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Arhitectura religioasă în Vilaietul Timişoara
Csortdn Ferenc

1. Arhitectură islamică, arhitectură religioasă, arhitectură laică
Separarea, în cadrul ansamblului fenomenelor arhitecturale de până în secolele XIX-XX (începuturile
modernităţii), a sferei laice de cea a religiosului, demers justificat în lumea tradiţiilor creştine (mai ales în
civili zaţia occidentală, şi mai ales în perioada de la Evul Mediu încoace), nu are relevanţă în celelalte civilizaţii
(statul bizantin, statele medievale ale lumii creştine orientale, Islamul, India, China, Japonia), deoarece în
acestea toate programele din afara fortificaţiilor (cetăţi, fortificaţii de oraşe) şi a construcţiilor utilitare (poduri,
baraje, mori) se integrează în cadrul arhitecturii religioase. Acest fapt, poate surprinzător pentru noi, îşi are
originea în baza religioasă- filosofică .a acestor civilizaţii, în acea viziune holistică a existenţei, "arhaică" din
punctul de vedere al modernităţii occidentale, care priveşte ca un tot unitar toate nivelurile "Lumij", prezentul
şi trecutul, lumescul şi transcendentalul, şi care - cum e cazul Islamului - consideră că lumea "ideală",
concepută de Creator, este posibilă şi realizabilă chiar pe pământ. Şi această lume, binecuvântată deci de El,
este - din această cauză - "îmbibată" de sacralitate.
Credem că şi din această cauză în Islam toate clădirile "publice", nu numai cele legate strict de
rugăciune, sunt tratate cu aceeaşi seriozitate şi exigenţă, sunt obiectul aceluiaşi demers ctitoricesc (sistemul
"vakîfurilor") şi, în multe cazuri, sunt realizate chiar cu aceleaşi sisteme constructive, cu aceleaşi soluţii de
organizare a spatiului.
În ceea ~e urmează, ne vom impune această departajare întrucâtva artificială dintre "religios" şi "laic",
prezentând programele caracteristice ale arhitecturii otomane, în modul în care acestea au existat pe teritoriul
Vilaietului Timişoara, punând un accent mai mare pe construcţiile legate de cult, de învăţământ şi de
satisfacerea unor nevoi comunitare.
2. Cadrul geografic
Vilaietul Timişoara 1 a fost o unitate administrativă a Imperiului Otoman, ce a luat fiinţă după
ocuparea, în anii 1551-52, a ţinuturilor dintre Tisa, Mureş, Dunăre şi curbura de apus a Carpaţilor (această
zonă coincide cu Banatul de azi). Teritoriul, înainte de epoca otomană, făcuse parte din regatul ungar
medieval, şi cuprindea - integral sau parţial - comitatele Cenad, Arad, Timiş, Torontal, Keve/Covin, şi
comitatul/baoarul Severinului. Vilaietul a cuprins şi teritorii de la nord de linia Mureşului, până la confluenţa
dintre Crişurile unite cu Tisa, respectiv aparţinând - parţial sau integral - comir.atelor medievale Bckes,
Zarand şi Ciongrad. Teritoriul azi se împarte între România, Iugoslavia şi Ungaria.
Din punct de vedere geografic regiunea se compunea dintr-o vastă câmpie, în partea centrală, de vest
şi de nord, respectiv în luncile râurilor Tisa, Mureş, Timiş, Bega, Aranca şi Crişul Alb, şi clin zone muntoase în
partea de est a teritoriului. O mare parte a şesului, mai ales luncile cursului inferior al râurilor, era aproape
totdeauna inundată, aşezările, mai rare, apărând pe punctele mai ridicate dintre imensele mlaştini.
Valea Belarecăi şi a Domaşnei, precum şi zona de obârşie a Timişului au rămas neînglobate în vilaiet,
şi au fost incluse în Principatul Transilvaniei, formaţiune statală ce s-a cristalizat în ccJ de-al treilea sfert al
secolului XVI. Teritoriul a intrat în componenţa vilaietului abia după 1658 - în afară de Orşova, care a fost
ocupată deja în 1522, şi înglobată- iniţial - în sangeacul Viclin.
După 1699, Pacea de la Karlowitz, administraţia otomană s-a retras la sud de linia Mureşului. Ultimul
teritoriu otoman al ţinutului a fost Orşova părăsită în toamna anului 1717, şi desfiinţarea Vilaietului
Timişoara a fo~t consfinţită prin Pacea de la Passarowitz (Pojarevaţ), încheiată în 1718.
Administraţia otomană a 1-event't înstl în urma reizbucnini' ostilită,tilor dintre cele două imperi~ în 1736, când, prin
Pacea de la Belgrad (1739) frontiera se stabileşte în aşa fel ca şi cetatea Orşovei (împreună cu Orşova Nouă, cetate ce se va
numi Ada-Kale) să revină Imperiului Otoman. Orşova vafi părăsită definitiv fn 1790 zar cetatea Ada-Kile va fi părăsită de
garnizoana otomană în 1878, şi insula) locuită de o comunitate turcă de câteva sute de seflete, va aparţine Monarhiei AustroUngare (1886-1919) şi apoi României.

I Vom evira folosirea toponimului "Banat", deoarece pentru p~rioada tratată ar fi tm anacronism. Denumi.rea, referitoare la acest tcricoriu, s-a născut
1717, în urma integrării sale în Imperiul Habsburgic.
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3. Scurtă istorie a vilaietului

3.1. Premise; epoca preotomană
Ţinutul,

înainte de pătrunderea otomană, mai ales partea de şes, era relativ bine de:1.voltat, având o
numeroase târguri (Vârşcţ, Cseri/Sacoşu-Turcesc~ Ceacova, 1ctar, Berini, Nădlac, Pâncota,
Arad, Ineu) şi chiar oraşe importante (Timişoara, Cenad, Lipova). lnsă în urma raidurilor otomane, devenite
endemice după 1390, s-au produs mari mutaţii demografice, constând în pierderi de vieţi, plecarea
supravieţuitorilor, respectiv în stabilirea a numeroşi refugiaţi sârbi din sudul Dunării2.
După cucerirea Belgradului (1521), tot malul stâng al Dunării a fost ocupat, între Belgrad şi cetatea
Severinului, respectiv fortifica~ile de la Pancevo (de la gurile Begheiului), Covin/Keve, Haram ori Caraş (de la
gurile Caraşovei şi Nerei), cetatea Sfântului Ladislau, în faţa cetăfii Golubaţ, de pe malul drept, şi Orşova.
Aceste cetăţ:i, cu satele aparţinătoare, au fost înglobate în sangeacurile din sudul Dunării (până la înfiinţarea
Vilaietului Timişoara).

populaţie densă,

3.2. Societate şi arbitectură în vilaietul Timişoara

3.2. 1. Împăr,tirea administrativă
Vilaierul, creat în 1552, se compunea din următoarele sangeacuri: Timişoara, Lipova, Cenad,
Arad (desfiin ţat după 1566, şi trecut în co mponenţa noului sangeac Gyula), Ineu şi M oda va (Moldova
Veche). După 1660 se înfiinţează sangeacurile Lug oj şi C aransebeş. Sangeacurile se împărţeau în subunităţi
numice nahie. Sangeacul Timişoara, în 1554, se compunea din 17 nahii. Noul sangeac Modava a fost creat din
nahia Modava şi din părţi de miazăzi ale nahiilor Şemlic şi Bogcea (Bocşa), care constituiau nahia Caraşova
Vitelnic. Sangeacul Timişoara avea în continuare următoarele 16 nahii: Timişoara, Felnac/F'tlnak,
Ceaeova/Ceakîva, Pancevo/Pancîva, Vârşeţ/Şemlik, Bocşa/Bogcea, Sacoşu-Turcesc/Cerin, lctar, Târgovişte,
Fârdea/Fîtdîna, Bozvar/Bozovar, probabil în apropiere de Coşteiul de Sus, T raian Vuia/Bojor, Margina,
Făget/Facît, Şuydîia (în apropiere de Mănăştiur), Mănăştiur/Mînoş tor3 .
Sangeacul Gyula cuprindea nahiile Arad, Gyula, Zarand şi Bekcs4 •
La sfârşitul secolului al XVTI-lea se produce o modificare în organizarea administrativă a teritoriului
vilaieruJui (numit de acum "eyalet"), în documentele vremii folosindu-se, în locul termenului "sangeac",
cuvântul "liva", iar în loc de "nahie" termenul de "kaza"s.
"Raialele" ('contribuabilii") din aşezările nahiilor, respectiv, sangeacurilor, constiruiau hinrerlandul
fiscal al centrelor militare şi, totodată, asigurau necesarul de forţă de muncă pentru corvezile, muncile
obligatorii, destinate întreţinerii sau reparării fortificaţiilor, drumurilor, podurilor.
Delimitarea acestor teri.tocii nu ţinea cont de unităţile administrative-teritoriale din epoca prcotomană,
şi exprima schimbările ce au .nte1venit în ordinea importanţei unor centre zonale.

3.2.2. Administraţia locală
Sistemul administrativ, centralizat şi subordonat "Porţii" (sultanului, adică administraţiei centrale),
exprimă exclusiv interesele otomanilor, interese ce se articulează, până la începutul secolului al XIX-lea, numai
pe plan militar. lntr-un asemenea spaţiu social nemusulmanii (creştinii şi evreii) sunt doar "anexe economice"
ale sistemului - cu toate că beneficiază de anumite drepturi şi libertăţ:i, bazate pe unele percepte ale Coranului.
Administraţia locală cuprindea conducătorii militari, fun cţionarii fiscali (dcfterdarii), administratorul
fundaţiilor pioase - a vakîfurilor - (mutevelli), diverşi administratori (emini), printre care şi conducătorul
oraşului (şehr-emini), conducătorii "csnat"-urilor (a "breslelor", a corporaţiilor profesionale). În oraşe îl găsim
şi pe kadiul, respectiv judecătorul care asigura reglementarea juridică a tuturor relaţiilor dintre cetăţeni,
inclusiv cele legate de creştini, precum şi pe muftiu, autoritate teologică dar şi j uridică6 • La Timişoara şi în
oraşele reşedinţă de sangeac 7 funcţiona şi un "mimarbaşi" (arhitect şef) .

2 Engcl, Pâl, A IU11•WtirÎ iJ moldf/i'ai 1Zf1Jtdtţok loro'Jr.ltori JtltpiiliJti (1554-1579) (/lftz.ărik di11 tJ>«i1 otomi1nă din S1111gttKNnk TimÎ/Oi1ri1 11 /\loldova), Szeged, 19%,

p.6.
3 Engcl. Pal. op. tiJ.
4 Marki, p. 4, respectiv Kâldi-Nagy, Gyul,1: A OHhi 1z.andtţtik 1567 is 1579 flii 011zJirti1a, Bckcscsaba, 1982.
5 D:lvid, Geza: Atlolfkok a Tm1emtfri tjolrl 1$. sz!ZfJdi lorti11elihez. (Conlrib11pi ki iJ1ori11 tli11 irroM 18. a eiok111J11i Timişoara), în "Kclctkumras" (Budapesta), nr.
1993/2, p. 42-55.
6 Excelent~ p rezentare a administmţiei vilaietelor ccm ml-europcnc oferă stuiliul lui Fekcre, Lajos şi Nagy, Lajos: H11dope.r1 tiittln.I• n lb'riile leorbot1 ~storio
JJ//llapesM !11 ep()(a l11rtta1ră), Budapesta, 1986, cap. V. A dJ11i11iJlrofie, ad1ni11islri1/Îi1 orăşt1t•i1ml, p. 71-84.
7 Evtia Celebi îl menţionează şi pe cel din Cenad.
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!.3. Popula,tia
ln teritoriile clin vilaiet populaţia musulmană era constituită, înainte de toate, din militari,
funcţionari fiscali, cadii, personalul lăcaşurilor de cult şi familiile acestora. Popula\ja civilă musulmană nu era
numeroasă şi consta din membrii familiilor militarilor sau funcţionarilor, ori erau negustori şi antreprenori,
implicafi în comerţul cu sarea sau cu peştele obţinut din Dunăre sau din Tisa. Toţi aceştia trăiau în localităţile
fortificate (cetăţi, palăn c i) , respectiv în "varoş"-u rile (cartierele fortificate) şi mehalle-lele acestora. Prin
urmare, practic, toate construcţiile, militare, comunitare şi de locuit, destinate populaţiei musulmane,
se realizau în aceste aşezări, de tip urban.
Din punct de vedere etnic, majoritatea populaţiei musulmane din vilaiet provenea din Bosnia şi,
astfel, Limba vorbită de ei era - pe lângă turca - sud-slava bosniecilor, limbă numită şi "potur"R.
În Eialetul Timişoara, după Pacea de la Karlowit% (1699), se apreciază că numărul musulmanilor se
ridica la cca. 5.000 de solda)i, la care se adaugă numărul timarioţilor (spahii, având moşii în ţinut) şi al civililor,
de cca. 10.000-15.000. Aceştia locuiau în oraşe. Se adaugă aproximativ 134.000 de creştini şi cca. 10.000 de
ţigani. Asrfcl populaţia totală a Eialerului se apreciază la 180.000-200.0009 •
Populaţia creştină trăia în sate, se ocupa de activităţi agrare şi plătea dări, taxe şi impozite, (asigurând
veniturile ad ministraţiei locale şi între~increa armatei) dar era prezentă şi în oraşe şi târguri, în mahalalele
exterioare ale acestora. Creştinii, cunoscuţi din registrde de impozitare ("tahrir-defter"-uri), erau, în cea mai
mare parce, ortodocşi, români şi sârbi, şi aveau bisericile şi mănăstirile lor.
La Timişoara: "Bi.wica sorbi/or JOII grecilor se află la capăllll mahalalei, Într-o grădină ( . .) este Jru111os co11stmită
şi Î111podobilă cu culori şi multe imagini Z!~~răvite. Alăt11ri, Î11tr-o căsuţei, locuiesc câteva ctllugărife bătriine" 10 • Biserica
ortodoxă din Lipova, de origine medievală, există şi azi, cu modHicări ulterioare. În epoca otomană
funcponau în vilaiet şi numeroase mănăstiri 11 . Comunităţile ortodoxe erau subordonate mitropolici sârbeşti de
la Pec/Ipek, în KosO\ro (mutată la sfârşitul secolului A.'VII la Sremski Karlovac), având episcopate şi la nord
de Dunăre (în 1585 este pomenit, la lneu, episcopul Spiridon 12).
În vilaiet erau şi câteva comunităţi catolice, cu credincioşi maghiari Qa Timişoara 13 şi în zona din
partea dreaptă a Mureşului) dar şi sud-slavi (negustori din Raguza/Dubrovnik, care aveau în centrul "cetă~ii"
Timişoarei şi o "mahala a latinilor", ori bosnieci). Se cunoaşte existenţa unei biserici catolice foarte încăpătoare
la Timişoara (Bimica catolică se află Î11 111ahala, 1111 departe de Poarta Apei, Într-o străd11(ă strâ111tă. Este Îllc01!)11rată de o
mrte şi de case, şi alăt111i /0C11ieşte 1111 călugărfra11cisca11. Este atât de mare, f11cât Încap Îll ea pe puţin 500-600 de oa1JJem) 14,
precum şi a unei biserici a catobcilor bosnieci la Radnal3. În secolul XVTI au activat la Timişoara şi călugări
ieZLliţj.

În mai multe localită\i erau şi comunităţi de evrei (sefarzi), având viaţa lor comunitară - şi lăcaşurile
lor de cult (există informaţii despre comunităţile din Timişoara şi Ada-Kale16).

3.4. Capitala Vilaietului
Cea mai marc şi cea mai importantă localitate, care avea

şi cea mai numeroasă populaţie musulmană,
atât militară cât şi civilă, a fost Timişoara. Oraşul se compunea din "Castel" (fortificaţia medievală, menţinută
şi adaptată nevoilor garnizoanei otomane), şi din "Cetate" ori "varoş", precum şi din cartierele exterioare,
fortificate şi ele, Palanca i\fare şi Palanca Mică, dar şi din alte mahalale, în afara incintelor. Situaţia specifică a
oraşului consta în solul mlăştinos, pe care au fost ridicate roate construcţiile, sol cc nu suporta clădiri mari.
H Evlia

Cdcbi mcnrioneazii acest fapt în aproape toate aşcz:lrile vilaietului.

9 Dâvicl Geza.

op. rit., p. 50.

10 Oncndorff I lenrik, B11dâr0/ 1lt(~radba 166}./Jan. f-lrinrirb 0111111/orffr il/J11lrirrlt Rastbtr,hreib11nt. '"'" B11da '""" J3Pf!,ra1/ i. ). 166}. (/)tr,rima i/111/rală a călâlorin
!Iii 1ltimicb Ot1mdoljfb1 1663), Szeksz:ircl, 1943, p. 76.
11 Mănăstirile onotloxe din s:ingeacurile Timişoara şi Motlava, după I \ngcl Păi. op. rit. (în pa rameză anul emiterii rnhrir-dcftcrului care o menţionează),
în oahia Timişoara, Svcti Gheorghe (1569), Gh ilacl (1569), Svcti Ilias (1579), în nahia Ciacova, Svcti lovan (1579) şi Sf. Gheorghe (1569), în nah ia
Pancevo, Svcri Di mitre (1579) şi Arhanghel l\lihail (I 569), în nahia Şcmlik/Vârşei:, Svcri Nikola (1569), Kirnia (1569), Kosrioln•\ (1579), Moraviţ~
(1569), Voh•odina Bracişre (1569), Sveti Iovan Varadina (1569), Arhanghel :\libai (1579) şi Sveti lo~'2n (1579), în sangeacul Mocfava: nahia Modava:
Sirinia (S,·eu Kikob) (1569), Sveci 1\Ihanghd (1569), in nahia Caraşova·Vitclnik: Ku.ţici (1569), Bcrccal /Sveci Sava (1569) şi Baziaş /Svcti Elias (1569).
12 Dr. Sorb:in Kornel (Cornel Şorlmu), Az ln<11i (boror;moi) &111. Kilth. Pltbania tiirlb1tlt (Istoria ptrrobiti rom.cal. tfi„ l11t11), Oradea, 1934, p. 91, şi Marki,
/\rad, li, p. 239.
l3Maghiarii din Timişoara sol icită papei, în 1582, trimitei:ea unor preo\i c:uolici în finut; aceasc~ m~sură ar pune sf:îrşit şi rătiicirilor lutcra11e. Vezi textul
jalbei la Johann N. Prcycr, Mo11~(raphit dcr Ko11if.licbm Frristadt Je111erwir, Monografia urap1/11i libfr rrliitsc Timişoara, cdi~c bilingvă, Tirnişo:m1, 1995, p. 259-

260.
H Ottcndorff Hennk.

15 Dr. Juh:isz K:ilmân, M1t.~ltsigi rillof>1Jlok o Tt111t1kiiz.bm a loriilt. ~ikigban (Silua(ia m//urald ln {iJ1Jil11rilt fiN1işmt iit tp«a ll1rua1ta), in colecţia lf.rrli!Ji T11tlonliÎ1!JOr

Fiiz<ltk (Ctriflt J"ti1i1/ijite Tra11siltJ1l11t11e), Cluj, 1935, p. 6, cu bibliografia afcrcm~.
16 The Jeu11sb Cllf')'fl(J/'cdia, New York: în 1 ()58 comunirnrca de rit sefard din Atla-Kalc doneaz~ o placă de argint sinagogii

din Ahmct /\li: /lfo11ograjia /nsHld /1t!a-Kakh, 1934, Craiova.
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Brafele Timişului şi Beghciului consorwau cei mai
limitau şi suprafaţa utilă a zonelor locuibile.

eficienţi

factori de

apărare

a

fortificaţiilor,

dar

totodată

3.5. Societate otomană: militari şi civili
fiind un vilaiet "de frontieră", constituind principalul instrument de control militar asupra
Principatului Transilvaniei, roată activitatea socială a Vilaietului era subordonată acestei "meniri". Astfel cele
mai importante construcţii din epocă erau cele militare, care au fost, pc de-o parte, cele câteva cetăţi <le piatră
de origine medievală (Timişoara, Lipova, Ciacova, Vârşeţ, Mehadia, Caransebeş, Şiria), reparate şi întrepnute
de către otomani şi, pe de alta, numeroasele palănci, fortificaţii din lemn şi pământ, corespunzând tehnicilor
mifaare bazate pc artileria grea şi lipsei de piatră, respecrjv relativei bogăţii în material lemnos.
Se cere menţionat, to1t1ş~ faptul că, În multe aşezări, exista o activitate economică semnificativă. Oraşele de pe 111alul
Mureşului şi Tisei (I. ipova, Cenad, Becei) au realizat mari beneficii din tran.rporiarer1 şi negoţul sănz transilvănene, dar şi din
pesroitul fn aceste râ11ri importante, În Dunăre şi in marile bălţi din câ11pia Tit11tj11/ui şi Beghei1tfui. Acest fapt a dus la
dezyoltarea edilitară şi culturală - 1i1 petioadele de pace - a aşezăfilor riverane, la upmiţia unor şcoli şi medresele, a unor tekke şi
geamii, respectiv la 1111mămf relativ mare al oamenilor instru~ti şi al harfji-ilor.
In vilaietul Timişoara întâlnim şi un alt fenom~n caracteristic al societăţii otomane: existenţa, dacă nu
proliferarea, vakîfurilor, a generoaselor donaţii şi ctitoriri de clăruri şi instituţii umanitare. Cd mai mare ctitor
a fost Sokollu Mehmed paşa, poreclit şi Tavak (cd Lung) sau Kodja (cel Bătrân), mare vizir în timpul lui
Sulciman Magnificul. De numele lui se leagă rirucarea tuturor construcţiilor obstcşti din Bccicherec
(Zrenjanin). Alte vakîfuri au fost: podul peste Mure~ la Aradul-Nou şi complexul de clădiri din preajmă,
ctitorite de Kopri.ili.i Mehmcd, precum şi cele ale aceluiaşi şi ale fiului său, Kopriilii~ade Pazil Ahmed paşa la
lneu, şi multe altele, mai modeste, în aproape toate oraşele vilaietului.
4. Programele arhitecturii islamice dintr-un vilaiet de margine

4.1.

Oraşul

Oraşele erau importante centre a.le comerţului dar şi ale meşteşugurilor. În centrul lor se aflau
construcţiil e ce asigurau cadrul acestor preocupări: bazarul, constând deseori În stră,-;i acoperite, cu dughene,
bedesten-urile (hale comerciale acoperire, ce se încrudcau peste noapte), atelierele meşteşugarilor. Pentru
unele meserii producătoare de poluare, cum ar fi pregătirea şi prelucrarea picilor, atelierele se aflau la marginea
localitătilor.

'În vecinătatea cartierului comercial se găseau hanurile şi băile publice.
Aşezările urbane erau, de obicei, fortificate, zidurile şi turnurile înconjurând oraşul propriu-zis (numit
varoş), iar la o margine a acesruia se ridica citadela sau "cetatea interioară", numită "ici kale". În cartierele
cuprinse Între zidurile de incintă, şi cu atât mai mult în citadelă, locuiau musulmani. PopuJapile ncmusulmane
locuiau de obicei în cartierele exterioare. Creştinii şi evreii aveau un statut reglementat juridic în cadrul
societăţii, dispunând de instituţii religioase şi de o formă de autonomie spirimală. Cartierele (mchalle) realizau
de obicei o separare a rufcritelor grupuri etnice/religioase, respectiv profesionale.
Apa de băut se asigura run fântâni, cişmele publice (de ex. la Lipova există şi azi o "cişmea a Paşei"),
însă în aşezările mai importante din vilaiet, multe găsindu-se pe malul unor râuri, populaţia lua apa din râu.
Tot râul rezolva şi îndepărtarea resturilor şi dejectiilor.
i n oraşele mari fic:carc cartier avea moschei, cişmele publice, ba.zaniri, băi publice, hanuri, oferind "în
replică" - şi, astfel, dedublând - serviciile centrului oraşului.
În privinţa reţelei stradale, oraşul islamic "traruţional" se caracterizează prin faptul că nu prea existau
străzi drepte, iar printre străzile principale s-a dezvoltat un adevărat labirint de străduţe curbe şi fundături.
Casele nu aveau deschlderi spre exterior, în afara singurei intrări. În vilaietul Timişoara casele de locuit se
construiau din lemn şi pământ şi se acopereau cu trestie, paie ori şindrilă. Încălzirea se făcea prin vetre cu foc
deschis, cu coşuri de cărămidă, ori de scândură tencuită cu pământ.

4.
2 Fortificatiile
'
,
In Vilaietul Timişoara au existat ş1 m Evul Mediu numeroase cetap puternice (Timişoara, Cenad,
Lipova, Caraşova, Chiueşd, Vârşe~, Cetatea Sf. Ladislau) precum şi castele fortificate mai mici, reşedinţe ale
unor familij nobiliare (Nădlac, Mănăştiur, Ciacova, Felnac). După ocuparea teritoriului de către otomani, cele
mai multe din acestea au fost mcnpnute şi reparate, iar unele, prea distruse ori depăşite din punct de vedere al
tehnicii militare, au fost abandonate. Cetă~le menţinute au primit garnizoană permanentă şi au fost efectuate
lucrări de adaptare la evoluţia tehnicii militare, concret la răspândirea artileriei grele. Adaptarea consta în
răspândirea cetăţilor realizate run pământ, întărit cu schelet de lemn şi cu împletituri de vreascuri, având, de
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obicei, împrejur şi şanţuri cu apă. La colţuri şi la intrări aveau mari bastioane, care adăposteau bateriile de
nmuri. Aceste fortificaţii erau numite "palancă" ori "parkan", şi majori1atea fort.ificaţiilor din Vilaiet erau de
acest tip, chiar dacă mai păstrau unele şi părţi clin cetăţile medievale. (Timişoara, Lipova, Orşova, Cenad,
Felnac, Vărădia, Ineu, Gyula). Tot cu această tehnică se realizau şi fortificaţiile ce înconjurau oraşele
('varoş"-urilc sa,u "mehaUe-lele), de exemplu: Timişoara, Ineu, Lipo,ra.

4. J. Lăcaşuri de cult
Lăcaşurile

de cult, numite mesgid (moschee) 17 sau geami, nu constituie spaţii sacrale în sensu] altor
religii, ca cea egipteană, greacă, ori a creştinismului tracliţ:ional. Sacral e, în schimb, oraşul Profetului, Mecca,
respectiv piatra Kaaba, şi, în orice punct al suprafeţei PământuJui, direcţia ce arată spre acest punct. Această
direcţie se numeşte kibla. Direcţia "kibla" este însemnată în orice lăcaş de cult printr-o nişă, numită mihrab,
deseori artisdc decorată.
Rugăciunea, când este individuală, se poare efectua oriunde (după purificarea obligatorie), condiţia
spapală minimală a ci este un covor (şi orientarea spre Mecca). Construcţia dedicată rugăciunii individuale ori
în grup mic este masdjiduJ (mecetuJ). Are Însemnată direcţ:ia kibla dar nu se rosteşte în el rugăciunea "hutbe",
de vineri, nu are amvonul numit mimb er (sau mimbar).
femeile part.icipă şi ele la rugăciune, însă într-o zonă separată a lăcaşului, în spatele zonei bărbaţilor,
sau pe balcoane (galerii) interioare.
Lăcaşul <le rugăciune pentru toată comunitatea este geami - de la "giuma", vineri, în limba arabă deoarece aici un "imam" sau "hatip", persoană cu studii teologice, rosteşte, la slujba de vineri, rugăciunea
"hurbe", stând pe penultima treaptă a "mimbcrului". Mimberul constă dintr-o structură cu trepte, balustradă
şi un mic turn în formă <le baldachin, şi este realizat din lemn ori piatră. Alte obiecte de "mobilier", în geamiiJe
foarte mari, pot fi platforma de piatră ori de lemn, numită dikka, pe care stau persoane "auxiliare" care
repetă, în timpul slujbei, rugăciunea spusă de către imam în faţa mihrabului, pentru ca toţi credincioşii să o
poată auzi, precum şi kursi, suporturi penrru exemplarele mari ale Coranului.
Dacă în epoca sclgiucidă (în Asia Mică, după 1071) se răspândesc geamiile cu tavan plat, ori cu
cupoletc, ridicare deasupra unei reţele de coloane ori arce, după secolul XV otomanii au dezvoltat moscheea
monumentală, centralizată, acoperită cu o cupolă centrală rezemată pe semicupole. Acest tip era prezent şi în
Vilaietul Timişoara, un exemplar păstrându-se până la începutul secolului nostru, în componenţa clădirii
bisericii Sf. Gheorghe din Timişoara. Presupunem totuşi, că un număr însemnat aJ lăcaşurilor musulmane de
cuJt erau construc~i simple, cu tavan plat (cum era geamia de la Ineu, dispărută tot în secoluJ XX). Se
cunoaşte, Însă, că, după cucerire, una sau mai multe din bisericile creştine din localitatea respectivă au fost
transformate în lăcaş de cult musulman, acestea deseori purtând numele sultanului (astfel avem geamia
SuJeiman Han la Timişoara, ori în cetatea Şoimoş)
Lăcaşurile de cuJt sunt completate de minaret, un turn de pc al cărui balcon crc:::clincioşii sunt chemaţi
la rugăciune.
Sala de rugăciune acoperită este precedată de o curte, avân<l În mijloc fân tâna, necesară spălării
rituale a credincioşilor. De obicei există în ansamblu şi latrine, cu apă curgătoare.
Lăcaşurjle de cult aveau şi un număr de slujitori (în geamii mai importante până la 10-15 persoane),
cu îndatoriri foarte specializate (imami, hatipi, muezzini, lampagii, dar şi învăţători de niveluri diferire de
pregătire) 1s.
Uncie geamii erau întreţinute de stat, adică din bugetul central al Imperiului, dar cele mai muJte
funcţionau în condiţii materiale asigurate de fundaţ:ii şi donaţ:ii particuJare, cu condiţii mult mai modeste.

4.4. Arhitectura confreriilor mistice
Islamul lui Muhammad, coerent şi raţional, nu a reuşit să oprească manifestările şi experienţele
mistice, inerente spiritualităţ:ii umane clin totdeauna şi de pretutindeni. Astfel apar, încă în primele secole ale
existentei Islamului (în perioada "clasică") confreriile de dervişi (ori "sufi''), devenind foarte populare, cu toacă
suspici~nea sau chiar duşmănia clerului ce încerca să păstreze "orrodoxia". În Imperiul Otoman existau 32 de
asemenea comunităţi, "ordine" de dervişi, cele mai răspândite şi cunoscute fiind confreria bektaşi, apropiată

17 Terminologia fenomenelor religioase şi, în sens mai larg, cuituntle ale Islamului este de origine arabii, limba Profetului, respectiv a Coranului, şi a
primelor comunitil\i convertite. Ulterior, această terminologie a suferit oarecare modificări, prin adaptarea la Lr:lsăturile fonetice ale limbii persane şi
apoi la cele ale limbilor celorlalte etnii convertite. Îo demersul nostru vom folosi cu precădere wriantclc coosacn1te în limba turcă, pemn1 principalul
motiv cil Islamul cxisrcnt în trecut s:iu în perioada modernă în spapul românesc este de sorginrc vtc)mană, legată, ln cea mai mare măsură, de etnia
turd.
IR Fekccc Nagy, op. rit„ p. 88 91.
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de armată, mai ales de ieniceri, şi confreria mevlevi, a dervişilor ce practicau dansul mistic. Aceşti dervişi (unii
tră.ind în celibat, alţii în familie) se găseau în primele rânduri ale campaniilor de cucerire. În altă ordine de idei,
cele mai valoroase pagini ale poeziei medievale a popoarelor musulmane au fost scrise de cărturari aparpnând
acestor confrerii 19. Aşezămintele dervişilor, comparabile într-o oarecare măsură cu măoăs6ri1e creştinilor
orientali, constituie o categoric socială separată în ansamblul societăţii - deci şi o zonă aparte a arhitecturii
musulmane. Acestea poartă numele de khanaka, "takkiya", "dargah", "ribat" sau tekke (în arabă, persană ori
turcă). Se aflau atât în oraşe - mai ales cele aparpnând mcvlevi-ilor, cât şi în zone mai izolate, într-un cadru
natural plăcut, mai ales cele ale bektaşilor (meditaţiile lor se practicau de preferinţă într-un cadru natural
frumos)„Tekke-le erau adevărate complexe, constând din chilii, sală de ceremonii, bucătării, sală de mese,
bibliotecă, casă de oaspeţi, locuinţa şeicului, fântână, eventual carceră şi mausoleul unui sau mai multor
conducători spirituali, al căror prestigiu, faimă, miracolele săvârşite, atrăgeau un număr mare de pelerini20.
"Baraka" (sacralitatea) din jurul acestor "sfinţi", şi din tot aşezământul, atrăgea pe multă lume să se
înmormânteze în apropierea acestora - la fel ca şi în cazul multor mănăstiri creştine orientale sau occidentale.
Sunt pomenite în Vilaietul Timi şoara asemenea "tekke" la Timişoara, în afara oraş ului, la Lipova trei, printre
care cel "al lui Yarîn Baba" ("sfântul aducător de ploaie"), la Novi-Becei, etc.

4.5. Învătământul
J
Cel mai la îndemână spaţ:iu în Tslam pentru învăţarea cunoştinţelor (teologice) este geamia. Totuşi
apar de timpuriu diversele tipuri de şcoli: cele elementare ("mekteb"), cele superioare de teologie ("medrese",
de cinci niveluri), dar şi de medicină ori de alte cunoştinţe.
În Imperiul Otoman planul medrese-lelor este relativ simplu, constând dintr-o sală mai mare, pentru
rugăciune şi prelegeri, uneori deschisă spre curte (corespunzând spaţiului numit "iwan", provenind din
arhitectura preislamică din O rientul Apropiat), · iar chiliile, llnde locuiesc studenţii, au, fiecare, şi un mic
şemineu. În faţa chiliilor se întinde, jur împrejur, un culoar acoperit, deschis spre curte. Deseori atât chiliile,
cât şi traveile coridorului sunt acoperite cu cupolete. Latrinele se găsesc într-un colţ al incintei.

4.6. Lumea morţilor
Defunctul este înhumat învelit numai într-un giulgi, în poziţie culcată, perpendiculară pe direcţia
"kibla", în aşa fel, ca "la înviere" să poată privi spre Mecca întorcându-şi capul spre dreapta. Pe mormânt se
aşează două stane de piatră, una la cap, mai înaltă, în cazul unor demnitari cu însemnele demnităţii lui, alta la
picior, mai mică. În Imperiul Otoman aceste monumente funerare se făceau din piatră (găsită mai aproape;
în cazul unor persoane mai importante chiar din marmură, adusă uneori de la mare distanţă). Din cauza lipsei
de piatră de construcţii în cea mai mare parte a teritoriului Vi.laielului Timişoara aceste pietre de mormânt au
dispărut ul terior, câteva fiind semnalate în secolul trecut în uneJe muzee din Banat. Numeroase pietre
frumoase, păstrate în cimitirul din Ada-Kale au fost strămutate pe insula Şimian de lângă Drobeta-Turnu
Severin, în urma dezafectării insulei Ada-Kale şi a reconstruirii, acolo, a fortificapei.
Mausoleele (tiirbe) se ridicau pentru păstrarea trupului unor personalităţi carismatice: şeici ai unor
organizaţii de dervişi, comandanţi de oşti, domnitori. Amplasarea lor - sau organizarea spaţiului lor interior trebuia să permită ca pelerinii să poată înconjura clădirea ori mormântul persoanei venerate. Asemenea ti.irbe
existau, sigur, la Cenad şi, probabil, mormintele unui Yagmur Baba ('moşul aducător de ploaie'') din
Timi şoara, al lui Hindi Baba din Lipova, al lui Kiiciiik Bali beg la Cenad ori cel al lui Miskin Baba din Ada Kale
erau tot de acest tip.
În epoca otomană folosirea cupolelor se generalizează, fiind practic singurul mod de a acoperi băile,
hanurile, medreselele.

4. 7. Clădirile de locuit trebuiau să rezolve, dincolo de cerinţele elementare ale confortului fizic, şi
separarea sferei intime, a haremului ("haram", însemnând în lb. arabă "sacru"), adică cea a femeilor şi copiilor,
de sfera bărbaţilor, inclusiv a oaspeţilor.
În vilaietul Timişoara, în cele mai multe aşezări cu populape musulmană principalele materiale de
construcţii erau pământul şi lemnul, piatra fiind absentă în zonele de şes . Astfel clădirile de locuit sunt
descrise ca fiind din pământ ori lemn, cu un nivel sau două, acoperite cu trestie, paie ori şi ndrilă.
Încăperile de locuit sunt mobilate numai cu sofale şi perne, acoperite cu textile, în lungul unui perete
interior se află dulapuri şi nişe suprapuse, realizate din lemn. Încălzirea se face cu o "instalaţie" simplă, aşezată
19 Vc7.i ele ex. volumul bilingv al poeziilor lui Yunus Gmrc (cca. 1240·CC\. 1320), Gii/du/4.p(}l!!llf/e iubirii, Kriterion, Bucurcşci, 1991.
20 AJcxandrc Popovic:

Lu dmicbn Bolkat1iq11a bitr tl 111fio11rd'b11i, Istanbul, 1994.
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pe o măsuţă ori pe podea, constând dintr-o tavă rotundă de cupru în care arde mangal, acoperită cu un capac
perforat, tot de cupru.
Reşedinţele demnitarilor erau mai înalte, aveau mai m~Jte încăperi, "casa paşei" din Timişoara, pe un
desen din 1605 apare ca având şi un foişor pe nivelul superior. Io mai multe aşezări s-au construit şi chioşcuri,
clădiri fără pereţi, dar cu acoperiş, pentru odihnă şi recreaţie.
4.8. Cafenelele (kahve-hane) au apărut în Imperiul Otoman, la început în capitală, apoi în mai toate
oraşele. După 1600

sunt pomenite şi în oraşul Timişoara.

5. Încercare de repertoriu al construcţiilor musuhnane din Vilaietul Timişoara21 •
Dacă în Balcani, în Dobrogea, în Bugeac (Basarabia de sud), chiar în Cazaua Hotinului a trăit
populaţ:ie musulmană şi în mediu rural, în vilaietele Buda, Timişoara, Oradea, Eger, respectiv în celelalte
unităţi adminisrrative otomane de pe teritoriu] Ungariei medievale musulmani nu trăiau decât în oraşe,
respectiv în cetăţi, şi cea mai mare parte a acestei populaţii aparţinea "clasei" militare. Astfel, în mediu rural nu
au existat construcţii destinate satisfacerii unor nevoi spirituale, economice ori obşteşti, specifice unei societăţi
islamice, în schimb în acele oraşe şi cetăti din Vilaietului Timişoara, în care trăia o garniwană cât de mică,
compusă din militari, ofiţeri şi funcţionar{ otomani, trebuia să existe şi asemenea construcţii. În repertoriul ce
urmează am cuprins, din acest motiv, în afara clădirilor nominalizate în izvoarele pomenite, şi toate
fortificaţiile unde s-a menţionat existenţa unei garnizoane.
ADA-KALE (Orşova Nouă)
Insulă la 4 km în aval de Orşova, acoperi tă de apa Dunării în urma construirii barajului hidrocentralei
"Porrjle de Fier", în 1968.
Insula aparţinuse, în urma Păcii de la Passarowitz (1718), Imperiului Habsburgic. Lucrările de
fortificaţie din insulă, începute în 1718, au fost terminate în martie 1738. Fortificaţia, de tip Vauban, ocupa
centrul insulei şi consta dintr-o incintă dreptunghiulară, în interiorul căreia se aflau cazărmi, formând două
străzi perpendiculare, precum şi curtinele înalte, cu cazemate, pentru un număr mare de tunuri. Deasupra
curtinei estice se ridica clădirea, în stil baroc, a comandamentului, în care a fost amenajată şi o capelă, în care
slujeau călugări franciscani.
În mai 1738, la două luni după terminare, fortificaţia este atacată de otomani. În 13 august garnizoana
capitulează. Cetatea este predată otomanilor, conform condiţiilor Păcii de la Belgrad, (18 septembrie 1738). Se
instaurea:t.ă o garnizoană otomană şi capela se amenajează ca geamie. Ulterior, se va ridica alături şi un minaret
de lemn. Geamia va fi celebră şi pentru imensul covor, dăruit, în 1904, de către sultanul Abdulhamid (azi la
Constanp).
ALI-BUNAR
Menzil (staţie militară), garnizoana: 50 ('10 1700-1706), 63 (în 1707). Azi, în Iugoslavia.
ARAD/Orod
Cetatea (palanca, "parkan") a fost construită de otomani începând din 1551, pe locul unei biserici a
târgului medieval Arad, în apropierea vadului Mureşului. Ea a fost pierdută în acelaşi an, apoi recucerită de
otomani.în 1552, şi reparată în 1554)22 (dată considerată de Gheorghe Sebestyen ca an al construirii cetăţii23).
ln 1552 se înfiinţează un sangeac cu centrul la Arad, (constând din nahiile Arad, Bekes şi Zarand) 24 .
În 1590-91 are 32 de lefegii, printre care 5 ofiţ~ri, 20 de mustahfizi şi 10 topcii (tunad)2S. După 1658
arc "dizdar şi 50 de ostaşi" 2 6. Face parte din Principatul Transilvaniei în perioadele 1595-1598 şi 1599-161627.
După acest an este reconstruită şi reamenajată28 •
Principalele izvoare: EvLia Cdcbi, Sryaha/11ame {Carlta ,tffătoriilot'), informaţii.Ic referitoare la teritoriile romăneşti, in "Călătorii străini despre Ţările
Române", vnl. VI. D. 1976, pp. 311-820; Fodor, Pal: Da1 Wilojet uo11 TetneS&bwor Z!" Zdl tfer osma11iidm1 Erobenmg, fn Siidost-Forscb1111gm (Miincnen),
1996/55, pp. 25-44, Ayvcrdi, fl.krem Hakkî, împreună cu Yiiksel, Aydin: ?/JVT11f>a'da 01111011/i Mi111arf Eserkri" (Mo1111111mte tk arhil«l11rtl otomană t11 E11ropa),
1 Cild, Istanbul, f.a. (1978), Marki S:i.ndor: Arad varmegi•e is Arad sz.abad leirtib•i vifro1 liirlintlt (11t1J1ia co111itat111Ni Arad fi a ora111M liber rr1,>t1c Arl1l/), II. Arad,
1895; Mag,arorrz.tigi taro"k kmaltiri defk„k {Rrgil!rtfilrak turr:qti t5n Unt.aria), traduse de Vclics Antal, prefaţare şi editate de Kammcrcr Emo, voL I, 1543·
1635, Bp. 1886, în continuare, VeLics-Kammercr, I.
21

22 Mâcki, Arad, p. 1.

23 Sebmyen, p. 47.
24

K;ildy·Nagy Gyula, A G;•11/ai Sza11tlz.1ak 1567 ii 1J79 ivi 011Zţiro1a, Bckcscsaba, 1982, p. 10.

25 VcLics-Kammerer, I, p. 379, doc. nr. CLXXXI.
26 EvLia, p. 504.

I .ukinicn, lmce, Erdi!J ltrii/tli llrilto:;juri a liiriik b6dlkis koraban, 1541-1711 (i\fodijicărik ltriloriak ale TramilMniri IÎI rpo<a of()f11111tti}, Dudapcsta, 1918, p. 74,
138, citat de Sebescyen, p. 47.

27

În nfarn planului reaLizar de MarsigLi în 1697 (publicat de Sebestycn, p. 44) există mni multe reprezent.ici, redând aproximativ aceleaşi informaţii
vizuale: <le ex. planul publicat in B. Nagy, Macgit, Vtirak, k.1111i!Jok, 11dvarbaz.ak, Bucureşti, 1973, p. 23.
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În vara anului 1658 Gheorghe Rakoczj li. domnitorul Transilvaruci, ocupă şi incendiază palaoca ilin
Arad.

În 1692 cetatea ajunge definitiv în mâinile imperiaWor, în urma unor campanii pustiitoare iniţiate de
ambele tabere. Va fi menţinută încă vreo câteva decerui, până când, între 1762-1783, se va construi o nouă
cetate hexagonală, de tip Vauban, pe celălalt mal al Mureşului.
Marele vizir Mehmed Kopriilii29 înfiinţează aici, în 1658, an al recuceririi Incului (şi al reorganizării
sangeacurilor de la nord de Mureş) , în cadrul unui vakîf, "o geamie, un han mare, o locuinţă pentru
miitevelli (intendentul vakîfurilor), mekteb (şcoală elementară), tekke (mănăstire de dervişi), un imaret
(ospiciu şi cantină pentru săraci), o casă de oaspeţi, la care toţ:i călătorii, săraci ori bogaţi, sunt ospătaţi
gratuit, zi şi noapte, cu mâncăruri alese. Are o baie mică şi o piaţă destul de mare, dar îngustă".
ARADUL-NOU /Yeni Arat
Aşezare pe malul stâng al Mureşului, azi parte a murucipiului Arad, la capul p odului ce lega cele două
Araduri. În cadrul unui vakîf al lui Kopriili.i Mehm ed paşa, mare vezir, au fost riilicate aici o geamie, şcoală,
han, dughene, şi se ţinea un târg faimos, când "se adună 70.000-80.000 de raiale, timp de zece zile şi zece
nopţi"30 •

BANATSKA PALANKA/Yeni Palanka, Haram-i-Djedid, Palanca N o uă, azi în Iugoslavia
Cetate meilievală la gurile râurilor Caraş şi Nera, pe malul stâng al Dunării. Î n evul mediu capitala
comitatului Caraş, cu numele Krasso respectiv Haram. În perioada otomană se construieşte aici o palancă
puternică, numită Palanca Nouă Cieni Palanka), ce făcea parte ilin sangeacul Modava, iar mai târziu ilin
cazaua Palanca Veche. La sfârşitul epocii otomane se va înfiin~a cazaua Palanca Nouă.
Din descrierea lui Evlia Celebi (mijlocul secolului al XVII-lea) aflăm, că în interiorul fortificaţ:iei se
găsea o geamie şi 50 de case acoperite cu şindrilă. Numai saraiul paşei este acoperită cu ţigle (olane). În
afara cetăţii se afla "varoş"-ul, localitatea civilă, având 300 de case frumoase, acoperite cu şindrilă. Acesta are 4
cartiere (mehalle), ilin care 2 sw1t locuite de musulmaru, 2 de creştini. În oraş sunt trei moschei, în stare
bună. Cele două străzi principale sunt pavate cu lemn, la capătul uneia se găseşte una din geamii, hamamul
şi 50 de dughene31.
Garnizoana permanentă (pe timp de pace) : cel puţin 40 (în 1634)32, 232 (în 1700), 207 (în 1706), 190
(în 1707)33•
BANATSKO ARANGELOVO/Meydan, Oroszlanos, vezi l'vlEJDAN
BECEI, vezi Novi Becei
BECICHEREC, vezi Zrenjanin
BEKES/Bekeş, azi în Ungaria
Palancă (parkao) în sangeacul Gyula, constrwta m 158434 • În 1590-91 avea 238 de ostaşi lefegii
(ulufcgii, mustahfizi, azabi, manolozi sârbi), este amintit şi muezzinul H urrem, slujitor în geamie3s. În 1627
sunt menţionaţi 42 de ulufegii (călă reţi) şi 3 topcii (tunari) 36•
BEŞ-OVA, vezi DUDEŞTII VECHI
BOCŞA/Bogcea, oraş în jud. Caraş-Severin.
Mică fortificaţie de origine meilievală, abandonată, pe un vârf deasupra malului drept al Berzavei.
După 1552 se construieşte pe malul stâng o cetate de pământ, cu parapet de lemn ('kale"), ce devine rcşeilinţă
de nahie, în sangeacul (livaua) Timişoara. Între 1595-1658 face parte din Banatul de Caransebeş şi Lugoj,
respectiv ilin Principatul Transilvaniei.
!=etatea, de plan dreprunghiular, avea în cele patru colţuri câte u.o bas~on cu plan romboidal 37 •
1n 1590-91 avea 63 de ostaşi lefegii (printre care 9 martolozi sârbi)38• ln 1634 avea 31 de lefegii şi un
număr necunoscut de lefegii- timarioţi39. În 1664 are garnfaoană compusă ilin călărep, azapi şi pedestraşi 40 •
29 Mare vizir în perioada 1565-1579.
3o Evtia Celebi, C. S. VI,

p. 650.
pp. 430-432, citează Guboglu, în SAO IV.1962.

Jl Evtia, .Îlfl"bal11at11e, voi. Vll,

32 01'.TB M.xt 616, prin bunăvoinţa doamnei Klâra Hcgyi.
33 Potlor, /{)(. cil.

34 i\urki,Arad, p. 13.
35 VeLics-Kammercr, l. p. 378, doc. CI.XXIX.

36 ldtm, p. 423, tloc. CCXVI I.
37

Planul ceraţii, realizat de Marsigli, în 1697, a fost publicat de Scbesrycn, p. 46.

38 Vclics-Knmmerer, 1, p. 375, tloc. CLXXVT.
39 ONB, manuscrisul otnman Mxt 641.

4IJ Fekcte, op. dl„ doc. nr. 237, iunie 1664, p. 85.
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BUTENI
Comună în jud. Arad, pe valea Crişului Alb. Pe ra%a ei se afla (după ipote%a istoricului Mărki Sândor,
monograful ţinutului) cetatea TOPINC1/Totinci 41 , menţ:inută şi de otomani. Aceasta făcea parte din sistemul
de apărare al vilaietului în ajunul izbucnirii războiului antiotoman "de 15 ani", împreună cu cerăVJe Lipova,
Vărăclia, Arad, Şiria, Pădureni şi Ineu. În perioada 1558-1591 avea o garnizoană de 28 de soldaţi 4Z. Prin anii
1560 avea 21 de lefcgii-timarioţi 4 3.
CARAN SEBEŞ /Sebeş
Oraş

în juderuJ Caraş-Severin, pe malurile Timişului.
Ocupat şi integrat în Vilaietu] Timişoarei în 1658, până atunci cerate importanră aparţinând
Principatului Transilvaniei, reşedinţa "banilor de Caransebeş". Devine capitală de sangeac, cu garni7.0ană
numeroasă şi timarioţi, ieniceri, administraţie militară, fiscal ă şi juridică. O parte din haraciul sangeacului a fost
destinat "oraşelor sfinte" (Mecca şi Medina). În urma Păcii de la Karlowitz (ianuarie 1699), este demolată, în
1701.
Cetatea, înconjurată de suburbii, era o fortificaţie bastionară pentagonală, şi avea, în interior,
numeroase case, grupate în mai multe străzi. În centrul acestui "oraş fortificat" se aAa, în jurul bisericii de
origine medieval ă, o incintă aproximativ circulară, cu turnuri de apărare44 •
La câţi\ra ani după cucerire "cetatea este frumoasă, de o construcţie trainică, aşezară pe malul râului
Timiş. Circumferinţa ei este de vreo 400 de paşi. A spus-o meşterul constructor în timpul renovării ei. Are
două porţi; şanţul nu esre adânc. În cetate sunt 300 de case ( ... ), cu acoperişuri de şindrilă. Are o geamie
scundă, făcută de defterdarul Ibrahim paşa. Fiind construită într-un loc foarte potrivit, c vizitată de mulră
lume. Este o geamie frumoasă, cu acoperiş de olane şi cu minaret înalt. Deasupra porţi i are un lcitabe (pisanie)
(...).
CENAD I Ccanad
Comună pc malul stâng al Mureşului, în nordul judeţului Timiş.
Important centru administrativ şi religios în evul mediu (numit iniţial Morisena, apoi Cenad). A
devenit, în secolul XI capitala comitatului Ccnad şi reşedinţa Episcopiei Cenaclului. Cetatea sa a fost
reconstruită în 1459-1 46245.
Ocupată în 1551, devine reşedinţa unui sa:igeac, compus iniţial din nahiile Cenad, Hodmez6vasarhely
şi Felnac (conf. <lefterului de gizye din 1556/58). Jn 1552, după ocupare de către otomani nu arc decât 45 de
capi de familie4r>.
Sangeacul Ccnad a fost reorganizat după ocuparea cetăţii G yula, la 1566, din nahiile Cenad, Becei,
Galat şi l3ecicherec 47 • În 1597-98 aparţinea Transilvaniei.
Prin 1660 oraşul dispunea de fortificaţii puternice, o administraţie militară, civilă şi religioasă
numeroasă şi instruită. Evlia Cclebi pomeneşte chiar de existenţa unui mimarbaşi (arhitect şef) la Cenad.
Cetatea Cenaclului se afla "într-o câmpie, la o depărtare de o aruncătură de săgeară de râul Mureş.
Cetatea ei interi oară este pătrată, având :dduri tari de 700 de paşi de jur împrejur. Este o cetate
puternică.(... ). ÎnJăunrrul cetăţii se află p atru g eamii mari, cu minaretele transformate din clopotniţe (de
biserică).

Geamia H unkiar şi casa imamului şi a muezzinului şi a chehaici şi a şefului mehterhanelei se află în
cetatea interioară. D epoz itul d e m uniţii, magazia de grâne, tunurile mari balimeze sunt tot aici, în cetatea
interioară. Cetatea interioară are două rânduri de porţi de fier şi sunt foarte trainice. Între ele şi şanţ se află o
temniţă adâncă, sub pământ ( ... ). Lipit de temniră se găseşte turnu l cel m are, clădit în întregime din
cărămidă.

Descnerea oraşului (varoş) Cenad: în afara şanruJui de lângă cetatea interioară se află un mesgid destul
de populat, şi judecătoria şeriatului profetului. Acest varoş este o p alancă împrejmuită cu un zid de pământ
bătătorit; are o poartă spre apus. De jur împrejur, cetatea aceasta are 1000 de paşi; se găsesc în ea 185 de case
încăpătoare, mai scunde şi mai înalte, acoperite cu şindrilă sau olane. Cea mai deosebiră dintre toate este casa
41 Klâra Hcgyi o iJentifie>i cu cetatea de la Tăuţi.
42 :\lirici, Arad. li, p. 16-17, respectiv Valics-Kammcrer: p. 382, doc. CLXXXVI.

43 Tapu 356, Jupă K lâra Hegyi.
44 Dr. Arh . Gheorghe SeLcStJCn, Untle ttki!i ak- Ba11ahl/11i fi dumtk /11i L f: Mam.gli, în: BCMI nr. 1/1984, p. 4 1-43. Planurile publicate, aparţinând
echipei conduse de inginerul .Marsigli la comanda armatei austriece, au fost cxecuratc in 1697.
45 l:lorovszky Samu, Csa11âd vânno/J)'t lărtc11ele 1715-ig (fstoria coHJilnlu/11i Cmad până la 1715), 13udapesca, 1897, p. 79.
46 13oro,·s>.ky, Csa11tid, voL I, p. 80.
47 K:îkly-Nagy, op. ril., p. 1O.
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beizadelei; lângă acest serai se află o mănăstire în ruine. Are opt dughene. Toate străzile din această cetate de
mijloc sunt podite cu scândură, deoarece aici iarna e aspră, iar din pricina ploilor se face noroi foarte mult.
Descrierea oraşului cel mare din exterior. E un loc mai întins decât toate celelalte(... ). E o palancă de
pământ înconjurată de un singur zid din grinzi mari ( ...). Are trei por~i trainice: prima se deschide spre
răsări t, a doua spre apus, iar a treia spre miallănoapte. A1e 350 de case încăpătoare, făcute din piatră şi cu
acoperişuri de olane roşii, ( ...) ş i de stuf. Are în total douăsprezece mihraburi (adică l llcaşuri de rugăciune,
moschei).
Geamia lui Hadji Osman aga este o geamie frumoasă, clădită de curând.
În faţa porţii de la cetatea de mijloc se află geamia gaziului Kiiciiik-Bali bey, cuceritorul cetăţii; el
este înmormântat acolo, sub o cupolă de piatră (turbe). Celelalte sunt masgiduri. Lângă această geamie se
află saraiul beiului de Cenad ( ... ). Mai sunt trei medresele 4~ , trei tekke, patru şcoli pentru copii
(mekteb) şi 300 de prăvălii pentru meseriaşi. Nu are bazar ( ... ). Are o baie mică şi trei hanuri pentru
negustori, dar n-are caravanseraiuri ( ...).Şi în afara oraşului mai sunt multe case(... ). Toată populaţia oraşului
îşi cară apa din Mureş.( . . .). Toţ:i sunt gazii, negustori şi hagii care vorbesc tot limba bos ni acă( ... ) 49" .
Cetatea a fost demolată în 1701, sub supravegherea unor ofiţeri austrieci, conform dispoziţ:iilor Păcii
de la Cadowitz (1699).
Catedrala episcopală, transformată, în 1551, în geamia Hunkiar, (aminLită mai sus, în "cetatea
interioară"), a supravi eţuit probabil până în 1701, când a fost demolată odată cu cetatea, fund considerată
construcţie turceascăso.

CHELMAC/Eperjes
Localitate pe malul stâng al Mureşului, la est de Lipova. În evul mecliu abaţ:ie beneclictină,
transformată, înainte de 1511, în cetate51 • "Cetatea a fost ocupată (în 1552) respectiv abandonată de turci în
acelaşi timp cu Lipova (în 1595)"52, incendiată de garnizoana otomană înainte de a o părăsi. Ulterior nu a mai
jucat nici un rol militar. Vezi şi VEFRAŞ.
CHIŞINEU-CRIŞ, vezi Pădureni
CIACOVA, jud. Timiş
Cetate medievală la sud de Timişoara, pe malul Timişului (reşedinţa familiei nobiliare Cs~k, Csaky,
pâ11ă la 1551 ).
Kale (cetate de piatră) şi reşcclinţă de nahic după 1552, în cadrul sangeacului Timişoara. Î n această
calitate e:re pomenită şi în 1605-1606. "Turcii au construit o mahala nouă, cu case din scândură şi paiantă"S3.
In jurul anului 1555 arc o garnizoană de 13 tim:-iriop şi un număr necunoscut de lefegii. În 1634 are
cel pupn. 40 de 1efcgii54.
ln 1664 are garni:i:oană compus ă clin călăreţi, azapi şi pedestraşjss.
COVIN, vezi Kovin
D ENTA
Comună pe malul Bârzavei, în sudul judeţului Timiş.

_ _ Palanc.ă _în. sang.eacul Timişoara, nahia Ciacova. La mijlocul sec. XVIJ. era "o întăritu ră de formă
patrata, ~o~struira dm nuiele. (Avea) un dizdar (comandant) şi 50 de neferi, un depozit de munitii 0 eamie
un han ş1 careva dughcnesG".
r '
g
'
DEZNA/Desni, Desna
Cetate în răsăritul judetului Arad sub ocupatie otomană în 1658-169357 E li c I b'
· fiind "
• f] ·
•
'
'.
r
· v a e e 1 o preztnta ca
~ulce~t~ ~ omoare, m patru colţun", însă o localizează greşit, în sangeacul Caranscbcs respectiv pc
m al u1 ra u1 Tlilllş.ss
i •

48

Agosron, Gâbor M11 iim ole/al · •
t.•
- ·k h ·
·
li • • •
·
·
1987/ I
47 65, S d~ I
. "'_ <1_11t11te1 o torr:_ Odo//101;bat1 1ln11tifa111tml f1ed11co/tt1n11.wb111111ă i11 kritonlle de mb O(Jlpa/i• olo111a11ă) în "Kclcrkurat:is"
, pp. - . • cu tu prczima sistemul de mviţământ public din Im 'ul o
· · ··
·
··
'
'
Europa Ccntrnlă, şi bibliografia afcrcot:i.
pen
roman, cu UlSDruţiilc speafice, materiile predate, iostituriile din
49
l:lvlin Cclebi, C. S. VI, p. 647-648.
SiJ Borovszky, op. ul., p. 88.
51 T.
·
i.
emt1
izmo. Borovszk}' Samu, Bp. F.a., p. TI.
52 Mârki, Arad, p. 150, 20.

"°""'!!.>'•,

53
54

Kiss

Găbor, Erdl!Ji vomic 1s vtirk111ti~ok, Bp. 1990, p. 416.

··
· ·
.
.
·s Dr· Hcgyi,. Kl'ara:· manuscns· ·m curs de apaopc,
pnvmd c:fecovut snldaţtlor 01omaoi; surse: Tapu 298, ONB Mxt 641.

) Fekcie, op. rit„ doc. 237 Jin iunie 1664, p. 85.
56 Ev!ia Celebi, în: C. S. Vl. p. 491.
57
Marki, Arad, p. 161.
58 Evlia Cclebi, C. S. VI, p. 535.
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DUDEŞTII-VECHI/Beş-Ova, Beşenova
Comună

în nord-vestul judeţului Timiş.
voyvodalîk (sediul unui administrator de moşii) în sangeacul Cenad.
Prin 1660 "cetatea este o palancă mică, pătrată, pc malul unui lac mlăştinos, format din revărsările
Mureşului, iar de jur împrejur abia are 1000 de paşi. Are dizdar (comandant) şi 80 de oşteni de pază şi un naib
(ajutor de cadiu) al cadiL1lui de Cenad.( ...). Are o geamie, transformată din biserică, două mesgiduri, o
medrese, o tekke, două mekteburi (şcoli), o mică baie şi un han, şi opt dughene precum şi două hanuri
acoperite cu şindrilă59.
La nici un secol mai târ7.iu clin această aşezare nu a rămas decât un turn, probabil minaretul unuia din
lăcaş urile de cult musulmane. "Turcii au construit, din cărămidă, un turn înalt de observaţie, iar în jurul lui,
pentru soldapi de pază, bordeie, care se aflau, împreună cu turnul, la intersecţia dintre strada principală cu o
altă stradă, la cca. 800 de paşi spre apus. În acel loc azi se află o cruce. Resturile hrubelor turceşti construite în
jurul turnului de pază se mai aflau acolo şi în 1738, când s-au stabilit locuito rii bulgari, primind aici cămin60".
În 1634 avea 36 de miiteferrika şi azapi, şi 18 martolozi sârbi61 •
FĂGET /Facet, Faciyat, Kaceat
Oraş în nord-estul judeţului Timi ş.
Palancă C'parkan") pe cursul superior al Begheiului, în sangeacul Timişoara, reşedinţă de nahie. Apăra
trecerea spre valea Mureşului, spre cetatea Hia, dar controla, împreună cu cetatea Margina, atât valea
Mureşului, cât şi Porţile de Fier ale Transilvaniei..
A fost cucerită de Ulema paşa, în 1551.
În 1594 garnizoana respinge asediul trupelor transilvănene, conduse de Moise Szekely62 • Un an mai
târziu cetatea (având 300 de apărători) este ocupată de transilvăneni. În 1616 revine otomanilor.
"Din planul lui Marsigli (1697) rezultă existenţa unei duble cetăţi. Una-i mai mică, desigur mai veche,
pe un plan de formă aproape pătrată, cu unele neregularităţi, care amintesc de flancurile bastioanelor. Ea este
separată printr-un şanţ cu apă (şi legată printr-un pod) de a doua cetate, de formă aproape dreptunghiula ră,
din care prima cetate "muşcă" o bucată. Ambele cetăţi sunt înconjurate de un şanţ, alimentat de apa Begăi (şi
de cea a unui pârâu, care are confluenţa cu Bega în imediata apropiere a cetăţilor)"G3. Albia Begăi este mult mai
lată pe latura intrării în cetatea nouă. Acest şanţ dublează eficient râurile, care ele însele constituie o apărare
naturală a cetăţilor, pe trei laturi ale lor.
După Evlia Celebi, prin 1660, cetatea era "o construcţie în formă pătrată, frumoasă şi tare. La apus
se află o poartă, care dă spre câmpie. Are dizdar, 300 de ostaşi aleşi şi material de război îndeajuns; e acoperită
în întregime cu şindrilă. Nu are piaţă şi bazar"M.
Cetatea, prin anii 1700-1716, este "menzil" (staţiune militară). Prin 1555 garnizoana număra cel puţin
30 de le~egii timarioţi6s.
Jo 1590-1591 avea 94 de ostaşi (ulufcgii, azabi şi reişi) 66 . In 1634: 54 lefegii 67 . 1700-1706 are
garnizoană de 25 militari.
FELNAC/Fenlak, Kalenak, comună pe malul stâng al Mureşului, în judeţul Arad.
Familia Iakşici con5trnieşte aici o reşedinţă fortificată. În 1534 devine târg. Cetatea capitulează în faţa
otomanilor, în septembrie 1551, care pun o garnizoană de 60 de soldaţi. O lună mai târziu este recucerită,
apoi incendiată. Otomanii o reconstruiesc. Între 1552-1595 şi 1598-1695 "kale" (cetate de piarră)68, centru de
nahie în cadrul sangeacului Timişoara. A fost ocupată între 1595-98 de trupele transilvane. Io iulie 1658
respinge asediul trupelor conduse de Gheo rghe Răk6czi al 11-lea, principe al Transilvaniei69.
Prin 1660 "cetatea e aşezată pe malul râului Mureş, pe o colină înaltă; e o cetăţuie destul de
frumoasă, construită din cărămidă. Are doar 400 de paşi în circumferinfă. De asemenea, are o singură poartă
care dă spre miazăzi şi o mică geamie de pe vremea lui Suleiman han. In cetate sunt numai cinci case şi cinci
Palancă,

A

S? falia Celebi, C. S. VI, p. 648.
6
"

Milct7. J:inos, Toronltil vtirtntgţe lorlintlmi it rigitZ!li emlilui (Mon111nt11ftlt i1tori" 1i arlNOfoJ!/« ale to1nilatHl11i Toronto!), în: TRU, 1876, ,·ol. 11, p. 128.

61 CNB Mxr 616 ~i 641.
62 M:irki, p. 18, 20.
63
l.l

Planul executat Jc Marsigli c:;rc publicat în Scbescyen, p. 46; interpretarea planului: itkm, p. 48-49.
Evha Cclcbi, C. S. Vl, p. 503.

/o5 T~pu 298, prin bun:'lvoinţa doamnei Klăra Hegyi, din Budapesta.
"Vcbcs K=e«'r, I, p. 375, <loc. CLXXV.

67

ONB Mxt 641, prin bunăvoinţa doamnei Klâca Hegyi.

l.S M:irk1, l'lrai/, p. 150.
(IJ Ttlfftl 1;imrtyt,

rcd. Borovszl.1 S. Bp. F.a., p. 45.
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tunuri împărăteşti. În faţa porţii se află un pod mobil (suspendat) cu Jan~ri, iar în faţa acestuia se găseşte un
chioşc. Are un dizdar şi cincizeci de oşteni.
Oraşul din afară nu are palancă. În el se află vreo sută de casc acoperite cu şindrilă. ( ... ) în afară de
zece dughene, nu mai sunt alte clădiri, dar se găsesc foarte multe vii."70
Garnizoana: în jurul anului 1555: 29 de lefegii timarioţi; în 1634: cel puţin 128".
GYULA/Giula, azi în Ungaria
Importantă cetate medievală, cucerită în 1566, cu ocazia ultimei campanii conduse de sultanul
Suleiman. Devine centru de sangeac, în cadrul Vilaietului Timişoara, cu nahiile Gyula, Arad, Bekes, Zarand şi
Bihor72 •
În 1579 oraşul avea următoarele cartiere ("mehalle"): în interiorul cetăţii (în palancă, respectiv în
"varoş") erau şase mahalale, numite după geamiile şi mesgidurile construite între 1566-1579: mahalaua sfintei
geamii a lui lshak beg, mahalaua sfintei geamii a "hass"-ului (adică geamia "sultanului", probabil a lui
Suleiman I lan, menţionată de Evlia Cclcbi), mahalaua sfintei geamii a lui Ali bcg, mahalaua mesgidului lui
Mehmed aga, mahalaua mesgidului lui Ilyas kethiida, mahalaua mesgidului lui Kurd beg. Toţi locuitorii
palăncU sunt musulmani, miJitari şi civili.
În afara palăncii se află trei mahalale cu populaţie creştină (maghiari şi câteva familii de sârbi), şi
"mahalaua martolozilor", unde locuiesc 7 familii de sârbi73.
Evlia Cclebi găseşte aici, la mijlocul secolului al XVll-lea, trei medresele74 •
GYULAV ARSĂND, vezi Vărşand
HARAM, HOROM, vezi Banatska Palanka
ICTAR/lhtar, azi sat, comuna Topolovăţu-Mare, jud. Timiş
În evul mediu, înainte de perioada otomană, important târg, la est de Timişoara, pe malul Timişului7 S.
În 1552 devine reşedinţă de nahie, în cadrul sangeacului Timişoara.
·
În 1664 e o palancă cu garnizoană constând din călăraşi, azapi şi pedestraşi 76•
INEU /Yanova
Important târg în comitatul medieval al Zarandului, în valea Crişului Alb. Ceratea devine reşedinţa
sangeacului Ineu-Pâncota, făcând parte din Vilaietul Timi şoarei între 1566-1595 (când avea o garnizoană, pe
timp de pace, de 331 de lefegii: ulufegii, azabi, martolozi 77), apoi aparţine Transilvaniei între 1595-1658, şi iar
Vilaietului între 1658-169378 • Prin 1660 devine chiar capitala vilaietului (eiaJetuJui), şi până la 1684 beilerbeii
stau alternativ la lncu şi la Timişoara. Această ambiguitate încetează după 1684, când beilerbeiul se stabileşte
la Ineu, "de6nitiv", adică până la pierderea cetăţii 79, în 1693. După această dată teritoriile din nordul Mureşului
ies din componenţa vilaietului (eialetului), care va redeveni "de Timişoara".
.
Localitatea se compunea din cetatea de piatră ("kale") de origine medievală şi din "varoş"-ul (târgul)
înconjurat de o palancă puternică şi şanţuri umplute cu apa Crişului Alb. Cetatea medievală a fost preluată şi
întreţinută de garnizoana otomană, dar în această perioadă nu au avut loc construcpi semnificative. Pe un
bastion a fost realizat un lăcaş de rugăciune, din material lemnos (vezi scrisoarea lui Gheorghe Rak6c7.i al
11-lca din 1648, citată mai jos). În perioada domnitorilor ardeleni Gheorghe Rak6czi I şi fiul său, Gh. Rak6czi
aJ II-iea (respectiv 1633-1658) au fost în continuu efectuate lucrări de construcţii mai pretenţioase, cu
"cioplituri artistice de piatră"so.
La asediul din 1595 cetatea era apărată de 700 de sold a~ otomani. Evlia Celebi considera, prin 1660,
că, în timp de război, pnutul putea să dispună de 8000 de ostaşis 1
Moschei: la 1595, în momentul recuceririi Ineului de către transilvăneni oraşul avea patru moschei.
Probabil, au fost construite din lemn şi au dispărut în timpul luptelor ori imediat după asediu. O jumătate de

7

o Evlia Cclcbi, C. S. VI, p. 503·504.
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Tapu 298, respectiv O~B Mxr 616, prin bunăvoinţa doamnei Klâra Hegyi.
op. dt., p. 10.
n Kaldj•·Nagy Gyula, A gyuloi J'{tmdzfdle 1567. i1 1579. iii os1Zfird10 (Conmipţii!t jitrak ale 1a'1,i:taf'Nl11i G111la din anii 1567 şi 1579), Bckescsaba, 1982, pp.
47-54.
74
Agoston, op. rit„ p. 53.
75 Localitatea de baş1ină a familiei lui Gabriel Bethlen, principele de mai târziu al Tran silvaniei. Familia s·a refugiat în Transilvania după 1552.
7
2 Confonn dcf1crului sangeacului din 1567. Kâldy-Nagy,

76 rckctc, op. dr., doc. 237, iunie 1664, p. 85.
77

Velics-K:unmcrcr, p. 381, doc. CLXXXV.

78 Fen)'vesi, p. 257 258.
79 f-lodor, ~p. dl. p. 28, <lup~ DăviJ

Gba, Toro'k leiizjgazgaltis Magyaro11ziigon (Ad1J1inislra/it /umami 111 U1(~a1io), m:inuscris.
M:irki, p. 258, precum şi capitolele XXXIV şi XXXV, pp. 83-112.
Bl Evfo1 Cclcbi, C. S. VI, p. 513.
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secol mai târziu, în 1646, domnul Transilvaniei, Gheorghe Rakoczi Il, afumă într-o scrisoare, că "nici n-am
văzut, nici a-am auzit ca la Ineu să fi fost vreo geamie făcută din piatră. ( ...) O fi fost pe acoperişul unui
bastion uo locşor, nu ştiu, dacă i s-au putrezit stâlpii şi acoperişul de şindrilă".
După ce aşezarea reintră, în 1658, în componenţa vilaierului Timişoara, va dobândi următorul aspect:
"cetatea este de formă pătrată, aşezată pe malul râului Criş; are bastioane mici de piatră. ( ... ) Înăuntru,
aproape de poartă, se află geamia sultanului Mchmed (Mehmed al N-lea, 1648-1687). Lângă această
geamie se găsesc un turn de ceas din scânduri şi o moară cu cai. În interiorul cetăţii se află cetatea nouă
(respectiv castelul fortificat, refăcut în timpul apartenenţei la Transilvania). E o mică cetăţuie frumoasă, în
care, în afara odăilor ienicerilor nu se mai află nimic altceva. În cele patru colţuri sunt patru rumuri solide cu
acoperiş de scânduri şi cu ziduri late de douăzeci de picioare. Această cetate interioară are o poartă ce dă spre
apus; şi şan~ acesteia e plin.
Oraşul Ineu. Râul Criş trece prin el. Pe malul drept şi pe cel stâng al acestui râu se află un oraş mare,
care, având forma curbată, se întinde pe pământ ca un arc. De jur împrejur sunt vreo 4800 de paşi; în prezent
e o palancă pe cale de dezvoltare. Are, în total, opt bastioane bine întărite şi trei por~, şi anume: spr<::
miazăzi, poarta Timişoarei; spre apus, poarta Gyulci; spre răsărit poarta Oradiei; toate sunt din lemn. Şi şanţul
acestei palănci e plin cu apele râului Criş. Se adunaseră 10.000 de raiale care săpau un şanţ nou.
În acest oraş se află geamia lui Kopriilii Mehmed paşa; e o geamie trainică şi foarte frumoasă, cu
acoperişul de olane ş i cu minaret de piatră; are mulţi enoriaşi.
Geamia lui Haseki Osman aga: şi ea se află în centru; e o geamie frumoasă şi lucrată cu măiestrie;
este acoperită cu olane şi are un minaret de scânduri. Deasupra porţii acestei geamii se află o "kitabe" (pisanie,
în versuri), din 1073 A.II. (16 aug. 1662-4 aug. 1663).
Geamia lui Sofu Kenan paşa e acoperită cu olane şi are minaret de scânduri.
În apropierea ei, tot la capătul podului amintit, se află geamia lui Kopriiliizade Fazil Ahmed paşa.
În afară de acestea, mai sunt şi mesgiduri.
Palanca arc în total 800 de case, cu şi fără etaj, acoperite cu plane şi înconjurate de grădini. ( ...)
Dintre toate clădirile, cele mai frumoase sunt: saraiul paşei, aşezat lângă poarta Gyulei; are tindă şi baie şi
mai multe încăperi, cu şi fără etaj. („ .) Până acum, (palanca) nu are decât o singură baie. La capătul podului
de lemn de peste râul Criş, Ahmed paşa, fiul lui Kăprillii, a construit un han frumos, acoperit cu olane.
Aici se găsesc, în total, 200 de prăvălii; altfel de construcţii încă nu sunt"82.
Deci moscheeasJ, existentă încă la începutul secolului XX, între colţul de sud-est al cetăţ:ii şi podul
peste Crişul Alb este, cu cea mai mare probabilitate, geamia lui Kopriilii7.ade Fazii Ahmed paşa, ridicată de
cărre fiul marelui vizir Koprillii Mehmed paşa, recucerirorul cetăţii, în cadrul unui vakîf ce a cuprins şi un han
în vecinătate. Clădirea era o constructie
, simplă de piatră, cu plan pătrat, orientat spre est - sud-est, cu tavan
simplu de lemn. ln interior avea un balcon de lemn, sprijinit pe doi stâlpi de lemn. Aceştia au fost înlocuiţi, în
1850, cu stâlpi de cărămidă. Lângă clădire se ridica minaretul construit într-un mod exigent din piatră
fasonată, având, în 1934, o înălţime de cca. 17 metri.
Ferestrele clădirii erau relativ mici, apropiate de tavan. Pe faţada de sud erau 3, pc cca de est 2, iar pe
cea de nord o fereastră.
Moscheea a fost folosită între 1702 şi 1858 ca biserică parohială romano-catolică. Ulterior, după
construirea unei noi biserici, a servit ca fabrică de oţet, cu minaretul folosit drept coş de fum. În 1878 fusese
restaurat sumar.84
În cadrul măsurilor complexe luate de noua administraţie românească a Transilvaniei, în urma unor
măsuri tranzitorii, ia fiinţă, în aprilie 1921, Secţia pentru Transilvania a Comisiunii Monumentelor Istorice.
Aceasta îl va delega pe competentul Iuliu Marţian, "fost singurul membru de naţiune română în Comi~ia
Monumentelor istorice din fostul regat unguresc"ss, să viziteze, în octombrie 1923, şi geamia de la Ineu. ln
urma raportului acestuia soarta monumentului ajunge subiect al dezbaterilor Adunării Deputaţilor în 1929,
unde şi Nicolae Iorga a protestat împotriva stării periclitate în care a ajuns singurul monument religios de
origină musulmană din această parte a ţării86. Adunarea Deputaplor va cere, în 1930, păstrarea şi restaurarea
lui 87•

.

82 l'Mia Ccleb1, în C. S. VI, pp. 512-515.

113 Dr. Somogyi Gyula, Arwl tza.~a.f k.•r. "/yi wiros is Arad vtir111tl)'t kOzşigeinek kiran (Demil'Tl'a or"fH/ui /i/;,,r "l!/I' Arad fi 11 romuntlor ro111ilatubii Arad), Arad,
1913, Jl/1.2, p. 114.
84 Arh. OU, Food. 5.24, Dosar Incu, citat de Opriş, p. 241, nota nr. 22.
85 Opriş. p. 41.
86 ldt111, p. 241, respectiv Arh. Ci\U, FonJ 5.24, Dosar Ineu, citat de I. Opriş, /oe. eil„ nota nr. 22.
87 ldt111, p. 13 1, precum şi nota nr. 10.
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În acelaşi an, clădirea a fost transferată (de către Biserica Romano-Catolică) Episcopiei GrccoCatolicc din Lugoj, fării îndoi~ă cu intenţia ca ca să devină lăcaş de cult pentru mica comunitate grecocatolică, în curs de constituire. In 1931 îşi pierde acoperişulss, în 1945 se dărâmă minaretul, iar "la 24 mai 1950
Comitetul Provi:wriu al comunei Ineu Oud. Arad) decidea demolarea geamiei turceşti (1656)" 89•
Ţinând seama de informaţia după care clădirea avea şi subsol, folosit drept cavou în perioac!a cât a
servit ca biserică catolică90, ar trebui să admitem, că ea ar fi putut avea origine medievală, preotomană. Insă nu
se cunoaşte poziţia şi aspectul acestei "crypta antiqua", care putea fi reali zată şi după preluarea clădirii de către
parohia catolică, în 1702. Dr. Cornel Şorban, monograful localităţii, aminteşte, că "procesul verbal al vizitaţiei
din 1835 afirmă eronat că sub biserica-moschee nu există criptă" - prin urmare, cavoul putea fi realizat ulterior
faţă de această dată, sau putea fi chiar în exteriorul clădirii.
JĂNOSHA.zA, Unga~ia
Palancă ridicată de otomani în 1558. După 1566, anul ocupării cetăţii şi înfiinţarea sangeacului Gyula,
îşi pierde importanţa şi este abandonată.9 1
JDIOARA/Jedvar, Zsid6var ('Cetatea Jidovilor''), sat în comuna Crtciova, jud. Timiş, pe valea
Timişului, la circa 18 km în amonte de Lugoj.
"Şi aceasta a fost cucerită de Kopriilii Mehmed paşa în 1658. E o palancă de lemn, în formă pătrată,
aşezată între munţi, pe malul râului Timiş, în sangeacul Lugoj. E o kaza recent înfiinţată. Are dizdar şi ostaşi.
Fiind cucerire nouă, nu are construcţii publice"n.
Fortificapa otomană, nelocalizată, se afla la poalele unui pinten de deal de pe malul Timişului, pe care
au fost identificate recent resturile cetăţii medievale Jdioara93.
KANLÎK94
Palancă nelocalizată în eialetul Ineu (adică vilaietul Timişoara), cu garnizoană constând din "ostaşi
călări (farisan), azabi vechi şi noi şi pedestraşi (piyadeler)".
KOVIN/Kuvin, Keve, ni în Iugoslavia
Cetate medievală, reşedinţa comitatului medieval Keve, între Palanca Veche (Panccvo) şi Palanca
Nouă (Horom, Banatska Palanka) în perioada otomană palancă pe malul stâng al Dunării.
Portificaţia se afla printre aşezările care s-au predat în 1716 ("Panciova, Ui-Palanca şi Cuvin")95, deci
avea garnizoană.
LIPOVA/Lipve, oraş în judeful Arad.
În evul mediu era un oraş cu mare importanţă economică şi culturală. Port de transbordare (în evul
mediu, dar şi în perioada otomană) a sării provenite din ocnele din Turda, Uioara şi Ocnele Sibiului, încărcate
în bărci la Portus, lângă Alba-Iulia. Localitatea, împreună cu cetatea, tot de origine medievală, era "aşezată pe
o câmpie mai ridicată între lacuri 96", adică în lunca băltoasă, mlăştinoasă a Mureşului, care a fost regularizată şi
desecată abia în secolul XIX.
Cetatea a fost ocupată în 1551, recucerită de creştini, apoi redobândită de otomani în 1552. Centru de
sangeac.
În epoca otomană Lipova reprezintă un sistem complex de apărare, constând din oraşul înconjurat
de şanţ cu apă, trei fortificaţ:ii distincte pe malul drept al Mureşului (cu unele clemente de origine medievală,
preotomană, vezi mai jos), şi din fortificaţ:ia Radna, pe malul opus.
La mijlocul secolul al XVII-iea, când Evlia Celebi vizitea'.lă ţinutul, "cetatea Lipova este o cetate de
piatră, frumoasă, în formă de pentagon97 ( ••• ) şi are o circumferinfă de 10.000 de paşi. („ .) Are cinci porri: la
miazănoapte e Poarta Podului98 ; la vreo 200 de paşi de aceasta se află Poarta Azapilor (Azaplar Kapîsî); la
vreo 500 de paşi de la aceasta e Poarta Apei (Su Kapîsî), iar de la aceasta, la alţ:i 500 de paşi se află Poarta
88 Or. Sorban Komcl,
89 Vezi nora nr. 79.

op. tiJ., pp. 30-36.

90 Dr. Sorbân Kornel, op. cit., loc. cit.
91 Czigan)i, lstvân, A tiirolc kori Arad is az ll'(f lt.iiz.'<10 idăJz.ak (AratM t!i11 rJ>O'll /1111'1!1Hui fÎ puinada NmtălfJort), În: "Az aradi v:ir tOrtCnC!C (Istoria cetăţii
Aradului)", Budapesta, 1998, p. 47.

92 Hvlia Celebi, C. S. VI, p. 534.
93 Bejan, Adrian, Ctlalta Jdioora. Raport prtli111i11nr de 1iipă/J1rtkompani11 1973; Idem: Ctm,/Ji~j pnliminan 11111pr111ăpă1J1rilor arbtolot.i<t tb la retai.aft11tlală Jd1oor11,
tfin anii 197J.f977, în: Tibiscus, 1975, Timişoara, p. 155·156, şi 1979, Turuşoara, p. 199-206. Planul ccrăţi.i, realizat de Marsigli ln 1697, publicat de
Sebestyen, p. 47.
94 Fekctc, op. cit„ doc. 237 din iunie 1664, p. 85.
95 Nicolae Stoica de Haţeg, Cronira Bmt11111/lli (cd. de Dam2schin t.lioc), ed. ll. Tunişoafll, 1981, p. 166.
96 Giovanandrea del Gromo, în C. S. ll ., p. 339.
97

în realitate, tlreptunghi, cu patru bastioane romboidale în col1uri, vezi planul lui Marsigli.

98 ori Poarta Radoei.
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BattaJ99, iar de la aceasta, la vreo 300 de paşi se află Poarta Timişoarei (Temeşvar kapusu) apoi, în afară, se
află Poarta Martologilor numită ascfel după agaua martologilor, şi Poarta Şarampo HJO". Aceste două porţi
s-au aflat pe palisadele unor mahalale exterioare, care şi ele asigurau o valoare, e drept inferioară, de apărare.
Cele patru bastioane, în baza planului lui Marsigli din 1697, au fe~cle de 12-18 stânjeni şi flancurile de
4-6 stânjeni; "proporţia lor dominantă faţă de curtine dau de bănuie că ar data din secolul al XVII-lea",
constată Gheorghe Sebescyen, bun cunoscător al arhitecturii de apărare din perioada Renaşterii10 1 •
În această cetate se găseau, în total, cinci geamii şi un mesgid 10 2 •
I. Geamia cea mare (Kanuni Camii sau Biiyiik Cami), datează din vremea lui Suleiman han, respectiv
dm 1552. E acoperită în întregime cu plumb; are cupolă ( ... ). Se poate presupune că a fose iniţial biserică
creştină şi a fost transformată în geamie imediat după cucerire.
2. Geamia Timişoarei, în apropierea Porpi Timi şoara. Are urm?itoarea inscrippc:
"A fost construită de un meşter pentru închinăciune;
Şi data ei a fost: 'Venerata geamie"1103.
3. În apropierea Porţii Battal se află "Geamia Alaibeiului" (J\lay Beyi Camii).
4. În mahalaua nemţească se află ''Mecetul Hagiului".

Una din aceste gemnii a fast, fără îndoială acei "templum turcicum v;echiett vulgo nu11culpatum ~ existent defa în
''pri111a perioadă otomană" (1552-1595), "la colţul străzii Podului ce ducea spre Poarta Rodnei c11 uliţa diacului Abraham".
Clădirea, aba11do11ată din 1595 a fost curăţată de "Celebi tătamt', cămia i s-a permis vizjtarea oraşului, în octombrie 1615,
dar a redevenit lăcaş de rugăciune abia în 1616, când oraşul a reintrat Î!I co111pone11/a vilaietul1111<14•
Reluăm relatarea lui Evlia: "în această cetate sunt 1500 de case frumoase, mai scunde sau mai înalte;
ele sunt acoperite cu şindrilă şi au grădini şi vii. De la un cap la altul, toate străzile sunt pardosite cu scânduri
şi grinzi de lemn lucios. În total se găsesc 200 de prăvălii. ( ...) Sunt şapte mekteb-uri (şcoli elementare), şi o
medrcse.
Evlia menţ:ionea:lă, întrucârva mirat, că un oraş de asemenea importanţă "nu are cişmele publice,
Dar-ul-Hadis, Dar-ul-Kuran", adică şcoli superioare.
În interiorul cerăţii, în apropierea şanţului ce înconjura "cetatea interioară" se afla un caravanserai, cu
nivelul inferior de piatră şi etajul de lemn 1os.
Cetatea de mijloc (Orca Kalc): "În partea de sud a acestei cetăţ:i mari se află cetatea de mijloc, în
formă de pentagon, cu bastioane solide şi foarte tari; ca are circumferinţa de vreo 5080 de picioare (... am
făcut măsurătoarea după picior, nu după pas). Are un zid de umplutură, cu tavan şi e de vreo cincizeci de
picioare. Nu e o construcţie de piatră, ci o palancă solidă, construită în întregime din lemn. Are un şanţ ciudat,
demn de admirat, prin care curge (apă prov:nită din) Mureşul. ( ...) Are o singură poartă ('Turnul Porţii"),
spre răsărit, şi un pod mobil, foarte frumos . ln jurul cetăţii sunt cinci bastioane, iar pe aceste turnuri stau 15
tunuri balimeze ( ... ).ln cetatea de mijloc sunt, cu totul, 150 de locuinţe pentru oşteni. Cetatea aceasta are un
colţ anumit, unde cântă în fiecare seară meterhaneauat06.
Cetatea cea frumoasă (Narin Kale) 107: este o cetate frumoasă de piatră cu două turnuri; prin şantul
ei curge apă. Arc numai un pod mobil şi o poarcă solidă. Înlăuntrul acestei porţi se află o închisoare ( ...).
cetatea asta nu locuieşte nimeni, afară de dizdar (comandantul cetăţii), de imam şi de mi.iezzini, pentru că atât
vistieria, cât şi muniţiile şi magaziile se află în această cetate.
În afara cetă~i se găsesc trei tekke (mănăstiri de dervişi): pe drumul înspre Timişoara se află tekke al
lui Yagmur-Baba 108• "În cele patru laturi ale ei sunt încăperi pentru bektaşi, asemănătoare cu grădina raiului.
În ea trăiesc dervişi neprihăni~ şi nevinovaţi, dreptcredincioşi, cu viaţa curată, învă~aţi şi cu frica lui Allah".
Celebru loc de pelerinaj a fose mausole ul sfântului, în incinta mănăstirii. Un alt sfânt respectat a fost
"veneratul Şeih-Mehmed Efendi Hindi", luptător, spahiu de faimă, dar şi sufi carismatic, originar din Agra,
1

ln

99 Baiul înseamnă gol, ncfolosiL
IOO Evl.ia, l0t dl., Şarampo inscam n :l in maghiară palisadă.

IOI SebeSL)'en, p. 45, 48.
102 Evlia Cdcbi, in

C.S. VI, p. 505-509.

103 Ultm; "Djami-i şcrir' valoarea numerică a licerelor este A.H. 704 = 1304-1305, greşit.
104 Marki, Arad, p. 243, cu bibliografi,, aferentă.
105 Osman Aga, p. 70.

IO<i "mehterhanc", orchcsrra de muzică militară.
t0 7 "narin'', suplu, subrirc. Cetatea este trarată separat de Ayverdi, amorul nerealizântl că este vorba tle un component al sistemului de fortificapi al
Lipovci (Ayvcrdi, p. 54).

I08 "Părintele adud.ltor de ploaie".
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India, care "acum se găseşte îngropat pe colina cetăţii Lipova; călătorii hinduşi, ca şi locuitorii de \a hotare, vin
acolo în pelerinaj"_
In apropierea fortificaţiilor de la Lipova se găsea şi monumentul funerar (mausoleul?) al lui Ulema
Paşa, fost beilerbei de Buda, primul cuceritor al Lipovei în 1551, precum şi "cimitirul celor 1001 de martiri" 109•
Prin Pacea de la Karlowitz (1699) se dispune demola.rea cetăţii. Este executată de către armata
imperială in 1702. Rămâne, totuşi, in continuare, o garnizoană (de 40 de soldaţj in perioada 1700-1706) 110•
Populaţia musulmană emigrează în Balcani, în 1717, după cucerirea oraşului şi a ţinutului.
LIUBCOVA/Lebkova. Sat, com. Berzasca, jud. Caraş-Severin
Mică palancă pe malul stâng al Dunării, în sangeacul Modava.
Evua afirmă, prin deceniul 7 al secolului )CVIl, că "aceasta a fost clădită de otomani". Are dizdar, 60
de oşteni,( ...), meterhane de_ cerate,( ... ) are naib (ajutor de cadiu). "Cetatea este o palancă mică în patru
col~ri, într-o luncă largă, la două sute de paşi de la Dunăre. În ea se află numai cinci case. ( ...) Arc şanţ
dublu. ( ...) in prezent se g_ăsesc cinci tunuri. În faţa porţii, dincolo de şanţ, se aAă o geamie cu acoperişul şi
cu minaretul de scânduri. ln oraş se găsesc vreo sută de casc de musulmani, cu grădini şi cu vii, şi o sută de
case de ghiauri. Toate sunt case de oameni săraci, acoperite cu şindrilă şi împrejmuite cu garduri de scânduri.
N-are baie şi han şi nici bazar, dar sunt foarte multe vii şi grădini 111 ".
Cam tot prin aceeaşi perioadă, în 1664 ostaşii (neferii) din Modava, Ahram-i-Djedid (Palanca Nouă) şi
Liubcova se plâng că trebuie să lucre:r.e mult la tractarea corăbiilor încărcate prin Porţile de Fier112.
LUGOJ, oraş în estul judeţului Timiş, pe malul râului Bega.
Cetate medievală, reconstruită şi modernizată în 1552. Devine, împreună cu Caransebeşul, una din
cele două centre ale "Banatului de Caransebeş şi Lugoj", teritoriu apar~nând Principatului Transilvaniei.
Ocupată de otomani în 1658, devine capitală de sangeac.
În timp de război sangeacul putea da 1OOO de ostaşi.
În 1661 "cetatea este de lemn şi pământ, pătrată, aşezată într-o câmpie întinsă pe malul râului Timiş.
Şanţul din jurul ei e plin cu apa râului ( ...). Cetatea are o singură poartă. Deasupra şan~lui cetăţii se află un
pod mobil, împodobit, care este ridicat în fiecare noapte. În cetate sunt 300 de casc ( ...), unele acoperite cu
stuf, altele cu şindrilă. Deoarece această cetate c cucerită de curând, nu are geamii, hanu ci, băi sau dughene.
Cetatea interioară e, de asemenea, pătrată; e o cetate mică de piatră cu şanţ separat. Arc o poartă de
lemn, care dă spre răsărit. Şi deasupra acestui şanţ se află un pod mobil"m.
"Cetatea interioară", mică, cu plan pătrat, din piatră, a fost probabil fortificaţia medievală, iar cea
"exterioară", cuprinzând numeroase case, deci un cartier înrreg, a fost realizată în cadrul lucrărilor din 1552,
conduse de Castaldo.
Desigur, la puţin timp după cucerire au fost ridicate toate clădirile necesare pentru existenţa unei
comunităţi musulmane: moscheie, baie, şcoală.
MAJDAN/Meydan
Comună în fostul comitat Torontal, în unghiul dintre Tisa şi Mureş, la sud de Ccnad. Azi în
Iugoslavia.
În evul mediu aici se găsca cetatea şi mănăstirea Oroszlanos. În epoca otomană a devenit aşezarea
Meydan ('piaţă" în lb. turcă). În 1877 se cunoşteau, în legătură cu ruinele cetăţii "mormintele turceşti
descoperite aici" precum şi "diferitele monezi turceşti ce se găsesc şi a%i în număr mare"m.
MARGINA/Marcina
Fortificaţie pe cursul superior al Begheiului, la răsărit de palanca Făget. Controla Poarta de Fier al
Transi lvaniei, important drum de legătură spre Ţara Haţegului.
!'rima menţiune a cetăţii este din 1505, e posibil ca să fi fost ridicată de Iancu de Hunedoara"s.
lnLre 1552-1595 şi 1658-1688 face parte din sangeacul Timişoara, constituind o nahie separată.
A fost _?emolacă în 1701, în urma dispoziţiilor Păcii de la Karlowitz.
MĂNAŞTIUR, ve'.li MONOSTOR
MEHADIA, comună în jud. Caraş-Severin, la aproximativ 8 km la nord de Băile Herculane.

IO!> Evlia Celebi, V, pp. 399-402, în C. S. VI. p. 505-509.
1IO Fo<lor, loc cil.
11 1

Evlia Celcbi, in C. S. VI, p. 692-693.
Fekcte, op. cil„ doc. nr. 188, (aprilie 1664), p. 71.
l l3 Evlia Cclebi, C. S. VI, p. 533-534.
114
1'v!i.let7. Janos, Toronlâ/, TRE 1877, J, p. 4-5.
115
Kiss, Gabor, Erdi!Ji i-ârak, vârleastl!Jok., Bp. 1990, p. 423.
112
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Localitatea constituie intrarea dinspre sud a "Porţii Orientale", respectiv a culoarului Timiş-Cerna,
calea de intrare în Banat dinspre sud-est.
În această localitate se află două cetăţi. Una e medievala cetate "Myhald", aflată la circa 4-500 m de
comună, pe o coamă de deal (azi în ruină)••6.
Cealaltă fortificaţ.ie (dispărută, respectiv demolată de administraţia austriacă), îşi are originea în anii
dmaintea cuceririi ocomane. A fost ocupată de otomani în 1523, împreună cu cetăţile Severin şi Orşova . După
cucerire primeşte garnizoană otomană. Între 1559-1614 i se schimbă proprietarul de mai multe ori (între
otomani, Habsburgi şi Transilvania) 117•
Face parte din sangeacul Modava, până în 1658, când este integrată în sangeacul Caransebeş. Este
predară austriecilor în 1716. Ocupată de sangeacbeiul de Vidin, Mehmed paşa, în mai 1738. Reocupată de
ausmeci în iulie, acelaşi an, şi probabil demolată tot atunci 11s.
În 1634 arc 65 lefegii 119.
În 1664 palancă Oa piciorul scâncii pe care se află ruinele cetăţii medievale), cu garnizoană constând
din călăreţi (farisan), azabi şi pedestraşi (piyadcler)•20.
În 1700 apare ca "mcnzil" (staţiune militară), cu 37 de soldaţi lefegij 12 1.
MOLDOVA-NOUĂ/Modava, Mudava.
Palaocă, după 1554, reşedinţă de sangeac.
Recenta literatură numismatică 122 afirmă, că la Mudava a funcţionat, în 1566, în condiţiile ultimei
campanii militare a bătrânului sultan Suleyman ('Magnificul''), un atelier de monetărie, unde au fost produse
"akce"-le, moneda de argint cea mai populară şi utilizată a imperiului în acea perioadă, dar şi monede de aur.
Garnizoana: cel puţin 77 (în 1591), 41 (în 1634) 123, 32 (în 1700), 37 (în 1707), 31 (în 1707) 124 •
MONOSTOR
Fortificaţie neidentificată. În comitatul medjeval Arad au exisLat două locafaăţi cu acest nume, ambele
aveau fortificaţie în ajunul ocupaţiei otomane. A treia identificare posibilă ar fi comuna Mănăştiur, din jud.
Timiş, pe malul Begăi, la 14 km în aval de Făget.
În septembrie 1615 Gabriel Bethlen, principele Transilvaniei promite sultanului restituirea
următoarelor cetăţi: Lipova, Şoimoş, Vărădia, Vapraş, făget, Arad şi Monoştor 125 •
NARIN KALE, vezi LIPOVA
NĂDLAC
Fortificaţie în fostul comitat Cenad, pe malul drept al Mureşului, ridicată probabil în secolul XV de
familia lakşici. Nu se poate elimina ipoteza după care ea ar fi fose amenajată pe amplasamentul
mănăstirii medievale Kene7.monostora, fenomen răspândit în zona Tisei, Mureşului şi a Crişuri l or în secolele
către

A.'V-XVl
A jucat un rol

şi în răscoala ţărănească din 1514.
A fost una din cetăţile eliberate de trupele transilvănene în 1595 126• După această dată nu a mai jucat
nici un rol militar. Tradi ţia locală ştie de o "moschee şi de cetatea turcilor", dar aceste ştiri ţin de folclor.
NOVI BECEI/Becey, Bedja, Beceiul Turcesc, azi în Iugoslavia
1\şezare pc malul stâng al Tisei, în sangeacul Cenaclului. importantă cetate, cucerită în 1551, după un
asediu de şapte zile, de către marele vizir Kopri.ili.i Mehmed. "Ra a fost apoi refăcută şi înzestrată cu o

garnizoană numeroasă"l21.
creştine

Din conscripţia
(87%) 12ll.

fiscală

din 1579

aflăm, că

în

oraş trăiau

21 de familii musulmane (13%)

şi

140 familii

Nicolae Secară, Ctulrun11\1yh1t!d, în: "Tibiscus", 1975. Timişoarn, p. 167-185.
realizat de Marsigli in 1697, a fost publicat de Scbcst.yi!n, p. 46.
l IS Kiss, op. rit„ p. 2\19-301.
I l6

117 Planul cc1~1ii,

119 01\B ,\txt

616.

120 Fekctc, op. ni., doc.

nr. 237 clin 1un·e 1664, p. 85.
121 Fodor,/ot ni.
122 Nir.ol:ic, Eugen, în: "Te?.aure din muzeele oraşului Chişinău", secolele X\11-XVIU, Coordonator Viorel M. Burn:iriu, Chişinău, 1994, p. 66.
l 2J

Efective communicatc de doamna Klira Hcgyi.

124 Fodor, /)as ll>'ilajtt TtmqMr. p. 44.
125 Mâtlu. p. 66.
126 M:irkt, p. 24.
127 EvLia Cclcl1i,

în: C. S. VI, p. 492.

128 Kâldy·Nngy, up. ât., p. 14.
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"Este un voievodat12'J din sangeacul Cenad, dar face parte din vakîfurile lui Tavil-Mehmed paşa•30. Are
dizdar, 40 de neferi (ostaşi de pază) ( ...) Cetatea, aşezată pe malul Tisei, este o cetate frumoasă, din
cărămidă, de formă pătrată, şi n-are mai mult de 500 de pa şi de jur împrejur. Prin şa nţ curge apa Tisei. Are o
poartă spre schelă şi o al tă poartă dosnică. În schelă se găsesc un han şi 50 d e magazii. Are o geamie
înfloritoare, transformară din biserică, o medrese, trei şcoli, un tekke, o baie, patruzeci d e prăvălii şi vreo
sută de case joase, acoperite cu olane sau stuf' 131 •
ORŞOVA/Irşava, Reşava

Cetate medievală, cucerită în 1522. În 1526 cetatea goală este reparată, întărită şi primeşte garnizoană,
făcând parce din sangeacul Vidin. În toamna anului 1551 se integrează în Vilaietul Timişoara, recent
înfiinţat 132 , comandanrul său avea rang de sangeacbei. Câţiva ani mai târziu este integrată în sangeacul
Modava. Este transformată şi extinsă, devenind pa lancă.
În. 1634 are o garnizoană de 164 lefegii•33. În 1660 arc 150 de soldaţi, şi numeroşi funcţionari militari
134
şi civili . lotre 1700-1706 sunt aici 205 de lefcgii 13S.
Cetatea, în această epo că, era "o palan că frumoasă, în patru colţuri, înconjurară cu ziduri de pământ,
pc malul Dunării. De jur împrejur sânt 800 paşi. Are două porţi: prima, o poartă mi că de lemn, dă spre răsărit,
pc malul Dunării; a doua este spre apus, tot pc malul Dună rii , şi dă spre oraş . Partea de sud a cetăţi i e scăldată
de apele Dunării, dar spre nord se află înălţimi şi şanruri adânci.
În cetatea aceasta palatul beiului e mai frumos decât toate celelalte case.
Deasupra zidului de pe malul Dunării se află numeroase locuri de recreere şi fel de fel de palate de
petrecere (adică chioşcuri). În interiorul palăncii se găseau 50 de case, acoperite cu şindrilă. Lângă poarta cea
mare se află o mică geamie plăcută, cu faţa spre Dunăre şi cu mulţi enoriaşi".
Cetatea interioară (Ic kalc): este o cetate mică, zidită din piatră, cu patru laturi, rezistentă, rămasă
din timpul ghiaurilor. În interiorul ei locuiesc numai: dizdarul, imamul, muezzinul şi mehte rbaşiul. Lângă
turnul închisorii, deasupra portii ceLătii interioare, există un turn cu orologiu (saat-kule), acoperit cu
scânduri 136. În partea de apus a c:tăţ:ii int~rioare, pe o câmpie întinsă, se află oraşul.
În noiembrie 1701 au fost executate lucrări de reparaţii la cetate. 137
În momentul vizitei lui Evlia Celebi În oraş (adică în mahalaua exterioară) "se găseau trei sute de case,
cu şi fără etaj, unele din piatră, altele din lemn, roate fiind acoperite cu şindrilă. Arc o geamie, un mesgid, o
medrese, un mekteb (şcoală elementară) şi zece dughene; nu are bedesten, dar se găsesc tot felul de
produse. La marginea şanţului cetăţii se află o baie şi un han pentru negustori. Pc malul Dunării se găsesc
casele mari şi frumoase, cu grădini, ale ghiaurilor greci; au şi o biserică a lor 138•
Orşova este ultima aşezare părăsită de administraţia otomană, fiind cuceriră de imperiali în 27
august 1717 139• Pacea de la Passarowitz (Pojarevaţ), din 1718 consfinţeşte retragerea administraţiei otomane
c.lin tot teritoriul Vilaietului Timiş oara. Imperiul Habsburgic va demola numeroase cetăţi otomane, şi va
ridica, în punctele strategice ale propriului său sistem de apărare o scrie de fortifica ţii moderne, În sistem
Vauban, ce se vor păstra în mare parte până în zilele de azi.
Însă istoria otomană a cetăţii Orşova, respectiv a zonei Porplor de Fier nu se încheie aici. În 1736
izbucneşte un nou război între otomani şi Imperiul Habsburgic, în condiţ:iile superiorirăpi de forţe a
otomanilor. Pacea de la Belgrad (1739) stabileşte revenirea Serbiei (de nord) ş i a Olteniei în sistemul politic al
Imperiului Otoman. Frontiera este astfel stabilită, ca Orşova (şi Ada-Kale) să rămână cetăţi otomane. Ea va fi
părăsită de către musulmani abia în 1790, când cu ocazia capitulării părăsesc Orşova 2740 de persoane, din
care 1927 militari ş i 816 bolnavi, femei, copii.
PALANCA NOUĂ, vezi BANATSKA PALANKA
PALANCA VECHE, vezi PANCEVO
129 Vo)'vodalik: cenLJ"ul de administrare a unui hass, a.Lică a unui mare domeniu în folosinţa administraţiei cemrale sau a unui marc demnitar.
130 Tavil (cel Lung) Mehmed: adică Sokollu Mchmed paşa, marc vi>ir (1565-1579).
13l Evlia Celebi. in: C. $. VI, p. 649.
132 Fcnyvesi, Lâszl6, /.I lmmkii!<j-1z.ori1111iJt.i tip,vânidik ji111krioval1oz.ti1ai (I }65-1718). (Modijitărik ,/, ji111tf11111• a z.oMi 1ni/Jlarr ,/, apdrdt'r din /Î1111/11rik /Îml{mt /I
uv1ri11m, 1365-1718). în: "Vegvarak cs rcgic'>k a XVI-XVII. s:r.azadban", Egcr, 1993, pp. 235-288, respectiv la p. 256.
133 C)NB Mxt 616.
ll<I Evlia Cclcbi, C. S. VI, p. 649.
135 FO<!or, p. 44.

l36 Măsura de lungime cchivalem.1 cu distanţa <le o oră de mers cu calul la
137 David Geza, op. cil„ p. 43.
138

pas obişnuit, CS.V l. P. 695, nora nr. 367.

F.vlia Celcbi, în SryahoJnamt, voi. Vil, p. 430, respectiv Căiălorii Slrăi11i În Ţăn'/t Ro111ânt, vol VI, p. 694-695.

139 f"cny„esi,

op. cil„ p. 258.
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PANCEVO/Eski Palanka, Palanca Veche
Fortificape ('parkan") la gurile Timi şului, pe malul stâng aJ Dunării, capitală de nahie în sangeacul
Timişoarei, mai apoi, spre sfârşitul epocii otomane, capitaJă de kaza.
La mijlocul secolului aJ XVII-iea era "o palancă de lemn în formă pătrată şi e aşezată într-o luncă, în
apropierea vărsării râului Sava în Dunăre. De jur împrejur are 100 de paşi. În ea se află clizdarul
(comandantul), 50 de neferi, suficiente depozite de muniţii, o geamie, un han şi un mic bazar, dar nu are
baie. Cele mai multe case sunt acoperite cu stufH<>".
În 1708 se impuneau lucrări de reparaţii la cetate 141 •
~izoana, în 1634: cel pupn 81 142; în 1700-1706: 169 de solda~ (lefegii).
PADURENl/Erdohegy
Palancă (parkan) construită în 1571-1572 14' pe malul stâng al Crişului Alb, azi cartier al oraşului
Chişineu-Criş.
După lista de soldă a garnizoanelor vilaietului, din 1590-91, numărul total al lefegiilor era 260 de
oameni: mustahfizi, ulufegii, azabi, 27 martolozi sârbi, şi 5 miiteferrika. Printre aceştia îi întâlnim pe
Muhieddin, imamul şi hatipul geamiei garnizoanei, precum şi pe muezzin-ii lbrahim Khalfa ş i Murteza, cel
din urmă slujea poate într-o a doua geamie •«. În afara lefegiilor mai era un număr necunoscut de lefegiitimarioţi.

Garnizoana număra, în anii 1575-1590, 271 de militari.
PÂNCOTA
Important târg medieval, clăclirile şi incinta mănăstirii benedictine medievale au fost
transformate în fortifica~e la sfârşitul secolului XV sau la începutul secolului următor. Otomanii preiau
fortificaţia 145 , şi o întăresc în 1558 146 • Azi amplasamentu] fortificaţiei otomane se află în zona protejată a
"cetăţii turceşti" 147 •

Între 1565-1595 e reşedinţă de sangeac, împreună cu lneu 148.
Între 1595-1608 îşi schimbă de mai multe ori apartenenţa. Este ruinată şi abandonată după 1608. 149
RADNA
Palancă, pe malul d rept al Mureşului, în dreptul cetăţii Lipova. "~{ai de mult, peste acest râu se afla
un pod suspcn~at cu lanţuri; această cetate fusese clădită atunci de Ulama paşa•so, gaziu şi martir; acum 1s1 însă
e cam ruinată. In cetate sunt douăzeci de case de creştini; are comandant şi douăzeci de soldaţi martaJogi1s2.
Toată popula~a Lipovei îşi avea aici cimitirul; acum însă acesta e spre cetatea Lipova•S3.
La Radna funcţiona şi o capelă de pelerinaj pentru catolici, reparată în 1668 şi 1681 •54. Pe locul ei s-a
dezvoltat ulterior mănăstirea franciscană, cu imensa biserică barocă de azi.
SÂNNICOLAU-MARE/Şemkoloş, în jud. Timiş.
Menţionat de Evlia Celebi, în lista "ca7.alelor şi cetăţilor din vilaietul Tim.işoara" 1 ss.
SZARVAS/Sarvaş, azi în Ungaria
Palancă (parkan) în sangeacul Gyula, construită în 1584156. În 1590-91 are 195 de ostaşi (uJufegii,
azabi şi reişi, martolozi şi 5 miiteferrika) 157 •

l<l-0

EvLia Cclcbi, în C. S. \11, p. 491.

1•1 David Geza. Qp. ci1., p. 46.
142 Ostcrreichischc NauonalbibLiochd„ manuscrisul oroman ONB, Mxt 616, prin bunăvoin\ci ccrccl2toarci hu<lapcstanc cir. Khira HCg)i.

143 Marki. Arad, il, p. 5, 161.
144

i\l:irki, A.cad, 11, p. 243, rcspecriv VeLics-Kammerer, 1, p. 377, doc.
14 5 Dr. M:irki Sândor, /I pll!1/eo1ai d1afti1ok (.făpălurile di11 Pâncola), TRE.

CLXXVIII.
1885, p. 200-201.

146 Marki, p. I.
147 Lista monumentelor, 02. judeţul Arad. monumentul 02 A. 027, Oraş Pâncota, "Cc1at1:2 turcească", la 500 m, est de oraş (J\şc-.tarc din ep<X2
bronzului, urme de cetate medievală, urmele aba~ei, sec. XIII).
l 4S i\l:irk1, p. 166.
149 M:irki, P· 54.
ISO Cuceritorul Llpovei în 1551. A murit la recucerirea cetăţii, în l 552.
ISI În jurul anului 1660.
152 Marrnlogi (manolo7.): soldaţi în trupe ajutlitoare, de obicei creştini, din Balcani, respectiv Mirbi. Ei locuiau în mica palancă din Radna.
ISJ Evlia Cclebi, în C. S. VI, p. 509.
•5 4 Marki, p. 155.
m Evlia Cclcbi, p. 503.
15{, Marki, Arad, p. 12-13.
157 VeLics-Kammercr, Defterck, p. 381.
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ŞARDE, Şarad

Palancă ("parkan") în eialetul Ineu (adică vilaietul Timişoara), sangeacul Timjşoara, cu garnizoană
constând din 14 lefegii în 1634 158, respectiv din ostaşi călare, azabi şi pedestraşi, în 1664 159. Localitate
dispărută, în evul mediu târgul Sad.d/Şarad 1 60, la sud-est de Pişchia, jud. Timiş, respectiv la nord-est de
Timişoara.

ŞIRIA/Şiri, Vilagoş, Lagoş

Pe raza aşezării de azi se găseau două obiective mWtare: cetatea Vilagoş, devenir-ă fortificaţia otomană
Lagoş, şi palanca din târgul medieval Şiri/Şiria, din apropierea cetăţii.
La~oş se afla "la hotarul sangeacului Ineu". Între 1566-1595 şi 1616-1693 aparţine Vilaietului
Timişoara. In 1590 are 37 de ostaşi (azabi şi martolozi) 161.
În 1660 era "o cetate solidă, din piatră, şi c ridicată pe o stâncă roşie, strălucitoare. E mică întocmai
ca un cuib de şoimi. ( ...) în cetate se găsesc 60 de case, o geamie şi un hambar(...). Are o singură poartă, ce
dă spre răsărit. ( ...)în faţa porţii cetăţii se află locul de pelerinaj al martirilor"162.
ŞOIMOŞ/Solmoş, Solmos
Cetate de piatră medievală (apoi "kale", adică cetate), pe o înălţime stâncoasă, în apropiere de Radna,
în sangeacul Lipova, lângă malul drept al Mureşului. Cu garnhoană otomană în 1552-1595 şi 1614-1688 163.
Apărătorii otomani au abandonat-o în 1595, în luptele antiotomane ale lui Sigismund Bathory 164 •
În jurul anului 1660 era "o cetate înaltă pe pământul sangeacului Lipova. Fiind o cetate solid
fortificată, are un dizdar, osta~i, tunuri şi muniţii. Are o singură poartă, ce dă spre apus, 30 de case şi un şanţ
adânc, săpat în stâncă, („ .). ln cetate se găseşte o mică geamie a lui Suleiman han (Sulciman Magnificul;
probabil capela cetăţii medievale), în ea nu încap mai mult de zece oameni" 16s.
Prin 1560 avea 43 de timarioţi-lefegii 166.
~ĂUŢI, jud. Arad
"ln partea interioară a comunei se observă ruinele unei vechi cetăţi turceşti. Pe vremuri a fost sediul
unui demnitar turc"161.
TIMIŞOARA/Tamişvar

Cetate şi oraş important, dezvoltat, încă din evul mediu, pe câteva "insule" înconjurate de mlaştinile
fo rmate de brafele râurilor Bega şi Timiş. Cele mai importante surse de informaţii privind cartierele,
fortificaţiile şi edificile din Timişoara în perioada otomană sunt memoriile de călătorie ale lui Evlia Celebi
("Seyahatname'') 168, notele diplomatului austriac Ottendorfl69, care a petrecut mai multe Juni la Timişoara, în
anul 1667, precum şi planul oraşului, desenat de "Radonia, mimar (arhitect) al Timişoarei" cu situaţia din jurul
anului 1700 170, respectiv cel ridicat de către căpitanul Perrette în 1716, imediat după cucerirea de către
imperiali 171 .
·
Coroborând datele şi descrierile din aceste surse, şi folosind şi alte materiale iconografice
contemporane, arhitectul Mihai Opriş, în temeinica sa "mică monografie urbanistică" dedicată oraşului
Timişoara 172 a oferit o imagine cuprinzătoare a acestei metropole regionale otomane. În baza informaţiilor
domniei sale, şi fructificând şi alte izvoare, vom încerca să realizăm o imagine mai cuprinzătoare a capitalei
unui vilaiet de frontieră.
"Puterea Timişoarei consta în mai mică măsură în fortificaţiile sale, ci mai ales în aşezarea ei naturală
în mlaştinile râurilor Timiş şi Begam".

iss 0NB Mxt 641.
IS9 Fckctc, op. cit., doc. 237, iunie 1664, p. 85.
160 Engel, p. 117 şi harta.

l6I Velics Kammerer, p. 381, J oc. CLXXXIV.

162 Evlia Cclebi, C. S. \.1, p. 511 -512.
163 Mârki, p. 155.
164 Mârki, p. 20.

l65 Evlia Cclebi, C.

S. VI, p. 511.

166 Tapu 356, Klara Hcgyi.

167 Dr. Somogyi Gyula, op. tit.
163 C. S. VI.
l69 !311ddrol Belgrddba 1663-bmt, Ollendoif Hmrik kip<s titk!rdsa (De la B11d11 la Belgrad !11 1663, nolek i/111/rale de rln1m ok /11i [ ltimich Ollmrlotf), Szekszârd, 1943.
l70 Arh. Mihai Opriş, Timişoara, Mkil mo11ografi• 11rbanisti&ti, Bucureşti, 1987, p. 19.
171 I rlem, p. 22-23.
172

tbidtm.

173 Preyer, p. 182.
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Numărul soldaţi lor în garnizoană (în timp de pace): în 1590-1591: lefegii (ulufegii, azabi, re1ş1,
manolozi şi 4 mi.iteferrika): 258 oameni 174; în 1634: 1091 175 înainte de 1699: 1848. După 1700: 4262 (prin
retragerea garnizoanelor din eialetele eliberate de austrieci); în 1706: 3371; în 1707: 3034176177 • Evlia Celcbi
pomeneşte, printre demnitarii şi funcţionarii principali de aici, şi pe şehr-emini (administratorul oraşului) şi pe
numar-başi (arh~tectul şef, starostele constructorilor).
.
Timişoara se compunea în perioada otomană din următoarele patru zone distincte 178:
A. Fortificaţia de origine medievală, numită castel
Castelul era o construcţie de piatră, cu patru bastioane cilindrice şi cu un turn cu secţiune
dreptunghiulară pe faţada dinspre nord. Se găsea în interiorul unei incinte, având patru bastioane cilindrice,
realizate din lemn şi pământ, şi un rum de poartă cu plan dreptunghiular (Poarta Nouă, Yeni Kapî) în dreptul
turnului de intrare în castel, singura intrare în această "cetate interioară", ("ic kale"). ( ... ) Spre oraş se află rrci
rânduri de porţi de fier, boltite, iar între două porţi se găsesc poduri mobile, ce se ridică cu macarale. Bolpk
sunt construite din cărămidă"l79.
·
În turnul de poartă se băteau tobele de trei ori pe zi, pentru chemarea la rugăciune. Ansamblul era
înconjurat de un şanţ cu apă. În castel locuia beilerbeiul, respectiv, în absenţa lui, caimacamul (locţiitorul) său,
şi se îngrijea de sumele obţinute din taxe şi impozite, de materialele de război, de alimente şi dt· 'k~ nuţi . Tot
aici îşi avea locuinţa dizdarul (comandantul cetăţii), chehaia, un imam şi un mi.iezzin. "Un străin nu poate intra
nici măcar s-o vadă; dacă cere voie să intre, poate intra numai după ce şi-a predat armele .;rrăjilor de la
poartă 1 SO". Ottendorf confirmă acest fapt: membrilor delegaţiei austriece nu li s-a permis vizitarea castelului.
B. Cetatea, iniţial, cartierul fortificat din preajma castelului; cu mai multe biserici şi mănăstiri
medievale.
În perioada otomană devine varoş 1 8 LuJ, respectiv oraşul fortificat, cu principalele instituµi religioase,
culturale şi obşteşti-comerciale, şi cu populaţie majoritar musulmană (aici aflându-se totuşi strada, respectiv
"mahalaua" latinilor, a negustorilor privilegiaţi raguzani).
"Oraşul avea fortăreţe exterioare bune, un drum acoperit (adică bazar), şanţuri duble cu apă şi un zid
de apărare puternic. Fortăreţele exterioare ale oraşului, cu toate că nu au {ost acoperite cu ziduri, aveau de jurîmprejur piloni puternici de stejar, de 15 la 18 ţoli în diametru, care au fost adânc înfipţi în pământ şi totuşi
atângeau o înălţime de peste 7 picioare"m. "Împrejmuirea este făcută din împletituri de nuiele şi pare un zid
subpre şi lustruit. Meşterul constructor a împletit această împrejmuire din viţă sălbatică, pe care a tencuit-o
apoi cu argilă şi cu var ălb, construind astfel o cetate albă de tot" 183 • Ottendorf constata, că Cetatea era
înconjurată de palancă, adică "de un zid făcut din stâlpi puternici, înalţi şi din împletituri daţi cu pământ,
realizat şi umplut cu pământ atât de puternic, încât un unele locuri se pun peste el şi tunuri 184".
În spatele acestui zid pe alocuri, mai ales la Poarta Azabilor, se aflau resturi ale unui zid mai vechi.
În afara acestor ziduri se afla un canal, cu apă curgătoare.
. "Cetatea are cinci porţi; acestea sunt nişte porţi de fier fixate în lemn, boltite, duble, puternice, înalte
şi late. fo faţa fiecărei porţi se află un pod de lemn, atârnat cu macara. Porţile se închid în fiecare noapte, iar
podurile sunt şi ele trase cu macarale şi aşezate înaintea porţilor pentru apărare"1ss.
Pe planul lui "Radonia Mimar" se identifică următoarele porţi şi bastioane (Fig. X.) 186:
- din castel se intra prin Poarta Nouă (sau Poarta Belgradului). (A fost ulterior demolată, şi În continuarea

Drumului

Belgradt1lu~

dar În exteriorul Castelului, pe teritoriul

Palăncii

Mici, a fast ridicată, ca parte a noii cetă,ti de tip

174 Vclics-Kammerer, p. 373, doc. CLXXIV.

175 Osccrrcichische Nationalbibliothck

1'6 Divid

Geza, op. al.

Fodor Pâl,

(0.N.B.) manuscrisul otoman Mxt 616, prin bunăvoinţa ccrcet~toarci budapestanc dr. Klara Hcgyi.

op. ni.

171 Nu ne am propus, mei nu poate fi scopul prezentei lucrări, să stabilim numărul total al militarilor din Timişoara, în diferitele momente ale istorici
otomane a oraşului şi a ~nutului Acelaşi lucru afirmfo1 şi în lcgătud cu popula~a musulmană civilii. Cifrele pe care Ic oferim demonstrează, credem,
con1inuit.atea existenţei unei popula~ii musulmane în aceste aşe:zări, ceea cc a justificat ridicarea unor constmcţii lcg~ue de această civilizaţie, respectiv
funciionarca unor instituţii administrativt, culturale, de Învăţământ şi de binefacere.
l78 Vc1j şi Ptcyer,Johann N., MonogrdjJbit tkr f(jjttiglidJrn Fm1tadt Tt111t.mir/ Monografia ora111!11i libtr m;itJ< TÎll!ifoara (cd. bilingvă), Timişoara, 1995, p. 182.
179 Evba Celcbi, p.
1811 Evlia Celebi, p.

501.
500.

l8l La l"lvlia Celebi, "Şchr-i Temeşvarîn v:iroşu", varoş-ul oraşuJui Timişoara, p.
182 Preyer, p. 182.

500.

183 Evh2, p. 4%-497.

184 Ottcndorf. p. 72.
185 Ev lia,

p. 498.

1116 Hana dm

1700 desenată de "Radogna .Mcimar", prob2bil "arhitectul şef', (mimarl>aşi) al oraşului, după: Opriş, Tiflli,roam, fig. 13, p. 19.
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Vauba11, Poarta Petrovaradin11l11z1H7);
- tot aici se afla "mica poartă din cetate" (ki.ici.ik kale kapusu), într-un colt al cetăţii, apărată de
mlaştină. De aici se mergea în Palanca Mică, peste un lung pod de lemn1ss.
- urma, în direcţia acelor de ceasornic, Bastionul Cetăţii Interioare;
- Poarta Turnului Sângeriu (Kanlî Kapu), Qa Evlia Celebi "Poarta Malului" - Yalî Kapî). La asediul
din 1716 nu mai exista, probabil s-a remmţat la folosirea ei cu ocazia lucririlor de reparaţii şi refaceri de după 1700.
- Bastionul Turnului Sângeriu; "este un turn dreptunghiular, dar în stare proastă; şi, deoarece se află la
capătul oraşului, este folosită de lume puţ:inăIS9".
- Bastionul Ienicerilor;
- Poarta ·cocoşului (Horoz Kapîsî); "la fel un turn frumos, din pietre dreptunghiulare, cu un culoar
acoperit, ridicat tot de Castaldo. Se află şi azi pc ci un ceasornic, care arată şi bate orele. Deoarece însă turcii
nu se prea pricep la el, rareori arată ora exactă 1 90". Deasupra porţii găsim un chioşc: "se află o clădire înaltă şi
deschisă în toate părţile; deşi e construită numai din lemn, totuşi este lucrată cu multă măiestrie. Orice rrecător
sau musafir poposeşte acolo.
Tot acolo e şi turnul cu orologiu, iar deasupra lui se află un cocoş de fier. Când vântul atinge cocoşul,
acesta se mişcă scârţâind şi arată direcţia vântului. E lucrat cu foarte multă măiestrie şi după el i s-a dat
denumirea de Poarta Cocoşului 1 91".
- Bastionul spahiilor;
- Bastionul Arsenalului;
- Poarta Azapilor; îşi ia numde de la azabi, soldaţi pedestraşi turci, de valoare inferioară ienicerilor.
Evlia Celebi redă textul inscripţiilor (kitabe) de pe poartă, care sunt din AH 1052 şi 1053, (respectiv 16421644)192.
- Bastionul Porţli Azapilor "este un turn dreptunghiular frumos, ridicat pe vremuri din piatră de către
generalul imperial Castaldo"193.
- Bastionul Porţii Apei;
- Poarta Apei (Su Kapusu, la Evlia Celebi Poarta Malului, Yalî Kapusu, numită după cucerire Poarta
Lugojului, pe loc11J ei au ridicat 11/terior austriecii Poarta Transtlvaniei I94 ). "Acesta este un turn puternic,
dreptunghiular; şi deoarece în acest loc se întâlnesc braţele Timişului, venind dinspre cetate, şanţ şi Insulă, apa
aici este curată şi bună de băut, bogaţii oraşului îşi duc apa de aici'9s.
În Cetate sunt patru mahalale. În mahalalele de la Poarta Azapilor, de la Poarta Cocoşului şi de la
Poarta Malului sunt 1200 de case mai scunde sau mai înalte,( ...) toate acoperite cu şindrilă; coşurile lor sunt
ţuguiate. Sunt case strâmte, construite în forme diferite, fără curţi şi fără grădini'%". Cele patru "mehalle"-le,
erau delimitate de două străzi principale, care se intersectau.
- Mahalaua de sud-vest era cuprinsă între poarta prin care se intra în Castel, Turnul Sângeriu,
Bastionul Ienicerilor şi Poarta Cocoşului. Avea în interiorul său geamia "Ali Bei", şi grupul de clădiri ce
constituiau "Mahalaua Latină", ad ică micul cartier al negustorilor raguzani (ce beneficiau de ample privilegii în
tot Imperiul Otoman).
- Mahalaua de nord-vest c::ra delimitată spre exterior de Poarta Cocoşului, Bastionul Spahiilor,
Bastionul Arsenalului de Artilerie şi Poarta Azapilor, şi aici se afla "Saraiul Paşei" (" locuinţa lui Ali paşa, nu
departe de Poarta Cocoşului" 1 97) , clădire cu etaj, cu scări exterioare şi un foişor acoperit198.
- Mahalaua de nord-est se afu între Poarta Azapilor şi Poarta Apei, aici aflându-se geamia
"Gimgime" (sau Gemgeme) 199• Prm1p11nem, că aceasta este "moscheea, care se a.fla în /oc11/ bisericii piariştilor de azj", şi

l87 Preyer, p. lBB. nocă.
188 Otten<lorf. p. 73.

I K9 Ottcndorf, p. 74.

IW Ottendorf. p. 74.

191 Evlia Celebi, p. 499.
l92 Evlia

Cclebi, p. 49B.

l93 Ottcndorf, p. 73.

194 Pre>-cr, p.

188, notă.

l95 Onendorf, p. 73.
I%

Evlia Celebi, p. 499.

197

Ottcndorf, p. 77.

l98 lmaginea desenară de Verseghi Fcrcnc prin 1605, cu explicaţiile desenatorului.

199 Men~onacă şi <le Evlia Celebi.
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flnde "deja Înaintea ieZft~tilor- adică prin 1716-1717 - se instalaserăfranciscanii din Provincia Bosnia"200•
- Mahalaua de sud-est se afla între Poarta Apei, mahalaua latinilor şi Poarta Belgradului (Poarta
Nouă). Aici se afla "Geamia Mare" sau "Geamia lui Suleiman han", iniţial biserica parohială medievală Sf.
Gheorghe, probabil primul lăcaş de cult musulman, transformat imediat după cucerirea Cetătii. Prin 1660 "a
fost un lăcaş mare de rugăciune, dar acum e şubredă. E o clădire din calcar („ .). În prezent ;ceastă geamie e
plină cu grămezi de pesmeţi pentru gazii musulmani201".
Ea a fost ulterior reconstruită, probabil, din temelii, deoarece avea, în momentul preluării de către
ordinul iezuit, după 1716, orientare după "kibla". (Clădirea a servit, după retragerea otomanilor, ca magazie de provizii,
apoi, ti11pm111ă cu "trei case 111ici turceşti, lângă moschee" va deveni in 1717-1718 bisenca şi "1nisiunea ieZfiifi/or", prin donaţie
a 1i1părai11/11i Carol al VI-lea. A fost demolată la sfârşitul secolului XIX)2D 2•
C. În afara "tradiţionalului" oraş otoman, constând din "varoş" şi "ic kalc", respectiv Cetatea şi
Castelul, se aflau suburbiile, "vorstadt"-urile 203 sau "mehalle"-lele exterioare. Ele se aflau tot pe "insule"
înconjurare de mlaştini sau braţele sistemului râurilor Bega şi Timi ş. Principalele zone erau "Palanca Mare"
şi "Palanca Mică" , care la rândul lor se împărţ~au în zece mehalle-le. "Palăncile" dispuneau de fortificaţ:ij,
constând din ziduri şi porţi din lemn şi pământ. ln vecinătatea Cetăţii şi Palăncii Mari se afla mica insulă a
Pulberăriei, fortificată şi ea, dar oraşul se întindea, mai ales în timp de pace, mult în afara incintelor
fortificate, cuprinzând case de odihnă, Jjvezi şi vii, "tckke a lui Hussein Baba", mori de apă, dar chiar şi
moschei, denotând existenţa unei populaţii destul de numeroase trăitoare în afara "miezului dur" (adică
apărabil, în caz de asediu) al aşezării. Probabil existau în această zonă exterioară şi hanuri.
C. I. - cartierul din sudul fortificaţiei, numit ulterior Palanca Mică; se afla în vecinătatea Castelului, şi
era un cartier înconjurat de palancă şi canal de apă. Aici se afla Geamia "Hunkiar" (pc harta Perrctte:
Moscheea Castelului). O altă geamie se afla în mijlocul cartierului 204• {Una din aceste gea111ii este 1JJoscher:a pe care au
primit-o În primul an după reet1cerirea oraşul11i franciscanii Provinciei Ungare - S. Sa/vatoris''. În anul 1722 cartierul a fost
tvamat 1i1 11n11a avaniării lucrărilor defortificaţii°').
C. 2. Palanca Mare era cartierul exterior, dezvoltat la nord-vest, nord şi est de cartierul "Cetate",
de-a lun&ul căii spre Buziaş.
ln Palanca Marc se aflau trei geamii: una în partea de apus, una în centru şi una în colţul de răsărit al
mahalalei. Geamia din apus a fost probabil cea din "mahala, aproape de Poarta Cocoşului, şi de şanţ; o
moschee frumoasă, nouă, şi se numeşte Seid-Ahmed-mesgid"206.
În partea de răsărit a Palăncii Mari (respectiv în "Insulă", după denumfrile folosite de Ottendorf) se
afla biserica călugărilor franciscani. Tot în Palanca Mare se afla şi biserica ortodoxă.
Î11 anul 1722 se co11sem11eaz! mutarea călugărilorfranciscani salvatorieni din Pala11ca Mică, cartier în mare parte
demolat in 11r111a lucrărilor de fortificaţie, "in Palanca Mare, unde, din partea admi11istra,tiei de stat, le-a fost dată o veche
biserică, Sf Ecaterina, datând incă dzi1ai11tea turcilor''2JJ7•
In apropierea Poartei Azapilor, se afla un han2os.
Dttprl cucerirea, ftJ septembrie-octombrie 1716, a Timişoarei~ a11 Început imediat lucrările de construire a unei
fortrjicafii de tip Vauba11. l..J1crririle au continuat mai multe decenii. As!fal În 25 aprilie 1723 (. . .),pentru zjd11ri/e noii
fortăreţe, care trec spre nord peste fortificaţiile vechi, a fost pusă piatra de temelie(. . .)209.
Istoriografii Timişoarei mcoţ:ionează următoarele asedii ale cetăţii: I. Doja, 1514; 2. cuceriră de
Sokollu Mehmed în 1551, 3. recucerită de Ahmed paşa în 1552; 4. împresurată de Sigismund Bathory (iulieaugust 1596); 5. asediată de Ştefan Josika (octombrie-noiembrie 1597); 6. asediată, fără succes, de principele
elector de Saxonia (august 1696); 7. cucerită, după 48 de zile de asediu, de oştile conduse de prinţul Eugen de
Savoia (septembrie-octombrie 1716). Următorul şi uJtimul asediu a avut loc în 1849.
Asediile di11 1596, 1597 şi 1696, respectiv eve11imentele 111ai sus mm/ionate, di11 anii 1577 şi 1603, a11 produs multe
distrugeri, 11u 111/ftJai 111 fortificaţi~ dar şi în interiorul celor do11ă Palănci, şi chiar în Cetate. Astfel fn cei 164 tmi cal a d11rat
11

200 Preyer, p. 189.
201 Evlia Cclcbi, p. 499.
202 Preyer, p. 189.
203 Octcndorf, in clescrierea din 1663, numeşte cele dnuă palănci "vorsmdt" (adică cartiere mărginaşe), care se aumcsc "lnsel" (insula) respectiv
"Raczcnsmdt" (oraşul sârbesc).
204

Hana lui Pcrrette: clădirea "K".

20) Pre)"cr, p. 190.
WII Ottcndorf, p. 73.
207 Prcyer, p. 191.

208 Harta lui ?Radonia Mimar?.

209 Prcycr, p. 191.
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perioada otomanii a Timişoarei (1552-1116) ansamblu! clădirilor s-a modificat continuu, clădirile de locuit, dar chiar şi cefe
publice, au fost reparate ori refăcute de mai multe ori.
Moscheile erau prezente, după cum am văzut, în toate zonele ale oraşului. Găsim o inventariere a
lor, contemporană cu cea a lui Evlia Celebi (în jurul anului 1660), în notele lui Ottendorf, care a stat în 1663
câteva luni aici. El numără la Timişoara "opt moschei mari, cu turnuri înalte, construite în mod obişnuit, din
cărămidă, iar turnurile lor sunt acoperite cu plumb. În Oraş sunt două moschei, la stânga şi la dreapta de
bazar, una se află pe Insulă, iar în celelalte părţi ale cartierului exterior sunt cinci.
Prima din cartierul exterior este Kadîngea-mesgid (de la kadîn, femeie?), într-o piaţă, lângă hanul de
acolo.
A doua e Kîlîgea-mesgid (kîlîdj, sabie?), în cartierul exterior, lângă dnunul cc merge spre Belgrad.
A treia, Hunkiar-mesgid (moscheea sultanului) se află în oraş, în partea de dincoace de bazar, în
privinta strigărilor din turn celelalte trebuie să o urmeze.
' În cealaltă parte a bazarului, în apropiere de Castel, se află cea de-a patra, se numeşte Gimgimemesgid.
Cea de-a cincea se află în mahala, aproape de Poarta Cocoşului, şi de şanţ; este o moschee frumoasă,
nouă, şi

se

numeşte

Seid-Ahmed-mesgid,

după

Seid Ahmed

paşa,

sugrumat acum doi ani la porunca

împăratului

turcesc de către Ali paşa. Mormântul lui se găseşte în curtea templului, făcut în forma şi înălţimea
altarelor noastre, din pietre dreptunghiulare, după obiceiul turcesc: la cap are un stâlp în opt colţuri, cu un
turban de piatră la vârf, are unu şi la picior, care e însă doar ascuţit2to".
Evlia Celebi completează informaţiile noastre despre această geamie. El începe enumerarea celor
"zece lăcaşuri de închinare" din Timişoara cu geamia lui Sidi-Ahmed paşa, lăcaş nou de rugăciune, în afara
Porţii Cocoşului, la marginea şanţului (deci, în partea de apus a Pa.lăncii Mari). "Fiind situată în centru ş.i în
bazar, are mulţi enoriaşi şi mulţi slujitori. Ferestrele-i fiind aşezate pe partea mihrabului, ele privesc spre râul
Timiş care curge prin şanţurile cetăţij". Deasupra porţii se găsea inscripţia, pusă de ctitor, vizirul "care l-a ucis
pe Rakoczi cel rău, adică vizirul cel milostiv şi biruitor", în anul hegirei 1070 (sept. 1659-sept. 1660)2 11•
Cea de-a şasea se află în Insulă, se numeşte Silahtar-mesgid.
Cea de-a şaptea se află nu departe, în cartierul exterior, şi se numeşte Aişe-Kadîn-mesgid (a
doamnei Aişe).
Cea de-a opta se află în afară de tot, aproape la capătul mahalalei, se numeşte Muradie.
În afara moscheilor mari în cartierul exterior mai sunt trei moschei mici, de lemn, nepretenţioase, cu
turnurile scunde, tot de lemn, dar suficient de deschise, ca muezinul să poată înconjura turnul, şi să-şi facă
strigarea la ora obişnuită a rugăciunii; una e la Poarta Âzapilor, alta lângă Timiş, la biserica sârbească, iar a treia
la capătul Insulej212:•
După Evlia Celebi "în Cetate sunt patru geamii", el menţionează "geamia lui Suleiman han, geamia
Gemgeme şi geamia Şiket (?)",precum şi patru tekke, şapte mekteburi 21 3.
Se ştie că una din moscheile enumerate a fost iniţial biserica iezuiţ:ilor2 14 •
Un alt grup de informaţii referitoare la lăcaşurile de cult musulmane este oferit de actele emise de
cancelaria sultanului. Astfel aflăm din registrele de solde, că Prima geamie avea în 1625 13 slujitori plătiţi de
administraţia centrală: imami, miiezzini, hatipi, cântăreţi, lampagii, predicatori, slugi21s.
Geamia Jui Tesvidj Paşa2 1 6. Imamul ei era şi imam la Geamia cea mare.
Geamia interioară, din hass: în 1625 avea personalul constând din 12 persoanem, printre care şi un
muzicant, şi un învăţător.
Mesgidul din mahalaua "Şegheşd": nu avea hatip, în total slujeau aici 10 oameni, unul dintre ei
era imam şi învăţător2 1 s.

2IO OttenJorf, p. 75-76.

211 I-Mia Celebi, p. 500.
212 Ottcndorf, p. 75-76.
213 Evlia Celebi, p. 499.

214 RicharJ F.

Krcutel, Vie A1ilobio,gn1pbit du do/111el1'1Jtrs 01111an Aga a111 Te111eschwru: (E. ). W. Gibb Memorial, New Scrics XXVJ li, 1980, p. 18, Cim de
Geza, p. 53. lezui\ii activau în Timişoara în perioada 1625-1650, l\fakkai L:iszl6, în: "Magyarors7.âg tiirtenete", IIl/2, Bp. 1985, p. 1444.
215 Velics-Kammerer, p. 414-415, doc. CCXVl.
Dâ,~d

216
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Ibidem.
Ibilt111.

218 Ibidem, p. 416.
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Geamia din mahalaua "Hizr aga": 11 oameni, printre care unul era mukayim şi kalfa-i-mekteb
(ingrijitor şi învăţător)219.
Mesgidul din mahalaua Mahmud chihaia: 6 persoane220.
În 1625 primea soldă în afara celor menţionaţi la lăcaşurile de cult de mai sus şi un număr de aJţj 62
de func~onari, ,personal de geamii, muzicanţi, dar şi un "Ahmed kalfa, imam în geamia defunctului
KasimW.
Despre existenţa unei moschei "în afara incintei Palăncii Mari, fotre Porţile Forforoş şi Mortoroş"222
aflăm din descrierile asediului din 1716.
Altă ştire despre o moschee, probabil din Palanca Mare: topci-başi ul (comandantul tunarilor) din
Cerate, Kudret Halii, a reparat mesgidul lui Memi aga din mahalaua (?) din afara Cetăţii, şi cere aprobarea
să îl transforme în geamie, la rugămintea locuitorilor mahalalei. Cererea a fos t aprobată de sultan, şi acest
lucru s-a comunicat cadiului din Timişoara, în decembrie 1 663223.
Această bogăţie de i1fformafii referitoare la /ăct1şurile de cult, i'n loc să ajute la localizare({ acestora crează confuzii~ din
rauz.a de11111ni1ilor diferite ale unora, şi a lipsei 1mor repere topoJ!.raJice clare, produse de modificarea radicală a peisq;idui
ortişenesc de către adV1i11i.rtraţia austriacă, după 1716.
Tekke: în Cetace, în afara geamiilor, şcoWor, hanurilor şi băilor se aflau, după Evlia Celebi, şi patru
tekke, lăcaşuri pentru dervişi224.
"În afara cartierelor mărginaşe, spre miazănoapte, la o distanţă de o tragere cu tunul, locuiesc câţiva
derviş i , lângă mormântul unui sfânt de-aJ lor. Au o fântână bună, cu apă minunată" 22s .
Cimitire, mausolee: Edia Celebi menţionează locurile de pelerinaj Buyi.ik-Şehidlik, "cimitirul mare
ele eroi", precum şi cel numit Şeih-Karabaş, "şeicul-cu -cap-n egru", probabil ti.irbe a unui sfânt cu părul (sau cu
curbanul) negru.226 în arhivele centrale ale Direcţiei Generale a Vakîfurilor din Turcia s-au păstrat informaţii şi
despre "tiirbe a lui Baba Hiiscyin"221 .
Spaţii comerciale: oraşul "n-are bcdesten, dar se găsesc tot felul de mărfuri"228. După cum am văzut
"la mijlocul oraşului se află o stradă în cruce, acoperită cu grinzi şi scânduri. Aceasta se numeşte târg, adică
bazar. Aici se vând, în dughene, tot felul de mărfuri, iar în piaţă se vând, cu strigare, oameni, cai şi alte
lucruri. Tot pe stradă sunt şi zarafii lor229". Evlia Celebi pomeneşte de "patru sute de dughene; bazarul este
impodobit"230. Ştim, că 5 prăvălii în oraşul ('varoşul") Timişoara 23I contribuiau la asigurarea fondurilor
necesare fundaţiei pioase a lui SokoUu Mehmed.
Băi: Evlia Celebi pomeneşte de "patru băi frumoase, dintre care baia de la P oarta de apă şi cea de
lângă Poarta de la mal se află în interiorul porţilor". Una dintre acestea a fost, probabil, "Baia Sultanului
lbrahim", cu inscripţia (kitabe) din AH. 1053232, pc al cărei loc a fost construită, în secolul XV1ll primăria
germană, în Piaţa Parăzii.
Hanuri: Evlia menţionează în Cetate trei hanuri. Probabil unul e cel care cuprindea 6 dughene şi
numeroase încăperi de locuit233• Altul (?), menţionat mai sus, se afla în Palanca Mare, în apropierea Porţij
1\zapilor. Ottendorf menţionează, că "la capătul unei asemenea străzi acoperite, cc duce la Poarta Cocoşului,
putem observa la o răscruce de străzi, un han mare, ridicat din piatră, cu o curte şi multe grajduri. Are multe
odăi, una deasupra celeilalte, dar este stricat şi eJ"234.
"În această cetate se află şi cafenele, precum şi hambare pentru grâu" 23 5 .

2t9 lbitlt111, p. 417.
2211 lhirkm, p. 418.

221 lbidt111, p. 418-420.
222 Grisclini, p. 114.
2.U Fcketc Lajos, &rl h drrz.d. Gyijt.,1928. itf p. 305, doc. nr. 130.
224 Evlia Cclcbi, p. 499.
2lS Onendorf, p. 77.

Evlia Ccleb~ p.
227 Ap•crdi, p. 61.
22()

502.

228 Evlia Cclebi, p. 500.
229 Orrendorf, p. 74.
2311

falia Cclcbi, p. 499.
23I Vakîfname-lc lui Sokollu Mehmed din 1573, T. Okkvilltir, p. 103, doc. 11 8.
2.l2 Arvcrdi. p. 61.
233 ltk111.

™Onendorf, p. 74.
235 Evlia Celebi, p. 499.
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Şcoli (mekteb): în epoca vizitei lui Evlia Celcbi erau şapte. Unele probabil se găseau în vecinătatea
moscheilor.
Medrese (şcoli superioare). Siste1m1I de fnvă/ătnânt şi viaţa spirituală in general din aşezcl!i/e central-europene ale
Impen'ului Oloman ne sunt joarle puţin CJ1noscute, deoarece niti o asemenea institJ1ţie nu s-a păstrat, respectiv niti o co11slruc/ie
16
dedicată acestui program1 • Această zonă a vieţii co1111111ilare se va cunoaşte Jllai bine abia după idmti.ftcarea şi publicarea în
continuare a doc1m1entelor oio111ane din epocă, ceea ce este adevărat şi pentru Tzillişoara, cea mai importa11tă şi cea mai populată
localitate a Vilaietului.
O informaţie indirectă referitoare la existenţa a două m edresele oferă 237 statul de plată al servitorilor
de cult din 1624, din localitate, din care aflăm de un învăţător cu salar 20 de akce-le, corespunzător tipului de
medrese "tegirid", şi de altul cu 30 de akce-le, respectiv de la o medrese de tip "miftah"238.
Clădirile de locuit se făceau, din lipsă de piatră, din lemn şi pământ. Evlia Celebi afirmă, că "în afară
de coşurile de fum nu există alte construcţii de piatră; toate casele au sobe239". Casele sunt acoperite cu
şindrilă.
Administraţia austriacă

de după 1718 a fost nevoită, să dispună, ca "hornurile existente din lemn şi
un mare pericol de foc", să fie dărâmate şi înlocuite cu zidărie din cărămidă24-0.
Străzile erau podite, atât în cetate, cât şi în palănci, respectiv în mahalalele C.."<terioare, cu pari
rezistenţi de lemn şi scânduri, deoarece "străzile nu sunt pietruite şi solul e adânc, şi chiar la cca mai mică
ploaie se formează noroi".
T..ocuitorii consumă apa din şanţurile şi canalele Begheiului, respectiv ale Timişului, şi tot aici se
aruncă şi gunoaiele. "Ceilalţi locuitori, care locuiesc în cealaltă parte a oraşului precum şi în mahalale, iau apa
din şanrul cetăţii leu apă murdară]. Se găsesc şi fântâni la unele case, cca mai bună găsindu-se în afara oraşu l ui,
la dervişi24t".
Toţi locuito1ii din Cetate stmt turti (adică JllUSNit11ani; printre ei erai/ ri n11meroşi bosniecz; vorbitori de limba sarbă).
În cartierele extenoare sunt tum· şi creştim; ftJ număr ega/41•
La ocuparea Ti111işoarei iii 1716 s-a retras toată populaţia 11111S11/111ană (12.000 de soldaţi cu 1OOO de răniţi şi
bolnavi prec11111 şi populaţie tivild),· "valahii, sorbii, annem~ evreii, care /ocuia11 În Ti11Jişoara, avea11 libertatea de a rămâne sau
pleca cu b11nurile lor"243.
În 1716 "s-a hotărât ca oraşul şi cetatea turcească trebuie să dispară pentrn a face loc unui nou oraş şi
unei noi cctăţ:i" 244. În 1718, noul magistrat german solicită administraţiei de stat, printre altele, ca:
- "marea moschee turcească să devină biserică parohială orăşenească -romano-catolică - (ea fusese,
între timp, atribuită iezuiţilor),
- să se cedeze o baie turcească, pe locul căreia se va construi primăria. Baia a fost acordată,
necondiţionat, pentru scopul cerut.
TOPINCI, cetate, vezi BUTENl
reprezintă

lut, care

V.ĂRĂD IA

Târg, fortificaţie ("parkan") cu garnizoană otomană în perioadele 1551-1595 şi 1614-1693, pe
teritoriul sangeacului Lipova. În 1595 trupele transilvănene "incendiază târgul populat, apoi urcă cu ajutorul
scărilor în cetatea ce se afla pe o culme mică, şi ucid pe cei 200 de apărători şi ocupă acest punct
important" 24 S.
În 1590-91 avea 58 de lefegii: ulufegii şi 17 martolozi sârbi246. În 1634 erau cel puţin 46 de lefegii247 •
Prin 1660 "este o palancă solidă, de formă mai lunguiaţă decât un pătrat, şi se află aşezată pe o col ină
înaltă, pe malul râului Mureş. În ca se găsesc 150 de case, un dizdar şi 70 de neferi. Chiar în mijlocul acestei cctă~
236 Sistemul de În\'lllământ, şi viaţa spirituală, în general, din aşezările central-europene 2le Imperiului Otoman oe sunt foarte puţin cunoscute, deoarece

nici o asemenea insirurupe nu s a păstr.it, respectiv nici o construC\lC dedicată acestui progn.m (Seminarul musulman de la Medgidia este din epoca
post-otomani). Ac~"'Jstă zonă a vie\ii comunira.r e se va cunoaşte mai bine abia după identificarea şi publicarea în continuare a documentelor otomane
<lin epocă. Acest aspect este adevărat şi pentru Timişo:u:a, cea mai importantă şi cea mai populată localitate a Vilaietului.
237 Vclics Antal, K:immcrer Erno, Magyarortz.dgi liirok kincstciri dtjlmk, I.-II„ Bp. 1886, 1890, voi. T, pp. 407, 418-419.
238 Agoslon, op. ril„ p. 53.
239 EvLia

Cclebi, p. 499.
240 Preyer, p. 188.
24 1 Ottcndorf, p. 73.
242 Ottcndorf, p. 73.
243 Preyer, p. l 84.
244 Preyer, p. 186.
245 Mârki, p. 19.

46 Mârki, p.
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247 ONB l\'lxt 616, <lupă Kl:ica Hegyi.
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bine intărite se află un turn de piatră. Acolo stă clizdarul; cot acolo se găsesc şi toate muniţiile. În aceste două
cetă~ (arucă la Vărădia şi la Vefraş) nu există bazar şi târguri, dar sunt multe vii"24s.

VĂRŞAND, sat în jud. Arad
Palancă ridicată de către o tomani în 1558249, pe malul stâng al Crişului Alb, la câţiva km la est de
cetatea Gyula. D,upă ocuparea acestei importante cetăţi, în 1566, palanca de la Vărşand este abandonată.
VÂRŞEŢ/Şemlik (în sec. XVI), Verşe, Virşic (în sec. XVII-XVIII), azi oraş în Iugoslavia.
Bogat târg în evul mecliu, cu o cetate meclievală, ulterior abandonată. Otomanii construiesc aici o
mică palancă. Reşedinţă de nahie din 1552, în cadrul sangeacului Timişoara.
Pe la jumătatea secolului al XVJJ-lea era un orăşel "având în jur de 300 de case înfloritoare cu un
nivel sau două, acoperite cu şindrilă ( ...), cu grădini şi vii. Terenul fiind nisipos, puţine străzi sunt pavate2so".
Cetatea nu era locuită, "în interior arc o moschee acoperită cu şindrilă, cu un minaret de scândură, precum şi
zece case acoperite cu şindrilă, pentru soldati. ( .. .) Oraşul are 3 moschei, o medtese, o tekke, 2 mekteburi,
o baie, 2 han uri"25• .
Garnizoana: în 1591 23 (martolozi)2s2, precum şi un număr necunoscut de timario~, în 1634 1091253,
in 1700 - SO de lefegii, în 1706 - 57, în 1706 - 48254.
VEFRAŞ, VEFRIES, VAPRAŞ
Cetate neidentificată în sangeacul Lipova, pe malul drept al Mureşului, în amonte de Lipova.
Săndor Marki, monograful comitatului propune identificarea ei cu cetatea din Chelmac, pe malul
drept al Mureşului. M. Guboglu preia această identificare2ss.
"Plecând de aici (aclică de la Radna) am mers spre răsărit, pe malL1l râului Mureş, vreme de un ceas şi
am ajuns la cetatea Vt:fraş. Este o întăritură de piatră, aşezată pe un deal înalt pe malul clinspre Radna al râului
1\foreş (. ..).Arc dizdar (comandant) şi 70 de neferi (ostaşi de pază) şi cuprinde 300 de case frumoase"2s6_
De la Vefraş Evlia Celebi parcurge drumul (călare) până la Vărăclia în şase ore.
Cetatea a fost cucerită, împreună cu celelalte fortificaţii de pe cele două maluri ale Mureşului, în 169293, şi echipa de ingineri militari condusă de Marsigli i-a executat o ridicare de plan, cu inscripţia Yefries. A
fost demolată, conform condiţiilor Păcii de la Karlowitz, şi nu a intrat în componenţa noului sistem defensiv,
realizat după principiile tehnicii militare moderne. Planul riclicat de Marsigli arată resturile unei cetăţi de
sorginte medievală, la confluenţa unui pârâu cu MureşuJ.257
VIZIAŞ, VIZAIŞ

Cetate ('kalc")~ în sangeacul Lipova, neidentificată.
În 1591 avea 19 lefegii. Prin anii 1560 - 21 lefegii timarioţi258.
ZRENJANIN/ B ecicherec, Beş-Kelek, azi în Iugoslavia.
Cerate şi "varoş", importantă fortificaţie de origine medievală, pc malul Begheiului, în apropierea
confluenrei acesteia cu Tisa. D evine reşed in fă de sangeac în 1551, apoi de nahie în sangeacul Ccnad, în anul
următor. Din conscripţiile fiscale din 1567 şi 1579 aflăm că în sangeacul Cenad numai în aşezările Becei şi
Becicherec trăia şi populaţje civilă musulmană în acei ani2S9.

Becei
Becicherec

Nr.
musulmanilor
în 1567
39

%

o
19

Nr.
musulmani lor
în 1579
21
38

Nr.

%

creştinilor

Nr.

%

1567
13
18

174
166

%

creştinilor

Total Total
1567 1579

în 1579
100
81

140
178

87
82

174
205

161
216

W< E"lia Cdcbi, C. $. Vl, p. 509.
149 C1ig:inyi, Im•:in, A torok li.uri Arad iI az az/ lt.W.to 11/$1z.ak (/Jnu/Jd di11 tp0<a 111rrtami şi J>'rioada 1mnăloart), in: "Az anidi var tortenete (Istoria cetăţii

Aradului}", Budapesta, 1998, p. 47.
2~1 Evlia Celebi, în: Mlha.i Guboglu: Eu/ia, SAO IV. 1962, p. 189
25 1 Evlia Cclcbi, idrm, p. 181.
252 Velics-Kammcrcr, p. 383, doc. CLXXXIX.
lS3

ONB, manuscrisul otoman Mxt 641 .

254 Fodor, p.

44.
255 Mihail Gubog1u, respectiv Marki, p. 66, vezi şi nolll 13.
256 Evlia Celebi, C. S. VI, p. 509.
251 Planul este publicat şi interpretat la Scbesryen, p. 47, 49.

258 Date prim ite de la l<lara Hegyi.

259 Kaldj•-~agy, op. rit., p. 14.
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În 1573 are "o moară,( ... ), o baie frumos alcătuită, alături 22 de dugheneU.O".
Garnizoana: 40 (în 1700-1706), 34 (in 1707)261.
Din descrierea lui Evlia C~lebi (prin 1660-65) aflăm despre aşezare, că "pc vremea ghiaurilor era o
palancă mică. Potrivit fcrmanului împărătesc, marele vizir Kodja Sokollu Tavil Mehme<l paşa a lărgit cetatea
şi a făcut-o să prospere. ( ... ) în oraşul acesta roate clădirile publice, hanurile şi băile şi casele de oaspeţi şi
medreselele şi lăcaşurile de sfinţi (adică tekke-lc) şi şcolile şi meceturile şi târgul şi bazarul, toate sunt
făcute de Sokollu-Mehmed paşa, care le-a clădit pe toate din cărămidă" 262•
Cetatea a fost demolată după 1717, împreună cu edificii le de cult ale musulmanilor.
YANOVA, vezi INEU

Religious architecture in the Vilayet ofTemişvar

(Timişoara)

Summary
The Viltryet/Eyalet ofTemişvar was, be/Jueen 1551/52 a11d 1716/17 a territory ofthe Otto1JJa11 bt11pire in Cmtral
Europe, being pm1, b~(ore tbe Ot101JJa11 conquest, of the J(jngdom of H1111gary. After 1717, as part of the Habsbu'l!, Enrpire,
most efit became "the Banat", an arca administered direct!J frotn Vienna.
The Ottoman administra/ion creatlJd ne111 administrative units, around the co11quered strongholds (sant!Jaks/ livtlS,
nah!Jes/ kazas), and in these strongholds, castles, fartified to111ns {a1JJong them the bigest, Timişoara/Temesvtir, Gyula,
Lipova/ I Jf>pa, Cmad/ Csamid) developed tt Mosle111, both t11ilitary and civilia11, populatio11 {most!J Turks and Bomiak.s). ln
the area tbe 111qjority eftbe population consisted of Ortbodox Romanians a11d S erbs, but thm: were small Hungarian a11d Je1vish
communities, as wc// as colonies of Catholic mercbanls ]rom Dubrovnik/ Ragusa. Th11.r the Vi/ayet has a ţypical "otto111an
society", with al/ culturalphenomena efthe Empire.
Tbe gamsons /ived in the castles (kale). Most fartifications efthe arr:a were inheritedfrom the pre-Otto7nan epoch, but
- 1i1 so111e cases - the Ottot!laf/S eret1ed new strrJ11gholds, i?J using fan11er b11iidings 011 site (e.g. churches, as i11 Arad or
Batăr/ l:'eketebdtor/ Feket). In more important toums part of the /imiig q11a11ers were al.so fartified, with IJJalls a11d lowers jro1JJ
earth a11d wood (ca/led palanka.r), in this case the inner castle 111as the ich kale, and the outside fortijied town 1µas cal/ed
varosb. The loums co11sisted of mehaUes, sma/I groups ef streets around a tnosque (masgjid or tjja!llt). There was a central
commercial district, the bazar or charshi, with the shops (diikkan) and workshops. There were in the neit,hbourhood the
ÎntlS (han, caravanserayj a11d the baths (hammam). The garriso11s lived zi1 the J01tress, but the co111111a11der could have
big~er, 111ore comfortable a11d artistic houses (sarayj, eve11 outside the ich kale.
Jn the vicim!y efthe mosque (mascfjid, tjjt1111i) there was afo1mtai11 with fresh, nmning ivater, and the le1t1ines. Most
mosque.r were erected f?y the sultan, or i?J other military or adv1inistralive personnel4 of high or even /0111er rank, through the
vaqf(pious Jou11datio11) şystem. The vaqf u1as the framework far fa1mdi1ig of school.s (mekteb a11d medresse), hospitals a11d
kitchms for the poor (imaret). The coT1m11111i!J inc!J1ded a/so groups of dervish, their co111111J111iţy houses (tekke) bci11g oft1111
OJlfside the to111ns. The picture is co111plele with the cemeteries, fa/I ef stone (even 111arble) steles a11d s111all, usualjy domed
t11aJ1solea, the tiirbe.
After 1717 the Moslem poptdation /~fi the area, and most efthe Ottoman architectural heritay,e disappeared.
The paperproposes a repertory of Islamic buildings on the territory efthe Temeşvar Vilt:fYel.
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În vakîfname-le viwului Sokollu Mehrned c.lin 1573, T. ok/cvtf//fÎr, docurnemul nr. 118, p. 103.

261 Fodor.
262 Evlia, p. 649-650.

Două

privilegii imperiale din secolul al XVII-lea
referitoare la "grecii" din Satu Mare
Blanka Sidonia Gorun

Dosarul tot mai vast al istoriei „grecilor" clin comitatele de la vest de principatul Transilvaniei, care au
o vreme aşa numitul Partiu1J1 (părţi anexate), priveşte şi oraşul Satu Mare, localitate a cărei istoric se
impune, pe bună dreptate, tot mai mult atenpei isroriografiei actuale 1, după o lungă perioadă de tăcere
rclativă2 • Nu avem intenţia să dezbatem în vreun fel istoria zbuciumată din secolul al XVII-iea a Sătmarului,
destul de bine cunoscută dealtfel, ci numai să contribuim, într-o măsură oarecare, la o problemă aflată încă în
curs de elucidare: problema "grecilor'' din Satu Mare, peste care se trece uneori cu destulă uşurinţă, deşi ei au
jucat un rol mult mai însemnat în evoluţia istorică a regiunii decât sunt acredfraţi în acest moment.
Comunitatea "grecească" de aici şi-a racut apariţia pe malurile Someşului în anul 1661, după căderea
cetăţii orădene sub stăpânire turcească3, retrăgându- se - se pare - din calea acestora, deşi, pc de altă parte, ei
au fost frecvent acuzaţi că ar fi spionat lumea creştină în favoarea lor4. Odată stabiliţi foryit în Mintiu, aceştia
au constituit aici o comunitate negustorească, care, foarte probabil, a intrat în conflict cu negustorii localnici,
tulburând cutume şi producând concurenţă. Prin urmare, puterea centrală care controla zona în urma păcii de
la Vasvar (1664) mai mult politic decât militar, s-a văzut nevoită să intervină în conflictul iscat Între neguscorii
sătmăreni şi "grecii" intruşi, acordându-le acestora din urmă un privilegiu care le asigura baza juridică a
rezidenţei şi a activităpi lor nu numai în Mintiu, ci în întregul ţinut. Existenţa diplomei imperiale din 1 iulie
1667, a fost semnalată încă în 1809, destul de nebulos, de Szirmay5 , care, însă, nu a publicat-o. Astfel că
istoricii care i-au urmat istoricului sătmărean au preluat, mecanic, interpretările, fără să fi cercetat serios textul.
Din acest motiv, credem că este justificat să îl publicăm în anexă (documentul nr. 1), oferindu-I atenţiei
cercetării ştiin~ifice, cu atât mai mult cu cât acesta ridică câteva probleme extrem de inceresante.
Prima şi cea mai importantă problemă este aceea că diploma leopolclină din 1 iulie 16676, acordată pro
mmatrnib11s graeci rit11s i11 oppidi.r Zatth111tir, Zatthfl1ar Nbnethi et KO/Io degentibus are un text aproape similar cu o altă
diplomă leopolclină, datată tot 1 iulie 1667, dar acordată comunităţii „grecilor" d in Debreţin 7 . Că este vorba
de două diplome, cu certitudine, diferite - cel puţin ca beneficiar - este subliniat de împrejurarea că cele două
privilegii au fost transpuse în două volume complet diferite ale registrului juridic fundamental al Ungariei,
liber regjus-. primul în volumu] XIII, al doilea în volumul XX, ultimul conţinând deciziile puterii centrale emise
după anul 1690. Credem că este aici cazul unui tranfer al unei reglementări juridice acordate iniţial pentru
comunitatea de la Satu Mare 8 la cea de la Debretin, care se confrunta cu aceleaşi probleme conflictuale
generare de: apariţia în oraş a concurenţei „greceşti",' dar cu mulţi ani mai târziu. În plus, în textul diplomei clin
volumul XIII, apare specificat - chiar în două rânduri - că este vorba despre fari dominiis fisei no.rime 111aiestafis
ngii, sig11a11ter Zath1nar, et Zath111ar Ne111eţy, nemo11 KO/Io respectiv Zath111ar, el Zath111ar Ne111eţy, nm1011 Kallo, al aliis
hi! limitibus q11idem graecis resiâent.
J\ doua problemă ridicată de priviJegiul leopolclin din 1 iulie 1667 acordat "grecilor" sătmăreni este că
textul său este aproape identic cu cel acordat pentru Debreţin (acesta din urmă conţine chiar şi precizarea că
este acordat "grecilor" clin Zath111ar, el Zath111ar Nemeţy, 11emon Kdllo, iar particularizarea lui este precizată în
preambulul care face introducerea la diploma pentru Debreţin, care lipseşte în cazul sătmărenilor, în mod
1u~tificat). Dar ambele diplome au ceva specific: ambele par a se înscrie într-o preocupare mai largă a
alcătuit

Orc:p1 exemplu, recenta lucrare vast~ a lui Ovidiu Ghitta, N"llma 11nei Bistriti. Bistri<a ~rato/im dm Să/marin pnmNI tt J«0/ dt rxislm/d (1667-1761 ),
Uu1 Napoca, 200 l.
ln afara lucrăni, fo1ne timpurii, lui i\. S7irmay, SZJilmdn'limttg>'tflklise, tiirlinetei, itpolgdriumiret~. T li, Buda, 1809, urmată la o jumătate de secol de
ta• lui r-.. \I Sarkodi, SZfJlntâr-Nimeli iz.abat/ t•âroJ tybâzj i1po~ân liirtineki, Satu lllarc:. 1860 şi, apoi, volumul coonlonar de Borovszl-y Samu, Sz.allnâr
·~· llu1bpesm, s.a (1896) şi, ln sfârşit, modesta lucrare a lui A. Dobaşi, Din i1loria Stitman1/11i, Satu Marc, 1937, acest spaţiu al Sărmarului, cu o
n1onc extrem de dcnd., nu s-a bucurnt ele prea multe abordări istoriografice de amploare.
' l\_lllS.ir,..-:gir, Budapesta, s.a (1896), p. 244; O. Ghiua, op. cit., p. 92.
' .\ M1skc1, Dihz/iv lt.tmkedok rr hirsZ!rz.ok a Duna 1nentb1 (/lda!ikok a kwei rd(ok tiirlimlihtz a 16. 1zâzad Jnd101:ik falibtn), în „Emlckkonyv R2c-1. Im".in 70.
uillctcsn:ip1ira", Ocbrcccn, 1999, p. 123.
Srimi2i. ;>. at., I, p 180-181.
' ArhM Sa11onalâ a Un1,>arici (Magyar Omagos Lcvcltăr Dudapest),fand Call(t/nria a11lirti a Ungariei, J\. 57, Llbri regii, voi. XIII, p. 516 şi S18.
ldan,juil C•nttkna a11/i(ti a V11garid, ;\, 57, Libri regii, voi. XX, p. 372 şi 377.
1
Pimicgiul •imi:ircan are ca rcgcst în_,'Olum textul: ConfiLm2cio ccnorum punctorum pro mercatoribus gracci ritu~ 10 oppidis Zatthmar, Zatchm:ir
Nancth1 CI KilJo dcgtntibus. lbicJem, voi. XJlI, p. 516.
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suveranului de reglementare a noii problematici „greceşti'', specifice unei regiuni mai vaste şi nu numai
săonărenjlor ori celor clin Debreţin, precizând chiar în primele rânduri ale ruplomci că privilegiul se referă la
toate regiunile din Ungaria Superioară (= Slovacia de astăzi) pc care le stăpânea încă clin prima jumătate a
secolului al XV l-lea, ftdeli11111 11ostrorum graeci nt1ts 11egotiatoru111 i11 partib11s reg11i nostri Hungariae S uperiorib11s degmti11111.
Alt indiciu că acesta a fost o reglementare generală ar fi subordonarea admjnistrativă a tuturor "grecilor",
indiferent de locul de rezidenţă, Cămării Scepusiense, singura autoritate administrativă a statului existentă în
acea vreme şi care reprezenta voinţa imperială în întregul spa~u din Ungaria Superioară şi Partium. Toate
acestea ne fac să credem că a existat un privilegiu principal acordat „grecilor" stabili~ după căderea sub turci a
cetăţii Oradea (1660) în aşa numita U ngarie Superioară, adică a teritoriului administrat de Cămara Scepusiensă
cu centrul la Zips şi care apoi a fost particularizat pentru centrele comerciale mai importante în care au locuit
şi „greci". Cel puţin expunerea lui Szirmay este formulată în acest sens, dar - din păcate - nu a publicat textul
ruplomei pe care a avut-o în faţă9.
Prevederile privilegiului leopolclin acordat "grecilor" săanăreni conţine, în linii mari, reglementări ale
condiţiilor de stabilire a lor în cele trei localităţi specificate. În linii mari, aceştia au primit permisiunea de a se
stabili în cele trei aşezări, dreptul de a cumpăra acolo bunuri imobiliare şi de a comercializa mărfuri "turceşti".
Dar din punct de vedere a<lministrativ, ei au constituit comunităţi separate de comunităţile locale: "grecii"
sătmăreni depindeau de autoritatea Cămării Scepusiense, fijnd obligaţi să plătească acesteia - în schimbul
asigurării siguran ţei lor - 200 de florini anual10 . Jn schimb, au trebuit să alcătuiască comunităţi unitare, şi să
accepte între ei şi pe "grecii" care eventual se găseau acolo înainte de 1661, dar şi pe ce.i care nu erau de
origine nobilă.
Autonomia comunităţii "greceşti" este subliniată de prevederea că judele "grec" judeca toate pricinile
şi neînţelegerile ivite clintre ei, iar forul de apel nu era judele - primar local, al oraşului respectiv, ci Cămara
Sccpusiensă, căreia trebuiau să i se înainteze toate contestaţiile în schimbul unei taxe de 24 florini. Autorităţile
locale puteau interveni juriruc numai dacă un membru al comunităţii "greceşti" avea vreo pricină cu un nobil,
iar atunci dreptul de judecată aparţinea forurilor judiciare ale comitatului şi nu ale oraşului. În principiu, cu
toţii erau obligaţi să respecte legile ţării, iar dacă plecau în călătorii de afaceri pe teritoriu "turcesc'', fiecare
dintre ei trebuia să informeze nu numai despre călătorie, ci trebuiau să jure că nu vor pactiza cu turcii, nu le
vor transporta acestora arme, iar după întoarcerea acasă, erau obl igaţi să mărturisească - sub jurământ! - tot
ce au văzut sau auzit în cursul călătoriei de afaceri. Ceea ce confirmă că negustorii "greci" au fost folosiţi cu
adevărat de autorităţile imperiale ca spioni.
O prevedere curioasă, dar şi semnificativă, care ilustrează lipsa de încredere a autorităţilor în noii
supuşi, însă şi slaba lor legătură cu noua patrie, pe care nu au considerat-o ca definitivă, este interdicţia de a-şi
duce pricinile în faţa unui for judiciar "turcesc", de a contesta în faţa forurilor judiciare turceşti deciziile unui
judecător de pe teritoriul Imperiului austriac!
În principiu, nu există nici o interdicţie privind mărfurile comercializate. Dar dacă acestea proveneau
din "Turcia" - a se înţelege toate ţările aflate sub stăpînire turcească, inclusiv Moldova, Ţara Românească,
Serbia etc. - atunci erau ob ligaţi să plătească vama obişnuită (art. 3). Această măsură nu a fost neapărat
îndreptată împotriva comerţului pe care J-au promovat aceştia şi nici una de apărare a negustorilor locali, ci
mai degrabă o protejare a mărfurilor autohtone de concurenţa mărfurilor străine, idee cât se poate de
modernă, dacă avem în vedere epoca în care a fost aplicată.
Ultimul articol - al 12-lea - al privilegiului se referă la viaţa religioasă a comunităţii "greceşti" care
putea să aibă un preot propriu, dar care trebuia să fie unit cu Biserica romană şi să aparţină <le autoritatea
spirituală a episcopului de la Muncaci, principala autoritate eclesiastică de rit greco-catolic care a patronat
întreaga regiune. A fost, fără îndoială, o măsură în cel mai autentic spirit al Contrareformei, care a prefigurat
evoluţ:ia ulterioară a politicii eclesiastice a Curţii imperiale vieneze atât în Partium, cât şi în Transilvania. Nu
întâmplător, primul gest de unire a unor comuni tăţi de rit grecesc clin zonă a avut loc în 1 mai 1690, tocmai în
Satu Mare.
Cel de-al doilea privilegiu leopolrun care priveşte comunitatea "greacă" sătmăreană este datat 1O
octombrie 1695 11 şi este regestat în volumul respectiv din Uber regius ca fiind Protectiona/es pro privilegiato oppido
Zatbmariensi contra graecos et rascianos mercatores. Cum afirmă şi regcstul, de data aceasta împăratul Leopold l a
• S1irmay, op. rit., p. 180a1 81. El vorbeşte, pe de o parte, de un privilegiu acordat negustorilor greci de pe teritoriul Ciim:lrii Sccpusicnse şi, pc de altii
panc, d e un altul acordat sătmărenilor. Du compararea conţinutului celor două privilegii şi pentru Minriu, Satu Mare şi Kfill6, respectiv Debreţin,
indici foarte clar că prevederile lor sunt similare.
w An . 5 l-a obligai pe judele grecilor să depun~ jurământ de credinţă în faţa Ornării Sccpusicnse că va fi fidel împăratului şi legilor ţării. Această
prevedere limpc:>.cşrc raponurile dintre comunitatea greacă şi autorităţile locale, grecii ieşind de sub autoritatea lor, ceea cc a scimir, cu certitudine,
nemulţumirea localnicilo r care nu i-au putut controla pe noii veniţi sub nici un pretext.
11 Arhiva Naţională a Ungariei,.Jimd Canerloria 011/icrT 11 U11gmi.ti, J\. 57, Ubri 1ţ~ii, voi. XXIV, p. 1.
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exponendi erigere, sed et eosdem in cum finem per fideles incolas seu subditos rnaiestatis nostrae adrnitti, ncc
ullo obstaculu e~se debere, praeterea res seu merces quasvis ex Turcia, ct aliis, eidem adiacentibus regnis seu
provinciis inducias in rcgno hoc nostro Hungaria ubique locorum quandocunquc, quibusvis nempe
temporibus etiarn praetcr nundinas publicas, ct fora hebdornadalia, libere, citra praeiudicium tamen ceharum,
ct mechanicorum quoeumcunquc locorum, eorundem vendendi facultatem habere. Secundo. Ut iidern graeci
a cameris nostrae maiestatis hungaricis signanter vero Scepusiensi, tanquam sibi propinguiori omnimode
dcpcndcant, et in occurrentibus controversiis sine impctitionibus quorumvis, potissimum porentiorum
debitam protectionem abinde praestolentur. In cuius subicctionis sine dependentiae signum, et recognitionem
iidem graeci respectu moderni ipsorurn numeri singulis annis, et quidern pro novo anno singulos ducentos
florenos, in futurum autem iisdem in nurnero accrescentibus pro rato proportionaliter videlicet seu
discrctione antelatae camerae nostrae Scepusiensis, quantum ipsis irnpositum fuerit fisco nostrac rnaiestatis
praestare, et ad perceprorarum antelatae camerae nostrac quotannis, ut praemittitur, pracscntare, se se prout
offerunt, ita ex obligabuntur. Eadem tamen camera nostra Scepusiensis in eo diligenter attendat et invigilet,
ne dictorum graeci ritus negotiatorum numeros in tantum, quo cuipiam locorom illorum nocwncnto esse
possit, exorescat, et augeatur. Tertio. Ut de omnibus, et quibusvis rebus, seu mercibus in rcgnum nostrom
Hungariae inducendis, et educendis, iustam sempcr utramgue, nostrae rnaiestatis nempe, et eiusdem regni
nostri tricesimam indubitanter pcrsolvant. Quarto. Et quia inter eodem graecos non minus intersese ad
invicem, quam et alias extraneos, rixas sjve dissidentias, et alias eiusmodi controversias respectu negotiationis,
aegue ac aliarum guaestionum, quocunque sub titulo movendarum subinde oriri possibile sit, ad quarum
dirimendarum determinationem iudiciarium, et iudicem et quidern bene possessionatum, et în pracnotato
rcgno nostro stabilitatum inter se, sine e numero sui eligcrc possint, et habeant eligcndi facultatem. Cuius
iudicis lata sententia iudiciaria, si c.1uae partiwn duntaxat graecorum contenta non csser, depositis prius viginci
quatuor florenis, in medietate nimirum praenominato fisco nostro regio in altera vero mediente dieto judici
cedcntibus, sic demum causam candem in facie reperitae camcrae nostrae Scepusiensis finaliter decidendum
per viam appellationis provocandi potestatem habcnt. Accederet etiam, quid si guispiam memoratorum
graecorum, item rascianorum, anneniorurnquc, sed et orbonianorum, ac moldavorum, sive et transalpinorum,
sub tirulo nempe seu nomino praelibatorum graecorum tanquam iisdem graecis adunatorum, et guaestum
exerentium, contra guempiam inter sese, vei externos cuiuscungue conditionis etiam nobilitaris guacunque în
re c.lelinquere contigerit, ex tune talern dclinquentem graecum seu nationcm, praerogativa videlicct nobilitari
minus gaudentem talis pars laesa prius coram nomine alio sed suprafato ipsorom iuc.lice graeco in ius trahere,
et contra ipsum procedere debent; ac tandem parei illi non contemae externo siquidem absque omoi
praedeclarata mulcta ad praccit:itam cameram Scepusicnscm ius appellationis conccditur salva quoque penes
externos seu comitarcnscs contra memoratos graccos verei praerogativa nobilitari gaudentes in aliis casibus
causas quaesturarum et contrabandorum (quorum iudicatus praecise pcnes annotatas cameras nostras
rlungaricas esset) minus concernentibus sine potentiariis actibus suo modo coram comitatu procedendi
facultate remanente. Quinto. Ut ciusmodi iudex praecitatorum graecorum tempore clcctionis pro fidelitate ac
devotione maiestati nostrae et sacrae praetitulati rcgni nostri Hungariae coronae debita in facic praenotatae
camerae nostrae Scepusiensis strJcttss1!Durn praestet iuramcntum. Sexto. Ut omnes et singuli
pracmentionatorum graecorum praedictarumque nationum antequam in Turciam mcrces emendi et educendi
causa iter suscipiant prius idipsum praefato iudici suo manifestent, sed et idem iudex, vei eo absente
substiturus tales in Turciam tendentes negotiatores nequidpiarn adversus antefatum rcgnum nostrum
Hungariae cum turcis vel ibidem quibusvis aliis, moliantur adversi nequc arma contra constitutiones patrias in
Turciam inferant, solenniter adiurabfr egredientes vero e Turcia pari passu (salvo iure primae inductionis
eductionis triseccimae super rebus educendis vcl inducendis permanente) itidem coram saepefato iudice
graeco sese sistere, et qualiter in Turcia sive alibi illarum partium in regnis, in quibus peragravit, et merces
collegit, processerit quid viderit, veJ audiverit, in quantum videlicet nostrae maiestati in regno nostro iam
antclato praeiudicaret, vel praeiudicare posset eidem iudici ordinario nempe vel substituto sub iuramento
propalare adstrictius sit, delinguentes vero in praemissis per eundem saepefatum iudicem capiantur, et jn
camera praedicta Scepusicnsi praesente ipso quoque iudice iure mediante puniantur. Septimo. Si quae partium
toties fatorum graecorum et reliquorum scilicet praedictarum nationurn negotiatorum ad invicem arma
caeperit et is qui eiusmodi rixarum ansam praebuisse praevio duorom graecorum iuramentali testimonio
comperens fuerit poenam seu mulctam ducentorum florenorum ipso facto incurrat in una siquidern medietate
dieto fisco nostri rcgio, in altera vero saepefato iudici irremissibiliter solvendam. Octavo. Si quispiarn
mcmoratorom graecorum et nationum spreto antelato iudicc, et eiusdem iudicio, seu foro iudiciario in
Turciam regrediens eorum turca seu magistratu turcica causam per saepefatum iudicem graecorum, semel
ventilatam denuo decidendum moveret, pariter poenam ducentorum florenorum cidem fisco et iudici
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praedictis acqualicer percipiendam perque memoratum iudicem exequcndam cxperiatur. Nono. luribus seu
consvetudinibus ab antiquo observari solitis in suo vigore deinccps quoque salvis remanentibus. Decimo. Ut
supra declarata eoruodem graecorum nationumque praementionararum residentiae a quarteriis rniliturn
praes1diariorum nostrae maiestatis germanorum aeque ac hungarorum, sed et aliorum quorumcunque in
quantum fieri 11osset in favorem quacstus exerc.itii eoruodem immunes sint et excmptae. UnJccimo. Ut
amoclo imposterum ncmo praelibatorum graecorum, et nationum (nisi indubitata nobilitari praerogativa
gaudens) in comitatus regni recipiantur, imo bactenus receprus pro non recepto habearur, cerum omnes ct
s1ngul1, eiusmodi graeci et nationcs nobilitar pracrogativa minus qaudentes in numerum et cactum reliquorum
dictorum graecorurn et nationum adstricti sint, et saepius farac camcrae nostrae Scepusicnsi dcpendentiae
subsmt. Duodecimo et ultimo. Liberum quoque exercitium iisdcm graecis in locis in quibus degerinL etiarn
cum mcertentiooe minisrri ipsorum religionis adrnittirur, ita cameo ut idem minister seu parochus eorum
sanctac romanae ecclesiae unitus esse et ab episcopo Munkacsiensi itidem unito depcndentjam habcre debcat,
et ct:neatur. Nos itaque huiusmodi humillima supplicationo norninibus et in personis supramemorarorum
gracc1 ritus ncgotiatorum in pracspecificatis supradicti regni nostri Hungariae superioribus degcntem ct
commorantum nostrae, modo quo supra porrecta maiestati regia benignitate exaudita clcmenter et admissa
praedeclaraca puncta praescntibus literis nostris privilegialibus de verbo ad verbum sine dirninutione et
augmento aJiquali inserta et inscripta quoaJ omnes earundem continentias, dausulas, et articulos, eatenus,
qu:uenus eadem rite et legitime existunt emanata, viribusque eorundcm veritas suffragatur rata, grata, et
accepta habentes literisque nostris inveri, et inscribi facicntes approbavimus, roboravimus, et ratificavimus, ac
pro saepefatis graeci ritus negotiatoribus ipsorumyuc postcris, et successoribus universis perpetuo valitura
graaose confirmavimus. Imo acceptamus, approbamus, roboramus, ratificamusque et confirrnamus salvis
iuribus alienis. Harum nostrarum secreto sigillo nostro, guo ut rex Hungariac utimur impondenti
communirarum vigore et testimonio literarum. Datum in civitate nostra Vienna Austriac, die prima mensis
iul11 anno domini millesimo sexcentesimo sexagesimo septimo. Regnorum nostronun romani nono,
Hungariae et reliquorum decimo tcrtio, Bohemiae vero anno undecimo.
Copie autentificată, A. N. U.,jond Cmrcelaria aulică a Ungariei, A. 57, Jjbri regii, voi. XIII, p. 516-518

2.
1695 octombrie 10, Viena

Protectionalcs pro privilegiato oppido Zathmariensi contra graecos et rascianos mercatores.
Leopoldus ecc. Univcrsis et singulis fidelibus nostris, signantcr vero illustri sacri romanis (stylus) dernisse
repraesentarunt maiestati nostrae fideles nostri prudentes, ac circumspecti iudex, caererisque cives ct
mhabitatores privilegiali oppidi nostri Zathmariensis. Quod licet extarent apertissimac leges, ct constitutiones
regni, dignantcr vero anni 1567, articulus 30 et 1630 articulus 30 aliaeque passim regni leges vetances, ne
rasciani, et alii dubiae fidei homines de societate turcica suspecti ad praesidia regni, aliaque quaevis loca sub
poena ibidem sancita ad inhabitaodum recipiantur, aut tueantur, nihilorninus tarnen non dcessent plurirni
eiusmodi rasciani, et graeci ritus quaestores, seu mercatores, qui non modo în antelatum oppidum nostrum
Zathmar inhabitatorcs gratia sese conferrc intenderent, verum tam occasione annualium nundinarum, quam
aliorum bonorurn res, et merces non tantum orientales, seu turcicas ipsis competences ad verum dandum
inducere, quin imo quamvis alias ad soios indigenas spectantes mercaturas et quacsturas ibidem t:xerccre
praesumerent gravi easdem oppidi Zathmarienscm damno, et praeiudicio. Supplicatum itaque extitit maiestati
noscrae nomine, et în persona antelatorum iudicis, et coeterorum civium, ac incolarum toties faci oppidi
Zathmar, quatcnus eisdem circa praemissa de condigno profectionis rcmedio clemcnter pervidere,
tuicionemque, et defcnsionem eorundem dilectioni, et fidelitatibus vestris committere benigne dignaremur.
Quarum nos humillima instalatione et petitionc, regia benignisse exaudita clementer et adrnissa, id eisdem
civibus et inhabitatoribus totiesfacti oppidi Zathmar ad mente praecitatarum legum annuendum, et
concedeodum esse Juximus, ac iidcm eiusmodi rascianos, seu alios quoscunque graeci ritus homincs, et
mercatores in praefatum oppidum ad inhabitandum, quaesturasque extra res, et merces orientales sub poena
confiscationis eiusmodi mercium introducendas, et exercendas recipere, et adrnittere sint obligati, eatenusque
eosdem in regiam nostram recipiendum vestrae quoque committendos esse duximus tuitioni, ct defensioni
speciali. Quocirca dilectioni et fidelitatibus vestris vesrrumque singulis harum serie benigne praecipientes
committimus, et mandamus, quatenus a modo imposterum dum, et quando, ac quotiescunque cum praescnti
simul, vei divisim constituti requisiti fueritis, aut alter vestrum fuerit requisitus, easdem dupplicantes adversus
praeattactos graeci ritus hornines, et rascianos quaestores, aliosque quo suis violentos impetitores, cc
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damnificatores eorundem tam in personis, quam bonis, et rebus ipsorum universis protegere, defendcrc, et
manutenere, ipsisgue in omnibus toties, quoties opus fuerit, assistere inodis omnibus debentis et teneamini.
Authoritate vobis per nos hac in parte plenarie concessa, et attributa, iuresgue et iustitia mediante. Datum in
civ1tate nostra Vienna Austriac die 1O-ma octobris anno domini 1695. regnorum nostrorum romani etc.
Copie autentificată, A. N. U., fond Cancelaria aulică a Ungariei, A. 57, Libri regii, vol. XXIV, p. 1.

Zwei irnperialische Privilegen aus siebzehnte Jahrhundert welche betrifft
die „Griechen" aus Sathmar

Zusammenfassung
Nach dem Fa/I der Gross1vardeiner Festung unter der Tiirken (1660), die Gemeinschcifi der siidz'schen Slaven (\et·ben,
Albanen, Makedo-Rumâ'nern unv.) von hier fliichteten in 1nehrere Siedlungen von UJJtgebung. Einige lieffen sich in 1661 im
Komitat Sathmar nieder, besonders in Mintzu, Satu Mare und Kal/o. Am 1. juli 1667, Ko'nig Leopold riiumte ein Privilegium
ein, damii sie griindeten in diesen drei Siedlungen reizy;o/le Gemeinschaften, zusammengesetzţ besonders aus Hăndlers. Diese
Gemeinschaften waren administrativ getrennt von lokale Behorde, gefagig zu der Kammer aus Zips, die einzjge Behb'rde die
repriisentierte der impen'ale Kraft in Oberungarn (Slowaket).
Die in 1667 eingerâ'umte Privilegzum far die drei Orten aus Sathmar ist identisch als lnhalt 1nit cine gleiche einrâ'umt
far Debrecen. Es scheint so dass die z;vei Privilegien, die bis jetzţ nicht publizjert 1varen, haben die Ursprung aus ein einzjge
Privilegium eingerăumt ftir a/le Griechen die liejlen sich ins Gebiet des Kammers aus Zips nieder und sie versicherten die j·eie
E:xistenz far diesem bis in siebzehnte Jahrhundert, wenn ein andere Privilegium von Leopold I, aus 1695, annullierte die
Vo1teilen der Griechen aus Sathmar, aber nicht von deren aus Mintiu und Ka/lo.
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A Szatmar vârmegyei Mikola tobb evszâzados telepilles a Tiir menten, hatalmas crd6segek altal
koriilveve', a hasonl6 nevli „Mikolay csalad 6si birtoka"2 volt. Neve els6 alkalommal 1216-ban fordul el6
oklevelben, amikor II. Endre kiraly Mere comesnek ajandekozza hu szolgâlataiert.3 Mar 1329-ben a mai
formâban taliljuk meg poss. Mykola formâban. 4 A fent megnevezett csalâd a XIX. szâzadig marad a
telepules Iegjelent6sebb birtokosa, amikor „rajtuk kfviil egesz a XVIII. szazadik csak a Bâthoryak
szereztek benne eroszakos foglala s utj:in egy reszt". 5 A XIX. szazadt6l kezdve megszaporodik a
birtokosok szâma, s kozottiik megtaliljuk a jezsuicikat (1762), majd a Kolcsey, Măndy, Bodoky,
Galg6czy, Szodoray, Szirmay, Nagy, Pap, stb. csalâdokat is.6
A terseg, amely hatâr:ihoz tartozott, mintegy 5277 kat. hold7, „reszint agyagos, reszint homokos s
terem buzât, ketszerest, rozst, tengerit, zabot, ârpat, dinnyet; retje ket annyi mint szant6 foldje; ket darab
erdeje kozel 3000 holdat foglal el, vadakban gazdag. A Tur vizeben halat, rakot, a Pisk:irkos vizeben s
egereiben sok csikot halâszhat"8-nak.
T.akossâga az 1784-1787-es nepsziml:ilâs adatai szerint a kovetkez6 keppen alaku1t:9
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A fenti nepessegi adatokb61 kitunik, hogy a lakossâg tobbseget a parasztsâg s azok leszărmazottai
(a hâzas ferfiak es a felesegek osszesen 138 = 35.56%. Ehhez meg hozza kell adni a paraszt
sz:irmazâsu ferfi sarjadek es hajadonok jelentos szâzalekit is, hogy megkapjuk a parasztsag val6di
reszarânyat). Igen jelent6s a nemesek sz:ima is, SO szemely, 12.88%. Tehat Mikola lakossâginak
tarsadalmi szerkezete jellegzetesen feudâlis-agrăr jellegli.
A Habsburg uralom meger6sodese Magyarorszâgon es a majorsâgi gazdalkodâs fejl6dese a
XVIII. szâzad folyamăn a parasztsag sorsâra valo tekintettel kett6s, egymâssal szemben:il16 problema
alkotjăk

Maksay Perene, A kiizfpkori SZf111t1tîr 111egye, Bp., 1940, 77. o.
B-Orovszky Samu (szerk.), Szacmar varmcgye. 11 . o. A iovâbbiakban 57.atmar varmegye.
; Maksay Fcrenc. i. m. 77. o.
•Suciu Coriolan, Dirfio11oml iJlorit ol lrxllli/Jfilor din Tronrilvania, Buc., 1967, voi I. p. 396.
s Szatm:ir vfoncgyc 114. o.
'Uo.
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megoldăsânak sziiksegesseget vetfti a politikai elet eloterebe. A majorsâgi gazda.Lkodăs fejles7.teser
szorgalmaz6 foldesuri târsadalom a jobbâgyi kotelezettsegek noveleset szorgalmazza - az udvar viszont
nem nezi j6 szcmmel az fuberi terhek noveleset, mivel fel, hogy a jobbăgysâg ad66zet6i ereje gyengiil,
csorbât szenved. Ez ut6bbi torekves - a jobbagysâg sorsanak javitâsa - a felvilâgosult abszolutizmus
nepj6leti politikâjânak is resze. Nem valamifele forradalmi torekves ez, hanem „ ... inkâbb csak a feudalis
tirsadalmi es politikai rendszer korszenisftesere, legfobb hibainak kikiiszobolesere id.nyuJt, a lenyeg
megv:iltoztacisa nelkiil".10
A mez6gazdasâgban uralkod6, a fcjl6dest gâtl6 feudilis viszonyok feloldâsânak kerdeseiben „A
felvilăgosult abszolutizmus ugyanis a paraszti elegedetlenseg fokoz6dâsat a feudalis birtokosok cgyeni
tllikapâsainak korlâtozasaval, az ur es a jobbâgy kozvetlen kapcsolat meglazltâsaval, âllami ellen6rzes ala
helyezesevel igyekezett meggatolni Eur6panak eppen azokban a kevesbe fejlett z6naiban, ahol a
polgarsag gyenge volt es fejletlen, nem tudott fenyeget6 harcot inditani es n em ohajtott a parasztok elere
âllni, viszont aho! az O gazdasâgi tevekenysegere az uj allamnak mindinkâbb S7.i.iksege volt".1 l
Maria Terbia, a „j6sigos kiralyn6", harcba szăll a nemesseggel, amikor litja, hogy az
kiviltsagaihoz gorcsosen ragaszkodik, s meg az ad6fizetes văllalăsira sem tudja râbirni. 1765 utan a ren<li
orszăggyulesek osszehivăsa nelkiil, rendeletek utjân pr6b:ilja keresztiilvinni celkitiizeseit, reformjait.
A csaszari udvar reszcr61 Raab udvari tanâcsos kap megbizast arra, hogy Magyarors7.ag reszere
dolgo7.zon ki urberi szabalyzatot, amit 1767. januar 26-an magyar, latin es tot nyelven hirdettek ki. 12 A
kirâlyn6 a hdytart6tanacs fcliigyeletc alatt mukod6 biztosokat nevezett ki. A varmegyeket keriilctekre
osztotcik fel. Minden keriiletbe szolgabir6t, tablabir6t s megfelel6 nyelvtudâsu irnokokat kiildtek, akik
minden faluban megjelenve osszehivtăk a bir6t, az eskiidteket, a falu oregeit es a foldbirtokost vagy a
kepvisel6jet. A parasztok kepvisel6it mcgeskettek „hogy felelmet, haragot, szeretetet, egyeni hasznot, kart
stb. felreteve a feltett kerdesekre hiven vâ.laszolnak". n A parasztok kepvisel6i altal elmondott eskii
magyar nyelvii szovegc a kovetkez6:14
„En, N .N. eski.iszom az el6 lstenre, tdlyes szent Haromsagra, Atya, Fiu Szent Lelek lstenre,
Szepl6telen Sziiz Mariata es Istennck minden szenteire, hogy en fere teven mindennemi.i felclmet,
haragot, szeretetet magam sajat hasznat avagy karăt es akarmi kigondolhat6 emberi tekintetet, minei
azokra, amellyekre kerdendc> leszek, igazân felelek, roind magam, minei mas itt lakosoknak birtokât es
akărminemii javait, kârait vagy fogyatko7.asait ezen helysegnek igazân megvallom es legkisebbet is
amennyire tudom el nem tagadok. Isten engem ugy segeljen, etc."
A kiki.ildott biztosok orszăgszerte, egysegesen a tclepillesek kepvisel6ibez, a mcgkerdezcttek.hcz a
kovetkez6 kerdeseket inteztek:1s
„Vagyon-e mostansag urbărioma ezen helysegnek? Ha vagyon, minemu az? Mennyi id6ti.il fogva
hozatott be?
Ha urbarioma nincsen, a jobbagyi kotelesseget tes7jk-e contractus szerint, mind a jobbagyok,
mind a zsel16rek? Mcnnyi ideje mar annak, hogy ezen bevett szokas kezdodott avagy contractusra lepett
ezcn helyseg az foldesurasaggal? Ncm de nem ezen mostani urbariom avagy contractusnak tetele el6tt is
voltak masok, es ha voltak, minemiiek, es mikor kedzodott ezcn mostani szokasban lev6 kotelessegnek
praestatioja?
Aho! urbariomok vagy contractusok nincsenek, miblil all6 a jobbagysagnak cs zscllereknek
ad6zasa es kotelessege, aki mostansag szokasban vagyon? Mikor es mi m6don hozattatott be azon
kotelesseg es ad6zas?
Minemii haszonvetelei vannak ezen helysegnek es hacirjinak? Avagy ellenbcn minemii karok
szoktak kozonsegesen erni 6tet es hatârjat?
Hiny es minemii holci szant6foldje es retje vagyon egy egesz Mzhelyes gazdinak? Es hâny
pozsonyi mer6t vethet egyik-egyik bold szânt6fold jebe? Nem de nem a retjein sarjut is kaszalhat-e?
Minemi.i es hâny napi munkat vitt egy-egy gazda eddig vegben, es hiny von6 marhaval? Es
amidon a robotr:i mentek es visszajottek, beszamoltatott-e azon jăris-kelesn ek ideje is a napi szamhoz?

'° Kosâry Domokos, UjjtiipiliI ls poft.ârosot/ĂJ, Bp„ 1990, 151. o.
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Uo.

Acs:l<ly Ignac, A 111agi'arjobbtigy1âg lorlit1tlt, Bp., 1948, 294. o.
n UJ,rari lstvân, Ruszinok a XVllI. sz:izadban. Tortcnclmi es muvel6desi tanulmânyok, Ny[regyhitza, 1992, 257. o.
14 Talcics Peter - Udvari Istvân, Ztmplin m•Qeijobbâo""llomtisok az lirWrrr1ulezfo korabd~ ID, Nyiregyhăza, 1998, 7. o.
1s Uo. 8.o.
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Adnak-e az itt val6 lakosok az foldesurasâgnak kilencedet? Ha adnak, mmemu termesbi.il es
javakbw adgyâk azt? S mennyi idotlil fogva? Es vagyon e a kilencedbeli ad6zas ezen nemes varmegyeben
mas f6ldesurasâgnal is bevett szokasban? Ezenkivi.il mas ad6zas fejeben mit s:wkott ekkortaig egy-egy
jobbâgy adni esztend6nkent az urasâgnak? Jelesill pedig olyatin akâr keszpenzbill, akâr egyebbi.il adatott
ad6zas es ajândek mibill allo volt?
Hăny puszta hely vagyon ezen helysegben? Mennyi idotiil fogva? Mi okbul pusztultak el? Es
azon helyeket appertinantiajâval egyiitt kik birjâk?
Ezen helysegnek lakosai orokos jobbâgyok-e, vagy nem?"
A kerdesekre adand6 vâlaszok pontossâganak, atfog6 jellegenek biztosftasa erdekeben a biztosok
a 4. kerdes eseteben meg ujabb tizenkilenc kiegeszit6 kerdessel a haszonvetelek es het kerdessel, a
jelentkez6 karok utin tudakoz6dtak.
A mikolai parasztok neveben Olâh Ferenc bfr6, Kiss Ferenc, Tărok Andras, Beres Istvan es
Dobos Andrăs eski.idtek tesznek vallomâst 1772. jUnius 21 -en. Miutan kăzlik, hogy Mikola helysegenek
nincs urbarioma, utalnak az orokăs jobbagyokra, akik gyalogszerben teszik szolgâlataikat „midon a
szi.ikseg hona magaval, nemelye pedig 15 s 26 napokat, nemely resze pedig minden hfaen ket, hă.rom
napot''.16 A szabad menetelu jobbâgyok „ki 15, ki husz, ki 12 napot szolgilnak esztend6nkint"t7, mâsik
reszi.ik pedig 3-6 Rhf. valthatja meg szolgălatât.18
A vallomâsba foglalt foldesurak birtokaira Jebontva a jobbagyok-zsellerek ad6zasa es egyeb
szolgalatai a kovetkez6keppen alakultak:
Mikolay Mihaly orokos jobbagyai a bevett szokâs szerint kezi munkâval, gyalog szerben amikor
szi.iksege van a foldesurnak; a szabad meneteluek 15-20 napot szolgalnak ugyancsak gyalogszerben, de
lehet6segi.ik van, hogy 5-6 Rhf-al megvâltsâk szolgalataikat. 19
Mandy Janos ărăkăs jobbâgya „minden heten ket s ha.rom napi szolgalatot teszen gyalog
szerben", a szabad menetelu pedig „a mikor a szi.ikseg hozza magaval, hol tăbbet, hol kevesebbet
szolgil".20
M6ricz Janosnak csak szabad menetdu embere van, aki „gyalog szerben szolgal esztendeig 12
21
napot".
Badar Tamas orăkos jobbagya szi.ikseg szerint, gyalogszerben, a szabad menetelu pedig „gyalog
szerben szolgăl esztendeig hol husz, hol 12 napot... ".22
Bogdanyi Mihaly szabad menetelu embere semmi szolgilatot nem tesz, hanem sz6beli
megegyezes szerint „fizet esztendeig 6 Rh. forintot es 48 kr".23
Torok Zsigmond csak szabad menetelu emberrel rendelkezik, aki „felvâltja szolgâlatjat 5 Rhf es
6 Kr-al".24
Boros Sandor szinten csak szabad menetelu emberrd rendelkezik, aki „esztendeig 15 napokat
gyalog szerben" szolgâl.25
Banyâsz Ferenc ozvegyenek szabad menetelu embere „fizet esztendeig taxat 3 rf. 24 Kr.". 26
A fentebb megnevezett foldbirtokosok szâmara jobbâgyaik egyeb szolgâlatokat, ad6zâst nem
tettek. Arra vonatkozoan, hogy mikort61 teszik e szolgălatokat, csak Mikolay Mihâly eseteben talalunk
uralâst, mely szerint „ezen bevett szokas ember emlekezetet61 fogva vagyon".27
A feltett kerdesekre adott valaszok kozill a 4.-re adott feleletek jelentik a vallomasok sulypontjat,
mert ahogy mar emlftettem, a megkerdezettek nem kevesebb mint 26 alkerdesre nyilatkoznak a telepi.iles
haszonvetelei:-61 es kirair61. Megtudhatjuk, hogy Mikolaban a hatâr 3 fordul6ra volt felosztva s termeltek
buzât, rozsot s zabot. Retjeiket ârviz nem jârja, ezert „fovet alkalmast terem" s j6szagaik szamara

16
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makkoltatâsi lehet6segeik is vannak. A megtermelt javaikat a kozeli Szatmăr vărosâban ertekesithetik,
amely „j6 ket 6rinyira leven e7.en hclyseghez". 2s Felrun6, hogy nincs emlf tes a vâmfizetes
kotelezettseger61, pedig mas, kăzeli helysegek parasztjainak vallomâsaib61 tudjuk, hogy kellett hid es
văsări vâmot fizetni.29 Val6szinu, hogy az frnok pontatlansâga miatt nem jelenik meg e kotelezettscg.
Kedvezoek voltak a helyi feltetelek az âllattartâshoz, mivel ,)egeltet6 helyek b6ven voltak", 30 s
az itatâshoz sziikseges helyekben sem szukolkădtek. A foldrajzi feltetelek kăvetkeztc'.:ben - kozvetlen
kărnycke sfkvidek - sz616hegyeik nincsenek, s gyi.imolcsoseik îs kizâr6lag csak a hâ7.aik melletti
kertekben.
A teJepiiles agrar jelleget er6sitik meg a vallomâsok azon reszei, amelyekbol kitunik, hogy
s6szâllitâssal nem foglalkozhatnak, nadvagasi lehet6segeik nincsenek, manufaku1ra nincs, haj6zhat6
foly6viziik sem, aho! ăruszillitâssal penzt kereshetnenek, „meszet nem egetnek, mert materiâjuk nincsen,
szen egetessel pedig nem elnek".31 A hâzi mestersegek - szăves, fonâs, fafeldolgozăs - gyakorlasât,
fejl6dcset elosegiti, hogy erd6ik, kenderâztat6 heJyeik vannak.
Telepiilesuk es hatâruk haszonvetelei mellett a megkerdezettek utalnak vallomâsaikban a
hatârukat ert hiănyossâgokra, kârokra. Megemlitik, hogy szânt6foldjeiket, mivel agyagosak, csak „negy j6
okorrel lehct szântani - a trâgyăt is megkivânja";32 retjeik egy rcsze „sasas cs kăkâs szcnât terem"; 3 3
legel6jiik van eleg „de nem igen hasznos, mivel kâkâb61 âll jobb resze"; penzkeresesi lehet6scgeik
korlâtozottak, mivel „sz616helyek es bânyâk kozel nincsenek, vagy egyeb olyan helyek a hol kezi
munkâjokkal, avagy szekerezessel penzt kercshetoenek".34
A vallomâsokban kozvetvc utalast talâlunk a jobbagyok hasznâlatâban lev6 foklteri.iletek
nagysagira is. Mint mâr emlitettem, a telepiiles hatara 3 fordul6ra van felosztva, s valtassal az orokăs
jobbagyok elvehettek 18-24 pozsonyi merot,35 a szabad meneteluek pedig 12-20 pozsonyi merot.36
Kaszilo retjeik az orăk6s jobbâgyoknak 7-1 O embervâg6,37 mig a szabad menetelueke 4-8 embervago.38
„Sarjut pedig nem szoktak kaszâlni a fiivek egyenetlensege miatt''.39
A feudâlis termclesi viszonyok egyik legsulyosabb terhet a tcrmes7.etbeni kotclezettsegek
kepeztek. A mikolai jobbagyok helyzete ez alol kiverelt kepezett, mivel a „foldesurasâgoak sem adnak
kilencedet avagy tizedet ezen helyscgekben, sem pedig urak helyctt valami penzbeLi ad6t vagy valami
olyas szolgălatot nem tesznek ... egyediil csak a kirâlyi dezsmât fizetik",4-0 de tudomâsunk vao arr61, hogy
a varmegye mas helysegeiben aclnak kilencedet.41
Meglcpeteskent veheto szâmba a pusztatelekre vonatkoz6 kerdesre adott vilasz. A tobbi
he!ysegekhez viszonyitva, igeo magas az ember emlekczeter61 fogva pusztaknak tudott telkek szârna szâmuk eleri a tizenotot. E zeknek nagy tobbseget maga a foldesur hasznâlja a hozzâ tartoz6
appertinentiakkal cgyiitt. Ket esetbcn utalnak a kerdesre adott vâlaszok, arra hogya tulajdonos a
hasznâlati jogot ateogedte jobbagya reszere. Mikolay Mihâly telket Varga Mihily nevu embere hasznalja
az appertincntiâk nelki.il, s a Korda csalâdet Bânyaine, Karikăs Ferenc nevli embere hasznâlta
appertioentia nelkiil. 42 A pusztatelkek egy resze val6szinu, hogy a falut koriilvevo erd6k irtasab61
szarmazott, amelycket a foldesur kes6bb er6szakosan elvett a jobbâgyokt61.
A feotebb bemutatott mikolai jobbăgyok vallomâsai a he!yseg tortenelmcben nagy jelent6seguek,
mivel megrajzoljâk a XVIII. szâzad mâsodik felenek târsadalmi, gazdasâgi viszonyait. Adatokkal szolgăl a
telepiiles sajâtos termeszeti, tortenelmi koriilmeoyeire, az emberek eletmodjara, a gazdâlkodăs termeszeti
felteteleire. Megismerhetjiik a gazdasâgi elet fejlettsegi szintjet, korlatait s a fennâll6 termelesi
viszonyokat, azt hogy milyen megelhetesi lehetosegek ad6dtak a paraszti kozossegek szamâra.
21 Uo. 3. o.
:ro L:isd Jo>.sefbâza cs Kispcleske hclyscgek jobbâgyainak vallomâsar.
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Ugyanakkor a korabeli hat6sagok szamara kiindul6 pontkfot szolgaltak a kovetkeză evekben
megval6sitott lirberi viszonyok rendezesehez, amely elăsegitette a tăkes termeles kesăbbi
kibontakoztatisat, a paraszti kozossegek terheinek csăkkenteset, eletfeltetelcinek javftasat.

Frageboren der Ortschaft Micula, Keis Sathmar, mit neun Punkten

Zusa.nunenfassung

Die Ortschcift Mim/a ist am Ufar des Flusses Tur gelegen, sie ist seif 1216 in den Urkunden erwăhnt; als Besitz
der Familie Mzkokţy. VoVJ 19. Jahrhundert an steigt die Anzahl der Familien, die Boden besitz.en; Z!' ihnen gehoren die
Familien Kiilcsey, Mandy, Galgoczy, Szjrmay, Nagy, Papp, 11. a.
Die Gemeinde erslrechte .rich a1if einer Oheiflâche vo11 5277 Morgen LAnd und e.r 111urden IPeizen, Roggen,
MaiJ, Gerste u. a. angebaut. LaNt Volk.rzi:ihlrmg 1784-87 betn'l, die Bevolkenmgszahl der Ge111ei11de 388 Einwoher,
eingegliedert in eine ţypische Fe11dal-bZJP. Agrarstrukt11r.
Die Befragung der Vertreter der Gemeinde von Leibeigenen fond am 31. Juni 1772 .rtatt. A11s den Antworten
atif die neun Fragen stellt sich heratlS, dass die Gemeinde kein Urbari11m hatie; die Leibeigenen erledigtm ihre Pjlichten
a11/Gnmd eines Verstâ"ndnisse.r, allein dem Kon~P, gaben sie Zehntel a11S ihren Produkten ab, die Gesamtobeiflâche w11rde
in drei ,P,eteilt, sie hatten gute Vora11ssetz.ungen for die Tierz!tcht, ihre Produkte konnten în Sathmar venvertet werden, sie
veifiigten iiber Brenn - 11nd Bauholz u. a.
Neben diesen Vorteilen 1vHrden auch bestimmte Sch1vietigkeiten erwi:ihnt: Das lehmerne Ackerland konnte man
nrrr mit ZJVei Paar Deh.ren pfli{~e11, sie veifiigten iiber keine Weinrebenplantagen, r der Fl11B war nicht schijfbar,
Moglichkeiten, 11m Geld drJrch als Handwerker, Fuhrmann Z!' gewinnen, waren gering.
Die Anzahl der brachliegendm Ackerlander war im Bereich der Gemeinde sehrgroB: 15.
Der Fragebogen mit ne111n Prmkten for die Ortschaft Mim/a i.rt von besonderer Bedeuftmg, 111eil er vielseitige
geschichtliche Auskiinfte iiber das Leben der Leute in dieser Gemeinde enthâ1t 1mdfor die Behb"rden jener Zeit den ersten
Schritt atifWeg der Urbarium - Rege/ung der nâchsten Jaher darstellt.

Chestionarul cu 9 puncte al localităţii Micula -

judeţul

Satu Mare

Rezu.mat

Localitatea Mim/a se sift1ează pe malul râului T11r, fiind amintită fn documente începând din anul 1216, ca
posesie a familiei Mikolay. Începând c11 secolul al XIX-iea numărulfamiliilor de propn·etari de pământ11ri se tnmulţeşte
qflându-se printre ele familiile: Kiilcsey, M andy, Galgoczy, S zjrmay, Nagy, Pap, etc.
Hotaml aşezării se întindea pe o suprafaţă de 5277 iugăre şi se cultiva: grâ11, secară, porumb, orzi etc.
Populaţia, pe baza recen.rământului din 1784-1787, se cifra la 388 de persoane, având o stmcft1ră specifică faudaloagrară.

Chestionarea reprezentanţii.or comunită,tii iobăgeşti a avut loc la data de 1772 la 21 iunie. Din răspunsurile la
cele 9 întrebări aflăm că comunitatea n11 a avut Urbariu; iobagii a11 efectuat pe baza înţelegerilor obligaţiile; dijmă din
prod11se dădeau doar pentn1 rege; boiam/ era împărţit în trei asolamente; avea11 cond~tii bune penim creşterea animalelor;
bunurile produse puteau fi valorificate la Sat11 Mare; aveau la dispoziţie lemne de fac şi de constn1cfie, etc.
Alături de foloasele hotamlui.cei interesaţi aminteau şi de neqjunsuri; întn1câtpământurile erau în parte argiloase
şi nu puteau fi arate decât cu 2 perechi de boi, nu aveau plantaţii de viţă de vie, nici râu navigabil şi posibilităţile de a
câştiga bani pn·n muncă manuală sa11 cărăuşie erau reduse.
În vatra comunei era prea mare numărul terenurilor pustii- 15.
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Chestionam/ cr1 9 puncte pentru aşezarea Micu/a are o deosebită importanţă deoarece conţine multiple informaţii
istorice cr1 privire la via/a oamenilor de aici, la relafiile de prod11cţie ale vremii, şi pentm a11torită,tile vremii servea11 ca 11n
pnm pas in direc,tia infăptuirii reglementărilor urbaria/e din anii 1m11ălori.

Iskolatortenet es jogutodlas
BuraUsz!o
A mai Kă l csey Perene Kollegiumhoz fel evszazadnyi ido kot, az iskola epi.ileLeben mukăd6 (cgyik)
jogcl6cljenek dia!ja voltam, kes6bb (mas nevii jogel6djeinek) tanara, 1990 elejfa61 6t ev1g igazgatoja.
Az 1970-cs evek elejen kapcsol6dtam be a legregibb erdelyi kăzepiskolak tortenetenek, illet6leg târsadalmi
~zcrcpenek addig ismert kerett6rtenetet meghalado bemutatasara vâ.llalkoz6 muvel6dcst6rteneti kutat6csoport
munlcijăba. Az iranyelveket es a kutatasi m6dszereket clsosorban Jak6 Zsigmond profess:>:or, akademikus
foJ.,r.tlmazta meg; a munka folyarnaciban tanacsaival, eszreverelcivel segîtett, ellen6rz6tt. Kct kozcpkori kozepiskola
mUltjăvaJ kellett foglalkoznom, a szatmarnemeti reformatus kollegiummal (XX szazadi hivatalos neven: Szatmarnemeti
Rcformătus F6gimnăziurn) es a Pazmany Peter alapftotta jezsuita kollcgiummal. Az el6bbivel tulajdonkcppen ker
kiinyvben is foglalkozom: Szatmari ditikok 1610-1852 1 es A szt1!111tiri rtjormtit11s kollegi11n1 ditikjai (1610-1852)'1-, a
Pâzmăny alapitotta iskola, illct6leg az ezt kăvet6 katolikus gimnaziumok folyamatanak bemu tatăsa csak tavaly
keszwt el, az Iskolavtirosu11k Sz.at111tirnin1eti cfmii tanulmănyk6tetbeo jelent meg.3
A fentiekre hivatkm~va ket kerdcsre kertek a valaszomat:
1). Tclajdonkeppen melyik mai gimnăzium (liceum) a Szatmari Reformâtus F6gimnaziurn jogut6dja, az
cgykoa epiileteben ma muk6d6 Kolcsey Ferenc Kollegium, avagy a (volt katolikus noi szerzetesrcnd epilleteben
mukodO) Szatmărncmeti Reformătus Gimnăzium (mai hivatalos neven: Reformatus Szerninăriurni Llceum). (A
multbeli clozmenyeket mindkett6 a magaenak vallja.)
2). Val6jăban hany eves is az iskola, ugyanis a Kolcsey Ferenc Llceurn 1957-ben iinnepeltc az iskola
fenn:illăsanak 400„ tavaly a 440. evfordul6jat, a Szatmărnemeti Reformatus F6gimnăzium viszont 1910-ben
ftnnăllăsânak 300. cvfordu16jăt i.innepelte, s a fentebb emlitett rnunkaimban en is a gimnăzium 1610-es alapitasi
C..·ct emlitcm. Az evszamok szembetU.noen nem cgyeznck.
A tenyek ismeretebco mindkec kerdcsre nagyon pontos, a tudomăny merlegen helyt â.llo v:ilaszt adhatunk.
A tenyeken a bizonyilhat6 iskolatărteneti tenycket ertjuk, kovctkezeskcpp a korăbbi â.ll.ftâsok cs a feldolgozăs
modszere (valamint a vonatkoz6 irodaJorn) kritikus megvizsgilis:it es merlegelesec is.
A Szatmarnemcti Reformatus F6girnnazium tărtenetere vonatkozo utalassaJ t6bb, a rncgyevel vagy a
v:irossaJ foglalkoz6, a XIX. szăzad folyaman megjelent munkaban 4 , vagy konkretan a girnnăziumr61 irt
konyvccskebcn5 is olvashatunk. A kerdest a szazadforduloig a legteljcsebben Bakcsy Gergely k6nyve6 foglalja
ossze. Ezekre a forrăsokra alapozza adatait a rnegye cs a văros XX. szăzad elcji, Borovszky Samu (szerkesztettc)
mongrati:ija.7
A tenyek szakszerii es pontos mcgvizsg:ilăsa azonban azt is megkivanja, hogy figyelembe vegyiik a
muvel6destiirtenet (eseriinkben oktat.ăstortenet) mas, nem Szatmamemetiben megjelent fomismunkăit8 is, reszben
alCn, men a helyi vonatkozasok teljcsebben megfathet6k az ăltalănos riikreben, măsreszt azert, mert a forrasokban
olrkor egrmăsnak eUentmond6 ăllit.ăsokat cs adatokat tala.Junk.
'
Eltekiatve att61, hogy a Szatmărnemetiben megfrt munkak szerz6i 6nhibajukon kfviil sok adatot
O>izonyithat6an) ncm ismcrtek, esctenkent (szemclyes szcrnpontok szerint) âtirtak, a munkaikban koză l t
himkoza~ok, âllicisok az utolso evszazad kutacisai fenyeben gyakran mas megvilagicist kapnak.
A"' atfrasra/valtoztatasra vonatkozoan elegscges Bart6k Găbor peldajat idezni.ink. aki a Sarkadi Nagy
~llhâly munkajâra vonatkoz6an megfrja: ,,A nehezen erthet6 belyeket vilagoss:igba ăllitottam, a ketes es oly
:idatokat, melyek valami bajt sziilhetneoek, vagy valakinek rossz orat csin:ilhatnanak egcsz tis:ttclettel kihagyt.run".9

es

I Sugcdcn jclcm mcg 1994-bcn, a Kescrii B:ilinr :ilral szerkeszrcrt Fonrcs Rcrum Scholasticarum sorozat V. kotctcken1. (352 oldal tcrjcdelmll).
l M Enlelp Mlizcum Egyc.siilct kiadâsâban jelem mcg Koloz5'>-âron, 1994-bcn. (67 oldal).
l hknlavârosunk Szatmarncmeti. Status Konyvkiad6, Csîkszercda, 1999.
~ Snrmay Antal, Sz.111mar 11ân11r!J)'t fek.tist, liirlilult iipo(~âri es111rrelt. I-II„ Buda, 1800.

S.ubli Nagy Mihily, SZfl111tir-Nimtti SZf1bad kirâ!Ji tviror tgybd:ef irpolgtiri tortlnttd. (rcndszerbc iitâue s kiegeszitcnc: Ban6k Gabor).
l"{1l\dl11tân~r11 E.MI..EKl/VITAJ. Korrajz Szatmir-Nemeti vâcos mU!tjâbOI. Szatmim, 1893.
1 ll:ci\'i\cs Istvan, /I 1z.atf!1ari r11f iskola liir/C11ele. Dcbrecen, I 880.
'"'' t'(_flbtttimiillfli tl'. rrf fogi11111tizj11m liirlintlt. Szatmâr, 1896.
1 lloro,'Szky Samu, SZf1l11tar t'tÎfflltgT• is Sz.at1nâr-Ni111tli 1z. kir. Utiros. Orszagos Monogflifia Tarsasâg, Budapcst, e.n. (1907).
8 A mimunkrn

fomosabbak kozUI:
Z<11oltnood Fcrcnc, A tkbmmi rtjorm0t111 kolligi11111 Pirlintu. Debrccen, 1938.
„f ,/,brrrnt1 nformalJt< kolligi11111 lorli11de. Szcrk. Barcza joT.sef. Budapest, 1988.
~fanon Jinos, /I stiro!J>alalei nforr11tiJ111 foi1kola liirlintft. Budap.::st, 1931.
Memros lstvân: Az. iskolaill!J• tiirti11ete Magyarorszâgo11 996·1177 kiiz.ott. Budapcst, 1981.
~IC>WOS lstvin, Mag>•ar i.Jkolatip11sok 996-1990. Budapest, 1991 .
~ Vn: But6k: 109
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A szatmamemeti refonruitus f6gimnazium tortcnetere vonatkoz6 XX. s:.:azadi hivatkozăsok, meg a
legt1jabbak 10 is lenyegebcn megrekedtck Bakcsy Gcrgely milleniumi hangulanl munkâj:inâl (iUet6leg a korăbban
emlîtelt forrăsoknal), nem ismerik a magyar oktatăstortenetet, jelentcstartalmukat nem/tcvesen ismcrve hasznalnak
szavakat/fogalmakat, es (val6szinuleg valamilyen erzelmi okb61) merevcn ragaszkodnak az emlilctt fornisokhoz,
figyelmen kivul hagyva meg azt is, hogy a Bakcsy Gergely konyveben foglaltakat mâsfel evtized multan maga a
szerz6 pontositotta.11
Az ertelmezes buktat6inak megvilagitâsa celjab61 idezzunk Bakcsy Gergely konyveb61 (Ezt idezi
Borovszky is.):
,,Az iskola kelctkezcsi idejet csak hozzavet6leg lehec meg:illapitani, men a hiteles adatok, amelyekr61 az
alapitasi evct teljes hatarozottsaggal mcgjelolni lehctne, rcszint az 1703-as diihong6 nagy ruzvesz hamvasztotta el,
reszint a sok ide-oda koltozkodes scmrnisicctte meg".12 (A kicmelesek - a kovetkezokben îs - t6lern - B.L.)
A kovetke:.:6kben idez az 1594. evi matolcsi zsinat vegzeseb61:
,,A debreceni fOiskolâra vaio gylijtesekre nagy gond fordittassek, szintugy a szatmarira."
/\ varosi tanâcs 1607. evi jegyz6konyveb61 is idfr ,,A scbolâhoz val6 segitscg. A scholabeli diâkoknak az
văros az regi szokas szerint fozct. .."13 (A jegyz6konyv vegen utal a Tanâcs 1606. evi jegyz6k6nyvere!).
Vegiil idez a szatmâri ev. ref. egyhaz leveltârâb6l: „Schola Szatmarina ab immemorale temporc suos
habuit rectores et studiosos togatos plus minus 10. Anno 1610. Schola bace in celebrum gymnasii mutata
est."
Azt hiszem, hogy rnindenekcl6tt a vizsgâl6dâsunk egyik jelcnt6s modszertani elverc keU utalnunk, a
nyelvtudomâny ezt a „szavak es dolgok" m6dszcrenek nevezi, ami eseri.inkben. az oktatâsi intezmenyek
vizsgâlatakor îs azt kivânja, hogy pontosan vizsgâljuk meg, hoh'Y egy-egy, az iskolâra vonatkoz6 sz6 (fogalom) a
vizsgâ16das helyen cs id6pontjaban mit jelemctt.
A Bakcsy konyveb61 idczett szovegbcn az oktatasi intezmenyre vonalkoz6an megjelenik az iskola (a
magyar koznyelvben latin eredctijfa hasznâltâk: sch ola), foiskola, gimnazium.
Mit jelcntettek ezek a fogalmak Magyarorszagon a XVI. szazad kozepen?
Az iskola termeszetesen oktatâsi intezmcnyt, ahol gyermekcket tanftottak. Alralâban olvasni es frni.
Altalăban. De a nagyobb vârosokban a 15-16. szazad fordul6jat61 megjelentek az ugynevezctt varosi-plebâniai
iskolak, amelyek az iskola magasabb fokozatât jelentettek, rnindeniitt kettagozatosak voltak. Az als6 reszlegen
(tovâbbra is) olvasâst es frâst tanftottak, a felsobb tagozatan a nagyobbak mar latin nyclvtant cs irodalmat cs mâs
praktikus anyagot is tanultak. (Ezt a tagozatot tekintherjuk a kor kozepiskolâjânak, erre a ragozatra vonatkozhat a
protestans zsinati jegyz6konyvben emlfrett foiskoia (tulajdonkeppcn 'fels6bb iskola') megnevczes, viszont minden
bizonnyal a kozepiskola ncvekent hasznâlatos agi11mdzj11111.
A 16. szâzad kozepen, a hirujftâs sorân, Magyarorszăgon - hârom kivetelevel - az 6sszes jelent6s varosiplebaniai iskola protestânssa vrut. Szatmâron is minden bizonnyal volt varosi-plebâniai iskola, a reformatus
iskolat6rtenct-fr6 Kovacs Istvan is emliti. 14 Tfoy azonban, hogy a szakirodalom nem emliti a 26 legkicmelkedobh
vârosi-plebaniai iskola kozott. Emliti viszont Kolozsvart, Maramarosszigctet, Nagyhânyât, Debreccnt es
Sarospatakot.
(A 16. szăzad kozepcn/vegen Szatmar es Nemcti egyuttes lakossaga aligha volt tobb 4-5 ezcrneJ. l S
Poldrajzi helyzete es stratcgiai szcrepe folytân, csak nagyjab61 szamba vevc, hogy mennyi pusztulâs sujtotta a ket
vârost (1536-ban mindkett6t felgyujtottak, Szapolyai csapatai, a somlyai Batoriak felvaltva foglaljak es pusztitjâk ci.
1558-t61 a Wrhedt Balassa Menyhârt uralja, 1565-t6l Ferdinând kicily tabornoka, Swendi Lâzâr osztrâk, 1605-ben
Bocskai ostromolja a vârat) aligha csodâlkozhatunk a:>.0n, hogy Szatmâr iskolâja nem kcriilhetett a Icgjobbak kozc.)
Szatrnâron tehât volt iskola, val6szfnUlcg rendczett latin iskola. (Ncm biztos azonban, hogy Kovacs Istvan
nem a Domonkos rendi szerzetesek Nemeriben mukod6 iskolajâr611 6 ha.Uott, amely csak 1570-ben szlint mcg.)
Az iskola helyc: a regi paplak mellett.11

lO Vo.: Szaoo TcrC-L, A sz.atmdmimtli RejoT111tiluJ Făgimntizjum roiid lbrlintle. ln: A leirtifyhti/,Omtlliki
nfanntilus egyhtiz.ktriilet /f1ni11liZfltÎ11tk it1k01!J"' 1990-199}. Szerkcsztettc: Tolr,:ay Im'lin, Barabas
Istvan. h.n. (Nagyv:ira<l), c.n. (1993).
11
Vo.: 13akcsy Gergcly, Â fogimn:Szium 300 evt:s m6Jtja is je!Cflt:. (A gimnăzium 300. eves jubilaris iinnepen, 1918. majus 18-:în a S7atm:lrncmcti
reformâtus templom ban mcgtartott cload:\s).
12
Vo.: Bakcsy 1898: 5.
13 Vo.: Bakcsy 1898: 5.
14 Vo.: Azt âllitja, hogy a varosban a regi paplak mcUctt rendczctt latin iskola volt. (vo. l(ovăcs: i.m.

88.).

15 1562-b<..'1'1 a tclkcs cs feltelk~ jobbăgyok, a zscllC:rek, szcgc!nyek, hal:is:wk cgyu~c:sen 321 băzkozossegbcn laktak, min1egy kct tucat ocmes, ezcnkiviil

iparosok, kereskcdok, szolgak es
16

katonăk.

A Domonkos·rendick Nemctibeo mlik&l<i iskol3j:ir61 a 14. szazadt61 vannak bizros adarok, cbben tanult Dakocz Tamas is, 1554-ben ikcattak be

canar:iul Pctrus Bachkayt.
17 A Boldoasszony tcmplom ocven ismcrt plebaniatemplom a mai Kossut:h Lajos utcân/szomszcdsâg:\ban volt, a paplaknak min<len bizonnyal valaho!
mdleue kdleu Iconic. Ismervc a regi Szaun:ir hăzainak jclleget, szinte bizony<)S, hogy fOl<lszimcs, val6szfnuleg zsindelyes (csctleg szalmafedelcs) volt.
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Bakcsy Gergely az „iskola keletkezesi idejerol" es „alapftâsi everol" beszel.
Ez tobb szempontb61 is hibâs.
A forrâsok szecint Erdod foldesura, Dcigffy, katonâival eluzte a katolikus papokat, a templomukat,
iskolajukat pedig a (reformâtusok) kezfre adta, szemely szerint az Erdodrol Szatmârra jott Devai Bfr6 Mâtyâs volt
az, alo 2 ket varost elszakitotta a katolikus egyhâzt61
Iskola aliipitâsâr6l semmikepp sem beszelhetiink, ugyanis csupân az tortent, hogy az iskola mâs hitvallâsu
unft6 (pap?) vezetesevel folytatta a mukodeset; protestâns vezetes alatt, protesta.ns szellemben.
(A szatmări forrâsokban is kitapinthat6 az a torekves, hogy a feltctdezett „alapitâs" evet pontos evrc, s
1crmeszetesen minei korâbbra lokalizâljâk. Ez a torekves a szaktudomânyban regen meghaladott, ma mar egyetlen
kuut6 sem âllitja azt, hogy (pcldâul) a debreccni kollcgiumot 1538-ban „alapftotcik"; de azt sem, hogy 1549-bcn,
ahogyan ezt az 1945 elâtti debreceni reforrnatus ertesitok cimlapjan olvasni lehetect.)
A hit:Ujităs, a vallâsos e!et hagyomânyos kiils6 formrunak, iUetve tartalmi elemeinek atalakulasa az cmberek
fc:jcben nem torcenhetert egyik napr61 a masikra, kozrudottan rovidebb-hosszabb folyamat volt, a regi hittol eltero
enelmczcsek, teol6giai tetelek sokasaga kozott meg a papok sem igazodtak el azonnal. Ezt tanusftja az egesz
T1szimul hit:Ujftâsa is. A szatmari hirujît6k is elâszor a luthcci tanokat fogadtak el, s csak evek mwt:in a lcilvini
(vag}is rcformâtus) hitelveket. (Vajon az urait koveto jobbagyok, a varos szabadjai, iparos polg:irai mindebbol mit
fogtak fel?)
Kovetkezeskepp - ha hitelesen bizonyflhat6 iskolatorteneti teny rog-~ftene - konkret evszămmal csak azt
illitham6k, hogy - szimbolikusan - ekkor kezdâdott a meglevo plebâniai iskola protestanssa vălasa. Szatmar
rnnatkozâsaban niocsen semmilyen hitcles iskolatortencti tenyiink, csak a szabad kepzelodes szarnyân sziiletett
fdtetelezesek.
A szatmari reformatus egyhâz leveltărâb61 idezett mondat vilâgosan kimondja: Ezt az iskolat 1610-ben
al2kico1tăk ât gimnâziummi. Errol a torteneti tenyrol pontosan tudjuk, hogy Milotai Nyilas Istvân szatmâri
rcform:lrus lelkesz kezdemenyezte, 6 vctte râ a vârosi tanăcsot 1608-ban a telek megvetelere, ezen epillt fel aztân
1610-re az immâr magasabb foku iskola epiilete.
Az idezett szovegnek a fentebbit megelozo mondatâra alapozva sziilettek bizonyos belemagyarazâsok. Ez
a mondat ugyanis azt kozli, hogy „a szatmari iskolanak emlekezetet meghalad6 ideje tanit6i es t6g:is diâkjai voltak" .
.\z „emlekezetet meghalad6" ido kifejezes val6 ertelme: regen. (A XIX. szazad vegi ertelmezok megpr6bâltak
megăllapftani, hogy mennyi ido îs haladja meg az emlekezctet: 70 - 80 ev /? /). Nem zârhatjuk ki, hogy az iskolaban
nchany nagyobb diak is tanult, aki aztân a kcsobbiekben mas inteznienybeti magasabb tanulm:inyokat is folytatott,
de az sem elkepzelhetetlen, hogy masutt - Debrecenben - tanul6 t6gis diâk egy ideig ebben az iskolaban
ranit6kcnt mukodott. Szegedi L6rinc debreceni tanit6-diăk peld:iul 1597-1605 kozott volt a szacmări reformătus
1skola rektora. 18
Sz6lounk kell a kolligi11n1 megnevezesrol îs. A kollegium sz6 jelentese a nyelv tortenete folyamân v:iltozott
is, boviilt îs. A )(VII. szazadban semmikepp ncm jelentett protestăns iskolât, a jezsuitak hasznăltâk a sz6t olyan
szerzercs kozossegek megnevczesere, amelynek feladata a rendszabalyb61 (a hivek gondozăsara vonatkoz6)
(C\'Ckenyscg melletr magasabb fokU iskola (kozcpiskola) fenntartasa es mukodtetese is. A kiemelkedo protestâns
iskolak (a nagycnyedi, debreceni, pâpai, s:irospataki) megnevezesere a XVIII. szazadban jelenik meg. Ezek a
kollegiumok - bels6 e!ctiik a reneszânsz kor varosi-plebaniai iskolillhoz kepest teljesen vall:issal atit.atott - harom
tagozatos felekezeti iskolâkkâ. văltak. A kozepkori kaptalaoi iskolăk „schola maior" tagozatânak mintâj:ira
bOlcselertel alapozott teol6giăt oktat6 cagozatot is szerveztek, tcol6giai tagozatuk is volt.1 9
A szatmărnemeti reform:itus iskola girnnăzium volt, clerni iskolai es gimnaziumi oszcilyos diâkjai meg a
>..'VII. szazad măsodik feleben is egyiitt, osztatlan kozăssegben tanultak. A gimnazium 1652-beli tanft6ja/tanara azt
iqa, bogy „a văradi, fejervâri, banyai iskola mintăj:ira szeretnek a szatm:iri iskolat is klasszisokra osztani, mert fgy
1fju es gyermek egyiitt tanul, s e mfatt sok a zavar es a hătrarnaradas", azt panaszolja, hogy emiatt „a sziilok inkâbb
papista iskolaba viszik gyermekeiket". 20 A szatmari gimnâzium egyebkent a dcbreceni kollegium partikulajakfot
mukodoct, teol6giai tagozata ncm volt
Kovetkezteteseink:
1. Szatmaron a kozepkorban is volt - (val6szinilleg) v:irosi-plcbân.iai iskola.
(Mukodesi helye a regi paplak szomszedsag:iban volt. Ennck helye nem ismeretes, minden bizonnyal a
korabeli templom kozeleben.)
2 Nemetiben 1570-ig mUkOdott a Domonkos-rendi szerzetesek latin iskolaja.
3. A szatmari iskola a hirujitâs folyamatăban (evszâmhoz nem rogzithet6 idâpontban elobb lutheri, kesobb
kaJvini hitvallisu taruto vezetesevel) protestânssa lett. Nemeti D omonkos-rendi iskolajaban/helyen
prorestăns/reformâtus tanico 1570 utân kezdhette/kezd te meg oktat6 tevekenyseget.
11 Vii.: Hcrcpci J:inos, XVI-XVll. sztiz.atlbtli papale, multnk, ditiluk a Sz.aimtlri &farmtlM EtJbaZ!"'!JibtiL Egyhăztortfoct, 1943. 29.
1
~ Vii: Mcsdros Istvan, KDzfpleori oroksigprolt11tin1 lenlligi11111ainleba11. In: Magyar Egyhiztom:ncti V:izlatok. 4. kotct, Buclapcst, 1992. 71 -78.
ai Vii" Borovszk-y, i.m. 526.
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4. Szatmâr es Nemeti protest:inssâ/reformâtussâ lett iskoliiban olykor Wittenbergben (is) tanult, olykor
csak itthon (Debrecenbcn, esecleg Sârospatakon) tanult tanft6 tanftott.
5. S:.::atmâr teformâtus iskolâjât 1610-ben gimnâziummâ alakitottâk, neve Szatmari Iskola. Az iskola ebben
az evben kolt6z6tt a:.:: 1608-ban mcgvasarolt telekre epftett, a XJX. szazad clejeig lctezett epuJetbe.
6. A kollegium nev erre a girnnaziumra is vonatkoztacva a XIX. szazadi szakirodalomban runik fel. Az
intezmeny ncve f6gimnaziumma valasatol (1868) Szatmarnemeti Reformatus F6gimnazium, never a vilaghâborukat
k6vet6en is (a:.:: allamosftasig) meg6rizte.
·
7. A felekezeti iskolik illamosicisa es a mniigyi reform (1948) eredmenyekepp vegrehajtott osszevonasok ucan
epi.ileteben magyar tannyclvti fiUliceum (Âllami Magyar FiUliceum) miikodik. Ez 1957-ben fclveszi a Kolcsey Ferenc
Lfceum nevet, a nevadas inditeka a 400 eves oktatasi mult. A k6vctkez6 tanev tanugyi atszervezesei sonin az iskolat
elkoltoztetik, koedukaci6s iskolava lesz, nevet elvesziti. A volt reformâtus gimnâzium epuleteben 1971-tol ujb61
magyar tannyelvti kozepiskola (Magyar Llceum) mukodik. Neve a2onban hamarosan megvâlto7ik; 1990-ben az
ekkor mar 5-os szâmu !pari Lîceum diakjaib61 es a Mihai Eminescu Macematika-Fizika Llceum magyar tannyelvG
osztâlyab61, valamint a tobbi liceumb61 magyar tagozatra atiratkoz6 filologia es kemia tagozatos diâkja.ib61 alakult
magyar tannyeJvG liceum 6szc61 visszanycri a Kolcsey Ferenc Liceum nevet, (Az iskola tehat a voie reformatus
gimnâzium epiileteben, ilyen ertelemben azon a helyen, aho! kozel negy evszazada kozepiskolai oktatas folyik.)
folytat6ja az âllami, magyar tannyelvii kozepfokU (e helyen az otvenes evek vegen megszakadt) oktatasnak.
A refannatr1.r jeltkezeti oktatas rulajdonkeppeni folytat6ja azonban a Qelenleg meg illami oktacisi
intezmenyk~t Reformatus Szemină.riumi Llceumi neven mUk6d6) szaonâmemeti Reformatus Gimnâziurn
(amclyik ma a Szatmari Irgalmas N6verek volt rendhfaaban kapott helyet).

Rezumat
St11di11/ apelează la cercetările a11toml11i cuprinse în vol11m11I „IskolavaroS1mk Szatmdmbneti" [SatH Afare - oraşul no.rtm
În a1111i 1999, care depăşesc istoricul cu110.rc11t ai şcolilor medii din Sat11 Mare, şi, bazându-se pe fapte - 1111111ai pe fapte
de istorie şcolară dovedite - ca11tă răJ/>1111.r la do11ă Întrebări:
.
1. Oare Colegj11l Kiik.rry Ferenc, et1refimcţionează fn clădireafostu/Jli Licml Refor'111at din Sat11 Mare este tlr7llt1Şt1l de drept ai ltlf11ror
şcolihr medii cr1 limba depredare maghiară din Satu Mare?
2. De când este atestai existenţa fnvă/ământ11lfli 111ediu fn Satu Mare?
Jn vederea ob,finerii unui răspuns rea~ trece fn revistă /oale afirmaţiile din trec11t, atât fn literatura de istorie locală, cât şi v1 alte
doC11VJe11te referitoare, apărute fn literatura de specialitate, i11ch1.Iit1 presupunerile născute pe aripile imagina/iei libere. Aplicând metoda
li11!Jli!tică „ IViirler 1111d Sache11" [Cuvinte şi l11cruri] analizează 11ofiunile folosite fn tremt pentr11 denu1nirea şcolilor .răt111ărene: .rchola
<Şcoală, şcoală mperioară, gi111nazj11. Trece fn revistă evenimentele de naţionalizare a şcolilorprofesionale, apoi reorganizările de şcoliJămte
fn perioadele 11m1ătoare.
Co11cl11zjile: Colegiul Kiilc.rry rerenc, care fimc,tionează f11 clădirea fostul11i liceu conft.rio11al rejonJJat, este conti1111atoml şi
111waş11l de drept al celorpalm licee de stat înn.ftin/ale cu ocazja na/ionalizării din anul 1948.
Conti1111atorul învăţăinâ11tul11i mediu confesional atestat din amil 1610 [desfiinţat În amil 1948] este (cu det111111irea de azi):
Lice11i Seminar Teologic Reformat din Sat11 Mare.
şcolar] apămt

Zusammen/3.ssung
Des Aefsatz eriirterl da.r Problem der Schulge.rchichte aus Siebenbutgem, dabei werden a11ch die Hauptideen des B11ches
l.rk.olavtiro.r1111k Szatmtimimeli (Sath1nar, Stadt der Sch1ilen - 1999), so - a11ha11d der hi..rtorische11 Faktm - vem1cht der Vetfasser
z;vei wichtige Fragen Z!' beantworten:
1. Ist im Gebii11de des ehemaligen &for111ierten Ha11ptgymna.ri11ms anwesendes „Kiilcsey Ferme" Kol/egi11m der berechtigte
Forlsetzer a/Ier 1111gari.rchen Gynma.rien, die a11.r der Geschichte der Stadt bekannt .rind eder nincht?
2. Siet wann exi.rtierl der Mittel.st1ifemmlerrichl in Sathmar? Der Vetjasser winft die BEha11ptungen 11nd die Folgmmgen
der ort.rgeschichtlichen 1111d .rogar anderen Q11elle11 einer Ana/yse 11nter, danmler auch die phanta.rierenden Vora11ssetzu11gen. Mit der
„ Wiirlcr und S achen" - M ethode der SPrachwisscnschafl werden a/le Begriffe, die im I Alife der Jahrh1111derte al.s S ch11lbezeich11u11gen
verwendet J1J0rden waren, 1mler.rucht, z. B.: .rchola < Sch11Je1 Hauptsch11/e1 Gymna.ri11m; danr1 werden a11ch die Erreigni.r.re der
Nationa/i.rimmg 1md die Umotgani.rimmg.rprozesse der daraeffolgendet1 Zeit.rpanne veifolgt.
Die Schl11ssolgcmngen des Veifasser.r: Im Gebai1de des ehemaligen REfarmierten Gymna.ri111!ls heutz11tage dawesendes
„Ko1csey Ferenc" - Kollegium ist berechtigt, die Tătigkeit der vier, Z!'r Zeit der Nalio11ali.sien111g (1948) gegriimdetem
rmgam.rprachigen Gymna.rien fortzusetzen. Aber der seit 1610 in Sathma existierende nnttelst1ifige (vorher: gy1nna.riale) refomnerle
Unterricht wird im Gegemvart von dem Reformierten Theologi.rchen Lyze11m fortgesetz! 1md vertretel.

A munkacsi ruten piispokseg helyzete a Rak6cziak koraban
Dancu Pal
A munkicsi piispokseg eredetere vonatkoz6an semmifele hfreles ford.s ncm all rendclkezesre. Ezzel
kapcsolatban szămos clkepzeles latott napvilagot.
A ruszin cgyhaztorteneszek jelcntăs resze azt illitotta, hogy a munkicsi piispokseg ăsregi: egyike a
Szent Cirill es Metod alral alapftott piispoksegeknek. Allfoisukat egycrlen bizonyitekkal sem tudjak azonban
alatamasztani.
Mas egyhazt6rteneszck szerint a piispokscget Koriatovics Teodor podoliai herceg alapitotta 1360ban. A herceg szerzetesei a XV. sza%ad elejen a Munkacs mellctti Csernckhegyen kolostort alapftottak Szent
Miklos tisztelct6re. Az un. Koriatovics-fele adominylevel szerint a hcrceg Bubuliska es Lauka kozsegeket a
kolostomak ajăndekozta. 1 Erre az adomanylevelre hivatkozîk az a leirat, melyet a XVIII. szâzadban a
Schonborn gr6fok szamâra allitottak ki. Ebben meg van cmlitve, hogy „a cscrnekhegyi kolostorr 1360.
mârcius 8-an alapftotta Koriatovics Teodor herceg az oroszughi terilleten, a kolostornak tizedct fizetven
mindcn hatosăga ală vont hfve". Erre a levelre majd visszateriink.2
Hodinka Antal, a rutenek tortenetenck neves kutatoja szerint a munkăcsi piispokseg 1439-1445
kăzott alakult, es annak els6 piispoke a Mâtyâs kiraly okleveleben emlftett Lukdcs presbiter volt. Lukâcsnak
azonban meg nincs joghatosâga, hfvei, megyeje, s%ekcsegyha%a, katedrâlisa; piispoki mukodese a kolostorra s
legfcljebb az onkent jelenrkeză papok felszentelesere terjed.3
A munkâcsi birtokon, a XVI. szazadban egymast valtogat6 tulajdonosok a ko/ostor kegyurainak
tartotcik magukat. Szâmukra viszont a kegyuri jog a jobbagy feletti hatalom egyhazj kifejezeset jclentette, ezert
ugy gondoltâk, hogy a kolostorral es annak lakoival szabadon rendelkezhetnek. Ez:iltal, a piispiiki joghatOsdg
gyakorlas!tt szjnte lchetetlennc tettek. Ncm akartâk megengedni, hogy a piispokok az egyhâzkozsegeket
lătogassâk, a papokat ellcnorizzek, âkct anyagi termeszetii szolgâltatasokra kotelezzek, mert rnindebben sajât
jogaik megserteser lattâk.
'
A piispokok a vilagi uralkodokboz fordultak segitsegert. Keresiiket eleinte maguk a kirâlyok, majd a
XVII. szazad kezdeterăl a kassai fOkapitanyok, a piispi:iki joghatosagot tamogato okiratot, un. oltalc111/evelet
ăllftottak ki szamukra. Ezekben felszolftjâk a foldesurakat, hogy a făpasztorokat tisztsegiik gyakorlasaban ne
akadâlyozzak.
A becsi beke (1606) utăa az egyhazmegye teriiletcnck jelentăs resze Erdelyhez keriilt; a munkăcsi vâr
is az erdclyi fejedelmek magantulajdona lett. Ezert a piispăkăk kenyrelenek voltak tăliik îs mfikădesi engcdelyt
kerni. Îgy kaptak. piispoki kinevezest a munlcicsi fâpâsztorok Bethlen Găbor (1613-1629), illetve I. Rak6c7.i
Gyorgy (1630-1648) fejedelmektăl. 4
Az 1596-os breszti unio altal, a lengyelorszagi ruten papsag Roma ala rendeltetett. Ezâltal felszabadult
a jobbagysorbol, megelhetese es lelkipâsztorkodasa biztositotci v:ilt.
Hodinka szerint „ez az uni6 adta meg a hazai rutenek szabadsăghoz jutni vagyo piispokeinek is az
eszmet, hogy az uniora tărekedj cnek". 0
A ruszinok unioja tăbb lepcsofokban valosult meg. Homonnai Drugeth Gyorgy, Ung es Zemplen
megye leghatalmasabb foldesura, 1605-ben katoLikus hitre tert. Jobbagyai zommel ortodox ruszinok voltak.
Mivel Lengyclorszagban îs voltak birtokai, konnyen tudomast szerezhetctt a breszti uni6rol.
Drugeth meghfvta Atanaszij Krupeckyjt, Przemysl kelcri szertartasu katolikus piispoket, hogy
uradalmaiban az egyhaz egysegenek helyreallitâsin fâradozzek. Krupeckyj 1613 szcptembereben erkezett
Magyarorszagra es azonnal megkezdte az uni6s munkat, Ungvar es H omonna kărnyeken az ottani papsăg
koreben. Allitolag ătven Homonna-kornyeki pap csarlakozott az uniohoz, a varhato elonyok remenyeben.6
Az ujabb uni6s kiserlet Taraszovics Bazil munkacsi piispok nevehez fUzădik. Taraszovics
val6szinweg Lengyelorszagb61 keriilt Munkâcsra. I. Râkoczi Gyărgy 1633-ban nevczte ki munkăcsi
1 Sz:1tm:iri puspi.iki levehar, Protokollumok
2 Hodinka: A munkâcsi gorog-katholikus puspokseg

ti.incnete, Bp. 1916., 225. o.
Hodinka: A munlcicsi g6rog szert- piispokseg okmânyuirn.Ungvâr, 1911, 57., 63., 146. sz.
• Hodinka: A munlcicsi g6rog-katholikus puspăk.ţeg conenetc, Bp.1916., 258. o.
s Liucrac Soc.Jesu annorum duorum 1613-14. Lugduni 1619, 149-153 o.
6 Szil:lgyi Sândor: Taraszovics Vazul vla<lika fogsaga. Tortenelmi Târsulat, 1884., 676. o.
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pi.ispoknek. Bazil pi.ispok a Romaval vaio cgyseg megvalositasanak szandekâval kezdte meg mukădeset.
Tervet titokban tartotta, mert nem akart azon el6deinck sorsara jutni, akiket a munkacsi vârurak szekhelyiikr61
eluztck. Felvette a kapcsolatot Lippay Gyorgy egri pi.ispokkcl (1637-1642) s vele ket even kcresztiil titkos
megbeszelesekct folytatott.
Miutân a târgyalasok sikerrel befejez6dtek, Taraszovics az egri piispok akkori szekhelyerc, Jtiszora
kesziilt, hogy az egyesiilesi hitvallâst letegye. Elindulasa elott 1640. december 13-an liturgiat vegzett. Ekozben
a munkacsi vârkapitany, Ballingh Janos katonâival berontott a templomba, a piispokot az oltar mel161
elhur<;olta es fogsăgba vetette. Ballingh szinte az utolso pillanatban akadalyozta meg az uniot, ami rutai a
pi.ispok oly kivaltsâgokhoz jutott volna, melyek 6t a foldesuraktol foggetlenitik.
Azel6tt senki sem t6r6dătt a varurak alta! beb6rtănz6tt pi.ispokok sorsaval. Taraszovics kiszabaditâsa
erdekebcn viszont nemcsak papjai, ruszin hivei, hanem az orszăg egyhăzi es vilagi ve7.et6i, sor az J\postoli
Szentszek es 111. Ferdinand kirâly (1637-1657) îs kăzbelcptek.7
l. Rak6czi Gyorgy fejedelemhez intezett, 1641 Szentharomsag vasimapjăn keltezett leveleben, a
Jaszon tartozkod6 egri pi.ispok tiltakozik „Taraszovics Bazil munkăcsi gărăg katolikus piispok onkenyes
fogvatartăsa ellen ... , az eJlen hogy a szent oltar el61 cr6szakkal elragadtak, es hogy meg mindig a munkâcsi
vârban tartjak rabsăgban".s
Homonnai Drugeth Janos orszâgbir6, Ung es Zemplen megyek grofja, szintcn I. Rakoczi Gyorgy
fejedelemhez intezctt, 1641. junius 9-en keltezett leveleben „Marinics Janos gorog katolikus f6csperes,
kozneven protop6pa kozbenjarasira esdckli Taraszo\fics Bazil munkacsi gorog katolikus piispok szabadon
bocsatasat, serelrnezve azt az eljarâst ahogy Ball.ingh J anos, az alarendclt varkatonăkkal, fegyvcresen lcfogta a
helyi Szent Miklos kolostorban a fentemlitett piispokot, megzavarva czzd ennek hfveinek nyugalmat".
Egyi.'ittal tiltakozik a gorog katolikus papsăg zaklacisa es a helyi birtokosok âltal torteno mindennemu
korlatozasa ellen.9
l. Râk6czi Gyorgy, a munkacsi var tulajdonosa a pi.ispokot szabadon bocsatotta ugyan, de meg a
kiraly keresere sem volt hajlando megengedni, bogy szekhelyere visszaterjen. Arra hivatkozott, hogy a
munk:icsi piispokoket mindenkor a varurak hclyeztek tisztsegiikbe, vagy fosztott:ik meg att61, tehat eljarâsa
JJI. Ferdinand kir:ily kegyilri jogait nem serti.
Taraszovics szabadulasa utân Bccsbe utazott, ahol a hitvallâst letette (1642. julius 12-en). Keresere a
kirâly KâlJ6ban lakast, valamint evi 200 Ft fizetest biztositott neki; a killoi es szatmari varkapitânyokat
utasitotta, hogy 6t vedelemben reszesftsek, a kornyek birtokosait pedig felsz6lîtotta, hogy jobbagyaikat az
iranta va16 engedelmesscgre kotelezzek. 10
A piispok elete vegen, val6szfnuleg 1648 koriil, ismeretlen koriilmenyek kozott visszatert Munkacsra.
I. Râkoczi Gyorgy tobb joggal is felruhazta a pi.ispokot. Ez a pozsonyi piispok (esztergomi ersek) alta! ătirt
1648. augusztus 1-jen keltezett lcvelbol is k.irunik, melyben I. Rakoczi G yorgy Kiralydaroci Debreczeni
Tamasnak, mint ispânnak es T...Ovei Gergelynek mint vârkapicinynak a k6vetkez6 utasitasokat adja:
„Munkacsi joszâgunkban lak6 Taraszovics Bazil nevii piispok talala meg Benniinket alizatos
konyorgcse alta! jelente: hogy cl6tte az munkâcsi videki nevo orosz piispokoknek ... szabad volt magok
eledelekre val6t a foly6 vizekben halasztatni, pedig az erdokben tfure es epiiletre vaio făt is, amikor nekik
kellet vâgniok; de mostan busegtek mind viz elesetiil s az erdoben is nem engedik elni sem a viz sem erdo
hasznăval. Megengedve al:izatos konyorgesere, mostantUI fogva ennek utina ( ...) hogy szabadon
halasztathasson, maga elessegere es szi.iksegere Munkacson alo!, D avid hazâig. Az erd6ben is ruzreval6t
vagathasson maga hizahoz, s epilletre valot is. Ertesre aclam tisztviseloinknek, tartozzanak czeclulat aclni rola.
Azt parancsoljuk Husegteknek ebbeti Kegyelmes annuncialasom rcven, tartsa ahhoz magat, es annak
uzus:iban semmit sem h:iboritsa, karositsa, hanem engedje mind viznek eleset a fonn megf rt modon s formăn
az Exponensnek gyakorolni .. .".''
Ezeknek az engedmenyeknek minden bizonnyal az volt a feltetele, hogy Taraszovicsnak az uni6t
legalabbis killsoleg meg kellett tagadnia. Ezt azert vâllalta, hogy ut6dat 6 jelolhesse ki. Utodaul az unio
legbuzgobb apostolat, Parthen Peter bazilita szerzetest aj:inlotta, sot katedrâlisa papjait meg is eskette, hogy
mâst helyette meg nem valasztanak. 12

7 Szaunâci pi.ispăki lcvclcir, Protokotlumok
• Szaanâri pi.ispăki lcvelcir, Protokotlumok
9 Hodinka: A munkâcsi gorog szert. pi.ispăkscg okmanytira. Ungvir, 1911, 100-103., 106., 109. sz.
10 Szaunări pi.ispoki Jcvclw, Protokotlumok
11 Hodinka: A munk:icsi gărog szert. piispăkseg okmanyc:ira. Ungv:ir, 1911, 110. sz.
12 Dr. Pirigyi IStVân: A magyarorsz2gi gărog btolikusok tonenctc, Nyiregyhaza, 1990, 99. o.
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Drugetb Janos orszagbfro ozvegye, Jakusics Anna meg Taraszovics eleteben Ungvarra hivta Parthen
Petert, hogy a ruten papokat az unio eszmejenek megnyerje. Parthen munkaja, meJyben segits~gere volt
rendcirsa, Kosovicki Gabor is, sikerreJ jart
Ezutan az ozvegy testvere, Jakusics Gyorgy egri piispok (1.642-1647) Ungvaron targyalasokat
folytatott a kornyekbeli ruten papokkal az egyseg iigyerol. Ezeken a cirgyalasokon â.llapodtak meg az unio
felteteleiben:
'
A keleti szcrtartas teljes egeszeben sertetlen marad;
1. kl egyesiiltek piispokeit a papok szin6dusa valasztja, az Apostoli Szentszek pedig megerositi;
2. Az egycsiilt papsăg megkapja mindazon egyhăzi es vilagi kiviltsagokat, melyekkel a latin
szertartasu papsag rendelkezik.
3. A targyalasok befejez6dese utan, 1646. aprilis 24-en az ungviri vartemplomban 63 lelkesz letette a
katolikus hitvallast, egyesiilt R6maval.
Az uni6t Jakusics ut6da, Kisdi Benedek (1648-1660) meger6sftette, az 1648 szeptembereben tartott
nagyszombati zsinat pedig tudomasul vette. A zsinaton Parthen es Kosovicki vezetesevel az egyesiilt papsag
killdăttsege is megjelent.
Taraszovics Bazil halila utan val6szimileg 1651. nyaran, piispokvilaszcisra keriilt sor. A vilasztasban
resztvev6 400 lelkesz kozill 370 az elhunyt vegakaratanak megfelel6en, ParthCn mellett foglalt â.llast. u
Parthen Petert kozvetleniil a megvalasztasa utan Simonovics Istvan gyulafehervari ortodox piispok
(1643-1654) felszentelte. Ezt kovet6en Lippay Gyorgy, aki idokăzben esztergomi ersek Iert (1642-1666), ot a
magyarorszagi rutenek vizitatoriva nevezte ki. Felhatalmazta, hogy egyhizkozsegeit meglatogassa, s azokon a
·sziikseges intezkedeseket megtegye. Majd X . lnce papihoz (1644-1655) fordult Parthen megerăsftese erdekeben
(1651. szeptember 10.).
A promis az uni6r61 mar korabban cijekoztatta a papat, ezuttal pedig reszletesebb felviligosicist adott
neki. Jelentette, hogy a papsăg tUlnyom6 tobbsege Parthent piispokke vilasztotta, aki a megerositest nem
vârta meg, hanem azonnal felszenteltette magat a munlcicsi piispoki cimre, bogy megel6zze a L6nintffy
Zsuzsaona ăltal cimogatott Zejkin Janos skizmatikus pi.ispok felszenteleset ugyanerre a cfmre. A szentel6
fopâsztor ugyan szakadar, azt azonban tudta, hogy Parthen unitus, s6t dicserte is erte. Keri a papat, hogy
Parthent c szabilytalansag al61 oldozza fel, pi.ispoksegeben er6sftse meg, mert egyebkent meghiusulhat az
unio. Val6szinu, hogy a primis terjesztette fel a păpilioz azt a folyamodv~nyt is melyben a papsăg neveben
hat keleti szertarcisu f6esperes keri Parthen meger6sites6t. 14
Az igy rogzitett kervenybcn kovetkez6k osszegz6dtek:
„Mi, a pozsonyi egyhăzmegye piispoksege, emlekezetbe hagyjuk es ko<::hirre tetetji.ik az alui
megirtakat, melyeket Fotiszteleru Parthen Peter, munkacsi egyesfilt g6rog ritusu piispok szimunkra bemutatot
hârom levei formajaban, melybăl az els6ben a gorog szent rftusu, koznyelven ruten papok ... , f6espereseik
alâirâsaval es pecsetjevel ellatva hitet tettek a r6mai egyhiz hiteben foglaltattak irant, ugy ruten nyelven, mint
cnoek latin nyelvli forditasaban; a masodikban II. Janos magyar kirily magyar nyelvli es sajăt pecsetjevel
ellâtott irataban a munkicsi varkapitinyhoz fordul; a harmadikban Drugeth Ferenc f6ispin, magyarul irott es
pecsetjCvcl ellatott irataban elnezesiinket keri a leirtak rniatt.
1. Isten kegyelmebăl megvillasztott F6tiszteleru Atya es F6păsztor!
Mi a szent gorog ritusu papok, kiknek nevei jegyzekben foglaltatnak, megjelentiink hogy Isten igaz
hitet czutan hirdessiik, mclyet az elme fclfogni nem tud ... Isteniink es megvilt6nk kegyelmebol,
megszabadulva tevelygesiinkbol, melyet a gorog tiszcitalan Skizma jclentett ... az Ddvozftâ 1649. evenek aprilis
24. oapjăn, III. Ferdinand szent r6mai csasz:ir idejeben, megjelentiink az ungvări var templomaban
Homonnai Gyorgy gr6f F6melt6săga, valamint nehai piispokiink Taraszovics Bazil jelenlereben, aki megtorte
a skizminkat es eretneksegiinket es ezzel a Katolikus Egyhaz nunciusinak atadatott. Ebhen a szellemben
cselekedve, tiszteletre melt6 Jakusics Gyorgy egri piispok, az ungvari templomba hivta a tisztelendo bazilita
atyâkat, eli.ikon piispokatyankal Parthen Peterrel es Kosovicki Gaborral, hogy Szent Gyorgy napjan, a
fentemlitett templomban, a egyesiilesi fogadalmat az emlftett piispoknek, mi hatvanhărom egybegyiilt pap
letegyjiik, amit a mi ruten nyelviinkon meg is tettiink, es ami frott formăban is megerositiink, elismerve
Anyaszentegyhăzunknak a R6mai egyhăzat es ennek fejer, 6szemseget X. Ince păpat mint F6păsztort... a
kovetkez6 feltetelekkel:
1. A gorog szertartasunk teljes egeszeben sertetlcn marad
2. A piispokeinket a papok szin6dusa valasztja, az Apostoli Szentszek pedig megerâsiti
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3. Papsâgunk megkapja mjndazon egyhâzi kivâJtsâgokat, melyekkel a latin szertartasu papsag
rendelkezik, mint azt Kisdi Benedek egri piispok es annak helynoke, ]3.szberenyi Tamas jezsuita atya, az -Or
1648. eveben megjgerrek. Ezert teljes atyai kegyelmebe ajanljuk magunkat Magyarorszag hercegprimasânak,
Lippai Gyorgy esztergomi erseknek, hogy vaci puspoke, Tarn6czy Matyâs altal, atyai a.Jdasaval Partben Perert
szekeben meger6sitse. Ungvart, 1652. januar 10. Alazatos szolg:ii, gorog ritusu papjai.
Ladomirszky Alexius makovicai esperes, Andrej Istvan szepesi esperes, Stosztovicki Gergely
homonnai espercs, Istvan szerdnyei esperes, lvanovics Daniel uzsoki esperes, Filipovics Alxius sztropk6i
esperes.
2. 11. Jânos, Isten kegyelmeb6l Magyarorszag, Horvatorszag es Dalmacia lcirâlya, alatval6imnak a
k6vetkez6ket adom: Panaszolkodnak nekiink a munkacsi hâzunk.hoz vaJ6 kalugyerek, hogy te 6kct az
misemondastul es egyeb regi egyhâzi szolgillatukt61 meg tiltottad volna, ki 6nelcik nagy botrankozâsukra
volna. Konyorogtek nekiink hogy hagyd bekevel oket, az 6 regi szokott cercm6niakkal elni, nem akarvan azert
6nekiek ebb61 botr:inkozăsukat, hagyjuk neked es parancsoljuk erosen, hogy 6ket az 6 regi hitiikben es
ceremoniâkban ne bântsad. Mindazâltal ha lcik az kereszteny hivek koztek prcdikâljak azok meg ne
bantassanak, de szabadon predilciljanak bantas es fe!elem nelkiil. Gyulafehervarott, 1567. Februar 18 Janos,
vilasztott kirily.
A cimzes a kovetkez6: Tisztdt Kereczy Umak, a munlcicsi varkapitanynak, hfisegcs szolgâmnak.
3. Mi Drugeth Homonnai Ferenc, Ungvar vârmegyen«k f6îspanja, adjuk mi mindeniknek tudtara:
Hogy ez e Szentmikl6sî Laszlo pi.ispeket, az mi j6szagunkban szabadon hadgyunk jarni, az 6 modjok szerint
es a regi gorog szerzet szerent, hogy ahol az 6 pospeksegehez vaio orosz bâtykok vannak, meglâtogathassa
miben vagyon dolgoknak rendi es mikeppen oktattyak es tanittyâk Istennck dicseretire, az 6 alattok vaio
koltsegek kivill minekiink leny kârunk nem kovetkezik, hanem csak jar az 6 tiszti szerent, azert adtuk mi
szabadsâgot neki mind az attyafiakkaJ egyetembe, hogy az 6 modjok szerent meg examinâlja 6ket es hadgya
6ket j6 m6don valot tanitâsba. Kinek bizonsagâra adjuk mi cimeres pecsftiinkkel vaio meger6sctett
leveliinket. Data in Curia nostra Beriniensis. 1568. Februâr 4.
Ezek alapjan, igazsâgosnak es hltelesnek tartvan Parthen Peter munlcicsi piispăk igy el6adott
kerveoyec, ( ...) az emlitett iratok âtfrasanfil oem talâlva semmit ami annak ertelmet megvâltoztatnâ,
tâmogatjuk 6t megkereseseben, leveliinket ellâtva piispăki pecsetiinkkel, az ereditieket pedig
visszaszolgâltatva szam:ira. 1655 Piinkosdvasârnapjân". 1s
A munkâcsi piispolci szekbe azonban nem Partheo keriilt, hanem I. Rakoczi G yorgy ozvegyenek,
Lorântffy Zsuzsannânak jeloltje, Zejkân Janos, aici az unio ellensege volt.
Parthen meger6sitese csak negy ev mulva kovetkezett he. Ennek az az oka, hogy R6maban ketely
tamadt az ir:int, hogy egyâltalân lecezik-e Munkâcson szabâlyszerfien fehillitott piispăkseg. Ezert felvilâgositâst
kert ez i.igyben Lippay primastol.
Vâlasziratâban Llppay ismertette az egyhâzmegye âltalinos helyzetet, bemutatva hogy a rutenok ad<lig
szakadârok voltak, es hogy csak az utobbi 12 evben kezdtek visszaterni a romai egyhâzba papjaik vezetesevel.
A munkâcsî piispăkseg az 1054-es egyhazszakadas utin jott letre. Ha a Szentszeknek kifogâsai vannak e
piispokseg szabalyszeruseget illet6en, ujraalapithatja ezt a piispokseget. Csak az a fontos, hogy az egyesiilt
ruteneknek sajât piispokiik legyen. Mivel az unio el6tt is volt piispokiik, ezutan is fuggetlen kell legyen az egri
piispoktoJ.16
Az 1660. januâr 4-en irt leveleben, Lippay ujra bemutatja a nagyszorobati nemzeti zsinaton tărtent
egyesiiles koriilmenyeit. EgyuttaJ ujra si.irgette Parthen meger6siteset. Felhivja a Szentszek figyelmet arra, hogy
e halogatâs miatt veszelybe keriilt a magyarorszâgi rutenek un.i6ja, pedig az feler egy egesz tartomany, vagy
nep megteresevel.
L6rantffy Zsuzsanna 1660-ban meghalt. Meg ugyanabban az evben kovette 6t a sirba fia, il. Rak6czi
Gyorgy. A fejedelem ozvegye, Bathory Zsofia, aki hazassâgkotese alkalmaval lett reformâtus, most visszatert a
katolikus hltre. A kolostorb6l Zejkânt ellizte, de mivel magânak akarta fenntartani a munkâcsi piispok
k.inevezesenek jogat, csak evek mwva, 1664-ben egyezett bele, hogy Parthen szekhelyet elfoglalhassa.
Llppay kozbenjârâsâra Vil. Sândor papa (1655-1667) 1665. jllnius 8-an felhatalmazta a primast hogy
Parthent piispoksegeben er6sftse meg. Lippay az egyesiilt papsâghoz intezett iinnepelyes nyilatkozataban
Parthent val6sâgos es torvenyes piispoknek nyilvânitotta.
Miutân Parthen Munkâcsra koltozott, megkezdodott az unios folyamat masodik szakasza, melynek
sorin a szazad vegeig Bereg, Ugocsa, Szabolcs es Zemplen deli terilletenek papsâga is egyesiilt R6mavaJ. 17
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Parthfo halăla ut:in (1665) Băthory Zs6fia ujb61 ervenyesfteni akarta a munk:icsi piispăk kinevezesere
vonatkoz6 igenyeit. Az. iigy Roma ele keriilt. A Szentszek Szelepcheny Gyărgy esztergomi erseket (1666-1685)
bizta meg az ugy tisztăzăsăval. Szelepcheny megkerd6jelezte a munkacsi piispăkseg letezeset, amiucin Rolna
el:illt a puspăki kinevezest6J. 1&
Ezzel S7fmben a kirily es Băthory Zsofia egyarint ragaszkodott e nemletez6nek tekintett puspăkseg
betăltesenek jogăhoz, a papsăg viszont a vălasztăs jogat szerette volna ervenyesiteni. Ennek kăvetkezteben 25
ev alatt (1665-1690) lcilenc f6pisztor adminisztrilta a puspăkseget.
Volosinovszlci jos:.dfot I. Lipot lcirily 1667-ben nevezte Ici munk:icsi piispăknek. Feltetelezhet6en
Lengyelorszăgb61 szarmazott.Volosinovszki az unio 6szinte hfve volt, es mindent elkovetett hogy hiveit
răvegye arra, hogy az uni6t elfogadjak. 19
A ruten jobb:igyok parochiilis dezsmafizetese ugyeben, ezid6cijt az Ugocsa varmegyei nemesek a
k6vetkez6kkel fordultak az egyhazmegyei es varmegyei hat6sagokhoz:
„ ... AD 1668 Die 16. Martii. Mi Hartyini Janos, Ms. Ugocsa V.megyenek egyik V.ispinja, Vadăszi
Sigmond, Bicskey Istvan szolgabirii, L6rincz Sigmond, Pasztori Sigmond, Bogirdy Balint, Ratoni Istvan,
Ravasztalyi Janos, Lengyel Mihlaly uram /aki idokozben meghalt/, Perde G:ibor, Gid6falvi Marton, Balog
Istvan es Csepelyi Llszlo kăzăs assesorok, ezen Ugocsa V.megyeben lev6 ortodox Ecclesiăkban valo
predik:itorok instanciajokra es gremiomjaikra, ezen Ugocsa V.megyenek Feketeard6 ncvlÎ faluban Dic 14.
Februarii Anni Curentis 1668 celebraltatio torvenyszekeb61 specialiter emittaltatvăn, ezen V.megyeben lev6
Feketeard6 es Szăszfalu nevii falvakban es miutăn az pogănyok pusztulasa es pestisnek gravissa miatt is
elfogyott magyar jobbăgyok hellyiikben behozott idegeny oroszok ă.ltal, azirănt val6 parochialis dezsmabeli
provencionak elvitele, es meg ncm adasa veget, hogy az 1647. Esztend6beli 17-es artikulusnak sententiăja
szerint torvenyesen eliga:dtanok. Es mid6n az parsok egy reszr61 az T.tes es M.gos Perenyi familia mint
foldesurak, măsreszr61 feljcbb emlitett ortodox Ecclesăk ministerei, de competenti termina et loco saperinde
professio, et immediate attactis certificaltatvin, eusque adveniente mi el6ttiink comparealtanak, es mi is szekct
i.ilven azon dezsmabcli proventusnak torveoy szerint vaio igazităsăho:t nyulni akartunk volna. Els6bben mint
kegyes Birăk az j6 egyeseget tenciltuk, cs az Urak es M.gok azon j6 egyessegnek is voltanak, mcllycn mi is
Bicik megnyugodtunk, az abban felvett conditi6t ez M.gok az fenn specificilt Feketeardo es Szăszfalu nevii
falujokban lev6 parocluakhoz jăr6, s eddig ki is szolgă.ltarott dezsmabeli proventust mindenekbol kovetkez6
orszaggyi.ilesig az oroszokkal meg adattjuk. Szinten azon jobbagyhellyekben ellt es lakott magyar jobbagyok
adtak. Akkor osztan az M.gos orszaggyiilesben terjesztetven, hogy lcpjen conclusum, hogy tovabbis meg kell
ad6dni, abban semmi ellent nem tartunk, nem, azok alkalmaztatjak veszont magokat; Nos itoquc super
praemissa praefatur de V.comitis judicium et jura.tur assesor nostrorum coram nobis modo promisso facta,
praesentes Literas, nostras testimoniales ad lnstantiam pctitionem prottactorum, Familia Salicet Perenyiana et
D.no Praedicantium, jurium corundam factura pro cantcla necessaris sub sigillis nostris judicialis autenticis
comwiitas et roboratas extradantet etconudendat comuni suadcnte J ustitia. Data în Feketeard6 feria tertia
proxima post Dominicam secundam Sacro-sancta et indivisibila Trinir.atis Dieque ac co Celebrationis sdis nos
judiciaria. A.D. 1668. Subtractato". 20
Bercg vărmegye nemesei nem neztek j6 szemmcl a Becs iltal părtfogolt Volosinovszki mukădeset.
Băthory Zs6fia pedig, aki nem volt hajland6 lemondani a pi.ispokkinevezes jogar61, Volosinovszkit
nem fogadta el. Helyette a jezsuităk kozvetftesevel Malachovszky Janos przemysli piispokot hivta meg
munkăcsi puspăknek (1671).
Băthory Zs6fia 1672. januăr 2-ăn kelt leveleben kăzălte Lip6t kirillyal, hogy Malachovszkyt mir
bevezettek a kolostorba. Lip6t azonban Malachovszkyt nem er6sitettc meg, hanem utikăltseggel cllatva,
visszaki.ildte Lengyelorszăgba. Lehetseges, hogy ez az eljără.s vilasz is lehetett Bathory Zs6fiănak, a kirăly ăltal
kinevezett Volosinovszky mcll6zese miatt.2 1
Rnnek ut6da Mavrocordato Theofăn alig egy evig illt a puspăkseg elen. 1678-ban a kirilyboz
fordulva kerte hogy R6măba tăvozhasson, mert elete nincs biztonsăgban. Va16szimileg a bujdos6 kurucok
magatartăsât6l rettent meg, akiknek elere 1678-ban Thokăly Imre ăllt.22
ldokăzben Szelepcheny ersek ugy itelte, hogy az unitusoknak f6păsztort kell adni, ezert prim:isi es
metropolitai hatalmănil fogva Lipniczky Jănos Jeromost 1681. december 13-an vikăriussa nevezte ki. 23
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Ezzel a munkacsi piispokseg vikariatussa lett nyilvarutva. Kozre jatszott ebben Benkovics Agosron
nagyvaradi puspok jelentese Kollonich Lip6t esztergom.i ersekhe:t. A Leleszen elâ Benkovies 1688.
szeptember 20-ăn cijekoztatta Kollonichot a munkacsi piispokseg zilalt helyzeter61. 24
Kollonich 1689-ben R6maba urazott. Erdekl6desere De Camelis Janos J6zsefet az orosz bazilităk
r6mai prokurătonh ajănlottak neki a muokacsi piispoksegre. De Camelis gorog szi.ilâktol szarmazott, 12 eves
korăban a r6mai gorog kolostorba keri.ilt, a filozofia es a teologia doktora lctt. Kollonich azonnal felismerte
benne az eles e:m'.i, szeles lăt6koru, muvelt, rendkivi.ili munkabfrasu embert, es igyekezett 6t megnyerni.
Kollonich el6terjesztesere VITI. Sandor papa (1689-1691) De Camelist 1689. november 5-en apostoli
hdynăkke nevezte ki, majd fels:tentdtek 6t szebasztci piispokseg dmere. Miutăn a bfboros kiseretcbcn
Bccsbe erkezett, I. Lip6t kiraly munkăcsi piispoknek nevezte ugyan 6t ki, de azzal a kikotessel, hogy â es
ut6dai az egri megyespiispoknek - mint annak helyettesei - mindenkor engedelmeskedjenck. Ez az elter6
ertelmezes kesâbb bonyodalmakhoz vezetett.25
A munkacsi piispokok alland6 jovedelmer a kolostor birtokai biztosftottak. A mar emlitett un.
Koriatovies-fcle adomănylevcl Bubuliska es Lauka falvakat a kăzsegnek ajandekozta, nehăny mas kozsegct
pedig bortized megfizetesere kotelezett. Mindezt a munkacsi uradalom tulajdonosai maguknak foglaltak le
(1588), ezert a piispoknek az egyes fâpapi funkciok alkalmaval fizetett penzen kfvi.il mas jovedelrne nem
maradt.
De Camelis keresere I. Lip6t kiraly a Koriatovicsnak tulajdonitott adomănylcvdet meger6sftctte, a
pi.ispăk a ker kozseget visszakapta.26
Ebben az 1693. februar 23-ăn kiadott leveleben, l. Lip6t, hivatkozva a Koriatovics-adomănylevclre,
elrendeli Kolonichnak, aki egyszersmint IT. Rak6czi Perene gyamja volt, hogy a munkaesi Răk6c7.i
uradalomb61 adja vissza a kolostornak az emlitett ker falut. Klobusiczky Fercne bar6nak, mint a Rak6czi javak
intezâjenek, cs Kăkody Andnis, Szechy Gyorgy, Szeredszeghy Imre es Kalmar Mihaly beregmegyei
el6ljar6knak pedig kiadja, hogy ezt a dontest alkalrnazzak.27
A esaszâri rendelet ertelmeben, Beesben, 1693. aprilis 6-ăn kiadott utasitasukban, II. Rak6czi Perene
es Răk6ezi JuJianna, Aspremonti gr6fn6, intez6ji.iknek meghagyjak, hogy Kolonieh biboros rcndeletere,
fizesse ki a munkacsi piispoknek azt az 5483 forinttallert, amivel meg tarto:wak a birtokok utan.28
1693. augusztus 11-en pedig felhatalmazzak K.rasznay Samuel intezâji.iket hogy az emlirett osszeget,
ket egyenl6 reszletben kifizesse Camelisnek.29
De Camelis ratermettsegevel, mas birtokokat is visszaszerzett a munkacsi pi.ispokseg szimara. Peldaul
a Lugossi Janos ăltal bitorolt birtokot, melyr61 Lantossi Andras kassai piispok es Fenessy Gyorgy egri piispok,
a kassai varosi bir6saghoz panasszal fordulnak, kervfo az iigy m.ielâbbi elbirălasât. A levelet 1695. szeptember
15-en killdtek ePo
Amint az emlitett kăzsegek ătadasa megtortent, Kaminszki Petronius, a munkaesi kolostor el6ljar6ja
tiltakozast jelentctt be az eljarăs ell<!n az egri piispok, a leleszi konvent, majd a primas el6tt is. Arra
hivatkozott, hogy az adominyoz6 a javadalmat a kolostornak szinta, ncm pedig a pt1spoknek, aki csak
vendegkent tart6zkodik abban. Ezzel megindult a pereskedes a pi.ispokseg es a szerzetesek kăzott az
alapitviny korill, s az egeszen 1751-ig tartott. 31 Ennek erdekeben peldaul llI. Matyas kiraly, 1735-ben a
fentebb idezett levelek alapjin, hivatkozva Benkovies Agoston nagyvaradi piispoknek a leleszi Szent Kereszt
konventjehez irt Jevelere, ujra hivatkozik az egykori Il. Rak6czi Ferene-fele hagyatekra. 32
Szinten a leleszi konvent vagyonarol es az azt ert karr61 intezkedik, a brun6ezi kastelyban kiadott
1701. aprilis 5-i leveleben Beresenyi Mikl6s gr6f, a Răk6czi -szabadsagharc kiemelked6 szemelyisege.
Beresenyi felhfvja a figyelmet arra a karra is am.i a munkăcsi piispokseget erte a kurueok es labaneok kozotti
csacikban, a văr atadasakor. 33
A II. Rak6ezi Perene vezette szabadsagharc kitorese ucin De Camelis nem maradhatott a
kolostorban, Kaminszki eluzte onnan. A piispok Eperjesen telepedett le, de mivel 11. Rak6czi Ferencnek

Dr. Pirigyi Isrvân: A magyarorszăgi gorog karolikusok corteoetc 142. o.
zs S7.2tmări piisp0ki lcvchar, Procokollumok
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29 Uo.
w Dr. Pirigyi Istvan: A magyarorszâgi gorog katolikusok tortenete, 143. o.
)I Szatm:iri piispi>ki lcvClcir, Protokollumok
32 Uo.
"Hodinkx A munlcicsi g0rog szert. pusp0kseg okmănytâca.Ungvar, 1911., 261. sz.
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(1704-1711) ncm tettc le a husegeskut, a fejedelem kiutasitotta 6t az orszagb6L De Camelis tisztazta magat
Rak6czi el6tt, de Munkacsra nem terhetett vissza. 1706. augusztus 22-en halt meg Eperjesen.34
De Camelis halala utan az egyhazmegyenek egyszerre harom puspoke is lett, a val6sagban azonban tiz
evre tijra f6pasztor nelkiil maradt.
II. Rak6czi Perene kegyuri jogaira hivatkozva, bizalmas emberet Katninszki Petroniust nevezte ki
piispoknek. XI. Kelemen papa azonban Vinniczky Gyorgy przemysli puspokăt bizta meg az egyhazmegye
kormanyzasaval. I. J6zsef kirăly (1705-1711) viszont De Camelis helynoket, a papsag alta! megvălasztott
Hodennarszki Jănost nevezte ki piispoknek. Mindharom fel ragaszkodott a kinevezes jugihoz. Becs kitartott
.Hodermarszki mellett. Ezekben a zurzavaros evekben az egyhazmegye papjai kiserletet tcttck a
piispokvalasztas joganak ervenyesitesere: ismetelten kertek R6mat61 az altaluk megv:ilasztott Hodermarszki
megerositeset, amit Keresztely Agost primis (1707-1727) is tamogatott. A primis Hodermarszkit altalanos
helynokke nevezte ki (1709), amit viszont Roma nem volt hajlando meger6siteni. Ehhez a donteshez az is
kozrejitszott hogy Hodermarszkit illetoen kedvez6tlen informaci6kat kaptak. 35
Ilyen volt pCldiul Hodermarszki viszălya Horvath Adam munkicsi nemessel. Horvath a viszalyt a
kuvetkoz6keppen frta le:
„Hogy ismcretlcn szolgaja leven Nacsagudnak, terhelni mereszkedtem Nacsagodat, e7.irant
bucsanatot varok M.gtul, interveniilvan mindazonaltal ezel6tt vaio honapokban bizonyos controversio
koztem s atlev6 gorog vallason vaio Archidiaconus Hodermarszki Janos uram kc)zbtt, luvainak elvetele irint,
miben legyen czcn dolog panasz, ez udvarl6 levelem altal detegalni akartam M-sagodnak, joi lelket teljes
infurmici6t talim vehetet M-god azon inguisitiobw, kit eUenem emlitett archidiaconus ur peragaltatott M-god
dics6segebiil, de ha ugyan a principio annalc sentencia pro emenda majori veritate vizsgăltatik ezen dolog,
ncm tudom kicsoda fog vetkesebbnek comperiiltatni, mivel Meltosagos piispok uram bizonyos az hogy
hitvany falumban ejszakinak idejen ittas katonakkal ment be, ottan valamely asszoncmberriil erovel cgy kupa
sfat elvetek, emberimet megvagdaltak, maga is okegyelme in persana jobbagyomat megvere s meg is
vercsitete kevesse post hoc omnia amidon a falusiak azon alkalmatlankodo adjunktusat archidiaconus
uramnak Uldăztek volna, puskat fogott 6 kegyelme embereimre s tobb circumstantiak voltanak, az melyek
j6vend6ben is ha ugyancsak tovabb is arra kell fogadni inquisitione mediante ki nyilatkozvan oly nagy
dclictumot, ex excomunica.tiora valo alapot amint Okelme allitja, nem hoznak magokkal, noha mindezekert is
nem azert irom, hogy indemnizaljam embereimet, hanem az sajnosabban esik, hogy mar fC!esztcnd6ri11 fogva
excludalta 6ket az templombw es hazok nepet, felesegeiket, gyermekeiket, akik sem.mit nem vetettek non
obstante, hogy a munkicsi puspok 6 melt6saga expresse neki megparancsolta, egyet se excludaJjon a
templombul, ... , annak utanna is pene arbitraria subjataljanak, azonkiviil ha koziikiik în persana 6 kegyelme
illete volna iitessel, de egy sincs olyan, aki fel61 magam is beszelhessek, mindazonaltal 6kegyelme azzal nem
gondolt hanem ma is extra Ecclesiam hitet kăziillăk bazok nepevel gyermekikkel egyiitt tartoztat es az isteni
szolgalatot toliik produldilta, szegeny embereknek nem kicsiny consternaci6javal, s fel.6 nyugtalantan mint
hogy egy nehiny calvinistak is vannak koztiik, perversiokkal ertek meg aki tattozunk mindnyajan kereszteny
hivatalunk szerint is modis omnibus previdealni . . . M.godat mint nagy j6 uramot kerem alizatosan,
melt6ztassek maga Autoritisit ebben interponalni, es meg parancsolni emlitett Archidiaconus uramnak, vagy
maga uri levele alta!, vagy pedig ill. Lev6 tisztelend6 Pal plebanos ur altal, hogy azon embereket admitalja a
szentegyha7.ba, annakutana is a mise erdemeseknck illi a Szentszek 6ket, keszek alazatosan animadversiora
magokat submittalni, mar fel esztend6t61 fogva destitunt solatio spirituali. Magam irant pedig jelenthetem
M.godnak, fo nem kivantam egy oraig is olyan formau detinalni a lovait, de hogy nem kellenok 6neki, arrol
nem tehetek ...
Datum Ungvar 26 Majii A.D.1705
Hwnillimus servus
Adamus Horvath"36
Utva a helyzet tarthatatlansagat, Pcttcs Andras kassai piispoki helynăk, Telekesi Istvan egri puspăk
felhatalmazasara, nyugalomra intette a munlcicsi egyhazmegye papsagat, a Hodermarszki peres iigyeben
I Iorvathtal es annak tarsaival, hogy ne mergesitsek az amugy is fcsziilt helyzetet. Az 1705. junius 10-fo
Kassan keltezett leveleben Pettes e szellembcn intezkedik.37
Telekesi Istvan egri piispok (1699-1715) II. Rakoczi Perene hive, ismerve a munkacsi
egyha7.megyeben uralkod6 botrinyos illapotokat, a fejedelem pirtfogoltjat, Bizanczy Gyorgyot, az
cgyhazkormanyzat biztosftasara sajat helynokeve nevezte ki (1713. aprilis 9.). Hodermarszki lemondott a
Dr. Pîrig)~ Istvan: A magyarorszăgi gorog katolikusok tortenete, 146-14i. o.
piispoki leveltâr, Protokollumok
i• SzaLmări puspolci leveltăr, Protokollumok
i1 Dr. Pîrig)'i Isrvan: A magyororszagi gorog katolikusok tortenete, 147-148. o.
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piispoksegrol, azzal a feltetellel, hogy helyette megkapja a munkacsi apatsâgot, a kolostor valamennyi
jovedelmevel egyiitt.
Hodermarszki lemondâsât III. Kâroly kirily elfogadta, s Bizânczy Gyorgyot nevezte ki piispoknek.
Ezzd viszont meg cgy felevszazadon keresztiil alârendeltsegi helyzetben maradt a munkacsi piispokseg,
arnibol csak Maria Terezia emelte ki. A XVII. szazadi zaklatott egyhazpolitika utan, ennek ellenerc, a ruten
gorog katolikussag szamara megnyilhatott vegre a Iehetoseg, mind a lelki, mind a târsadalmi fejlodesre.

Situaţia

episcopiei rutene din Mukacevo în timpul principilor transilvăneni Rak6czi

Rezumat

Amintită prima dată în actele de donaţiefăcute de prinţul din Podolia, Teodor Koriatovif, la sfârşitul sec. XIV,
episcopia ruteană de M11kafevo este atestată oficial în vremea regel11i Matei Corvin.
Nobilii local~ stăpâni fn secolele XV-X'VI pe domeniile din Mukafevo, şi-a11 impus autoritatea şi patronat11I
asrpra episcopid, rezervând11-şi totodată şi dreptul de control al vieţii ecleziastice.
Pentni a preîntâmpina excesele nobi/i/,or, episcopii ruteni au cerut protecţia regilor Ungariei, iar mai târziu, în
timpul oc11paţiei otomane a Ungariei centrale, de la reprezentanţii imperiali ai Ungariei s1perioare, respectiv al căpitanilor
cetăfii din Ko!ice.
In m7!la păcii de la Viena din anul 1606, o bună parte din len.toriile diecezei de Mukafevo qj1mg sub stăpânirea
principilor transilvăneni. Cetatea din Mukafevo însăşi devine posesiune a acestora. Din acest motiv, episcopii ruteni devin
vasali aiprincipilor transilvăneni, de la care mnt nevo~ti a cere permisiune pentru desfăşurarea activităţii.
Ca urmare a act11lui de unire cu Roma a episcopilor mteni din Polonia răsăriteană, încheiat la Brest, fn 1596,
clerul rutean din această /ară ret1şeşte să scape de sub oligarhia nobiliară şi să-şi irnpună stat11t11I social şi cel naţionaL
Această unire va avea efect benefic în deZJJoltarea c11lt11rii naţionale şi vieţii spirifllale a mtenilor.
Sub influenţa uniunii de la Brest, şi clerul rutean din Ungaria superioară a că11tat modalitatea obţinerii aceloraşi
drepturi penim ea şi enoriaşii săi. Intermediari în stabilirea legăturilor dintre clerul mtean şi reprezentanţii Romei au fost
nobilii Drugeth din Humenne, pe ai căror domenii erau mulţi enoriaşi mteni.
Cel care a stabilit calea trecerii la ritul greco-catolic a fost episcop11I mtean Bazjl Tarasovif, numit în 1633 în
scaunul episcopal de către principele transilvănean Gheorghe RakrJczj I. În urma tratativelor purtate cu episcopul romanocatolic de Eger şi primatttl Ungariez~ în an1111640 s-a ajuns la înţelegere. 1nfelegerea afost însă zădărnicită de interoenţia
lui Gheorghe RakrJczj I, ostil catolicismului şi prin aceasta a influenţei habsburgice. La ordinul acestuia, căpitanul cetăţii
din Mukafevo l-a sechestratpe Tarasovif ţinându-l în închisoarea cetăţii. Această ac,titme a stârnitprotestul condt1cătorilor
politici ai vremi~ ceea ce a permis eliberarea episcopului. A fost însă suspendată convertirea la greco-catolicism.
D11pă moartea principel11i Gheorghe ROkrJczj 1, politica acestuia a fost continuată de văduva sa, Zsuzsanna
Llrdniffy, care a zădărnicit orice încercare de trecere la greco-catolicism. Ea l-a susţinut în scaunul episcopal pe Ivan
Zejkan, adversar a convertirii.
Sitt1aţia s-a schimbat abia după moartea principesei, când soţia catolică a lui Gheorghe RakrJczj II, ZsrJfia
Bdthory a mijlocit actul de trecere la greco-catolicism al rutenilor.
Prin recunoaşterea în 1665 de către primatul Ungariei, Gyow Lippqy, a lui Peter Parthen ca episcop grecocatolic de M11kafevo s-a deschis calea convertirii în masă a mtenilor, proces încheiat la sfârşitul sec. XVII.
Cel care a întărit autoritatea episcopiei mfene fn relaţiile cu Roma şi cu Curtea de la Viena, a fost ]oannes de
Camelis, o emdită personalitate ecleziastică. Toi el a fmbrmătăţit şi situaţia materială a episcopiei, pn·n recrperarea
domeniilor din M11kafevo, ocupată abuzjv dejannlia ROkrJczj.
Odată c11 declanşarea răscoalei antihabsbmgice conduse de Francisc R.dkoczj II., episcopii mteni de la M11kafevo
S-all aflat În sÎf11aţia delicată de-a depinde de rezultatele desfăştirării pe teritoriul for a acesteia.
Astfel Ivan Hodermarski, considerat neloial a fost schimbat de către prinapele Francisc R.dkoczj II, m Peter
Kaminski, fidel acest11ia şi cauzei răscoalei.
A
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După îtifrânger-ea răscoalei şi tncheierea păcii de la Satu Mare, episcopia mteană a fost puternic subordonată

politic de

către

Curtea de fa Viena,

situaţie

din care a ret1şit să se emancipeZ! abia in timpul domniei împărătesei Mana

Tereza.

The situation of Ruthenian bishopric from Mukacevo in the time of
transylvanian princes Rakoczi
Summary

First time mentioned in the donation act, dated at the end of XIV-th century, made ry the prince of Podolia,
Teodor Koriatovif, the mthenian bishopric from Mukafevo was .ftrst time o.ffidal!J attested during the reign of the king
Mathias Coroin.
The focal nobfemans, owners in the XV-XVI-th centuries over the estates from Mukacevo, had imposed their
arithoriţy and landlordship, reservin._r!, oneseif a/so the contro/ling pmJJer and the right over the church lift.
For to prevent the excesses of the nobies, the ruthenian bishops have solicited the help of hungarian kings, and
later, during the osman occupation of Central Hungary, those of imperial offtcials for the Upper Hungary, respectivel!J of
the captain oftJJalled town Kofice.
After the peace treaţy Jrom Vienna in 1606, a mqjor part rif the Mukacevo diocese territories became under the
rufe of transylvanian princes. The Castle ofMukacevo became their estate too.
Due to this faci, the ruthenian bishops became vassals rif transyvanian princes, whom they must ask the
permission for canying on oftheir activiţy.
As res11lt of the Union-act of ruthenian bishops from Eastern Poland with the Rome Church, concluded in Brest
at 1596, the ruthenian clergy jrom this country succed to escape from the nobiliar oligarcf?y's p01ver and to undertake his
social and national statute.
This Union-act wifi have an advantageous ejfect on the development of ruthenians national cu/ture and spiritual
lift. Under the influence of Brest-union, the rttthenian clergy Jrom Hungary too, searched wqy acquire the same rightr for
himself and his parishioners. The intermediaries in the establishing of contacts between the mthenian clergy and the Rome
Ch11rch offtcials 1J1ere to nobles Drugeth from Humenne, on 1vhich lands lived maf!Y ruthenians.
The person who established the Wf!.Y for the conversion to the greek-catholic faith 1vâs the ruthenian bishop Bazjl
Tarasovz0 appointed in the bishop's chair in 1633 ry the transylvanian prince Gheorghe Rdkoczf I. After the negociations
1vith the roman-catholic bishop Jrom Eger and the Primate of Hungary, in 1640 111as concluded an agreement. But the
agreement 1vas balked al the intervention of Gheorghe &ikOczj I, hostile to Catholicism and the H absburgs iefluence
through it. At his order, the captain of the Castel Mukacevo put under distraint Tarasovi0 getting him in the castle's jaiL
This action provoked the protests of the time's politica/ leaders, which folloivs to the liberation of bishop. But 1vas sttspended
for someyears the conversion to the greek-catholicfaith.
After the death of Gheorghe &ikoczj I, his poliry 1vas continued ry his widow, Zsuzsanna Llrdntjfy, who balked
every attemptfor the conversion. She supported Ivan Zefkan, opposer to conversion, in the bishop's chair. The situation has
changed on!J efter the death of the princess, 111hen the catholic wifi of Gheorghe &ikoczj II, ZsOfia Bathory had
intmnediated the conversion-act of mthenians to greek-catholicfaith.
Thro11gh the acknowledge in 1665 ry the Primate of Hungary, Gyorgy Li.ppf!.Y, of Peter Parthen as greek-catholic
bishop from M ukafevo 1vas opened the 1/Jf!.Y to the massy conversion of ruthenians, process ftnished on!J at the end of XVIIth century.
The man who consolidate the authoriţy of ruthenian bishopric in z"t's relationship with Rome and the Court from
Vienna, 111as ]oannes de Camelis, an erudite church personaliţy. A/so he improved the ftnandal position of bishop1i0 ~y the
recuperating ofestade from Mukacevo, abuse!J occupied ry the &ikoczUami!J.
Due to the unleash of antthabsburgical rebel/ion of Francisc &ikoczj 11, the ruthenian bishops Jrom lvlukacevo
1vere in the delicate situation to dependfrom the remlts ofits display on their diocese.
For example, Ivan Hodermarski, conssidered non-lqya4 was replaced
Peter Kaminski, lqyal 1vith him and the cause of rebel/ion.

ry the prince Francisc Rdkoczj II,

with
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After the stifle of rebel/ion and the conclusion of treary from Satu Mare in 1711, the ruthenian bishopric 1vas
strongjy s"bordinatedfrom politica/point-ofvie1v, to the Co11rtjrom Vienna, sit11ation of which succeded to emancipate onfy
during the reign of empress Man'a Theresia.

Deviaţii

comportamentale ale familiei din Ţara Oaşului, în secolul XIX
Paula Virag

Ţara Oaşului pare să fie cea mai mică "ţ.ară" clin câte se găsesc în Ardeal. Din punct de vedere
istoric, aceste voievodate, numite "ţări'', au fost menţionate încă din secolul XIII, ele bucurându-se de o
anumită autonomie locală: Tara Făgăraşului, Ţara Haţegului, etc. Sub această denumire apare la Simion
Dascălul. Datele asupra trecutului ei sunt sărace. Anton Szirmay, istoric al ţinuturilor sătmărene, arată că
întâia denumire oficială a Ţării Oaşului se întâlneşte într-o diplomă de donaţie a lui Leopold I, din 1668,
prin care se dăruia contelui Ştefan Csaky "Districtul Avassagh", care pe atunci aparţinea cetăţii Sătmar.
Satele ţinutului sunt amintite între secolele Xlll-XVI, unele - precum Oraşu Nou, Prilog, Vama - chiar
în secolul Xlll, în legătură cu domeniile de care ţineau: Seini (Szinervaralja) şi Medieşu Aurit
(Aranyosmeggyes).
Din punct de vedere geografic, prin Ţara Oaşului se înţelege depresiunea intramontană Oaş, cu
versanţii vestici ai munţilor Oaş şi Gutâi care o încadrează pe laturile de est şi sud-est şi cu ramificaţiile
vestice ale Munţilor Oaş. Ea are o suprafaţă de 614 km 2 şi se extinde mai mult spre sud şi est, în Bazinul
Turului şi pe văile principale ale acestui râu. Limita de nord a depresiunii Oaş este bine definită şi taie
transversal bazinul superior al Lechincioarei, care cuprinde Valea Mare, Valea Semănăturii, şi Valea
Lechincioarei. La sud, depresiunea Oaş este mărginită de ramificaţii vestice ale Munţilor Gutâi, care se
prelungesc sub forma unor culmi domoale. Spre vest, ea prezi;ită o serie de porţi largi de legătură cu
Câmpia Someşului, urmărite de cursurile apelor Talna şi Tur. ln ansamblu, Depresiunea Oaş prezintă
altitudini maxime de 400-450 metri, în zona cea mai înaltă, aflată la periferia nordică, sudică şi estică,
corespunzând piemonturilor înalte, intens degradate şi altitudini minime, sub 200 metri, în zona joasă a
principalelor râuri: Lechincioara, Tur şi Talna. Altitudinea medie este de 200-220 m. Ea aparţine
piemontnrilor propriu-zise şi câmpiilor piemontane
Pentru perioada la care ne referim, cu mici şi neînsemnate excepţii, toţi românii aparţfo bisericii
greco-catolice. Este ştiut, însă, faptul că în aceste zone au existat sate întregi de confesiune ortodoxă
(Călineşti, Racşa). În trecerea la unire a oşenilor, episcopia de la Munkacs pare să fi avut un rol
important. Doar la Lechinţa se păstrează biserica de lemn, ridicată în 1735. În pereţii ei exteriori sunt
bătute mici cruci de lemn. S-a explicat că, deoarece crucile de la morminte putrezesc, se bate o astfel de
cruce, pentru a se păstra, totuşi, o pomenite a mortului.
Sărbătorile sunt ţinute cu sfinţenie. În privinţa moralităţii, situaţia nu este din cele mai fericite.
Satele gem de concubinaje, de ,,copii din flori" şi această situaţie se datorează, în parte, admiterii cu mare
greutate a divorţului de către biserica greco-catolică. Acest lucru exaspera pe unii în aşa măsură, încât
erau în stare să recurgă la otice mijloace pentru a ajunge 1a despărţire, chiar până la a răspândi în sat
vestea şi a încerca să o dovedească, precum o femeie din Moişeni, că bărbatul ei este strigoii.
Pentru a înţelege mai bine particularităţile fenomenului studiat, tre~uie prezentate şi câteva date
despre localităţile alese pentru acest studiu de caz: satele Vama şi Călineşti. In cadrul Ţării Oaşului, prima
menţiune despre Vama este din 17 noiembrie 1270, aceea din scrisoarea regelui Ştefan. Aşezată în sudul
regiunii, la poalele munţilor, Vama este un sat mixt româno-maghiar, la marginea şoselei care leagă
Satu Mare de Sighetu Marmaţiei. Din şosea pornesc câteva uliţe ,care se întretaie, apoi uliţe paralele cu
şoseaua. Ca fundal se proftlează Munţii Gutâiului spre Baia Mare. In afară de munca în mine şi în pădure,
se mai practică şi agricultura, iar câţiva dintre locuitori sunt olari, meşteşugul fiind bine cunoscut, căci
ceramica de Vama este vestită.
Situat în partea de vest a depresiunii Ţării Oaşului, satul Călineşti este un perimetru plin de
surprize arheologice. Natura vulcanică a depresiunii este evidenţiată de cercetările geologice clin zona
Călineştiului. Acestea au condus la concluzia că şi zona aflată în discuţie a fost, în trecut, zguduită de
puternice erupţii .

' Ion Muşlea, Cemk'irifaldorice în Ţara Ot1ş11/11i, în J\m1arul Arhivei de Folklor, "Car/ea Ro1JJ!i11tt1Itd', p. 120.
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Prima atestare documentară a Călineştiului provine clin anul 1490. În anul 1727, este amintit, în
"lista de prefugi", voievodul local din Ka1!Jhaza (Călineşti): -Paszy Iakab-vaida, care anunţă faptul că şi
din satul lui au fugit două familii. Alte documente din 1784, ne informează despre interogarea de către
autorităţi a unor ţărani clin Călineşti, care au participat la acţiuni de răzvrătire.
A doua jumătate a secolului XIX şi primul deceniu al secolului XX au consemnat, în
Transilvania, mutaţii semnificative v1s a vis de fenomenul căsătoriei, cu toate componentele ei principale:
număr, mişcare sezonieră, structura populaţiei pe grupe de stare civilă etc. Toate aceste elemente inedite,
care se manifestă în comportamentul matrimonial al populaţiei provinciei reflectă procesul de
modernizare al societăţii, în general, de destructurare lentă a unor componente demografice ancorate,
până nu de mult, în tracliţ:ie şi practici conservatoare.
În mentalitatea populară, căsătoria repre:ântă actul fundamental, sacru, divin, irepetabil, o taină
asemeni naşterii şi morţii, care stă la baza întemeierii familiei. Aceasta reprezintă celula fundamentală a
societăţii omeneşti, dezvoltându-se şi evoluând în raport cu transformările din societate. in general, în
mediul rural, căsătoria era motivată, în primul rând, prin obicei şi tradiţie, oamenii supunându-se de
multe ori tradiţiei moştenite. De cele mai multe ori, tinerii sunt influenţa~ în decizia lor de a se căsători
de aspectul material. Unii părinţi căutau pentru fiicele lor o "partidă bună", un flăcău care să aibă casă şi
pământ, pentru a le şti În siguranţă din punct de vedere material. Intervenţia rudelor şi a comunităţii în
contractarea unei căsători sau încheierea uneia din interes material se repercuta negativ asupra relaţiilor
matrimoniale dintre cei doi soţi, determinând adesea desfacerea căsătoriei. Numeroase sunt cererile de
clivorţ În perioada studiată, care justificau actul prin aceea că s-au căsătorit "cu sila"2.
În comunitatea rurală, scopul principal al căsătoriei era nevoia de avea un tovarăş de viaţă pentru
ajutor, bucurii sau suferinţă. Un scop al căsătoriei era şi asigurarea continuităţii familiei şi transmiterea
averii unui moştenitor legal. Reiese cât se poate de clar că relaţiile afective bazate pe alegerea personală
erau trecute în planul al doilea, în favoarea satisfacerii intereselor şi necesităţilor materiale. Coeziunea
familiei dura doar atâta timp cât rămâneau valabile şi active relatiile afective dintre sori, în ca7.ul când ele
existau. În cazul familiilor întemeiate cu scopul satisfacerii un~r interese materiale,' coeziunea familiei
dura cât aceste interese mai corespundeau unuia sau altuia dintre soţi. Din momentul în care în familie au
apărut stări conflictuale, s-a ajuns, aproape inevitabil, la desfacerea căsătoriei. Pentru a evita asemenea
situaţii, mulţi au preferat concubinajul.
Puterea civilă şi cea ecleziastică, precum şi societatea în general, au manifestat toleranţă faţă de
deviaţiile de comportament, însă faţă de concubinaj s-au dovedit foarte intransigente. Biserica a făcut
eforturi considerabile pentru a împiedica concubinajele sau, cel puţin, să le reducă numărul. În acest sens,
s-a folosit de toate mijloacele care i-au stat la îndemână: predici, catehizare, apelul la autorităţile civile şi
militare. Periodic, trebuia trimisă la episcopie si tuaţia fiecărei parohii, menţionându-se perechile care
trăiau în concubinaj şi măsurile luate pentru a-i despărţi sau căsători. Când izbucnea o tulburare de acest
gen, biserica era datoare să intervină. Căsătoria era o taină şi cuvântul Evangheliei spune limpede: "deci,
ce a împreunat D-zeu, omul să nu despartă". Preotul este un personaj cu autoritate în comunitate. El
este, din principiu, un apărător al "păcii familiale", la nevoie un mecliator. Când lucrurile se comp l_ică sunt
solicitaţi să intervină prot0popul sau chiar episcopul. Ei trebuiau să discearnă, să ia hotărâri. Acţiunile lor
se produceau clin perspectiva dreptului canonic, dar, cum am arătat mai înainte, legislaţia bisericească
includea, deja, şi elemente de drept laic.
Reglementări le juridice şi morale ale comunităţii care încercau să programeze viaţa afectivă au
avut drept consecinţă creşterea ratei concubinajului. Supuşi voinţei părinteşti sau comunităţii, inclivizii
nu-şi puteau hotărî singuri soarta. Tentaţia dragostei, neîmplinirile, povara unei căsnicii silite au împins
indivizii spre atitudini neconforme cu morala civilă şi religioasă (divorţ şi concubinaj)3.
Motivele care au determinat încheierea căsători ei şi condiţiile în care s-a "parafat" acest act au
fost cruciale pentru desfăşurarea normală a vieţii de familie. Conflictele clintre dorinţele indivizilor şi
pretenţiile familiei sau ale comunităţii au generat stări tensionate şi au impus, în nenumărate situaţii,
desfacerea căsătoriei. Biserica, dar şi autorităţile civile, au acceptat divoqul cu o oarecare reticenţă. Acest
lucru este dovedit şi de condi~e severe care reglementau separarea definitivă a celor doi soţi, dar şi
durata unui asemenea proces. In rândurile care urmează, vom prezenta etapele procedurii de clivorţ,
2
1
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menţionând că durata lungă necesară pentru îndeplinirea lor, costurile mari ale unui asemenea proces, au
reprezentat unele dintre cauzele creşterii numărului perechilor care trăiau în concubinaj. Aşadar, până la
desfacerea căsătoriei prin divorţ, exista o etapă intermediară, aşa-numita "despăr\,ire de pat", pe timp de
doi ani. De-a lungul acestei etape se spera împăcarea soţilor care, în acest interval, trebuiau să prezinte, de
mai multe ori condiţ:iile de împăciufre. În accepţ:iunea puterii ecleziastice, această despărţire "de pat şi
masă" reprezenta o despăqire tiupească şi nu una spirituală.
ln schimb, divorţul însemna despărţirea spirituală a soţ:ilor, desfacerea a ceea ce "O-zeu a unit şi
omul nu ar fi trebuit să despartă". Cele mai frecvente motive de ruptură între cei doi so~ erau
agresivitatea unuia dintre parteneri - rezultat al alcoolismului - adulterul, ura şi sila faţă de soţul impus de
familie. 4
În faţa bisericii, căsătoria civilă nu avea nici o valoare, dacă nu se încheia şi căsătoria religioasă, şi
era considerată concubinaj. Celor ce nu treceau pe la biserică pentru a-şi înregistra momentele esentiale
ale vie\ii biserica nu le acorda asistenţă Qa botezul copiilor şi înmormântare). Pentru sfârşitul secolului
XIX şi începutul secolului XX se poate observa o mutaţ:ie importantă şi în planul iubirii, şi anume: s-au
înregistrat tot mai multe cereri de dispensă care insistau pe dragostea mate dintre tineri, care, de mai
mulţi ani, întreţ:in relaţii intime pe ascuns. În cele din urmă, părinţii acceptau căsătoria, tinerii rămânând
cu căsătoria civilă sau chiar fără aceasta, preferând să suporte oprobriul bisericii şi, implicit, al
comunităţii. Însă, fam ilia se putea constitui şi pe urma concubinajului, adică a convieţuirii ilegale a doi
indivizi pentru o perioadă <le timp mai scurtă sau mai îndelungată. Alături de cheltuielile mari ale unui
proces de divorf, care obligau multe persoane să ocolească instanţele <le judecată, separându-se de la sine
putere şi trăind în concubinaj, au mai existat şi alte cauze ale concubinajului. Câteva dintre ele sunt
explicate în cele ce urrnenă.
- Sărăcia a fost, în general, un impediment în calea căsătoriei legale, pentru că lipsa unei situaţii
materiale satisfăcătoare, care să permită întreţinerea corespunzătoare a familiei, a constituit o cauză
frecventă a concubinajului în mediul rural.
- Împotrivirea părinfilor şi a rudelor a determinat, de foarte multe ori, fuga de acasă a tinerilor şi
convieţuirea lor nelegitimă;
- Cheltuielile mari ale unui proces de divorţ determinau multe perechi să ocolească instan~ele de
judecată, separându-se cu de la sine putere şi intrând în concubinaj;
- Legile militare, cc impuneau vârsta de 22 de ani la căsătorie pentru bărbaţi. Numărul soldaµIor
rezervişti care trăiesc în concubinaj este destul de ridicat şi fenomenul este răspândit în întreaga
Transilvanie, de el fund îngrijorate atât autoritatea civilă, cât şi cca bisericească.
Un fenomen ce s-a răspândit în satul românesc, mai ales după legile militare din 1858, a fost
aşa-numita căsătorie clandestină, ilegală. Actorii unui asemenea mariaj erau, în general, tinerii sub 22 de
ani, care nu au participat la toate cele trei trageti la sorţi, solda ţi în stagiu şi rezervişti.
Pentru zona Ţării Oaşului, la toate aceste cauze ale concubinajului, se mai adaugă şi migraţia
sezonieră a muncii. Faptul că un număr mare de locuitori ai regiunii aflate în atenţia noastră plecau la
munci sezoniere în diferite zone ale Transilvaniei, sau dincolo de arcul carpatic, a încurajat şi a favorizat
convieţuirea în concubinaj a cuplurilor. Concubinajul a îmbrăcat o formă "legală", în funcţ:ie de
statornicia convieţuirii soţilor. Aceste concubinaje, multe dintre ele bazate pe legături afective reciproce,
au dobândit un statut aproape legal, în cazul în care menajul avea durabilitate şi se încadra normal în viaţa
comunităţ:ii.
·
Refuzul de a încheia o căsătorie, voluntar sau involuntar, abatere gravă de la normele firescului şi
tra<liţ:ionalului rural, conduce inevitabil spre:: marginalizare. Urmărind însemnările din registrele parohiale
de stare civilă, se poate observa că au fost destul de frecvente cazurile în care, partenerii, după ani de
convieţuire ilegală, doreau să-şi legalizeze situaţia. Probabil că, în timpul conviefuirii, şi -au îmbunătăţit
starea materială, încât puteau plăti taxe de căsătorie şi puteau ţine ospă~ul sau, probabil, că familiile ce se
împotriveau căsătoriei acceptau, în cele din urmă, legătura lor.
Frecvenţa numărului mare de cupluri care trăiau în concubinaj, fără binecuvântarea relaţ:iei lor de
către biserică, poate fi uşor urmărită prin studierea observaţiilor notate de către preot în registrele
parohiale de stare civilă ale născuţilor. Pe lângă faptul că acel copil al unui cuplu care trăia în concubinaj
era însemnat ca fiind nelegitim, unii preoţi mai scriau la rubrica de observaţii texte precum cele care
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urmează:

'Jemeia acesta nu convieţ11ieşte m bărbat11I să11, ci duce o viaţă.„, a trăit nelegitim ct1 ..., tm1111a prrmcrdui este o
are soţ păgân, muma pmnet1!tti are soţ legitim, dar pentm p11rtarea 1w a bărbat11l11i nu stăm soţul
legitim, ci c11 cumătml".
Stabilirea cuplurilor care trăiau în concubinaj e dovedită şi de numărul mare al naşterilo r
ilegitime. Problema ilegitimităţii şi combaterea ei au fost permanent în atenţia bisericii a cărei propagandă
s-a intensificat în vederea asigurării unei vieţi în conformitate cu preceptele creştine. Naşterile erau
reprobate nu doar de biserică, ci şi de săteni, fiind considerate abateri de la normele care guvernau viap
comunităţii. Copiii nelegitimi au o situaţie aparte, la naşterea lor, opinia generală fiind net defavorabilă.
Mamele lor au un statut social nedefinit, fiind excluse atât din grupul fetelor, cât şi al nevestelor.
mamăfoarte stricată,

Tabelul I: Evolu,tia naşterilor ilegitime în perioada 1854-1904 în satele
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Se poate observa din studiul tabelului şi graficului de mai sus că cel mai mare număr de naşteri
ilegitime se găseşte în localitatea Călineşti. Cei mai mulţi copii, rod ai unei relaţii care nu se află sub
binecuvântarea 'bisericii sau a autorităţilo r civile, s-au înregistrat în perioada 1884-1893, în comuna
amintită mai sus. Trebuie menţionat faptul că în anii 1870 şi 1882, în Vama nu au fost înreg1strate naşteri
ilegitime.
În general, la românii din Transilvania, naşterile ilegitime au fost mai puţine, comparativ cu
celelalte naţionalităţi. Totuşi, evoluţia lor, în perioada studiată, a fost într-o ascensiune continuă. În sate,
pe lângă biserică şi autoritatea de stat, asupra cuplului veghea foarte exigent şi ceea ce documentele
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oficiale numeau "morala publică". Colectivitatea se arata scandalizată de încălcarea bunelor obiceiuri.
Întotdeauna s-au găsit destui care să ia atitudine şi să corecteze viaţa altora. Părinţii, vecinii, rudele,
consătenii, devin martorii chemaţi în instanţe. Ei se prezentau nu numai pentru că erau siliţi de lege, ci
mai ales pentru că aveau păreri.
ln funcţie de statutul indivizilor, concubinajul se năştea între tinerii căsătoriţi sau între indivizi ce
îşi abandonează familia. Aşa cum se constată din studiul situaţiei din Ţara Oaşului, faptul este însă valabil
pentru întreaga Transilvanie, cea mai mare pondere a celor care trăiesc în concubinaj o au văduvele.
Bărbaţii aflaţi în postura de văduvi şi care să trăiască în concubinaj nu sunt în număr mare şi acesta
datorită faptului că societatea aproba cu mai multă toleranţă recăsătoria bărbaţilor, manifestând rezerve
în legătură cu recăsătorirea văduvelor. Se poate constata astfel statutul inferior al femeilor în cadrul
comunităţii. Acestea, din motive obiective (întreţinerea copiilor orfani, nevoia lucrării pământului şi a
îngrijirii gospodări ei etc.), acceptau ca soluţii de compromis concubinajul pentru a asigura continuitatea
funcţiilor familiei.
Condiţiile materiale din satul transilvănean au suferit schimbări la mijlocul secolului XIX, în
urma desfiinţării relaţiilor feudale, ceea ce au influenţat statutul întemeierii familiei, relaţiile familiale.
Modernizarea societăţii transilvănene, în a doua jumătate a secolului XIX, a însemnat şi modificarea
comportamentului demografic din mediul rural: introducerea controlului naşterilor, creşterea
ilegitimităţii, înmulţirea divorţurilor, concubinajul, etc. Registrele parohiale din zona Oaşului og]jndesc
aceste modificări, însemnările pe care le conţin fiind imagini ale realităţilor din cadrul comunităţii.

Abstract

The parish registers sho1vs us the modiftcations which came 1vith the XIX-th century. The p1iests' notes contain
images qf the socieţy. The n11111erous cases of illegal children are the resuit of the diminution of moraliţy in socieţy and of
modiftcations ofconception 1vhich are brought ofrevolution of 1848.
The rural commttniţy doesn't contain big m1mbers ofillegal children as compared to tonms, but 1ve mqy not exclude
this fact from villages. The people ofthis space could have a strict control over the lift ofthe person, could impose rules ofthe
behaviour. This behaviottr devoatoin are connected 1vith the conflict behveen desireand cHstoms.
App!Jing the M. FleHry and L Henry' s methodologJ' for the parish registers jrom Calinesti, Vama, for 18541904 period we can identify a feiv behavior aspects which ptit the people of these 11illages in order with anther romanian
villages from this region orfrom anther ethnic-demographic spaces. There are a jew particular things about birth, maniage
and decease, becattse thry are connected JJJith the local tradition, with the Hrban injluence and 1vith the social modernization.
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Populaţia evreiască

din părţile

Sătmarului

la 1848

I Eugen Gluck
Una din primele măsuri promulgate de guvernul ungar, instaurat după victoria revoluţiei din
martie 1848, a fost dispoziţia privind conscrierea evreilor. Operaţia s-a desfăşurat în lunile mai-iunie
1848, folosindu-se metodele uzuale ale administraţiei contemporane. Practic, în cele mai multe localităţi,
sarcina le-a revenit notarilor comunali şi, uneori, juraţilor comitatensi. Conducerea comitatului a încercat
să faciliteze efectuarea conscripţiei, tipărind imprimate, cu rubricaţia corespunzătoare indicaţiilor
guvernamentale. Un exemplar era destinat comitatului, iar celălalt urma să fie înaintat l\1.inisterului de
Interne. În realitate, ambele exemplare au rămas în arhiva din Carei, ele ajungând, în final, în arhiva
autoguvernării din Nyfregyhaza, unde au fost găsite de noil.
Întocmirea conscripţ:ie.i a fost determinată, cu siguranţă, datorită agravării problemei evreieşti. Pe
de o parte, în mai multe locuri s-au produs, în perioada respectivă, excese antisemite, pe de altă parte,
s-au exercitat presiuni asupra guvernului şi parlamentului, solicitându-se emanciparea evreilor. Aceste
străduinţe din urmă s-au materializat abia la 28 iulie 1849, Camera Deputaţilor votând o asemenea lege.
Este adevărat că, datorită înăbuşirii revoluţiei, legea a fost invalidată şi evreii au trebuit să aştepte o
emancipare valabilă până în anul 1867.
De fapt, punctele conscripţiei au prefigurat optica legislaţiei din 1849. Forurile decizionale au
optat, în general, pentru emanciparea cel;>r născuţi în Ungaria (între graniţele contemporane) şi a acelora
care au obţinut autorizaţie de domiciliu. In consecinţă, s-a cerut pentru fiecare persoană indicarea Jocului
naşterii şi data aşezării în localitate. De asemenea, se căuta răspuns la resursele lor materiale, nu în ultima
instan~ă vizând o restructurare în distribuţia ocupaţiilor. Este adevărat că executanţii conscripţiei, în
vâltoarea avalanşei sarcinilor cu care erau confruntaţi în toiul frământărilor revoluţionare, au omis, nu de
pupne ori, răspunsul la unele întrebări. Din conscripţie lipseşte oraşul liber regesc Satu Mare şi oraşele
miniere, în acestea domicilierea evreilor fiind prohibită.
Dispunem de date din 209 aşezări şi doar dintr-una, Pelişor, s-a raportat absenţa evreilor.
No~unea de "evreu" a fost acceptată în sensul ei clasic, prin unitatea etniei şi religiei. Numărul lor total
s-a ridicat la 1862 persoane. Cei mai mulji se găseau în plasa Crasnei (2983), urmată de a Nitului (2254),
Baia Mare (1912) şi Someşului (1713). Intre localităţi, pe locul prim, se află Careiul cu 1427 israeliţi.
Comunităp mai mari erau la Cinghir (421), Mateszalka (314), 2 Seini (267), Gebe (197) 2 Medieşu Aurit
(193), Livada (177) şi Negreşti (176). În 13 aşezări numărul evreilor întrecea suta. Cumulativ, rezultă
următoarea situaţie:

Comunităti

,

Categoria/locuitori

%

evreieşti

1-10
11-20
21 -50
51-100
101-150
151-200
201 -1000
1001TOTAL
Notă:

1

La un

număr

Dosarul respectiv a fost xerocopiat prin

de 7

aşezări,

71
40
48
30
4
5

1

35,14
19,80
23,76
14,85
1,98
2,47
1,48
0,49

202

-

3

datele nu au putut fi defalcate pe localităţi.

bunăvoinţa <lirecpunii şi,

actualmente, se găseşte în patrimoniul Institutului de
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Populaţi a evreiască a zonei sătmărene a oferit imaginea unei societăţi dinamice. Oficial, populaţia
se compunea din 2014 familii, având în medie 4,4 membri, ceea ce asigura un înalt spor demografic. Nu
au fost rare familii ca ale lui Iacob Steinberg din Carei, cu 11 copii. Familia era stabilă. Deşi religia
israelită admite divorţul, acesta a fost o excepţie, ca, de pildă, a lui Aron Hers din Lechinţa, care a eliberat
soţiei lui actul de desfacere a căsătoriei. Ponderea tineretului (sub 18 ani) reprezenta 56,79%, însumând
5033 persoane. Viabilitatea comunităţilor este atestată şi prin ponderea ridicată a persoanelor între 18-59
ani, de regulă, apţ:i de muncă, reprezentând 3639 persoane (41,06%). Numărul celor trecuţ:i de 60 ani se
limita la 190 bărbaţi şi femei (2,14%). Găsim, totuşi, şi câţiva de vârstă patriarhală, ca soţia lui Roszaly (95
ani), Francisc Horovicz din Remetea (94 ani) şi Iuliana Mozes din Zajta (86 ani).
Problema imigratiei a produs o literatură bogată, din păcate, în mare parte lipsită de obiectivitate.
În realitate, fenomenul a 'fost determinat de mai mulţi factori. O lege din Moravia, de la mijlocul secolului
al XVIII-iea, a autorizat ca doar un singur fiu dintr-o familie să se căsătorească, ceilalţ:i fiind siliţi să plece,
în acest scop, în altă parte, inclusiv în zona studiată. Încorporarea Galiţiei în monarhia habsburgică a
deschis drumurile de peste Carpaţi pentru rezervorul uman evreiesc din această zonă, aflat într-o mizerie
de nedescris, căutând o viaţă mai omem:ască. Dispoziţiile prohibitive, promulgate mai ales după 1806, au
putut doar limita migraţia care a atins şi păqile Sătmarului.
Din conscripţie constatăm, însă, că tineretul, reprezentând cea mai mare parte, era născut deja în
bazinul int;Ţacarpatic. Aproape o treime, anume 518 persoane, erau născuţi chiar în localitatea de
domiciliu. In Carei, cifra respectivă se ridică la 155. Dat fiind faptul că părţile Sătmarului nu erau în
. contact direct cu Galiţia, imigraţi a nemij locită a fost mult mai redusă decât în Maramureşul situat pe
graniţă. Exista şi o imigraţie din Marele Principat al Transilvaniei, provincie cu organizaţie statală aparte,
unde legislaţia antisemită s-a blocat la nivelul medieval.
În privinţa locului de origine, din zonele considerate externe, rezultă acest tablou:

Locul ori1rin.ii
Galiţia

Cehia
Moravia
Imperiul German
Rusia (Polonia ocupată)
Transilvania

TOTAL

%

Persoane
63
2
2
2
1
25
95

%

Chiar şi aceşti imigranţi, în general, aveau un stagiu de domiciliere mai îndelungat. Doar o
singură familie sosise, în 1848, din Galiţia în Carei, ca invitată a comunităţii, având nevoie de haham. La
fel, erau invitaţi sistematic rabini şi învăţători din Polonia de odinioară, unde puteau obţine calificarea
necesară.

În deceniile premergătoare revoluţiei de la 1848-1849 a avut loc, totuşi, o migra~e internă
masivă, familiile căutându-şi rostul în societatea în curs de restructurare. Exemplificăm situaţia prin două
circumscripţii ale plăşii Someş, cuprinzând 13, respectiv, 15 localităţi:

Anii de la aşezare
0-3
4-6
7-10
11-20
21

TOTAL

Circ. II.pers.
104
63
41
64
41

Circ. IV.pers
22
14
9
18

313

72

9

Populaţia evreiască din părţile Sătmamlui la

1848

73

Corelarea locului naşterii cu domiciliul, adesea oferă o ambianţă curioasă. Astfel, Isaac Levi s-a
la Fogolyan, soţia şi soacra la Jank. Cei cinci copii au văzut lumina zilei în cinci localităţi deosebite.
La Jarmi, din cei 103 evrei, 55 erau născuţi în localitate, iar ceilalţi 48 în alte 26 de aşezări. Spaţiul lor de
mişcare, însă, s-a redus, în special, în perimetrul comitatului Sătmar şi cel mult la Ugocea, Maramureş,
Bereg, Ung şi Zemplen. Transferul la distanţă era rar, ca, de exemplu, cazul celor doi timişoreni
strămutaţi la Medieşu Aurit.
Evreimea sătmăreană, în 1848, a fost caracterizată de o majoritate bărbătească (52,42%). La
micronivel, însă, situaţia nu era uniformă. Singura explicaţie plauzibilă a majorităţii masculine, o găsim în
mortalitatea infantilă sporită a fetelor.
Conscripţia a căutat să stabilească situaţia social-economică a familiilor. Potrivit mentalităţii
timpului, s-a înregistrat ocupaţia capului familiei, inclusiv a femeilor văduve, considerate ca atare. La
membrii de familie, rubrica respectivă a fost completată doar dacă respectivul avea ocupaţie aducătoare
de venit propriu. Soţia, membrii de familie adulţi (de la 18 ani) şi chiar copiii mai mari, în mod tacit, erau
consideraţi membri de familie ajutători. Plecând de la această premiză, putem defini 1740 persoane active
(19,63%). Cel mai mare grup de acest fel se găsea la Carei, cu 222 persoane (15,55).
Efectivul "cerşetorilor", "săracilor'', în general a celor lipsiţi de resurse proprii de întreţinere s-a
ridicat la 128 capi de familii, dintre care 73 la Carei. Se pare că aici au fost trecuţi şi cei care duceau o
viaţă contemplativ-religioasă şi trăiau tot din donaţii caritabile. Datele disponibile oglindesc mutaţiile
intervenite în structura societăţii evreieşti în deceniile prerevoluţionare.
Legile medievale au exclus evreii din rândul proprietarilor funciari şi nici reformele lui Iosif al lllea şi nici edi~tele de reformă nu au asigurat o schimbare radicală. Totuşi, pe plan local, limitele au fost
trecute, fiind înregistraţi 222 agricultori, 12,75% dintre persoanele active.
O însemnată parte a moşierilor căuta să scape de greutăţile producţiei, dând pământul în arendă.
Câţiva fruntaşi ai comunităţii din Carei erau mari arendaşi ai domeniului KaroJyi. Judele principal Avram
Polacsek, pe lângă prăvălie, a deţinut şi o arendă. Izrael Steinberg, responsabilul cu ajutoarele comunitare,
se ocupa cu exploatarea pământului moşieresc arendat. Alte persoane cu ocupaţie similară se găseau la
Andrid, Dindeşti, Irina, etc. O dificultate în stabilirea arendaşilor este lipsa frecventă a concretizării
termenului. Numărul lor total a fost de 241 (13,85 %). Trebuie însă precizat că arendaşii drepturilor
regaliene (cârciumari, băcani, etc.) sunt menţionaţi aparte, cu precizările necesare.
Muncitorii agricoli evrei, atât de numeroşi în deceniile următoare, încă apar sporadic. I .a Somcş
Uileac trăia "muncitorul de câmp" Borek, în etate de 60 ani. Tot aici îi putem încadra, cel puţin parţial, pe
cei 19 "zilieri" şi "muncitori cu palma" (1 ,09 %).
Evreii, de generaţii, practicau fierberea ţuicii, în ciuda îngrădirilor medievale atenuate după 1820.
Totuşi practicarea acestei meserii era în scădere, găsindu-se doar 91 persoane ocupate (5,22 %) în acest
sens.
Tradiţiile moşiereşti şi posibilităţile contemporane au determinat ca evreii, şi pe mai departe, să
se ocupe prioritar cu circulaţia mărfurilor. Desigur, evoluţiile social-economice au reclamat forme şi
metode modernizate. Pe de o parte, a crescut considerabil oferta produselor agrare, pe de altă parte,
cererea produselor industriale. La fel, moşierii erau interesaţi să arendeze evreilor drepturile regaliene
întrucât reuşeau, de regulă, să imprime acestora o rentabilitate sporită. Dificultăţile legate de dreptul de
cârciumărit i-au determinat pe moşieri să recurgă la arendare, în mod prioritar. Din acest motiv, într-o
serie de localităţi ca Terebeşti, Ghilvaci, etc„ singura familie evreiască locală era legată de această
activitate.
Conscripţia împarte în mai multe grupe pe cei ce erau ocupaţi în comerţ. Pe de o parte, apar
categorii în termeni generali, fără indicarea precisă a sferei de activitate, pe de altă parte, s-au folosit
termeni contemporani, fără să avem certitudinea utilizării lor consecvente.
De asemenea, conform tabelului de mai jos, de regulă, lipseşte indicarea locului de muncă în
cadrul unităţilor de desfacere, în special distincţia între proprietar şi calfă. Este o raritate precizarea că
Bernardin Veisz este calfă, iar Herman Nas, asociat, ambii din Carei.
născut
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I

Ocupaţia
I

Comercianţi

/ Persoane active /
264 I

T ârgoveti

87
28
14
22
59
42
6
239
4
765

Comercianţi

produse agricole
Comercian~ de animale
Comercianţi de mărfuri
Băcani
Comercianţi ambulanţi

Pilăriţe

Cârciumari
Alţii

TOTAL

Conscripţia

erau

legaţi

de

%
f 5,f 7
5,00
1,60
0,80
1,26
3,39
2,41
0,34
13,73
0,22
43,96

I
I

mai inform_:.:ază şi despre faptul că cei mai mulţi comercianţi de produse agricole
pieilor. In categoria "alţii" figurau şi negustori legaţi de exigenţele mai înalte ale
anume <loi deţinători de prăvălii cu articole de modă, câte unul de coloniale şi

circulaţia

contemporaneităţii,

medicamente.
Un element pozitiv în restructurarea ocupaţiilor a constituit-o sporirea meşteşugarilor. Au fost
înregistraţi în, total, 287 meseriaşi (16,49 %), dintre care, însă, în 24 cazuri lipseşte definirea mai concretă.
Chiar şi cu această rezervă putem stabili că se practicau cel pu~n 40 meserii. La fel, un criteriu al
dezvoltării este şi faptul că în unele ramuri, în special în croitorie, s-a produs o specializare. La Carei,
alături de 26 croitori pentru bărbaţi, lucrau 5 meseriaşi profilaţi pe croitorie femeiască. Statistic,
principalele meserii se prezintă astfel:

Meseria

Ctoitoti
Măcelari

Vopsitori
Brutari
Blănari

Nasturieri
Pantofari
Subari
Otetari
Pielari
Cizmari
Croitorese

Persoane active

100
19
13
12
11
10
8
7
6
5
5
5

% din total
persoane active
5,74
1,09
0,74
0,68
0,63
0,57
0,45
0,40
0,34
0,28
0,28
0,28
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În urma noilor exigenţe, au apărut şi meşteşugari care satisfăceau comenzi, care, în epoca
respectivă, erau considerate "lux". În acest sens, rezultă următorul tablou:

Meseria

7

% clin total
persoane active
0,40

4
4
3

0,22
0,22
0,17

2

0,11

2
1
1
1

0,11
0,05
0,05
0,05

Persoane active

Confecţionarea

pipelor
Bijutieri
Compactori de cărţi
Confecţionări de
ti2'arete
Confecţionări de
articole de aramă
Ceasornicari
Umbrelari
Plăpumari

Argintari

La Carei lucra şi o persoană care confectiona pergament, necesar, în primul rând, la transcrierea
textelor de T ora, care se păstrau pe suluri în chivotul sinagogii. In conscripţie apar şi 8 ucenici, dintre
care 4 croitori, 2 blănari şi 2 pantofari.
Consolidarea situaţiei populaţiei evreieşti a determinat creşterea exigenţelor pentru crearea de
posturi intelectuale, în special de rabini şi învăţători. În conscripţie figurează opt rabini şi trei ajutori de
rabini. La Carei funcţiona şeful rabin Pcds Mayer, având doi asistenţi. Nu toţi rabinii au avut însă o
dotaţie suficientă. Rabinul din Negreşti era, totodată, şi haham. Rabinul Levi Spitzer din Peliş practica şi
agriculn:ra. Numărul cantorilor menţionaţi ca atare se ridica la şase.
ln cadrul învăţământului s-au conturat două orientări divergente. Conservatorii căutau să limiteze
instrucţia la învăţăturile cultului precum şi scrierea şi citirea ebraică, susţinuţi de majoritatea enoriaşilor
sătmăreni. Familiile mai înstărite angajau învăţători pentru copiii lor. Cei cu posibilităţi mai mici se uneau,
în acest scop, în grup sau făceau apel la comunitate. Evidenţele nominalizează 72 învăţători, care, de
regulă, s-au calificat în Galiţia. Datorită dispoziţiilor lui Iosif a1 II-iea (1780-1790), a apărut şi "şcoala
naţională" în care s-au predat şi materii de cultură generală, în germană, iar mai târziu şi în maghiară.
Datorită opoziţiei faţă de acest tip de şcoală, în 1848, funcţionau abia doi "învăţători cu diplomă": unul la
Carei, iar celălalt la Csenger.
Elevii au fost cuprinşi în conscripţie în mod inconsecvent. Se poate presupune că majoritatea
acestora învăţa în şcoli religioase numite heder şi ieşivă, ca, de pildă, la Medieşu Aurit sau Craidorol\. Este
însă de presupus că "un şcolar" din Craidorolţ frecventa o şcoală publică mai înaltă, care începeau să se
deschidă şi în faţa tinerilor israeliţi. Unele comunităţi au angajat crâsnici, fiind înregistrate 7 persoane de
acest fel. Alimentaţia rituală era asigurată prin 25 hahami. Cumulând datele de mai sus, observăm că în
sectorul de cult şi învăţământ activau 114 persoane (6,55 %).
Intelectualitatea laică încă era puţin numeroasă. Regulile cultului, inclusiv ale alimentaţiei rituale şi
nu în ultima instanţă rezistenţa spitalelor p~blice faţă de primirea bolnavilor israeliţi, a dus la creşterea
aşezămintelor comunitare cu profil sanitar. In spitalul israelit din Carei funcţiona Eduard Grunnut având
diplomă universitară de medic. La Seini exercita praxă doctorul Mauriţiu Munk, iar la Matcszalka David
Jazik. Autorităţile contemporane au sprijinit pregătirea unor moaşe israelite, dintre care 3 erau în
activitate la Carei, Negreşti şi Curtuiuşu Mic. La Andrid se găsea un medic veterinar.
Conscripţia aruncă lumină şi asupra formării burgheziei evreieşti. Aici se poate încadra văduva lui
Avram Spitz din Carei, care "trăia de pe urma capitalului". Văduva Hanna Schwarz, tot din Carei, avea
venit din chirii. Cel mai important element însă era reprezentat de grupul celor şase "fabricanţi",
deţinători de unităţi, de tip manufacturier. La Gebe, Moise Zafir producea spirt. Se pare, însă, că el
)
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atinsese un nivel şi mai înalt, folosind şi o maşină cu aburi. Desigur, unii comercianţi şi arendaşi se
încadrau în acea clasă socială în formare.
La celălalt pol al societăţii apar servitorii şi servitoarele, acestea din urmă fiind mult căutate de
familiile înstărite, dat fiind faptul că multă vreme evreilor le era prohibită angajarea personalului casnic
creştin. D eşi există dubii în definirea preci să a acestui nomenclator, numărul total poate fi evaluat la 63
persoane (3,62 %) dintre care 26 bărbaţi şi 37 femei. Mai putem identifica şi 14 vizitii căruţaşi şi botaşi
(0,80 %).
Hotărârile dietei ungare din 1807 şi 1808 au extins asupra evreilor obligaţia militară. În
conscripţie figurează 7 bărbaţi care au încheiat stagiul, iar lskaleb era sub drapel (0,46 %).
Comunităţile sătmărene păstrau autonomia lor tradiţională. Primul demnitar al comunităţii
centrale din Carei era rabinul-şef cu jurisdicţie în tot comitatul. Funcţia de prim-jude era deţinută de
. Avram Berger, un comerciant de 47 ani, având l ocţiitor pe Avram Polacsek de 38 ani, comerciant şi
arendaş al domeniului. Acesta din urmă era curatorul spitalului şi gestionarul, "casei mari domestice",
împreună cu Iona Stern, negustor de piele "prelucrată". Isac Steinberg a fost distribuitorul ajutoarelor de
caritate. Notarul comunităţii, salariat, Leopold Steiner, se ocupa şi cu agricultura. La Peliş, rabinul cumula
şi funcţia de jude. În comunităţile mai mici, de regulă, conducerea aparţinea unei singure persoane alese.
O rubric~ de-a dreptul stranie a conscripţi ei se referrea la calificarea "comportării" persoanelor
adulte şi active. In multe locuri, completarea acesteia a fost omisă, iar în altele erau subiective, dar cu
foarte puţine excepţii pozitive. La Carei s-au instituit 12 categorii, menţionându-se la 216 persoane
comportare "bună" şi la 56 "smerită". Conducătorilor comunitari li s-au oferit aprecieri la superlativ.
Doar o singură persoană a fost apreciat "rău", iar altul ca "intrigant". În general, aprecierile negative au
fost date celor implicaţi în cauze penale, ca, de exemplu, zidarul Abram Lebi din Boineşti, care a suferit o
condamnare.
În concluzie, se poate afirma că conscripţia evreilor sătmăreni oferă o imagine veridică a situaţ:iei
zonei în perioada paşoptistă.

Evolutia
, institutiilor
, de credit
din comitatul Sătmar, în epoca dualistă
Sorin Vasile Hendea

Un capitol important al istoriei noastre naţionale, cu precădere al. istoriei moderne ~i contemporane, îl
activitatea sistemului de credit, bănci şi cooperative de credit. Intemeierea, organizarea, dezvoltarea
şi func~onarea instituţiilor de credit în spaţiul transilvan a fost unul din simptomele cele mai concludente "ale
apariţiei şi dezvoltării economiei de pia~ă capitaliste" 1 • Tocmai de aceea, pornind de la aceste realităţi,
considerăm că studierea vie~i financiar - bancare trebuie să aibă în vedere, deopotrivă, "activitatea concretă a
băncilor cât şi contribuţia personală pc care conducătorii şi funcţionarii acestora, teoreticieni sau practicieni,
au adus-o în perfectionarea mecanismului bancar"2 •
Începând ~u a doua jumătate a secolului al XIX-iea, intelecrualitatea românească din Transilvania se
va implica tot mai mult în procesul de înfiinţare şi apoi de consolidare a primelor instiruţii de credit româneşti
în această provincie. Iniţialiva sus menţionată se va concretiza în anul 1871 odată cu în~inţarea la Sibiu a
Băncii "Albina", prima instituţie financiar-bancară românească din întreaga Transilvanie. lntemeierca Băncii
"Albina" la Sibiu, cea care va domina până la 1918, prin puterea sa economică, lumea financiar-bancară
naţională, s-a înfăptuit destul de târziu, în comparaţie cu încercările reuşite ale saşilor la Braşov, în 1839 şi apoi
la Sibiu în 1841, sau ale maghiarilor la Arad în 1840 şi Târgu Secuiesc în 18553.
Cercetările noastre, cu privire la studiul sistemului de credit bancar şi cooperatist din Sătmar şi
Maramureş de până la anul 1918, se bazează, în lipsa unor lucrări edite de specialitate, în primul rând pe
materialele arhivistice bine reprezentate, anuare şi reviste economice, presa perioadei avute în vedere, studii şi
articole, precum şi unele lucrări cu caracter general. Fondurile şi colecţiile arhivistice depistate şi, în acelaşi
timp, accesibile cercetării noastre, scot în evidenţă, din păcate, doar unele aspecte cu privire la înfiinţarea şi
activitatea sistemului financiar - bancar din nord - vestul Transilvaniei. Informaţiile se referă la adunările
generale ordinare şi extraordinare ale instituţiilor de credit, liste ale acţionarilor, statute şi bilanţuri anuale etc.
Dintre sursele arhivistice, indispensabile cercetării prezente, ne-am axat pentru început asupra celor
mai importante. Direcţia Judeţeană Satu Mare a Arhivelor Naţionale este deţinătoarea u!1ui extrem de valoros
fond arhivistic, Tribunalul Satu Mare, seria Dosare de firme şi seria Registre de firme. In cadrul acestui fond
arhivistic se regăsesc informaţii relevante cu privire la înfiinprea băncilor şi cooperativelor de credit
să1mărenc, acţionarii şi clienţii acestora, activitatea desfăşurată de ele din momentul înfiinţării lor. Informaţiile
oferite de acest fond ne permit creionarea activităţii instituţiilor de credit sătmărene în termeni mai "seci",
lipsa unor informaţii detailate, mai "picante", făcându- se resimţită pc parcursul acestei lucrări.
Direcţia Judeţeană Maramureş a Arhivelor Naţionale de~ne, la rândul ei, informaţii deosebit de utile
cu privire la această problematică. Cele mai importante fonduri şi colecţii arhivistice studiate până în prezent
sunt Colecţia de documente, fond Banca de credit "Râureana" din Copalnic-Mănăştur, fond Primăria oraşului
Baia Marc, Acte prezidenţiale, fond Banca "Perşeiul" din Chiw.baia. Valorificarea informaţiilor deţinute până
în prezent a reprezentat o prioritate în elaborarea acestui studiu. Odată cu adâncirea cercetării prezente ne
propunem să valorificăm eventualele noi surse arhivistice pe care le-am mai putea depista în viitor. La fel ca în
întreaga Transilvanie, şi în comitatele Sătmar şi Maramureş primele instituţii de credit înfiinţate au aparţinut
popuJaţici maghiare. Aceasta cu atât mai mult cu cât şi după 1850 elita românească din nord-vestul
Transilvaniei era compusă din intelectuali, funcţionari ai statului, bisericii sau şcolii, mai puţin din elemente
ale burgheziei economice4 .
Un puternic centru al românismului din nord-vest s-a dovedit a fi Chioarul, cu centrul său istoric
Şomcuta Marc. În anui 1880 această localitate avea o populaţie de 1873 locuitori, din care 1260 erau români şi
reprezintă

Vasile Dobrcscu, Silte11111/ de m1dit ro1111/11esufi111'ra11s;/11a11io (1872-1918), Ed. Un iv. "Petru Maior", Târgu Mureş, 1999, p. 9.
Mihai D. Drecin, Ho11rn Albina dtit Sibi11 - inslilu/ie 110/ională a ron1ii11ilor /ra111i/ivi11mi (1811-1918), Ed. Dacia. Cluj-Napoca. 1982, p. 5.
J Mihai D. Drccin, Vasile 11obrescu, CoMiderofii osttpra Ii1k1n111HijÎl1antiar·ba11tar romdlllK
Traniils'allia (1861-1918) , în '"Istorie financiar-bancară. Studii
:1.<upra binalor din Aumo-Ungaria (1867-1918)", voi. II, Ed. Docia, Cluj-Napoca, 2001, p. 43.
• Sorin Vasile Hendea, 1ntrp11t11rile ap11ri/iti rooJ>limlit~lor şi bă11dlor de mdil ;„ co1nilaltlt Sdtmor şi Mara111111î:/ (11 dom1j111ntilalt a ucolul11i al XIX-lt11 - Î11"p11t11/
ncolu/11i al XX-iea), referat, Oradea, 2002 ( în manuscris dactilogr:ifiat).
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numai 458 maghiari 5. Aici se va înfiinţa la 1883, din .i.niţ:iaciva avocatului român Nicolae Nylvan şi a altor
dttorva intelectuali locali, Casa de p ăstrare S.A. din Chioar (K6varvideki takarekpenztâr)6.
Înfiinţat cu un capital modest de numai 11.000 fl., institutul de credit şomcutean va cunoaşte o
evolu~e ascendentă, înscriindu-se, Ja scurt timp de la înfiinţare, în rândurile celor mai importante instituţii
similare din comitat. La numai un an de la înfiin~area acestuia, la propunerea directomlui executiv Nicolae
Nylvan, capitalul social este mărit la 20.000 A, printr-o nouă emisiune de aqii 7 • Această propunere, aprobată
de aqionarii institutului, a fost făcută în adunarea generală extraordinară din 23 noiembrie 1884, fiind
precedată de o impresionantă prelegere a directorului executiv cu privire la perspectivele acestui institut de
credit 8 . De altfel şi preşedintde institutului aprecia, doi ani mai târ..du, evoluţiile pozitive ale băncii,
considerând, Ja 1886, di greută~le începutului sunt deja depăşite?. De la an la an, Casa de păstrare S.A. din
Chioar va înregistra o creştere semnificativă a profitului net, precum şi a depozitelor spre fructificare depuse
de clientclă 10 , după cum urmează (ve;d tabellll 1).
Notă: pentru a nu încărca excesiv tabelele. s-au eliminat din bilan~urile anuale creiţarii (Cr)
~i filerii (F) - unitătiJe divizionare ale FlorinuJui (FI). până la 1900. respectiv, coroanei (K). după
1900.
'
Din dacele prezentate se poate observa ritmul ascendent, atât în ceea ce priveşte profilul net
Înregistrat de instjtut, cât şi în privinţa încrederii de care acesta se bucura în rândurile populaţiei, realitate
reflectată de depunerile spre fructificare ale acesteia. Categoric anii de vârf s-au înregistrat după 1905, atunci
când institutul ajunsese la maturitate. Din păcate criza economică şi financiară din perioada 1912-1913,
urmată de declanşarea ră%boiului mondial, au stopat pentru moment rezultatele po7.itive ale Casei de păstrare
din ţfoutul Chioar. Înfiinţarea la anul 1901 a Institutului de credit şi economie "Chiorana", din aceeaşi
localitate, nu a afectat deloc activitatea Casei de păstrare, cele două instituţii bancare desfăşurându- şi
activitatea În paralel până la 1918.
Un moment important în întărirea puterii economice a institutlllui s-a derulat la 9 ianuarie 1898 în
timpul adunării generale extraordinare desfăşurate în localitatea Şomcuta Mare 11 • Directorul executiv Nicolae
Nylvan, făcând apel la evoluţ:iilc po7Jtive ale institutului, propune "mărirea capitalului social al instirutului"l2
de la 20.000 fl. la 40.000 fl„ prin emiterea a 400 acţiuni nominale noi a 50 fl./fiecare. Din prospectul de
subscriere a noilor acţ:iuni emise rezultă faptul că vechii ac~cmari vor achita pentru fiecare din noile ac~u11Î
subscrise o taxă suplimentară de 1 fl. (cheltuieli de subscriere), în timp cc noii acţionari vor a\'Ca de achitat 87
fl. 50 cr. pentru fiecare acţiune subscrisă. Din această sumă, 50 fl. se vor vărsa la capitalul social al institutului,
37,5 fl. pentru fondul suplimentar de rezervă şi 1 fl. pentru cbeltuicWe de subscriere. În momentul subscrierii
acţ:ionarii sunt obligaţi a achita 3011"0 din valoarea nominală a acţiunilor subscrise, restul de 70% fiind achitat în
rate procentuale de câte 10% în fiecare zi de 1 a lunii până în octombrie 189813. Analizând listele de
subscriere, observăm că cele mai multe acţiuni au fost subscrise de Horvath Bertalan din Sărmăşag (20
acţiuni), Culcean Nuţu din Remetea (12 acţiuni), Nicolae Nylvan (10 acţiuni) etc. Cu alte cuvinLe au subscris
în special vechii acţionari ai institutului, cei mai mulţi fiind din Şomcuta Mare şi împrejurimi, atât români cât şi
maghiari 14 .
Pentru anul 1907 este anunţată o nouă adunare generală extraordinară care îşi propunea dublarea
capitalulL1i social al institutului de la 80.000 k. la 160.000 k. 15. Desfăşurată în ziua de 18 august în localitatea
Şomcuta Mare, adunarea aprobă propunerea Direcţiunii, hotărând o nouă emisiune de 800 acţiuni nominale a
100 k/fiecare. Noii aqiooari urmau a achita o taxă suplimentară de 5 k / ac~une subscrisă. Subscrierea noilor
acţiuni urma a se Încheia la 1decembrie190716,

s 1<.mudmiittlHItlift 1880. Tromtltwma, coord. Traian Ro rnnu, Ed. Staff, Cluj.Napoca, p. 238-239.
•Sorin Vasile Hcndea, op. cit„ p 6-8.
7 Arhivele Na1înnale-Dîrccţ:iajudc1cană Saru Mare ("in continuare A.N.-DJ.S.\!.), jofltlTrib1malHIS0111lvlurt. Seria Do1oredtjir111r, clo$. 13 /Şomcuta
i\l>rc, f. 54 55.
8 /bitle111, f. 5 1-56.
'' I b11fe111, f. 78.
10 lbidt1H, f. 82, f. 116, f. 153; do$. 14 /Şomcuta, f. 1, f. 8,f. 55,f. 69, f. 82, f. 103, f. 117, f. 136-137, f. 157, f. 178; dos. 15/ Şomcuta, f. 116,f. 164 16/
Şomcuta, f. 6 -7, f. 25, f. 39, f. 63, f. 87, f.111, f. 138; dos. 17/ Şomcuta, f. 61, f. 71, f. 93, f. 107; dos. 18/ Şomcuta. f. 18, f. 52, f. 76, I. 94; dos. 19/
Şc)n1cuta, f. 6, f. 20, f. 25 26, f. 44.
11 lbidt111, dos. 15 I Şomcuta Marc, f. 3-6.
12 lbidtm, f.4.
I} //Jitfnll, f.7.
14 fl1idm1, 8-51.
is " Sz.almaf'l'llty,rti KOz!ol!f' (lnfan1111/io Salmdrtand), Carei, nr. 30 din 28 iulie 1907, p. 6.
"A.N.-D.J.SM„/ond 1nbHnaM So/11 Mttrt. Stria DoJ01• dtjirm<, dos. 17 /Şomcuta Marc, f. 27.

Evoluţia instituţii/cr de credit din

co111itatul Sătmar, fn epoca dualillă

79

Ultima emisiune de acţiuni se produce în anul 1911, atunci când Direcţiunea "propune ridicarea
capitalului social al institutului de la 160.000 k la 240.000 k" 17, Adunarea generală ordinară din 19 februarie
1911 aprobă propunerea Direcţiunii de mărire a capitalului social de la 160.000 k la 240.000 k printr-o nouă
emisiune de 800 acţiuni nominale în valoare de 100 k/acţiunea. La cele 100 k se adaugă 3 k/acţiune cheltuieli
de subscriere, achitându-se în final suma de 103 k/acţiune subscrisă 18 .0 puternică lovitură pentru institut a
reprezentat-o retragerea, în anul 1899, a directorului executiv Nicolae Nylvan, locul acestuia fiind luat de Man
Lajos'9. Nicolae Nylvan se va regăsi printre fondatorii Băncii "Chiorana" din aceeaşi localitate, începând cu
anul 1900 aflându-se şi în Direcţiunea acesteia.
Principalele operaţiuni bancare promovate de Casa de păstrare din Chioar au fost creditele ipotecare,
cambiale şi pe obligaţiuni, credite orientate, conform articolului 1 din Statute, atât pentru a satisface nevoile
agricultorilor, cât şi pentru industrie şi comerţ20 • Operaţiunile bancare promovate de institutul şomcutean au
cunoscut o evoluţie direct proporţională cu dezvoltarea acestuia, fiind totodată tributare perioadelor de criză
cu care s-a confruntat în special după anul 1910 (vezi tabelul 2)2 1•
Cea mai puternică dezvoltare au cunoscut-o împrumuturile cambiale. Ele sa tisfăceau cerinţele curente
ale gospodăriilor ţărăneşti. Cu toate acestea ele nu erau adecvate situaţiei economice din lumea satelor, ţăranii
având nevoie de credite pe termen mediu şi lung, în vederea rentabilizării investiţiilor realizate în proprietatea
agricolă. Conducerea băncii le prefera tocmai datorită rulării mai rapide a capitalului şi obţinerii unor beneficii
însemnate. Ele au avut o evoluţie ascendentă, impunându-se ca fiind cea mai importantă formă de creditare
până la 1918.
În anul 1911 creditele cambiale şi cele cu acoperire ipotecară se apropiau sensibil de suma de
2.000.000 k. Criza economică a anului 1912 şi izbucnirea războiului mondial vor stopa această creştere.
Începând cu anul 1910 se vor impune tot mai mult creditele cambiale cu acoperire ipotecară. Creditul cambial
cu acoperire ipotecară corespunde cel mai bine activităţilor economice din mediul agrar, alături de creditul
ipotecar. Acordarea acestui tip de credit era riguros controlată şi se adresa în special ţărănimii mai înstărite.
Debitorilor li se cereau date precise asupra averii mobile şi imobile. Ele erau acordate pe termen lung şi cu
dobânzi accesibile. Casa de păstrare din Chioar a acordat credite ipotecare încă din momentul înfiinţării sale.
Ele au cunoscut un ritm ascendent până în anul 1904, după care au început să scadă treptat.
Împrumutul pe efecte publice Qombardul) a fost practicat începând cu anul 1889. Întrerupt în anul
1891, acest tip de credit este reluat în perioada 1895-1900 şi revine în anul 1903. Va cunoaşte o dezvoltare
spectaculoasă începând cu anul 1910, pe întreaga perioadă de criză financiară şi economică ce caracterizează
perioada 1912-1918.
Banca Comercfală S. A. din Baia Mare (Nagybânyai Kereskedelmi Bank Rcszvenytarsasag) îşi
propunea, conform "Prospectului" semnat la Baia Mare în data de 6 mai 189022, de:.:voltarea unor afaceri
bancare cât mai complexe. Şi acest institut de credit băimărean pornea cu un capital social de SO.OOO fl„
constând din 1.000 aqiuni nominale a câte 50 fl. fiecare. D urata de funcţionare a institutului urma a fi de 30
ani. Semnatarii acestui "Prospect" îşi arogă dreptul, în conformitate cu prevederile Legii comerciale, de a face
parte din rândurile primei Direcţiuni a băncii 23. Listele de subscriere24 scot în evidenţă caracterul majoritar al
clementului maghiar şi evreiesc din Baia Marc şi Sătmar, lipsind aproape cu desăvârşire prezenţa elementului
românesc.
Adunarea generală de constituire a Băncii Comerciale, desfăşurată la data de 18 cnai 1890 25 ,
consfinţeşre hotărârile luate în întâlnirea din 6 mai. Noua conducere a institutului este acceptată de adunare, la
fd şi Statutele26 după care acesta urmează a funcţiona. Presa centrală din Budapesta anunţă desfăşurarea
primei adunări ordinare a băncii pentru ziua de 25 ianuarie 189127• Din raportul Direcţiunii, încheiat la aceeaşi
dată, reiese faptul că activarea acestui institut de credit a început foarte greu. Nemulţtimirea Direcţiunii
1•

"KJ11imdih" ( Ţara ChioaruJui ), Şomcura Mare, din 29 ianuarie 1911, p. 5· 6.

" A.I\. O.J.S.\i„ fond Trib1111aM Salu li fa„. Stria Do1aTP de firme, dos. 18 / Şomcuta Marc, f. 7.
' llnilfm, doţ. 15 / Şomcuta Ma re, f. 168.
• /bulmt,dos. 13 I Şomcuta J\lare, f. 17.
11
lbidtm,f. 82, f. 116,f. 153; dos. 14 I Şomcum,f. 1, f. 8, f. 55, f. 69, f. 82, f. 103, f. 117, f. I 36· 137, f. 157, f. 178; dos. 15/ Şomcuta, f. 116, f. 164-16/
Şomcuta, f. 6-7, f. 25, f. 39, f. 63, f. 87, f.111, f. 138; Jos. 17I Şomcuta, f. 61, f. 71, f. 93, f. 107; dos. 18/ Şomcuta, f. 18, f. 52, f. 76, f. 94; dos. 19/
Şomcurn, f. 6, f. 20, f. 25·26, f. 44.
ll Jhidrm. dos. 94/l:laia Mare, f. l - 18.
se vor regăsi: Oioszeghy S:indor, director, I ludoba Gusztav, preşedinte, Roscnfcld Israel, Almee L1jos, Beszenszky Antal, Bani•:isz Albert,
Dominusz Mi\r, Farkas Mozes, dr. Goudos M6r, Har:icsek Vilmos, dr. Har:icsck Imrc, Hirsch Abrâhâm, Matolcsy Lajos, dr. 1'.fiskolczy S:indor, Schuck
lmlor, Schuvazz Albcrt, Stcinfeld Mor, Sz:isz J67_sef şi Zscr:inszky lozscf.
l' lbult11t.
lS //t11lt11r,f. 19 - 22.
l.l Astfel, aici

21. lhirltm, f. 44 - 53.
1'"BHd11pt11i Kiizliinj',

(Informaţia de Budapesta), Budapesta, nr. 7 din 10ianuarie1891, p. 18.
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de la faptul că acţionarii instirutului nu au achitat sumele necesare subscrierii acţiunilor, din cei
SO.OOO fl. institutul încasând doar 22.000 f).28. La data de 8 ianuarie 1893 Direcţiunea băncii propune dublarea
capitalului social al acesteia la 100.000 fl. (200.000 k.)29. Adunarea generală clin 2 februarie 1893 votează
propunerea Direcţiunii, astfel încât capitalul băncii este ridicat la 100.000 fl. (200.000 k.) constând din 2.000
acţiuni nominale cu valoare de 100 k./acţiune30. Afacerile institutului de credit băimărean s-au dovedit a fi
modeste cel puţin în primii ani de activitate ai acestuia. Din bilanpirile anuale ale băncii rezultă pierderi
înregistrate între anii 1900-1904 (vezi tabelul 3)31.
După un început destul de greu, Banca Comercială din Baia Marc va cunoaşte o criză profundă în
perioada 1900-1905. După acest an urmează o redresare a institutului, reflectată şi în profitul anual obţinut de
acesta. Perioada de criză financiară clin anii 1912-1914, care a afectat întregul sistem de credit clin Sătmar, a
fost resimţită şi de institurul de credit băimărean. În această perioadă profitul net înregistrat va cunoaşte o
nouă scădere, revenindu-şi odată cu anul 1915.
În urma pierderilor repetate de capital din perioada 1900-1905, Directiunea, ajunsă în imposibilitatea
'
de redresare a institutului, propune în anul 1903 scăderea capitalului social al acestuia32. Io adunarea generală
ordinară clin 30 martie 1904 s-a hotărât scăderea capitalului social de la 200.000 k. la 150.000 k., prin
retragerea a 1500 acţiuni nominale a câte 100 k. fiecare33. De altfel până în anul 1918 nu vor mai avea loc alte
urcări sau coborâri ale capitalului Băncii Comerciale din Baia Mare.
Pentru ziua de 18 august 1895 este anunţată desfăşurarea unei adunări generale extraordinare3 4 •
Aceasta avea drept scop alegerea unui nou director executiv în persoana dr. Hanicsek Imre, în condiţiile în
care fostul director executiv încetase din viaţă. Di6szeghy Sindor fusese "conducătorul neobosit al institutului
încă de la începuturile acestuia", institut pe care, se arară în document, "l-a slujit cu multă credinţă"35.
Anul 1898 marchea7.ă retragerea din funcţie a preşedintelui institutului băimărean. Badini Hudoba
Gusztâv este înlocuit în funcţie de acţionarul Berenc%ei Kovâcs Ge;,,a, decizie luată în adunarea generală
ordinară a institutului desfăşurată în ziua de 6 martie 189836. Acesta va îndeplini funcţia de preşedinte până în
anul 1908, atunci când adunarea băncii hotărăşte înlocuirea sa cu Fabian Lajos. Tot acum are loc şi numirea în
funcţia de director executiv a acţionarului Vasile Moldovan. Românul ocupă funcţia de director executiv prin
vacantarea acesteia datorită decesului predecesorului său37 •
Principalele operaţiuni practicate de conducerea Băncii Comerciale clin Baia Mare au fost creditele
cambiale, cambiale cu acoperire ipotecară, creditele pc obligaţiuni şi cele în cont curent (în florini şi creiţari
până la 1900, în coroane după 1900).
Creditele acordate populaţiei de institutul de credit băimărean erau direct proporţionale cu puterea
economică a acestuia, variind în funcţie de perioadele de criză economică pe care era nevoit să le traverseze.
Creditul ipotecar, cel mai avantajos pentru gospodăriile ţărăneşti din împrejurimile oraşului, a fost practicat de
această bancă în perioada 1892-1900. f ncepând cu anul 1901 el este sistat, banca introducând creditul pe
obligaţiuni. Acesta va atinge punctul de vârf în anul 1911 după care, începând cu anul 1912, înregistrăm o
scădere . Principala operaţiune a băncii rămâne creditul cambial. Acesta cunoaşte o evoluţie pozit.ivă, afectat
fiind totuşi de criza traversată de institut în perioada 1900-1905. Atinge cel mai înalt nivel în anul 1911, după
car<:: urmează o nouă descreştere. Începând cu anul 1913 se va impune creditul cambial cu acoperire i potecară
(vezi tabelul 4)38.
Banca Comercială s-a impus în viaţa financiar-bancară şi economică clin Baia Mare şi împrejurimi.
Chiar dacă s-a dovedit a fi un institut de credit modest, cu operaţiuni pe măsură, cu toate că a traversat
numeroase crize, a rezistat în timp, continuându-şi activitatea şi după anul 1918.
În localitatea Carei se înfiinţează, începând cu anul 1891, Banca Comercială şi Industrială S.A.
(Nagykarolyi Kereskedelmi es lparbank Reszvfoytirsasâg), cu un capital social de 100.000 fl., constând din

.

A.N.-D.J.SM., fo11dTribH11alu/Sa111 Morr. Seria Do1are deflr111e, dos. 94 /Baia Marc:, f. 81-82.
Tbide111. dos. 95 I ~aia Mare, f. 17- 18.
Jo Ibidem, f. 12.
' 1 lbilkm, dos. 94 / Baia Mare, f. 81, f. 105; dos. 95 / Baia Marc, f. 17, f. 50-51, f. 73; dos. 96 / Baia Marc, f. 8, f. 35-36, f. 53-54, f. 78, f. 127- 128, f. 132133; dos. 97 /Baia Marc, f. 52, f. 105,f. 115-116, f. 158; dos. 98 / Baia Marc, f. 2, f. 18, f. 44-45, f. 57, f. 72, f. 91. f. 112, f. 122, f. 138; dos. 99 /Baia
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" Tbidnn, f. 120-121.
34 "l311dap.rli Kiiz!ii'!J'', (Informaţia de Budapesta), Budapesta, nr. 178 din 4 august 1895, p. 13.
JS A.N.-D.J.SM., fand Trib11na/11/ S11/N Man. Seria Dosare deJimtt, dos. 95 /Baia Marc, f. 87.
"' Ibidem, dos. 96 / Baia Marc, f. 61-62.
37 Ibidem, dos. 98 / Baia l\lare. f. 28-29.
30 Ibidem, dos. 95 /Baia Mare, f. 2, f. 46, f. 70; dos. 96 /Baia ~fare, f. I, f. 38, f. 55, f. 80, f. 107, f. 124; dos. 97 /Baia Mare, f. 4, f. 52, f. 105, f. 118119, f.155;dos. 98 I Baia Mare, f. 2,f. 18, f. 39, f. 57, f. 72, f. 91, f. 112, f. 122, f.138;dos. 99 / BaiaMare,f. 2, f. 14, f. 33, f. 43.
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500 acţiuni nominale cu o valoare de 200 fi. fiecare. Potrivit " Prospectului" din 1 iulie 189139, în momentul
subscrierii urmează a se achita 10% din valoarea acţiunilor, până în momentul desfăşurării Adunării generale
constituante încă 10%, restul achitându-se în rate lunare până la finele anului în curs.
Conform rece n sământului realizat în anul 1880 de autorităţile maghiare, oraşul Carei (Nagykiroly)
avea o populaţia de 12.523 locuitori, din care 337 români, 11.585 maghiari, 140 germani, restul aparţinând
altor etnii40. Aşa se explică faptul că toate in stituţiile de credit înfiinţate până la anul 1918 în loca]jtatea Carei,
al doilea oraş ca mărime şi importanţă pe raza comitatelor Sătmar şi Maramureş, au aparţinut populaţiei
maghiare şi evreieşti. Iniţiatorii "Prospectului" din 1 iulie 1891 îşi rezervă dreptul de a face parte din prima
conducere a băncii41.
Realizând o scurtă analiză a listelor de subscriere constatăm că marea majoritate a acţionarilor sunt
din o raşul Carei; predomină în mod covârşitor elementul maghiar şi evreiesc; cele mai multe acţiuni fiind
subscrise de K.aufmann Marton, K'lufmann Jgnatz, Schillerwcin D6z sa şi Adam M6r, fiecare cu câte 30 de
acţiurn nominale 42 . Din Procesul verbal al adunării generale constituante43 din 8 septembrie 1891, rezultă
faptul că aici s-a validat conducerea noului insrirut, subscrierea acţiunilor a decurs con form " Prospectului", în
final fiind dezbătute şi aprobate de adunare Statutele institutului de credit careian44. Conform art. 1 din aceste
Statute, scopul institutului este acceptarea depunerilor de la populaţie, fructificarea acestora în afaceri
rentabile; acordarea de credite pentru comerţ, industrie şi agricultură, atât pe raza oraşului Carei cât şi în
zonele din preajma acestuia.
Prima mărire de capital se produce relativ repede de la în fiinţarea băncii. În adunarea generală
extraordinară din 22 septembrie 1895 are loc dublarea capitalului la 200.000 fi. (400.000 k) prin emiterea a 500
acţiuni nominale noi cu valoare de 200 fl./acţiune4s. Acestea au fost subscrise în special de vechii acţionari ai
institutului, ele urmând a fi achitate până în luna octombrie a anului 1896 46. Evoluţiile spectaculoase
înregistrate de institut în perioada imediat următoare au permis Direcţiunii urcarea capitalului social al băncii
în două etape succesive. Astfel, adunarea ge nerală extraordinară din 4 noiembrie 1906 a hotărât mărirea
capitalului de la 400.000 k la 600.000 k. Această creştere de capital s-a realizat printr-o nouă emisiune de 500
acţiuni nominale cu o valoare de 400 k. / acţiune47 . Dublarea capitalului băncii la 1.200.000 k. a fost hotărâtă
în adunarea generală extraordinară din 20 septembrie 1911. De această <lată au fost emise 1.500 acţiuni
nominale cu o valoare de 400 k. / acţiune48.
Din păcate în anii de criză ai războiului m ondial, conducerea băncii este nevoită să micşoreze
capitalul social în vede rea măririi fondului de rezervă. În adunarea generală extraordinară din 11 iulie 1917 s-a
hotărât micşorarea capitalului de la 1.200.000 k. la 600.000 k. Scăderea s-a realizat prin transformarea
ac~unil or nominale cu valoare de 400 k. / acţiune în acţiuni nominale cu valoare înjumătăţită. Diferenţa de
600.000 k. a fost ataşată la fondul de re%ervă al instirutului 4 9. Această decizie a fost făcută publică prin
intermediul presei centraJe5o.
Anii 1899-1900 marchează transformări importante la nivelul conducerii institutului. Decesul
preşedintelui Kovacs Jozsef, unu.I dintre "cei mai febrili întemeietori ai institutului nostru"S1, îl aduce în
fru11tea băncii pe fostu l vicep reşedinte Berger Armin, proprietar de terenuri în Carei 52. Tot cu ocazia
desfăşurării adunăm generale ordinare din 18 februarie 1900 este acceptată demisia, pe motive J e bătrâneţe şi
sănătate, directorilor executivi Kaufmann Marton şi K.aufmann Ignatz. Dup ă ce adunarea generală
extraordinară din 10 decembrie 189953 hotărâse desfiin~rea unuia din cele două posturi de director executiv,
această funcţie îi va reveni lui K.aufmann Jen6.

W lhid<1n, dos.
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•• Rtttnui111â11/11/ din 1880. Tr.nuilvonirr, p. 274-275.
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Una dintre operaţiunile importante ale Băncii Comerciale şi Industriale din Carei a reprezentat-o
depunerile populaţiei în depozite spre fructificare şi în cont curent. Ele aveau menirea de a veni în sprijinul
capitalului social al institutului. Din aceste depozite banca putea acorda credite populaţiei, diferenra de
dobândă reprezentând profitul acesteia (vezi tabelul 5)54.
Din bilanţurile anuale ale Băncii Comerciale şi Industriale din Carei rezultă evoluţia pozitivă a
depunerilor spre fructificare a populaţiei precum şi a profitului net înregistrat de bancă în primii ani de
activitate Totuşi, perioada 1896-1900 reprezintă un regres în acest sens. Începând cu anul 1900 observăm o
nouă creştere a depunerilor, dar şi a profitului net înregistrat. Depunerile spre fructificare vor avea de suferit
în primii ani ai războiului, redresându-se spectaculos în anul 1917. În acest an ele vor atinge pragul de
2.856.994 k. Tot în 1917 vor atinge nivelul maxim şi depunerile în cont curent. De asemenea, după o perioadă
de stagnare, institutul va obţine un profit semnificativ de 72.108 k.
Obiectul de activitate al băncii careiene consta în acordarea de credite populaţiei (vezi tabelul 6)55.
Aceste credite erau orientate atât spre producătorii agricoli cât şi spre activităţi comerciale şi industriale. Încă
de la început s-au impus creditele cambiale. Acestea au avut o evoluţie relativ constantă până în anul 1902.
Lipsa documentelor din arhive nu ne permit analizarea perioadei 1903-1913. Cert este faptul că în anul 1914
nivelul acestor credite era de 2.475.968 k 05 f. Din acest moment, probabil pe fondul derulării războiului, ele
vor scădea până la 1918. În 1914 existau deja şi creditele cambiale cu acoperire ipotecară. Ele au fost deruJate
de bancă probabil mai devreme Însă aceleaşi greutăţi în documentare, amintite mai sus, nu ne permit o
evaluare completă.
Creditul ipotecar este practicat încă din momentul înfiinţării băncii. Acesta cunoaşte o "explozie" în
anul 1896, după care are un curs constant. Anul 1914 relevă fonduri substanţiale acordate acestui tip de credit,
aflat într-o permanentă creştere până în anul 1918.
•
Efectele publice şi realităţile au devenit o prioritate pentru institut după anul 1900. ln timpul cri~ei
financiar-economice din anul 1898 s-a înregistrat o scădere spectaculoasă de preţ a proprietăţilor funciare. In
aceste condiţii institutul achiziţionează o suprafaţă de peste 1.250 holde pământ arabil în zona Tăşnad, în
valoare de peste 170.000 fl. Terenul fusese achiziţ:ionat în ideea de a fi valorificat în mod favorabil atunci când
acest lucni va fi posibil. Până la acel moment institutul urmea7.ă a-1 administra prin intermediul unui
administrator al băncii56 .
În concluzie, putem afirma, în stadiul actual al cercetării, că Banca Comercială şi Industrială din Carei
s-a impus la un moment dat ca fiind "cel mai puternic institut de credit din oraş şi din întreaga zonă",
atingându-şi scopul pentru care s-a înfiinţat, acela de a "satisface nevoile de capital din comert, industrie şi
agricultură"S7 .

Anul 1892 marchează începuturile activităţii Institutuluj de credit şi economie "Sătmăreana"
S.A. din Seini. Dr. Vasile Lucaciu deplânge realităţile din ţinutw:ile sătmărene, apreciind că "românii din
Sătmar sunt cei mai expuşi, cei mai persecutaţi, cei mai împilaţi şi opriţi în dezvoltarea lor culturală,
economică-natională" şi, ca atare, consideră că "aici este mai multă trebuintă de sprijin moral şi material din
partea amicilo'r culturii şi progresului nostru". În continuare liderul polit{c salută reuşita sătmărenilor de
înfiinţare a <Sătmărenei>, "institut de credit şi de economii, societate pe ac~i, cu un capital acţionar de 100
OOO florini". El face apel la conştiinţa tuturor românilor, locuitori ai ţinuturilor sătmărene, pentru a veni în
ajutorul noului edificiu economic "prin cumpărarea acţiunilor emise de comitetul fondator al <Sătmărenei>'',
~nând seama de "menirea importantă ce o are <Sătmăreana> în viaţa noastră economică-naţională". De altfel,
dr. Vasile Lucaciu nu se găsea la prima iniţiativă de acest gen. Încă în anul 1886, când s-a înfiinţat
Asociaţiunea de credit "Perşeiul" din localitatea Chiuzbaia, de lângă Baia Mare, a fost iniţiatorul şi directorul
acestor cooperativess.
Societatea pe acţiuni "Sătmăreana" şi-a început activitatea în anul 1892, în localitatea Seini, din
comitatul _?ătmar, prin transformarea şi amplificarea activităţii mai vechii Asociaţii de credit "Perşeiul" din
localitate. ln fond, o simplă cooperativă de credit, aceasta s-a înfiinţat în urma demersurilor realizate de Alexiu
Berinde. La 1892 banca "Sătmăreana" din Seini se num ăra printre cele 37 de bănci româneşti existente la acea
dată în Transilvania. Ea a avut un rol deosebit de important în impulsionarea şi dezvoltarea sistemului de

dos. 467 /Carei, f. 42· 4\ f. 74-75, f. 105-106; dos. 468 /Carei, f. 7-8, f. 43-44, f. 75-76, f. 99 100; dos. 469 I Carei, f. 6-7, f. 37-38, f. 63-64, f. 88-89, f.
175· 176; do~. 470 I Carei. f. 12-13, f. 52-53; dos. 471 I Carei, f. 4 5.
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credit şi cooperatist românesc în ţinuturile sătmărene la finele secolului al XlX-lea şi în primele două decenii
ale secolului următor, întinzându-şi influenţa în zona Someşului şi Ţara Oaşului.
Iniţiativa înfiinţării unei bănci româneşti pe meleagurile sătmărene au avut-o 17 intelectuali din partea
de nord a Transilvaniei, personalităţi de seamă ale mişcării cultural-naţionale din a ceas tă parte, întruniţi în
data de 1 decembrie 1890 în localjrarea Seini59. Deschizând adunarea Alexiu Berinde arăta scopul pentru care
a convocat această adunare: "să hotărască asupra lipsei de înfiinţare a unui institut de credit şi economii în
Seini". La propunerea lui dr. Vasile Lucaciu s-a ales ca preşedinte George Pop de Băseşti iar ca notar George
Achim. În continuare, adunarea "unanim hotărăşte înfiinţarea unui instirut nou, iar cei de faţă primesc în
corpore a fi membri în comitetul fondator". S-au ivit discupi în privinţa valorii capitalului social şi valorii unei
acţiuni, prevalând părerile lui Gavril Barbu!, dr. Vasile Lucaciu şi Atanasie Damian: 1000 de acţiuni în valoare
de 100 florini fiecare, deci un capital total de 100 OOO florini6°.
S-a hotărât, de asemenea, ca acţiunea de subscriere a acţiunilor să se încheie la 1 martie 1891,
alegându-se şi un birou care să se rezolve problemele curente: Augustin Pelle, preşedinte, Alc.~u Berinde,
casier, Alexandru Ştcţiu, controlor.
Adunarea generală de constituire a "Sătmărenei", convocată prin intermediul "Gazetei Transilvaniei"
din Braşov (martie 1891) şi ''Luminătorul" din Timişoara (martie 1891), s-a desfăşurat la 20 aprilie 1891 tot la
Seini, la ca participând 85 de persoane reprezentând 420 de acţiuni din totalul de 1OOO de acţiuni ale noului
institut de creditf' 1• Cei prezenţi la adunarea din 20 aprilie 1891 au ales conducerea noului institut62 • Aceeaşi
adunare de constituire a adoptat Statutele institutului, de unde reiese şi obiectivul acestuia: "primirea
fondurilor băneşti prin acordare de dobânzi"63.
În raportul Direcţiunii din data de 20 ianuarie 1893, semnat de preşedintele institutului George Pop
de Băseşti şi directorul general Alexiu Berinde, privind anul de gestiune 1892, se aduce la cunoştinţa
acţionarilor greutăţile inerente cu care se confruntă institutul în momentele de început ale activităţii sale.
Raportul insistă, de asemenea, asupra rolului primordial pe care l-a avut cooperativa "Perşeiu1" în cei şase ani
de activitate, aceasta "dezvoltând un folositor sistem, care a dat impulsul necesar înfiinţării <Sătmărenei>,
ţinând cont de faptul că ac~ionarii acestuia sunt şi acţionarii noştri şi, în perfe.ctă concordanţă cu legea, întregul
capital al acesteia, precum şi deponenţii, au trecut în noua structură"64 • lntrunirilc anuale ale acţionarilor
institutului erau din timp publicate în presa locală a vremii. Astfel, spre exemplu, adunarea generală a
acţionarilor "Sătmărenei" din 21 februarie 1893 fusese anunţată în presă, sub semnătura directorului Alexiu
Berinde, încă de la începutul lunii februarie a anului respectiv65. De regulă aceste anunţuri erau însoţite de
prezentarea amănunţită a ordinei de zi ce urma a fi dezbătută în cadrul şedinţei. După cum reiese din
"Catalogul alfabetic al acţionarilor Sătmărenei", datând din 31 decembrie 1893 şi cuprinzând 369 de acţionari,
putem observa că aceştia erau în marea lor majoritate originari din cornitatul Sătmar, dar şi din alte colţuri ale
Transilvaniei sau chiar ale Imperiului dualist66. Îmbucurătoare este participarea "Albinei" din Sibiu atât la
iniţiativele înfiinţării celui mai puternic institut de credit a românilor sătmăreni, cât şi la orgaruzarea şi
dezvoltarea acestuia, prin cele 50 de aqiuni achiziţionate67 .
Raportul Direcţiunii "Sătmărenei" din 17 februarie 1899 are aprecieri pozitive cu privire la evoluţia
institutului. Totuşi, noua comisie întrunită cu scopul vădit de a realiza o analiză economico-financiară a
activită~ institutului de credit sătmărean, a ajuns la concluzia că directorul executiv al acestui institut, Alexiu
Berinde, "nu este suficient Jc interesat în problemele institutului, poate chiar depăşit de unele probleme

s' George Pop <le Băseşri, dr. Vasile Lucaciu, Alcxiu BerinJe, Augustin Pelle din Pomi, Ioan Costin tho T:'luţii de Sus, Gavril Sabo <lin Bixad, Alexandru
Şteţiu avoca1 în Seini, /\ui.,'\lsl.În I'aji proprietar în S:irbi, Atanasie Demiao paroh <lin Negrcş1i, Gavril La?.~r de Purdrcţi din Sanislilu, George 1\chim
oficiant J>OŞL'll în Seini, Flo rian Ciocan avocat în Cehu Silvaniei, D emctriu Suciu avocat în Cehu Silvaniei, Aurel Pcllc din Pomi, (.Yavril Barbul
proprieiar in i\locira, Vas ile Anderco din Odoreu, Aoroniu Ghica din Valea Vinului.
'" 1. Plugaru, "Sălmămma" d1i1 Seini, <ta 111ai importa111ti bancă româ11tastă din comila/HI Sa/111\!lan (11), în "Pcnrru Socialism" (!:laia Marc), nr. 9.900 din 6
septembrie 1987, f. 2.
" 1 A.N. ·DJ.SM., fo11dTribJ1rt11MJa1a M1m1. Seria Rrgist11 defimu, voi. I, f. 209.
" George Po p de Băscşci, Augustin Pclle, Vasile ,\chim, Gavril Barbu!, Ion Crişan, Gheorg he Lazăr, N cxandru Şteţiu, Alexiu Berindc sau dr. Vasile
Lucaciu. runcva de preşedmte i-a revenit ilustrului p:itriot român George Pop de Băscşri, vicepreşedinte fiind numit Augustin Pclle, tar dirccror
executiv preorul-[>'lroh de Seini Alexiu Bcrin<le.
1·' i\.N.-D.J .SM., fand 11i/11111al11/ Sfii/I Man:. Seria RtJ(ÎJllll 1k jinnr, voi. 1, f. 209.
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" Banca "/\rieşana" din Turda (10 acţiuru), banca "Albina" din Sibiu (50 acfiuni), Viccnţiu Babeş din Budapesta (2 acţiuru), Ncxiu Bennde (10 acţ1uru),
Ioan Bute>inu (2 acţiuni), Gavril Barbu! (20 acţiuni), Episcopia greco-catolică <lin O radea (5 aqiuni), Fundaţia greco-catolică de fete <lin Seini (25
acţiuni), Ignar Vasile (6 aqiuni), Cozma Andrei (5 acriuni), d r. Vasile Lucaciu (5 acţiuni), Romulus Marchiş (2 acţiuni), dr. Aurel Maniu din Oraviţa (10
acţiuni). Fundaţia "Pavel" din Oradea ( 10 acţiuni). Pteancu Gheorghe (3 acţiuni), banca "Silvania" din Şimleu Silvaniei (10 acţiuni). Vezi pc larg A.N.0.J.SM., fa111/Tnb1111nM Snt11 Mar<. Srria Do1aretkjil71ft, dos. 43 /Seini, f. 18-27.
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financiare ale acestuia"68. Aceste acuze erau întărite de regresul înregistrat de "Sătmăreana" în plan financiar,
profitul net scăzând în anul 1898 cu aproape 500 fl. faţă de anul precedent. Ca urmare a acestor realităţi
preotul-paroh Alexiu Berinde va fi eliberat din funcţia de director executiv al "Sătmărenei" În şedinţa din 18 19 iulie 1898, locul său fiind luat de George Achim69. Adunarea generală ordinară a institutului din 19 martie
1900 a hotărât renunţarea la serviciile săptămânalului "Szatmarmegyei Kozlăny'', acesta fiind înlocuit cu
revista "Tribuna" din Sibiu70.
Adunarea generală ordinară a acţionarilor "Sătmărenei" din 11 martie 1903, desfăşurată la Seini sub
preşedinţ:ia lui George Pop de Băseşti, a dezbătut balanţa institutului, precum şi cele două rapoarte înaintate
de Direcţiune şi Comitetul de supraveghere. Adunarea a hotărât modificarea paragrafelor 17, 21, 23, 31, 33,
41, 42, 44, 47, 48, 51, 57, 65, 69, 70, 72, 74, 76, 78 şi 85 din Statutele institutului, precum şi eliminarea
integrală a paragrafului 77. Paragraful 42 modificat stipulează următoarele: "Consihul de conducere este ales
pe o perioadă de 5 ani şi este format din 10 membri", în timp ce în paragraful 65 modificat se arată: "Comisia
de control este numită pentru o perioadă de trei ani" 71 • În acelaşi an, Direcţiunea institutului este nevoită, în
şedinţa din 30 mai, ca urmare a încetării activităţ:ii revistei "Tribuna'', să renunţe la serviciile acesteia,
îndreptându-şi atenţia, în vederea publicării anunţurilor, spre ziarul local de limbă maghiară "Szamos" şi
"Revista Economică" din Sibiu72• Adunarea generală extraordinară din data de 15 iulie 1903, anunţată în presa
vremii, alege o nouă Direcţiune pentru următorii 5 ani, precum şi noul Comitet de supraveghere, pentru o
perioadă de 3 ani73.
Progresele înregistrate în ultima perioadă de banca "Sătmăreana" au făcut obiectul dezbaterilor
"Revistei Economice"74. Aici se arată că "Sătmăreana , institut de credit şi de economii, societate pe acţ:iuni în
Seini, care încă în anul 1902 a început a se reculege de pierderile suferite în anii premergători, a continuat şi în
anul de gestiune expirat, pe calea apucată, realizând un profit net de 31.161 coroane, semn că pentru
instituml acesta s-a început o nouă eră de prosperare şi consolidare''.
Crizele economice care au caracterizat perioada de după 191 O în întreg Imperiul austro-ungar au avut
efecte nefaste asupra activităţii institutelor de credit mici şi mijlocii. Ele au ajuns să se confrunte cu reale
probleme de ordin financiar. Aceste crize care "au afectat atât comertul cât şi industria", chiar dacă nu au
reuşit să submineze principalele ramuri economice, au avut darul de 'a le fi zdruncinat puternic. În aceste
condiţii, se arată într-un Raport al Direcţiunii "Sătmărenei" din 28 ianuarie 191375, "institutul nostru a venit în
sprijinul clienţilor săi", sprijinindu-i prin credite cu dobânzi avantajoase. Conducerea institutului este convinsă
de faptul că prin asemenea măsuri "au câştigat pe viitor atât încrederea debitorilor cât şi a depunătorilor".
Adoptarea acestei politici financiare curajoase a avut ca efect "scăderea veniturilor reale" ale institutului, însă
conducerea institutului consideră că ea "poate fi considerată ca o investiţie de perspectivă, luând în calcul
posibilităţile de depunere ce se prefigurează''. Conducerea băncii consideră că efectele politicii promovate de
institut i:u vor fi unele pozitive pentru anul în curs, dar vor reprezenta un real câştig în viitorul apropiat.
In condiţiile izbucnirii războiului, "Sătmăreana" continuă să promoveze aceeaşi politică financiară în
raporturile cu clienţii săi. Ea s-a concretizat în acordarea de credite avantajoase, contrar politicilor financiare
promovate de alte instituţii similare. Ba mai mult, conducerea institutului sătmărean va încerca găsirea unor
soluţii concrete în vederea uşurării rambursărilor. Anul 1918 consemnează decesul preşedintelui George Pop
de Băseşti, aflat la cârma "Sătmărenei" încă din momentul înfiinţării acesteia. Acest tragic eveniment a fost
marcat şi în Şedinţa plenară a Direcţiunii, din 5 iunie 191976.
Evoluţia "Sătmărenei" este relevată de profitul anual obţinut de aceasta, înscris în bilanţurile anuale.
Evoluţia profitului este în funcţie de perioadele de criză traversate de institut. O atenţie deosebită a acordat
conducerea băncii consolidării fondurilor de rezervă. Observăm o creştere constantă a fondului general de
rezervă al institutului, astfel că în anul 1916 rezervele institutului să ajungă să depăşească capitalul social al
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băncii

(vezi tabelul 7) 77• Cu toate aceste reu şite, conducerea "Sătmărenei" nu reuşeşte până la 1918 să ridice
capitaJul social al băncii, acesta menţinându-se la 200.000 k.
Chiar dacă avem de-a face cu un institut de credit modest, "Sătmăreana" depăşeşte crizele financiare
ale sfârşitului de secol XIX şi cele ce au urmat anului 1912. Observăm o revigorare a acesteia începând cu
anul 191?, chiar dacă profiturile obţinute nu vor atinge rezultatele începutului de secol XX.
In toată această perioadă conducerea "Sătmărenei" a acordat o atenţie deosebită debitorilor săi.
Conform articolL1lui 1 al Statutelor "Sătmărenei" obiectul de activitate al acesteia consta în a "dezvolta spiritul
de economie şi a procura creditele necesare la economie, întreprinderi industriale şi comerciale"78. Principalele
operaţiuni practicate de "Sătmăreana", conform articolului 19 din aceleaşi Statute sunt: depunerile spre
fructificare, împrumuturile cambiale, împrumuturile ipotecare, împrumuturi pc obligaţiuni, împrumuturi pe
obiecte de valoare, împrumuturi pe efecte publice, afaceri imobiliare etc79• Dintre toate acestea, "Sătmăreana"
va acorda o atenţie sporită creditelor cambiale, cambiale cu acoperire ipotecară, ipotecare, pe obligaţiuni şi
afacerilor imobiliare (vezi tabelul 8)8°.
Creditele cambiale şi cele cu acoperire ipotecară au cunoscut o evol uţie pozitivă încă din momentul
înfiinţării "Sătmărenei". Ele ating valori ma.xime in perioada 1905-1912, după care vor scădea vertiginos. O
e'roluţie constanlă, în favoarea debitorilor, o vor avea creditele ipotecare. Ele ating valoarea maximă în anul
1912, menţin ându-se la cote ridkate şi în perioada războiului mondial. "Sătmăreana" a contribuit Ia trecerea
unei părţi.a proprietăţii funciare a marilor moşieri, în majoritate maghiari, in mâinile ţăranilo r români. Astfel în
anul 1886, parohul şi administratorul protopopesc Alexiu Berinde din Seini, în calitatea sa de preşedinte al
Cooperativei de Credit "Perşeiul" din localitate, intervenea pentru un împrumut de SO.OOO fl. necesari
cumpărării unei moşii de la proprietarul Papp Antal 81 • În anul 1892 o altă moşie apar~inând lui Papp Antal, cu
o suprafaţă de 400 iugăre, este cumpărată cu un împrumut de 70.000 k. luaţi de la banca "Albina" prin
intermediul "Sătmărenei" pe o perioadă de 20 ani (1893-19 13), pe care românii l-au achitat fără multe
probleme82.
Un moment importam pentru români s-a derulat în anul 1891, odată cu înfiinţarea lnsritucului de
credit şi păstrare "Râureana" din localitatea Copalnic-Mănăştur83. Adunarea generală ordinară a cooperatorilor
români din Copalnic-Mănăştur84 ratifica la data de 28 februarie 1899 decizia Direqiunii privind dizolvarea
actualului institut de credit din localitate. În realitate este vorba despre transformarea acestui organism
financiar de tip cooperatist într-un institut de credit pe acţ:iuni începând cu anul 1898. Un fenomen identic s-a
petrecut şi în localitatea Seini, aici asistând la transformarea Cooperativei de credit "Perşeiul" din locali tare în
Banca "Sătmăreana" tot în 1891.
Raportul Direcţ:iunii Băncii "Râureana" S.A. din Copalnic-Mănăştur, de la începutul anului 1899,
semnat de directorul executiv George Petrovan, surprinde cu multă exactitate această transformare. Se
precizează că "după o muncă de 7 ani, întărindu-ne în putere, astăzi am devenit mari, ajungându-ne scopul
doric de a avea o bancă cum să cuvine şi trecere în Cop[alnic] Mănăştur". În continuarea pledoariei el arată că
noile realităţ:i sunt benefice poporului român, întrucât din acest moment "vom pote întradevăr ajuta poporul
plug~r, dând împrumut cu perccnt (dobânzi - n.n.) mai mic ca până acuma .. „ dacă vom ave capirnl marc
percentul speselor manipulării se va porc reduce" 8 5. D e asemenea, directorul executiv George Petrovan ~ne să
mulţumească cu această ocazie "valorosului bărbat" dr. Vasile Lucaciu, pentru că a contribuit decisiv la
"realizarea scopului nostru ... ajutorându-ne în tot modul şi încurajându-ne ca să nu desperăm întâmpinând
mai multe pedece"86.
Prima conducere a băncii a fost numită cu ocazia desfăşurării adunării generale constituante din 30
septembrie 189887• Cu această ocazie Direcţiunea decide înfiinţarea "Râurenei" cu un capital social de SO.OOO
- /b;,/1111, dos. 43 I Seini, f. 28, f. 31, f. 38, f. 54, f. 64, f. 73, f. 84, f. 95; dos. 44 I Seini, f. 9, f. 24, f. 40, f. 52, f.
Scini,f. 12.f. 29, f. 39,f. 62, f. 71, f. '>I , f. 109, r. 122, f. 136.
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fi. (100.000 k.). Aceeaşi adunare votează Statutele institutului de credit88. Din articolul 1 al acestora reţinem
scopul înfiinţării "Râurenei", acela "de a dezvolta spirjtul de economisire şi a procura locuitorilor de toate
clasele, cu preferinţă poporului agricol, creditele trebuincioase"89. Până în anuJ 1918 "Râureana" va cunoaşte
o singură urcare a capitalului social. Pentru ziua de 27 martie 1917 este anunţată desfăşurarea celei de-a
XVJJI-a adunări generale ordinare, care-şi propunea mărirea capitaluJui social al " Râurenei"90. Raportul
Direqiunii cu privire la anul de gestiune 1916, propune adunării institutului urcarea capitalului la 150.000 k.,
printr-o nouă emisiune de 500 acţiuni nominale9t. In cele din urmă adunarea generală ordinară din 27 martie
1917, plecând de la propunerea Direcţiunii, votează mărirea capitalului social al instirutului de la 100.000 k. la
200.000 k., mai muJt decât propusese Direcţ:iunea'l2. Cu aceas tă ocazie se modifică şi articolLd 6 din statute,
astfel: "capitalul social al institutului constă din 2.000 acţiuni nominale integral achitate, fiind de 200.000
coroane"93.
În ceea ce priveşte conducerea acestui institut, până la 1918 nu remarcăm schimbări majore. Singura
excepţie o constiruie inJocuirea casierului Alexiu Srupariu, în urma decesului acestuia survenit la 9 decembrie
1914. Conform aprecierilor direcrorului execuliv George Petrovan decedatul a fost "unul dintre cei mai zeloşi
ini ţ:iatori şi fondator al acestui institut", îndeplinind funcţia de contabil ) i mai târziu pe aceea de casicr94 . O
atenţie sporită a acordat Direcţiunea băncii consolidării "Râurenei". In acest sens, s-a încercat atragerea
depunerilor spre fructificare şi mărirea constantă a rezervelor institutului. .Măsurile aveau menirea de a veni în
sprijinul întăririi capitalului social al băncii (vezi tabeluJ 9)95.
Din cifrele prezentate rezultă o evoluţie constantă a profirului net anual. Criza economică din anul
1912 va zdruncina şi activitatea institutului. De altfel într-un "raport'' al Direcţiunii din 25 ianuarie 1913 este
surprinsă sărăcia cu care au ajuns a se confrunta ţărănimea. Din cauza sărăciei, se arată în document, "bieţii
economi ai noştri, cari ne fonnea7.ă clientela institutului nostru, nici au a,rut cereale necesare pentru
sustentarea traiului, încât cei mai muJţi a7.i n-au cele trebuincioase .. .. "96. Încă din primii ani de activitate
"Râureana" s-a bucurat de încrederea popula~ei. Aşa se explică creşterile constante ale depunerilor spre
fruclificare ale populaţiei. Ele vor resimţi mai puţ:in criza financiară a anului 1912, revenind spectaculos în anii
războiul ui mondiaJ. De aJtfcl aceste depuneri vor atinge nivcluJ maxim în anii 1916-1918. Acest lucru se
explică prin "ridicarea preţurilor vitelor şi a tuturor alimentelor în mod foarte considerabil", aslfcl încât
"c\ ·n•cb. • ,, ,.„ ·~~. •. ·• ·nimc·„~ .„ ·<>\un• d\n b<:h••v. \a n\lmt'xat"97 Evident, fenomenu\ c;c manifestă pe fondul
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avea evoluţie po%ttJva p~nă la 1912. C:riza financiară din acest an va curma ritmul ascendent al ace;tora,
revemnd spectaculos doar in anul 1918. lncepând cu crizele din 1912 şi din anii derulărij războiului mondial
"Râureana" acordă. o tot mai mare atenpe afacerilor mobile şi imobile, plasându-şi rezervele într-o serie d;
imo?ile şi.tcrcnuri. lncepând cu ~nul :916 vom remarca o serie de depw1~ri aJe : 'Râurenei" la bănci mai sigure
din rm_penu.. Aceste sume vor atmgc 10 anul 1918 pragul de 596.454 k ş1 15f. lotr-un "raport" al Direcţiunii
drn 13 ianuarie 1909uxi se arată că ins ci tu tul a investit 13.000 k pentru cumpărarea unui imobil. De asemenea,
directoruJ executiv George Petrovan, subliniază eforturile întreprinse de bancă în luna septembrie a anului
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1908 în vederea acordării unui imporcant credit locuitorilor din Preluca Nouă. "Râureana" a venit în
îmâmpinarea acestora întrucât ei "au cumpărat o moşie în valoare de 42 mii coroane".
O reuşită a anului 1911 o constituie achi:dµonarea de către institut a pădurii din hotarul Plopişului 1•
Dealtfel, în anul 1914, "Râurcana" beneficia de pădurile clin hotarul Plopişului şi a Trestiei. Acestea se
întindeau pe o suprnfa\ă de 857 iugăre şi au supus institutul la un efort financiar de 153.378 k 102. P,xploatarea
acestor păduri a început în anul 1912, aducând anual beneficii prin "valori%arca lemnului". ln acest fel
costurile de cumpărare au fost reduse până la 114.086 k şi 65 f. După izbucnirea războiului firma
exploatatoare şi-a încetat activitatea, aducând mari prejudicii bănci i. Totuşi liderii " Râurenei" încă mai sperau
că "clin exploatarea pădurii ... vom încasa preţul cumpărării şi pământul ne va rămâne dobândă curată, care va
aduce venit curat dat de păşunat" I03. În anul 1916, "în urma abundenţei nemaipomenite <le bani", institutul a
mai achiziponat pe lângă pădurea din Plopiş un alt teren de peste 12 iugăre'°4 •
În conclu:de, putem afirma că " Râureana" s-a impus în peisajul financiar-bancar din localitate şi din
nord-vcsrul Transilaniei. lncepându-şi activitatea ca institut cooperatist, bi 1898 conducerea institutului a decis
transformarea acestuia în societate pe acţ:iuni. Prin această decizie " Râureana" şi-a amplificat activitatea,
devenind cel mai puternic institut de credit din Copalnic-Mănăştur. Prin operaţiunile financiare practicate,
"Râureana" a venit în sprijinul ţăranului român, dar nu numai, contribuind la dezvoltarea spiritului de
economisire al acestuia, la emanciparea şi modernizarea în manieră capitalistă a gos podăriilor ţărăneşti din
întreaga arie de dezvoltare a acesteia.
În aceeaşi localitate vor începe demersurile de înfiinfare a unui nou institut de credit în 1900. Casa de
Păstrare S.A. din Copalnic-Mănăştur s-a înfiinţat, potrivit prospectului din 20 noiembrie 1900105, pe o
perioadă de 20 de ani. Capitalul social al acestui modest institut de credit era de SO.OOO k., constând din 500
acpuni nominale a câte 100 k. fiecare. Potrivit Statutelor adoptate în adunarea generală constituantă din acelaşi
an'°6, scopul institutului consta în sprijinirea tuturor ramurilor economice, venind în întâmpinarea persoanelor
avute în vederea deschiderii de depozite sigure spre fructificare. Articolul 6 al aceloraşi Statute arăta
principalele operapuni ale institutului: depunerile spre fructificare, creditele ipotecare, cambiale şi pe

'°

obligaţiuni .
Puncţia de director executiv al Casei de păstrare urma a fi îndeplinită în următorii ani de către Roth
Abraham, secondat ele Baoeth Leopold. Adunarea generală ordinară din 16 februarie 1908'0' va numi în
funqia de director executiv pe Davidovits Victor. Un moment important pentru consolidarea acesrui institut
s-a petrecut în anul 1911. Directorul executiv propune, cu ocazia desfăşurării unei noi adunări urdinare din 26
februarie, d,ublarea capitalului social la 100.000 k. printr-o nouă emisiune de 500 ac puni nominale a 100 k.
fiecare tos. In aceeaşi ordine de idei, a hotărât directorul executiv Daviduvits Victor, un an mai târziu,
asimilarea Băncii de Credit S.A. din localitate. Procesul urma a se realiza prin preschimbarea acţiunilor Băncii
de Credit, în valoare <le SO.OOO k., în acpuni similare la Casa de păstrare. Tot acum se propune o nouă dublare
a capitalului social la 200.000 k. Aceasta înseamnă că pe lângă cele 500 acţiuni nominale a câte 100 k., obţinute
prin asimilarea Băncii de Credit din Copalnic-Mănăştur, insLitutul mai emite alte 500 acţiuni nominale cu o
Villoare de 50.000 k.109 Toate aceste măs uri aveau menirea de a întări puterea economică a Casei de păstrare
din localitate.
Dintre opcraţiunjle practicate de această bancă s-au evidenţiat depunerile spre fructificare şi
împrumuturile cambiale. Incercările Direcţiunii <le consolidare a institutului de credit, prin asimilarea Băncii
de Credit din localitate şi ridicarea capitalului social, au coincis cu criza financiară şi economică a anului 1912
şi izbucnirea ră?.boiului. Tocmai de aceea rezultatele fuziunii nu vor fi pe măsura aşteptă rilor Direcţiunii Casei
de păstrare. Izbucnirea războiului a afectat serios activirarca acestei instituţii bancare , resimţindu-se atât în
privinţa depunerilor cât şi a profiturilor obţinute de acesta (vezi tabelul 11) 110 • Activitatea Casei de păstrare din
Copalnic-Mănăştur a fost afectată probabil şi de activitatea în localitate a mult mai puternicului institut de
credit şi economic "Râureana".
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În localitatea Şomcuta Mare îşi începe activitatea începând cu anul 1900 Institutul de credit şi
economii "Chiorana" S.A. cu un capital social de 100.000 k. 111 . Adunarea generală constituantă din 30
august 1900112 alege prima Direcţiune a "Chioranei" şi Comitetul de revizie 11 3. Conform Statutelor adoptare
în această adunare114, scopul noului institut de credit românesc este acela de "a deştepta şi desvolta spiritul de
economic, a fructifica depuneri şi a procura tuturor claselor societăţ:ii, dar mai ales poporului ţăran agricol,
capitalele şi creditele necesare" (art. 2), obiectiv avut în vedere pe întregul parcurs al exis ten ţei. Operaţ:iunile
practicate de institut, conform aceloraşi Statute, urmau a fi: depozite spre fructificare, credite ipotecare,
împrumuntri simple ţărăneşti şi pe obligaţiuni, credite cambiale, credite în cont curent cu acoperire ipotecară
sau de altă natură, cumpărarea şi vinderea de efecte, schimbul de monede, mărfuri sau diverse produse,
cumpărarea, vinderea sau arendarea de imobile sau intermedierea unor astfel de afaceri. "Chiorana" a practicat
aproape toate aceste operaţiuni, reuşind într-un timp relativ scurt să-şi sporească profitul anual net şi să-şi
dubleze capitalul social, acesta ajungând la 200.000 coroane în anul 1907115.
Caracterul românesc al noului institut este subliniat în art. 4 din Statute, unde se arată că "limba de
gestiune a societăţii este Jimba română", însă cu menţiunea că "aceste statute, bilanţul şi procesele verbale ale
adunărilor generale se compun şi se prcsentează în limba maghiară" 11 6 • De aJtfel, într-o adresă înaintată de
Direcpunea institutului Tribunalului Regesc Satu Marc la data de 3 iunie 1903, se reaminteşte forului regesc
maghiar că "limba oficială utilizată de acest institut este limba română [. ··l cu atât mai mult cu cât cea mai
mare parte a acţionarilor acestui institut cunosc doar limba română" 117 • S-a hotărât ca anw1furile "Chioranei"
să fie făcute în ziarul "Chioarul" şi în "Revista Economică".
Adunarea generală ordinară din 19 martie 1907, la propunerea directorului executiv Nicolae Nylvan, a
decis dublarea capitalului social la 200.000 k. Această majorare urma a se realiza prin emiterea a 1.000 acţiuni
nominale noi cu valoare de 100 k. fiecare. Subscrierea noilor acţ:iuni urma să înceapă la 1 iunie 1907, ele
putând fi achitate în două rate anualc 118. De altfel, doi ani mai târziu, Direcţiunea apre?a că mărirea capitalului
social şi a rezervelor institutului "deschide o nouă epocă în dezvoltarea acestuia"t 19. Intr-un bilanţ realizat de
Direcţiunea institutului cu ocazia împlinirii a 10 ani de activitate se arată progresele înregistrate de acesta. Se
apreciază că prin ridicarea capitalului social la 200.000 k. s-a reuşit "să scutim de orice fel de emoţii activitatea
institutului şi pe stimaţii noştri acţionari"120.
Anul 1913 marchează dispariţia din viaţă a două persoane importante din Direcţiunea "Chioranei".
Este vorba despre Demetriu Ciuta, cel care a slujit institutul în ultimii trei ani, apoi al lui loan Scrbu " unul
dintre fondatorii institutului, îndeplinind din acel moment funcţia de vicepreşedinte"121. Cea mai grea lovitură
o va primi însă "Chiorana" un an mai târziu, odată cu trecerea în nefiinţă a celui care a fost "întemeietorul şi
directorul executiv" al institutului, Nicolae Nylvan 122. Dispariţia ultimului, precum şi izbucnirea primei
conflagraţii mondiale au afectat la modul foarte serios afacerile şi profitul înregistrat de "Chiorana" S.A. din
Şomcuta Mare. De asemenea, anul 1919 marchează decesul a trei personalităţi ale institutului: George Pop de
Băseşti, preşedintele acestuia; Andrei Cosma şi Izidor B. Hangea, membrii în Direcţiune, cu merite deosebite
"atât ca fondatori cât şi ca susţinători ai institutului nosrru"t23.
Încă din momentu] înfiinţării "Chioranei", Direcţiunea acesteia s-a arătat preocupată de consolidarea
institutului prin mărirea constantă a rezervelor acestuia. Profitul net înregistrat de "Chiorana" atinge valoarea
maximă în anul 1912. Criza financiară va afecta totuşi evoluţiile pozitive de până acum ale institutului,
făcându-se resimţite şi în profiturile obţinute. Chiar şi în perioadele de criză institutul va continua să-şi
mărească rezervele, atingând un maxim al acestora în anul 1918, 150.000 k (vezi tabelul 12 ) t24. Principalele
operaţiuni practicate au fost creditele cambiale, ipotecare şi pe obligaţiuni.
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~ Direcţiunea: George 1>op de Băseşt.i, preşedinte; Nicolae Nylvan, dircctQr execuciv; Andrei Cosma; foan Serbu, vicar greco-catolic tlin Şomcuta
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Cca mai importantă operapune a "Chioranei" a reprc:tentat-o creditul cambial. Acesta are o evoluţie
la 1910, atunci când înregistrează un plafon de 887.212 k. După acest an creditele cambiale vor
începe să scadă considerabil. Creditul cambial cu acoperire ipotecară este promovat de Direcţiunea
"Chioranei" încă din anul 1901, cu o întrerupere în perioada 1906-1910. El va fi preferat de bancă în
perioadele de criză, fiind mai sigur.
Creditele ipotecare, foarte importante pentru gospodăria ţărănească, sunt şi ele practicate începând cu
anul 1901. Acest tip de credit creşte constant până la anul 1913. Ulterior, în condiţiile izbucnirii războiului,
criza financiară specifică perioadei respective va marca şi asupra acestui tip de credit. În schimb, o dezvoltare
apreciabilă vor înregistra după anul 191 O afacerile institutului derulate prin efecte publice şi bunuri mobile şi
imobile. Acest gen de afaceri au fost preferate de "Chiorana" conferindu-i o mai man: siguranţă (vezi tabelul
13)125,
Prin întreaga activitate desfăşurată în perioada 1901 -1918 în ţinutul Chioar şi împrejurimi,
"Chiorana" a conrribuit la ridicarea socială a gospodăriilor ţărăneşti, la emanciparea ţăranului român, la
moderni7.area societăţii în ansamblul ci. Reluarea activismului politic de către Partidul Naţional Român a
însemnat şi pentru nord-vestul Transilvaniei ini~erea unor noi acţiuni vizând afirmarea populaţiei româneşti
prin înfiinţarea unor noi institute de credit româneşti.
Un rezultat benefic al acestui efort îl constituie înfiinţarea Institutului de credit şi economie
"Aurora" S.A. din Baia Mare ("Aurora" Takarek es Hitclinte%et Reszvenytarsasag). Acesta s-a înfiinţat în
anul 1906 126 din iniţiativa unor intelectuali de prestigiu din zonă 1 27. Conform prevederilor legale desfăşurarea
Adunării generale de constiruirc a Băncii "Aurora" din Baia Mare, programată pentru ziua de 11 septembrie
1906, a fost anunţată din timp în presa vremii •28. Conform Procesului verbal încheiat în adunarea din 11
septembrie 12.9, preşedinte al institutului a fost ales George Pop de Băscşri. Acesta aduce la cunoştin~a adunării
evoluva favorabilă a subscrierii acţiunilor, precizând că, în cele din urmă, noul institut va avea un capital social
de 150.000 k, şi nu 100.000 k cum prevedeau "Prospectele" semnate în luna mai a aceluiaşi ann°, întrucât, din
cauza solicitărilor, au fost subscrise 1.500 de acţiuni a câte 100 k fiecare. În acelaşi Proces verbal este
pre7.entată prima Direcţiune a "Aurorei'', formată din zece persoane, precum şi primul Comitet de revi7.ieBI.
Caracterul românesc al "Aurorei" din Baia Marc este subliniat şi în Statutele votate de adw1area
generală a institutului şi aprobate de Tribunalul Regesc Satu Mare la data de 5 februarie 1907132. În art. 5 al
acestor Statute se arată că "limba de gestiune a societăţii este limba română", chiar dacă "aceste statute,
bilanţul şi procesele verbale ale adunărilor generale se compun şi se prezentează şi în limba maghiară".
Conform aceloraşi statute, scopul institutului de credit românesc din Baia Mare ar consta în "a deştepta şi
dezvolta spiritul de economie, a fructifica depunerile şi a procura tuturor claselor societăţii, dar mai ales
poporului ţăran agricol, capitalele şi creditele necesare" (art. 2).
Operaţiunile bancare promovate de noul institut sunt cele clasice, regăsite la aproape toate băncile
româneşti din Transilvania, înfiinţate după modelul "albinist'': depuneri spre fructificare; intermeJia7.ă
schimburi de monedă; acordă împrumuturi ipotecare, pe obligaţiuni, pe obiecte de valoare (amanet - n.n.);
cumpără, vinde şi lombardează efecte publice; afaceri de comisionare; cumpără şi vinde imobile; acordă
împrumuturi garantate prin produse şi marfă depuse în maga:;;iile sale (art. 70). Destinele institutului românesc
din Baia Marc au fost conduse în această perioadă de dr. Vasile LucaciL1, în calitate de preşedinte şi dr. Teofil
Dragoş, în calitate de director executiv.
Î nfonţată relativ târziu, "Aurora" va traversa criza anului 1912, apoi cea provocată de prima
conflagra~e mondială. Într-un "raport" al Direcţiunii din 30 ianuarie 1912, purtând semnătura directorului
executiv dr. Teofil Dragoş şi a preşedintelui dr. Vasile Lucaciu, se arată că efectele crizei "s-au făcut simţite şi
pozitivă până

tl5 /bidm1.
'" lbide111, dos. 89 I Baia Mare, f. 1-22.

lniva1orii înfiinţării "t\urorci": George Şuta, protopop în Borlcşti; dr. Vasile Lucaciu, pamh în Şişeşti; Dionisiu Bean, protopop în Ardusar.; George
Achim, director de bancă în Seini; Nicolae Lupan, paroh în Cbiuzbaia şi directorul Cooperativei de credit "Perşeiul" din Chiuzbaia; Avram Breban,
pamh in ~fodra; Rom1ilus Marchiş, ~roh în Tămaia; Constantin Lucaciu, paroh în lojib; dr. Teofil Dragoş, avocat şi proprietar in B11ia Marc; dr.
Victor Pop. avocat în Baia Marc.
•2" "Nt127b011Jd' (Baia Mare}, nr. 34 din 28 august 1906. p. 3; "Gazfla Tra1111t•onul' (l:k•Ş<IV}, nr. 179 din 26 august 1906, p. 6.
120 A.N. - O.J.SM., fo11d: Trib11aaMSa/11 Man. Dosan tkjinnf, dos. 89 / Baia Mare, f. 23·24.
1:» lbulrm, {. 1-22l}I Prima Oirccţ:iune: George Pop de Băscşri, marc proprierar în Băseşti, 2cţion2r şi prcşcdinrc al mai mulcor bănci româneşti din Transilvania;
Alexandru Pop din Baia Marc; Iosif Pop din Turţ; dr. Teofil Dragoş, avocat in Baia Mare; dr. Victor Pop, avocat in &.ua Marc; dr. Vasile 1.AJcaciu,
p.roh greco-catolic in Şişeşti; Constantin Lucaciu, paroh greco-cawLic în lojib; Nicolae Lupan, paroh greco-catolic în Chiuzbafa; Atanasie Demian,
marc proprietar in Negreni; Gavril Barhul, proprietar. În primul Comitet Je revizie au fost aleşi: Romulus Marchiş, Ioan Ghe1ic, Cionrc Dcmeuiu.
Dragoş Augusrin, t\nanic Cherecheş.
1ll A.N. - DJ.SM„ Jimrl: T ribuna!ul Salu Mort. Vo111rt de jir111e, dos. 89 / Baia Marc, f. 47-54.
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la noj" 133• Un an mai târzju aceeaşi D ireqiune consjdera, cu privire la realită~le economice ale perioadci
traversate, că s-au înregistrat "câteva decerni de când economia naţională şi internaţională nu s-a mai
confruntat cu o asemenea criză"J34.
Nici în anul 1913 realităţile nu s-au ameliorat, "ci s-au agravat şi mai mulr'' 135. La această criză se
adaugă, po trivit aprecjerilor preşedintelui dr. Vasile Lucaciu, "o serie de acu7.e nefondate aduse institutului
nostru şi cond ucătorilor săi", acuze care "au produs nesigu ranţă, chiar panică, în rândurile multor cetăţeni sau
instituţii cu care aveam relaţii excepţionale" 1 36 • O oarecare redresare va cunoaşte "Aurora" începând cu anul
1916. Prelungirea operaţiunilor militare au avut ca efect "scumpirea pronunţată a alimentelor şi a produselor
agricole", permi~ând debitorilor băncii încasarea unor importante sume de bani şi totodată achitarea creditelo r
contractate în anii precedenţ:i 137 • În toată această perioadă Direcţiunea institutului de credit băimărean s-a
preocupat de întărirea lui, prin mărirea constantă a rezervelor (vezi tabelul 14) 138. Ba mai mult, la cea de-a
XI- a adunare generală ordinară a "Aurorei" desfăşurată în :t.iua de 25 junie 1918, directorul executiv propune
dublarea capitalului social la 300.000 k, prin emiterea a 1.500 acţiunj nominale noi cu valoare de 100
k/ acţiune 139.
Operaţiunile bancare promovate de "Aurora" sunt cele clasice, regăsite la aproape toate băncile
româneşti din Transilvania, înfiinţate după modelul "albinist" (ve7.i tabelul 15) 140. Înfiinţată în anul 1907,
"Aurora" acordă de la început credite ipotecare yentru populaţie. Ele vor creş te de la an la an, menţinându-şi
acest ritm ascendent şi în perioada războiului. In anul 1914 vor atinge ruvelul maxim, după care, pe fo ndul
crizei provocate de derularea operaţ:iurillor militare, vor cunoaşte o scădere treptată. De o atenţie sporită din
partea Direcţi unii se vor bucura creditele cambiale şi cele cambiale cu acoperire ipotecară . Şi acest tip de
credit va cunoaşte un regres începând cu anul 1912, menţinându-se toruşi până la 1918. Prin întreaga activ1tate
desfăşurată, prin operaţiunile bancare promovate, "Aurora" se jmpune în peisajul financiar-bancar al oraşului
Baia Mare şi împrejurimilor acestuia.
Una dintre cele mai importante cooperative de credit ce au activat în Sătmar, model de organizare
pentru întreaga activitate cooperati stă din nord-vestul Transilvaniei s-a dovedit a fi Cooperativa de credit
"Perşeiul" din Chiuzbaia ("Persely Hitelszovetkezet). Înfiinţată la 1886 din iniţiativa preotului gr.-cat0lic
Nicolae Lupan din Chiuzbaia, Cooperativa de credit din localitate copiază modelul celei similare din
localitatea Seiru 141 . Adunarea generală consti tuantă din 10 octombrie 1886 aJege Direcţiunea noului institut de
credit. Aici se vor regăsi pentru început Nicolae Lupan, în calitate de preşedinte; Văsălică Cherecheş,
vicepreşedinte; Vasile Cherecheş, notar; Avram lgnaţ:iu, casier etc 142. Din Statutele adoptate la 10 ianuarie
1887 reiese că acest institut de credit se înfiinţează "cu scopul ca să se stârnească voia de a păstra şi de a se
ajuta pre sine însuşi şi în clasa cea mai săracă, a lucra teritoru de o parte, de alta, aceea de după lipsele sale
modeste, să se poată împărtăşi întru un ajutor uşor şi iute" (art. 1). Conform aceloraşi Statute, cooperativa îşi
propunea prim.irea depunerilor populaţiei; acordarea de împrumuturi atât membrilor săi cât şi altor persoane;
acordarea de împrumuturj ipotecare pe imobile, cumpărarea sau vinderea acestora (art. 15) 143.
La finele anului 1888 institutul de credit din Chiuzbaia număra 200 de membri care deţineau 1135
părţ:i sociale. În Procesul verbal închc::iat cu ocazia dt:sfăşurării adunărji generale ordinare din 28 aprilie 1889,
se arată că acest institut a apelat în anul 1887 la un împrumut de 270 fl. din partea Cooperativei de credit
"Perş eiul" din Sejni. Un an mai târziu, în 1888 s-a apelat la un nou împrumut de 1700 fl. de la Casa de
păstrare din Baia Mare144• În adunarea generală ordinară a institutului, desfăşurată în localitatea Chiuzbaia, în
ziua de 27 februarie 1896, dr. Vasile Lucaciu, preşedintele Comitetului de supraveghere, propune retribuirea
liderilor acestuia după cum urmează: preşedinte - 350 fi., contabil - 250 fl. , casier - 150 fl. ş i vicepreşedinte
25 fl.145.

m Ibidem, dos. 90 / Baia Mare, f. 14.
"' lbidtm, f. 23.
l l5 Ibidem, f. 45.
IJ(o Ibidem, f. 51 ·52.
"' lbidrm, f. 128.
n11 Ibidem, dos. 89/Baia Marc, f. 71, f. 92, f. 104; dos. 90/B:a.ia Mare,f. I, f. 14-15, f. 23-24, f. 45, f. 74-77, f. 93-95, f. 129, f. 132, f. 144, f. 146; dos.
91/Baia Marc, f. 2, f. 3.
'"'Ibidem, dos. 90/Bai• Mare, f. 151-152.
"" lbid,,,,,, dos. 89/Bw Marc, f. 65, f. 89, f. 103, f. 118; dos. 90/Baia .Marc, f. 17, f. 26, f. 47,f. 95, f. 132, f. 146; dos. 91/Baia Mare, f. 3; 'NagybJ'!)·a h
Vidikt" (Baia Mare şi Jur), Baia Mare, nr. 24 din 13 iunie 1915, p.7.
141 l\.N.-D.J .SM., ftmd Trib1111tJlul Salu Man. Seria Dosare de firme, dos. 1 / Ch iuzbaia, f. 1.
142 Ibidem, f. 3-4.
l <cl lbitkm, f. 11 -15.
,... lbidtm, f. 43-44.
141 A.N . - D.J.Maramurcş, fa11d Banca Pop11k1ră "Perţei11" di11 Cbi11z.baia, dos . l, f. 11 .
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Preocuparea Direcţiunii a constat în mărirea rezervd or institutului astfel încât acestea "crescând la
suma de 1O.OOO fl." la finele anului 1900 "asociaţiunea <Perşeiu> din Chiuzbaia lichidând-o să putem
întemeia o societate practic cu un capital social de 40.000-45.000 coroane, constând din 2.000 acţiuni a 20
coroane". În acest sens este împuternicită Direcţ:iLinea institutului cu realizarea demersurilor necesare
transformării institutului de credfr cooperatist din Chiuzbaia într-o societate pe acţiuni 146. În anul 1904, la
propunerea lui Vasile Lucaciu, adunarea institutului votează achiziţionarea unui spaţ:iu în localitatea Baia Sprie
cu o valoare de 3.200 k., plătibili în 20 de ani, spaţiu care să servească drept cancelarie parohial ă pentru
preotul din IocalitateL 47 • Adunarea generală ordinară din 17 februarie 1908 148 hotărăşte numirea lui dr. Vasile
Lucaciu ca preşedinte de onoare al instirutuluiL 49 •
În anul 1912 dr. Teofil Dragoş şi Andrei Covaci, membri în Direcţiunea cooperativei, reiau ideea
transformării acesteia într-o societate pe acţiuni. Ei propun, cu ocazia desfăşurării adunării generale ordinare
din 4 martie, înfiin~area unei bănci cu un capital social de 50.000-150.000 k., părţile sociale de~ute în
cooperaţie urmând a fi transformate în acţiuni. Ţinându-se cont de progresele înregistrate în ultimii ani,
adunarea aprobă })Ceastă propunerc 1so.
Anul 1912 marchează izbucnirea unei puternice crize financiar economice, criză care a afectat şi
activitatea acestui institut de credit. În adunarea generală ordinară din 26 februarie 1913 15 1, preşedintele
institutului Nicolae Lupan face o prezentare a acestei cri7.e din cauza căreia, a "afacerilor financiare
potrivnice", a eşuat proiectul de transformare a cooperativei de credit într-o societate pe acţiuni cu un capital
social de 50.000-150.000 k.1s2.
În vederea atingerii scopurilor propuse, Cooperativa de credit din Chiuzbaia s-a preocupat de
întărirea cons tantă a institutului prin atragerea depunerilor spre fructificare şi mărirea, în limitele prevederilor
legale ale Statutelor, a rezervelor (vezi tabelul 16 ) 153.
Depunerile spre fructificare vor avea o evolupe pozitivă până în anul 1912. Criza din acest an şi
izbucnirea războiului au afectat lichidităţile populaţiei şi drept urmare au fost resim~te şi de cooperativa din
Chiu7.baia. Lipsa de produse alimentare din perioada războiului a dus la creşteri semnificative a preţurilor
acestora pe piaţ.ă, tăranii încasând importante sume de bani. Aşa se explică revigorarea depunerilor începând
cu anul 1916. Rezervele institutului depăşesc la un moment dat capitalul social, adică 20.300 k. Criza
financi ară şi economică a anilor 1912 I 1913 a împiedicat transformarea cooperativei de credit din Chiuzbaia
într-un institut de credit pc acţiuni, cu toate că rezultatele obţinute în ultimii ani şi evoluţia afacerilor ofereau
la un moment dat premisele prielnice acestei transformări. D e altfel, Direcţiunea Cooperativei de credit din
Chiuzbaia s-a ghidat pc parcursul întregii perioade, după exemplul LtOOr insritu~ii de credit similare. Este
cunoscut de acum exemplul Cooperativei de credit "Perşciul" din Seini, transformată în Banca "Sătmăreana",
precum şi transformarea Cooperativei de credit "Râureana" din Copalnic-Mănăştur.
În vederea atingerii scopului propus la înfiinţare, "Perşe::iu l" din Chiuzbaia va acorda credite ipotecare
şi credfre personale pe obligaţiuni. Direc~unea s-a arătat preocupată de acordarea creditelor personale pe
obliga~uni şi a creditelor ipotecare pentru populaţie. Oe la. an la an sumele puse la dispozi~a popula~ei au
crescut, mai puţin după anul 1910 şi în perioada războiului. Jn perioada premergătoare anului 1918, pe fondul
crizelor traversate, DirecţiLtnea preferă plasarea banilor institutului în locuri sigure. Astfel, va deschide o seric
de depozite la bănci mult mai puternice. Dacă în anul 1915, "Perşeiul" avea plasate peste 12.000 k., s-a ajuns
ca la finele anului 1917 sumele aflate în depozitele altor bănci să se apropie de 65.000 k. (vezi tabelul 17 ) 1s4 •
Anul 1899 marchează debutul activităţii cooperatiste în mai multe localităţi din nord-vestul
Transilvaniei. Astfel, Adunarea generală constituantă din 23 martie 1899 pune bazde Cooperativei de credit
clin Ambud (Ombod Kozscgi Hitelszovetkezet) 155. Marea majoritate a membrilor acestei cooperative aparţin
populapei maghiare. Valoarea unei părţi sociale subscrise este de 25 fl., sumă achitabilă în rate egale de 1O cr.
pc o perioadă de cinci ani. De asemenea, cu această ocazie se hotărăşte ca Direcţiunea cooperativei să aibă în
componenţa sa 5 membri, aleşi pe o perioadă de trei ani, în timp ce Comitcrul de revizie era format din 3
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membri, aleşi pc o perioadă de 1 an. În aceeaşi adunare generală au fost adoptate Statutelel56 noului institut,
aproape identice cu cele ale Cooperativei de credit " Perşeiul" din Chiuzbaia. La fel ca marca majoritate a
institutelor cooperatiste din Sătmar şi Maramureş, şi cea din Ambud este membră a Cooperativei Centrale
Naţiona\e oe \a \)uoapesta.
Până în anul 1918 această cooperativă s-a preocupat de acordarea de credite ipotecare şi pe
obligaţiuni ţăranilor din localitate. Statisticile surprind această preocupare. Astfel, 'in anu\ 1901 s-au acordat
credite în va\oare de 20.762 k., 'in condiţiile 'in care profitul net al acelui an era de numai 324 k. 89 f. 151 • Un an
mai târziu, creditele către populatie se apropie de 30.000 k., din care 13.292 k. venite din partea Centralei 15~.
in anul ·1903 aceste credite ajung' la suma de 47.426 k. J59, penttu ca în anul de cri:c:ă 1912 ele să fie de nwnai
40.000 kY'°. În perioada ră%boiului, pe fondul crizei financiare cu care se confruntă institutul cooperatist clin
Ambud, creditele agricole pentru popula~e au scăzut considerabil. În raportul Direcţiunii din 31 decembrie
1916 se arată că în anul în curs împrumL1turile agricole nu au depăşi r suma de 30.000 k. 161 . Doi ani mai târziu
aceste credite se situau undeva la 20.000 k.162.
AnuJ 1903 marchează debutul Cooperativei de credit din Andrid (Ercndredi Hitclszuvetkezet),
înfiintată pe o perioadă de SO ani. Potrivit listelor de subscriere163, majoritatea membrilor cooperativei din
Andrid sunt de origine maghiară, excepţie făcând tv'lihai Prunar, Lenu~a Erdei, Ioan Crupa, Iosif Silaghi,
Alexandru 13alog, Gheorghe Veres. La Adunarea generală de constiLuire 164, desfăşurată la data de 7 aprilie
1903, au fost prezenţi 23 membri din totalul de 66. În Procesul verbal încheiat. cu această ocazie se arată că
valoarea unei părţi subscrise este de SO k., sumă achitabilă în rate săptămânale de 20 f„ pc o perioadă de cinci
ani. Taxa de membru a fost fixată la suma de 40 f. pentru fiecare parte subscris:\. Cu această oca;Je adunarea
votează Statutelet6s noului institut, potrivit cărora Direcţiunea era formată din nouă persoane, iar Comitetul
de revi7.ie Cllprindea trc.i persoane. La rândul ci, şi această cooperaLivă este afiliată Cooperatiei Centrale
Naţionale de la Budapesta. De asemenea, în adunarea generală ordinară clin 18 martie 1905166 s-a hotărât ca
toate anuncurile cooperativei de credit să fie făcute, în mod obligatoriu, în %iarul Orszdgos Kiizpo11ti
Ilitelszovetk~eti Ertesito (Informatorul Cooperaţiei Centrale) din Budapesra. 167 Având o activitate modestă,
Cooperativa de ;redit din Andrid a făcut cu greu fa~ă crizei financiare a anului 1912 şi perioadei ră'l.boiului
din 1914-1918. lmprumuturile acordate populaţiei agricole au fost şi ele modeste. Anul de vârf este 1905,
atunci când aceste împrumuturi s-au rid icaL La suma de 3S.OOO k. 168 .
Un an mai târziu au început demersurile înfiin~ării Cooperativei de credit din Seini (Szincrvaraljai
Hitclszoverke7.et). Dintre românii care au subscris părţ:i sociale la acest nou institut de credit îi amintim pe:
Carol Bocr (5 părţi), Alexandru Braun (3 părţi), Ştefan Albi (4 părţi), Gheorghe Dragoş (2 părţi), lgnaţiu
Ungur (3 părţi), Gheorghe Lazăr (4 părţi), Ştefan Fabian (2 părţi) etc. Cert este faptul că un număr de 123
persoane au subscris 420 părţ.i, reprezentând 21.000 k.169. În Procesul verbal încheiat la data de 4 septembrie
1904, cu ocazia desfăşurării adunării generale constituante 170 se arată că institutuJ de credit seinian s-a înfiinţat
pe o perioadă de 50 ani, valoarea unei părţi subscrise este de 50 k., sumă achitabilă în rate săptămânale a 40 f.,
timp de trei ani, iar taxa de membru a fost stabilită la suma de 50 f. Cu această ocazie a fost aleasă şi prima
Directiune a cooperarivejl7 t.
' În ziua de 31 decembrie 1911 este întrunită adunarea generală extraordinară a cooperativei în vederea
votării desprinderii din Cooperaţia Centrală Na~onală de la Budapesta. În acelaşi timp, se dorea transformarea
Cooperativei de credit din Seini într-o societate pe acţiuni cu un capital de 100.000 k. În acest sens, urmau a fi
emise 1.000 acţiuni nominale cu valoare de 100 k. / acţiune172. La 16 ianuarie 1912, pe adresa Tribunalului
Regesc Satu Mare soseşte o circulară de la Budapesta, prin care Cooperaţia Centrală Naţională protestează

lbidtm, f. 4-12.
lbitlt'f11, f. 89.
''" /'1itlt111, f. 1 I 3.
1'• Ibidem, dos. 5 / t\mbu<l, L. 34.
'"' IbideJll, dos. 7 / i\m Lud, f. 77.
'"' Jbide111, Jos. 8 / Ambud, f. 54.
lbidn11, f. 112.
IM Jbidtm, dos. 5 / Andrid, f. 14 17.
lbitk1t1, f. 4.
16.S Ibidem, f. 6 14.
'"' "OTJzagoJ KQZP011ti I liie/Jzo'velktz.eti G1tei/lo„ (Informatorul Cooperaţiei Centrale), Budapesta, I marue 1905, P· 96.
"•' A.N.-D.J .SM., fo11tl Trib1111a/11/ Sa/11 Matt'. Seria Do101v drJir111e, <los.5 / J\ndrid, f. 45-46.
11>11 I {Jidem, f. 62.
""Ibidem, dos. 30 /Seini, f. 18-22.
'"'Ibidem, f. 7-8.
171 H:irâny Bela, Uraij Hcrtalan, Kcpcs losif, Turwly Kâroly, Ştefan Albi, Carol Bocr, loan Slan<lcr, Smapcr Janos ş1 Wilkovics F.
m A.N.-DJ.SM., fa11tlTrib1111aM Sa/11 Marr. Stria Do1artdejinne, <los.31 /Seini, f. 134-135.
1' 6

IS7

,„
.„

Evoluţia i11.rlil11ţiilor de

credit din comilat11/ Sătmar,

Î11

epoca d11afistă

93

împotri~a decizi~i a~op~ate de acţion~cii Cooeerativei de credit din Seini, decizie adoptală în adunarea
generala extraordinara din 31 decembrie 1911. In circulară se cerc respingerea actelor de constituire a unui
n.ou institut d~ credit pe acpuni ca .f~nd nelegală, întrucât contravine articolului 27 din statutele Cooperaţiei
Centrale. Pornv1t acesrm articol, decJZJa de desprindere trebuia anunţată cu cel puţin un an mai devremeI73.
Con trar realităţilor potrivnice, liderii Cooperativei de credit din Seini demarează procesul înfiintării în
localitate a Băncii Populare 174 • Pentru ziua de 17 martie 1912 este programată o nouă adunare g;neraJă
extraordinară, având ca obiect înfiinţarea Băncii Populare din Seini, adoptarea noilor statute şi alegerea
Direcţiunii şi a comitetului de supraveghere 175 . La data programată s-a desfăşurat adunarea generală
extraordinară, făcându-se paşi importanţi în vederea înfiinţării noii bănci. De asemenea, s-a fixat 7.iua de 21
aprilie pentru desfăş urarea adunării constituante a noului institut de credit 176. Convocarea adunării
constituante a fost publicată de altfel şi în presa vremiim. În adunarea consriruanră din 21 aprilie 1912 au fosr
subscrise cele 1.000 aqiuni nominale, Banca Populară din Seini înfiin~ându-se cu un capital social de 100.000
k.1 1s. Cu aceasră ocazie au fost votate şi Statutele noului insc:itut 179. Potrivit articolului 1, scopul băncii consta
în primirea de depuneri spre frnctificare şi acordarea de credite pentru comert, industrie şi agricu l tură 180 .
În adresa înaintată de Direcţiunea Băncii Populare din Seini către Tribunalul Regesc Salu Mare la data
de 14 mai 1912, se arată că această bancă a preluat activele şi pasivele vechii cooperative din localitate, a emis
noi acţiuni sociale mărindu-şi capitalul social şi a adoptat noile Statute. Totodată, se arată că dato rită opoziţiei
vehemente venite din partea Budapestei, institutul de credit din Seini este nevoit a-şi continua activitatea sub
vechea denumire până în momentul în care va fi posibilă înscrierea denumirii noi în Registrul comerţului.
Acordul Budapestei nu putea fi obţinut până ce institutul de credit din Seini nu îşi achita datoria de 22.000 k.
către Coopcra~a Centrală. Cu toate aceste neajunsuri, Direqiunea a hotărât ieşirea definitivă din cadrul
Cooperaţiei Centrale de la Budapesta 1111. Din păcate, în adunarea generală extraordinară din 20 octombrie
1912, în urma eşecului suferit, Direcţ:iunea institutului a demisionat 182. Noua Direcţ:iune propune revenirea
Cooperativei de credit din Seini în rândurile Cooperaţiei Centrale de la Budapesta183. Eşecul transfo rmării
acestei cooperative de credit într-o societate pe acţiuni s-a datorat atât opoziţiei venite din partea Budapestei
cât şi crizei financiare a anului 191 2. Cert este faptul că în anii ce au urmat, institutul de credfr d in Seini va
traversa o profundă criză financiară, nereuş ind redresarea până la 1918.
În prezenţa a 27 de membri, reprezentând 111 părţi sociale, s-a desfiişurat, în ziua de 22 ianuarie
1909, Adunarea generală de constituire a Cooperativei de credit clin Sătmărel (Szatmarzsadanyi
HitelszC:h•etkezet) 184• În Procesul verbal încheiat cu această ocazie se arată că valoarea unei părp subscrise este
de 50 k„ iar taxa de membru este de 50 f. pentru fiecare parte subscrisă. În prima Direc~une a acestui institut
de credit românesc au fost aleşi: loan Mihalca, Gheorghe Groza, Ioan Szarvadi, Alexandru Moroşan,
Ambroziu Caba, Alexandru Şuta şi Demetriu Şuta. Potrivit St.-itutelor adoptate cu această ocazie 185 ,
cooperativa de credit sătmărean se înfiinţează pe perioadă nedeterminată, dar, asemeni celorlalte
cooperative de credit româneşti din nord-vestul Transilvaniei, este afili a tă la Centrala Cooperatistă de la
Budapesta. Analizând lista acţionarilor din 9 aprilie 1910186, putem observa că numele predominante sunt cele
ale unor familii precum: Dărăban, Fabian, Bogdan, Groza, Luţaş, Moldovan, Şuta, Surducan ere„ nume
autentice româneşti, foarte greu de maghiarizat. Oe altfel, acest fenomen al maghiarizării numelor l-am întâlnit
în toate cazurile prezentate pe parcursul redactării acestei lucrări .
J'ără a avea o evoluţie spectaculoasă, Cooperativa de credit din Sătmărel a fost preocupată până la
anul 1918 de înt."irirea institutului prin atragerea depunerilor spre fructificare, precum şi de acordarea de
credite către populaţie. Înfiinţată relativ târziu, Cooperativa de credit din Sătmărel va traversa crizele
economice şi financiare ale anilor 1912-1918, fără a fi consolidată la acea dată. Cu toate acestea, ins1irutul de
credit sătmă rean îşi continuă activitatea, depăşind momentele critice ale acelor ani. Singurele credite acordate
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au fost cele personale pe obligaţiuni, afectate în ultimii ani ai războiului. Depunerile populaţiei spre
fructificare s-au situat La un nivel destul de ridicat şi în perioada anilor 1914-1918 (vezi tabelul 18) 1 ~7 •
În finalul acest0r consideraţii cu privire la dezvoltarea institutelor ele credit din părţile nord-vestice ale
Transilvaniei, se impun câteva concluzii, valabile pentru stadiul actual al cercetării problc::maticii:
Cele mai puternice instituţii de credit au aparţinut populaţi ei maghiare din zonă, populaţie
concentrată masiv în principalele centre urbane ale comitatelor analizate: Satu Marc, Carei, Baia Mare, etc.
Populaţia românească din zonă a ripostat destul de energic, reuşind înfiinţarea unor instituţii de credit pe
acţiuni cu capitaluri sociale apreciabile rapo rtat la puterea economică a liderilor acestora, a populaţi e i
româneşti În general.
În timp ce băncile maghiare erau susţinute prin acţionari proveniţi din rândurile marilor proprietari de
terenuri, a proprietarilor de fabrici, mari comercianţi şi eventual avocaţi, în lipsa unei asemenea clase w ciale
penrru românii din zonă, băncile româneşti aveau în spate intelectualitatea: preoţi, învăţători; funcţ:ionarii:
avocaţi; micii comercianţi; micii proprietari şi ţărănimea mai înstărită. Regimul politic al perioadei dualiste s-a
dovedit a fi favorabil înfiinţării şi dezvoltării institu~ilor de credit maghiare, manifestându-se uneori nedrept,
suspicios faţă de tentativele românilor de înfiinţare a unor insti tuţi i de credit identice.
·
Din punct de vedere geografic, băncile maghiare şi maghiaro-evreieşti erau amplasMe în marile cen tre
urbane, centre dominate de populaţia maghiară şi evreiască; ca atare ele îşi propuneau în speţă sprijinirea, prin
fonduri substanţiale, în general a activităţilor din industrie şi comerţ fund însă puternic implicate şi în
domeniul agrar. Spre deosebire de băncile maghiare şi maghiaro-evreieşti, cele româneşti erau amplasate în
special în mediul rural, excepţia consc:ituind-o Banca "Aurora" din Baia Mare, propunân du-şi, mai ales,
sprijinirea emancipării economice a populaţiei româneşti din mediul rnral prin întreaga gamă de operaţiuni
bancare practicate.
Principalele operaţiuni practicate de băncile sătmărene până în anul 1918 au fost: depunerile spre
fructificare, creditele cambiale, cambiale cu acoperire ipotecară, ipotecare şi cele personale pe obligaţiuni. Cea
mai puternică dezvoltare au cunoscut-o împrumuturile cambiale. Acestea satisfăceau cerinţele curente ale
gospodăriilor ţărăneşti, deşi nu erau adecvate situa~ei economice din lumea satelor, ţăran ii având nevoie de
credite pe termen mediu şi lung, în vederea rentabilizării investiţiilor agricole realizate. Direcţiunea băncilor le
preferau tocmai datorită rulării mai rapide a capitalului, ce permitea obţinerea unor beneficii însemnate. Ele au
avut o evo l uţie a~cend cntă, impunându-se ca cea mai importantă formă de creditare până la 1918. Creditul
cambial cu acoperire ipotecară corespundea cel mai bine activită~lot economice din mediul agrar, alături de
creditul ipotecar. Acordarea acestui tip de credit era riguros co ntrolată ş i se adresa în special ţărănimii mai
înstărite. Debitorilor li se cereau date precise asupra averii mobile şi imobile. Ele erau acordate pe termen lung
ş i cu dobânzi accesibile.
Aproape toate institutele de credit din Sătmar au fost preocupate, În egală măsură, de propria
consolidare economică. În acest sens au atras masiv depuneri spre fructificare şi au alocat anual procente
însemnate din profitul net în vederea măririi capitalurilor de rezervă. Atunci când realităţile economice şi
financiare au permis-o, Direcţiunile nu au ezitat în a mări capitalul social al băncilor pe care Ic conduceau.
Crizele economice de până la 1918, cu precădere cele din 1912 şi 1914-1 916, s-au făcut resim ţite în
derularea activităţii normale a acestor o rganisme financiare. Cooperaţia în Sătmar a funcţionat în paralel cu
băncile societăţi anonime pc acţiuni, de multe ori completându-se reciproc. Au existat cazuri când băncile, în
special cele româneşti, s prijină cu fonduri substanţiale unele cooperative de credit.
Mulţi lideri ai cooperaţiei româneşti (Dr. Vasile Lucaciu, Alexiu Berinde, Nicolae N ylvan, George
Petrovan, etc.) au în fiinţat institute de credit pe ac~uni. Spre exemplu, din iniţiativa lui Dr. Vasile Lucaciu şi
Alexiu Berinde s-a reuşi t transformarea Cooperativei de credit „Perşeiul" din Seini În Banca „Sătmăreana" din
aceeaşi localitate. Un fenomen similar se înregi strează în cazul institutului cooperatist „Râureana" din
Copalnic-Mănăştur, transformat, din iniţiativa preşedintelui G eorge Petrovan, în Banca „Râureana" S.A.
Au existat şi alte încercări de transformare a unor cooperative de credit în societăţi pe acţiuni, prin
mărirea capitalului social de~nut, tentative în marea lor majoritate eşuate. Relevant este spre exemplu, cazul
Cooperativei de credit din Seini. Aceasta s-a izbit, în tentativa de înfiintare a unei bănci populare, de opozitia
vehementă a Cooperaţiei Centrale Naţionale de la Budapesta, al cărei ~embru era. În cazul Cooperativei de
credit „Perşeiul" din Chiuzbaia, criza anului 1912 a reprezentat principalul motiv al eşecului de transformare
într-o bancă societate pe acţiuni. Cooperativele de credit care au activat în Sătmar până la 1918, cu mici
excepţii , erau membre ale Cooperaţiei Centrale Naţionale de la Budapesta, fiind, astfel, obligate a-şi înregistra
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toate anunţurile în organul de presă al acesteia, Orszdgos Kiizponti Hitelszovetkezeti Ertesitâ" (Informatorul
Cooperapei Centrale) şi a fi subordonate tehnic Budapestei.
Indiferent de vechimea lor, de puterea economică de care dispuneau, de limba vorbită de membrii
sau acţionarii instituţiilor de credit sătmărene, acestea, prin întreaga activitate desfăşurată,
s-au impus în
„peisajul" financiar-economic al perioadei abordate. Prin gama largă a operaţiunilor desfăşurate ele au
contribuit la emanciparea şi modernizarea gospodăriilor ţărăneşti, la dezvoltarea comerţu.lui şi a afacerilor
industriale. Dealtfel, o contribuţie însemnată au avut-o şi în ceea ce priveşte emanciparea culturală a
locuitorilor din nord-vestul Transilvaniei.

ANEXE
Tabelul nr. 1
Anul

1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918

Profit net

D epuneri
spre
fructificare

3267
3308
3790
4548
4386
5342
5362
6747
7910
9170
9701
9914
10425
10963
6842
10514
14513
11502
23040
18739
18042
25691
25317
32841
33215
?

42609
36231
31101
- 11607
- 84981
26053
23761
- 26070

21252
20547
39471
45344
63250
79528
115288
121782
180491
196947
252463
224747
244361
287440
312951
747866
702586
689911
817650
717520
722865
698415
791953
937721
1070043
1091456
1161075
960150
843872
764838
768843
651230
826767
1193980
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23040
18739
18042
25691
25317
32841
33215
?

42609
36231
31101
- 11607
- 84981
26053
23761
- 26070

21252
20547
39471
45344
63250
79528
115288
121782
180491
196947
252463
224747
244361
287440
312951
747866
702586
689911
817650
717520
722865
698415
791953
937721
1070043
1091456
1161075
960150
843872
764838
768843
651230
826767
1193980
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Tabelul nr. 2
Anul

Cambii

Cambii cu
acoperire

Ipotecare

Obligaţiuni

Cont
curent

,

Realităti

Efecte

ipotecară

1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899

35185
36946
47444
49694
56299
69524
98079
131386
176562
187204
199197
206384
223169
238430
250702
K.

K.

K.

1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918

635491
544128
630385
650261
658650
964220
1079385
1308141
520760
1519106
353727
541800
371206
201576
166518
50232
129350
25439
32753

-

313238
315586
344705
400844
410319
373197
360741
357449
319682
261847
211923
176437
145789
119284
121233
117005
821 14
51055
29516

-

-

-

-

-

.

-

1359136
1363276
1414000
1433225
1335415
1298255
795441
682453
520000

19873
19099
22879
23547
26628
34244
35451
53245
66309
77204
115840
118509
136363
148443
155339

15856
14656
18977
22463
23718
28919
33612
34044
33589
25710
22815
18878
16115
17249
17144

28
370
1073
707

K.

K.

K.

K.

39409
2438
41013
2359
45856
1075
54265 18868
58714 28244
63969
5748
67597
6532
63432 54549
35712 53678
23295 22409
20967 23653
17796 40337
15163 50110
11450 34663
9829 86065
8663 175653
3514 110267
2067 32348
1094 45103

400

40004
38916
37521
17846
20000
18655
18000
26000
79229
108655
111149
110955
108127
171973
236399
221318
192734
1259555
116906

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

482
644

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1000
1000
800
600
400

-

-

210
3344
3344
10953
40505
37510
78260
101939
122780
156609
156002
146917
198367
271205
542319
715965

810
-

76
56

Tabelul nr. 3
Anul (Profit net)
1890 (3115); 1891(12262); 1892 (1 21 19); 1893 (21271); 1894 (1 8191); 1895 (1 5005); 1896 (8525); 1897
(12872); 1898 (8329); 1899 (-); 1900 (15084); 1901 (8840); 1902 (-3662); 1903 (-1658); 1904 (-3401); 1905
(8006); 1906 (13816); 1907 (13376); 1908 (15809); 1909 (21469); 1910 (24409); 1911 (24477); 1912 (26525);
1913 (23297); 914 (7222); 1915 (1 2853); 1916 (13829); 1917 (13897); 1918 (12264).
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Tabelul nr. 4
Anul

Cambii

Cambii
cu
acoperire

Ipotecare

Obligaţiuni

Cont
curent

Realităţi

Efecte

ipotecară

1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918

469728
592587
622972
553241
491000
457627
373514
349151
577268

-

20412
53434
55870
46862
43993
40506
27971
24223
48921

K.

.K.

K.

499598
443879
422070
340254
258181
270912
301298
368240
482055
562617
606155
580034
237674
226012
195488
353711
57949
148127

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

290800
289100
280105

-

-

-

383102
583506

-

-

-

-

600
1000
1000
1300
1100
100
200

-

-

K

49311
50899
64083
74245
120160
229713
295381
296291
329065
357964
398711
394301
376781
381266
350700
306153
256532
190005

2140
4091
19168
17560
20759
43320

K

K.

65284
72350
57879
60193
46006
60520
64808
93488
72833
79731
96090
101286
98363
106451
131668
101649
74721
6611

Tabelul nr. 5
Anul

1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899

Profit net

Depuneri spre
fructificare

12401

232598

17611
19663
23409
31012
22187
22630
18544

349950
335006
428179
536674
485368
385232
333989

K.

K.

Cont curent

-

-

-

K.

-

-

-

K.

200
200
200

-

-

-

-

-

-

-

9750
9750
9400
7400

-

-

-

-

-

-
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1900
1901
1902
1914
1915
1916
1917

21979
22127
24493
48068
44859
43764
72108

658021
692497
746616
836243
972008
1271944
2856994

-

-

138880
23839
35630
326107

Tabelul nr. 6
Anul

Cambii

Cambii cu
acoperire

Obligaţi-

Ipotecare

,

Realităti

Cont
curent

Efecte

-

-

2979

-

-

-

500
5722
1915
250

354
354

UJU

ipotecară

1892
1893
1894
1895
1896

539504
708435
716419
831726
835393

-

-

-

10050
12125
10875
215878

-

-

2721
76742
123636

Tabelul nr. 7
Anul

Profit net

Fond general
Rezerve

1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899

4488
5953
8790
6431
9390
8915
1981

1900
1901
1902
1903
1904
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918

1334
14049
9786
31161
33265
29354
30632
30902
32530
31712
32501
21902
19924
8482
8874
23377
15779
14138

K.

1595
2206
2909
4187
4732
7535
10135
K

12389
12957
14550
17097
31912
63111
79078
96930
112987
130923
148380
166655
178801
185939
193582
201515
216093
226493

Fond
suplimentar

-

-

390
K.

781
2272
2681
2965
3247
5291
6674
8141
10228
12443
14322
16785
16785
-

12396
13414

Fond de pensii

37
196
300
416
441
529
621
K

1334
2005
2559
4114
9584
21632
26462
33378
12865
44195
15578
17669
13805
13805
14357
14937
15502
161 24

-
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Tabelul nr. 8
Anul

Cambii

Cr.

-

1894
1895
1896
1897
1898
1899

255417
276409
269063
235398
200674
166203
136828

Cambii
cu
acoperire

Obligaţiuni

Ipotecare

Cont
curent

Realităţi

Efecte

ipotecară

K.

1900
1901
1902
1903
1904
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918

-

-

f.

477610
238924
232916
311935
244166
1229289
1191111
1319802
1487063
1466684
1548840
1485545
1399239
1364591
1138757
766561
541446
350306

35416
80300
104924
111192

-

K.

46 289686
23 386015
39 463719
19 706643

12525
14935
16292
15849
14257
9888

13269
16595
24047
35304
39952
43501
37146

954
2459
4238
2753
3614
5200

K.

K.

K.

64844
57783
57305
55881
74261
84698
93547
88228
80867
82281
151836
159135
149878
141039
117902
82013
52583
41507

14319
9535
7039
5395
4225
3035
2084
1449
1014
873
663
414
188
114
96

7111
4178
2369
1181
22268

-

-

9326
19801
K.

K.

4550
4700
4700
4700
4736
42037
43863
1538
53458
707
64729
92486
100213
128751
172
122221
117617
118402
370911 161906
698294 207123
307898 -

-

-

1314
1344
1400
1500
1735
2020
2120

-

43219
42679
35849
27582
22572
17546
14019
13671
29761
27710
25094
23914
33458
40890
43808
25012
20789
1500

Tabelul nr. 9

Anul

Profit
net

Fond general
R ezerve

Fond
suplimentar

Depuneri
spre
fructificare

Fond
de
pensii

-

-

-

K.

K.

K.

K.

K.

10484
15040
15081
19574
18922
19765
18367

913
3080
7296
12170
201 41
27312
32550

-

so

40980
60503
74605
109384
174610
244853
306793

1899

1646

1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906

-

517
1075
1592

345
854
1308
1987
4896
8900

23030

100

Sorin Vasile H cndea

Tabelul nr. 10
Anul

Cambii

1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918

8093
25263
17486

-

-

-

-

-

35470
47767
39745
52645

Ipotecare

Obligaţiuni

3298
7879
176902
28477
34693
53675
72079
64149
86796
112464
153886
164541
232175
233219
224306
192194
166867
104122
70334
46668

Cont
curent

,

Realităti

Efecte

54385
147244

-

207933
233444
267754
346280
362536
357197
319058
282338
271097
290301
272466
242548
214144
128620
78767
59914
51805

-

-

707
37654

550
1100
299
629
537
517
581
1901
4321
2735
3051
3950
5641

-

-

5266

2588

7720
23343
44402
58032

843
56902

-

Tabelul nr. 11

Anul

1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918

Profit net

K.

f.

3782
5453
5814
6702
6940
6802
8124
8543
8331
9272
16335
16908
421
10790
10551
5814
-5974

39
46
80
10
28
41
63
27
30
12
10
65
08

66

14
14
-

Depuneri spre
fructificare
K.
f.

12003
22673
32397
36825
42290
64071
62702
66718
87455
76814
113659
840'.19
92620
75409
84235
49282
29206

64
25
90
93
77

50
13
88
08
71
98

so

29
55

71

Imprumuturi
cambiale
K.

81998
119393
149517
182559
195752
204126
221855
240810
274747
334450
454145
412786
419036
361850
277902
198276
180297

-

900
810
13000
13194
13194
33966
29823
85737
100280
130513
170179
149923
128707
118901
114601

13110!11/ia in.rtil11(iilor de credit din comitc1t11/ Săt1J1ar,

Îl/
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Tabelul nr. 12

Anul

Profit net

Rezerve
Fond general

1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918

2885
8537
13162
13793
14113
17223
20492
24452
25606
28863
29162
29387
28302
10110
13629
17468
16983
10843

Fond
suplimentar

117
2885
6042
11024
16960
24380
33390
44975
58875
73500

Fond de
pensii

Fond
cultural

-

-

-

-

3928
6653
11543
18989
26385
32994

2161
2773
3527
3500
4229

-

-

4S7
1172
2072
3143
4645
5964
9881
14096
16299

-

-

-

-

-

-

99112
111280
123700
128648
133800
142064
150280

19622
21062
21348
21364
22400
23379
24616

46372
56471
64500
67725
74000
79214
84306

5651
6741
7675
7012
4650
5359
4463

Tabelul nr. 13

I Anul

Cambii

Cambii cu
acoperire

Ipotecare

Obligaţiuni

Realităti

,

Efecte

ipotecară

19111
1902
1903
190-1
1905
1906
1907
1908

1909
1910
1912
1913
1914
1915
191(,
1917
1918

47629
116055
176859
245105
324010
675802
747608
785160
799012
887212
353927
294565
242450
178305
104184
65607
122585

44445
75498
92242
123775
179563

-

584971
656735
730359
590659
337541
224342
149053

24047
38833
46679
77965
111808
137183
147461
146401
146808
153558
156517
221793
183902
161109
118000
111905
112884

-

2001
2607
4057
9198
11681
11927
9244
7338
6181
4416
3545
3020
2613
1462
700
381

6048
-

-

-

6177
2006
12255
-

-

276368
554919
638536

305
1000
1300
3610
6110
6750
7200
7650
71670
70670
68710
68484
86914
105310
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Tabelul nr. 14
Anul

Profit net

Rezerve
Fond general

1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918

12370
16179
20336
23526
27170
25919
19753
7552
6811
13879
14715
15855

Fond supl.

Fond de pensii

-

-

-

4923
6052
40000
52000
65000
75000
78000
81120
84364
91520
97760

-

881
1897
7000
10000
10700
12000
12000
11687
12480
13312
14560

600
5000
10000
12200
10670
12000
11687
12503
13469

Tabelul nr. 15
Anul

Cambii cu
acoperire

Cambii

Realităti

Obligaţiuni

Ipotecar

Cont curent

'

ipotecară

1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918

-

-

534705
581995
295349
405614
460674
421719
357920
310345
250026
229510
263896

-

434336
542054
550839
502220
486101
437273
303177
182742
174057

52777
62253
67120
85529
115149
100881
90705
151093
138310
129103
83238
19109

12787
24843
26776
30164
36425
28064
24252
19176
11410
6096
3412
1758

-

2057
-

65236
20062
34849
31265
21060
21076
22426
45749

-

75
55

28
12

Tabelul nr. 16
Anul

Profit net
Fl.

1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893

45
140
167
308
390
505
715

Fond general
Cr.
41
04
43
06
48
74
16

Fl.

Rezerve
Fond suplimentar
Cr.
Fl.
Cr.

-

-

36
50
82
167
271
575

33
33
11
74
33
31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Depuneri spre
fructificare
FI. Cr.
1173
82
510
34
876
28
2196
83
5042
28
8906
88
12828
71

E1•0/J1ţia i11slil11ţiilor de

1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918

1050
885
1701
1429
1463
1318

78
17
09
28
58
59

K.

f.

2716
3743
3906
5420
4237
4297
3858
4430
4724
5234
5807
5483
4603
4127
2982
1252
11072
4273
4335

credit di11 comila/111 Sril!l1ar, ftr epoca dualistă

978
1456

721
26 I

3553

21

231
214
2165

I 168
5450
7141

K.

73
22
48
75
82
31
02
71
19
52
09

I

20300
20300
20300
20300
20300
20300
20300
20300
20300
20300
20300
20300
20300
20300
20300
20300

61

54
97
50
99
69
33
99

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13079
14409
14459
16098
8347
8733

K.

f.

K.

f.

78

23739
31574
38050
45457
47060
53485
56588
62612
71540
59451
61246
56644
58895
63031
64288
64165
55762
73528
74921

13
28
39
22

-

98
13
75
21
83
27
'JO

17
56
28
98
57
07
67
20
86

Tabelul nr. 17
Anul

1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908

Ipotecare
Fl.
Cr.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1142
3313
4345
4457
11387
11961
16183
13829
18148
20525
23195
21447
23669

40
52
90
16
82
72
36
16
06
50
20
90
10

Obligaţiuni

FI.

1101
3437
4881
8395
14056
17488
26254
29477
32332
32449
32623
29842
29221
63433
69791
77390
81373
85526
97192
103369
107922
119512

Realităti

Efecte

Cr.
-

40
70
17

24
83
94
36
53
12

cr.

FI.

-

-

-

so

-

49
15
48
54
88
70
79
32
16
56
80

50
175
474
474
793
813
833
853
1004
1720
1760

96
79
69
18
70
63

17892
20300
20300
2253
3338
4185
5045
5816
6704
7649
8755
10226
11324
12244
13070
13667
13917
16132
16986

f.

-

37
65
32
83
19
59

103

-

-

-

cr.

FI.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

-

-

-

-

-

-

-

-

960
1200
1400
1500
1500

-

-

-

so
97
62
38
71
41
93
08
25
39
59
29
21
42
59

104
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1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918

25972
24252
17477
17852
17373
18730
17728
12413
10368
5820

90
69
60
50
70
80
30
70
-

108354
108658
104709
99821
99079
97576
81734
60054
45445
49883

42
72
40
10
90

so

30
80
80

-

2023
1633
1733
1733
1733
1733
2733
4716
10116
10116

-

-

-

-

1500
1700
1900
1900

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tabelul nr. 18
Anul

1909
1910
1911
1012
1913
1914
1915
1916
1917

Profit net

77
274
380
469
767
682
810
800
669

Depuneri spre
fructificare

9174
13954
8869
8088
6630
11922
14274
14090
16730

Obligaţiuni

Fond de
rezervă

12367
19776
26175
32300
33093
37203
23925
24210
18424

154
237
236
496
578
809
927
1097
1238

Aspecte ale căsătoriei în Ţara Oaşului
(satul Moişeni, 1900 - 1950)
Paula Virag

În mentalitatea populară, căsătoria reprezintă un act sacru, divin, irepetabil, o taină asemeni naşterii si
care stă la temelia Întemeierii unei familii. A doua jumătate a secolului al XIX-iea şi primele decenii ale
secolului al XX-lea înregistrează, în Transilvania, mutaţii semnificative în ceea ce priveşte fenomenul
căsătoriei, cu toate elementele sale principale: număr, mişcare sezonieră, structura populaţiei pe grupe <le stare
civilă. Toate acestea se manifestă în comportamentul matrimonial al provinciei şi reflectă procesul de
modernizare al societăţii în general, de destructurare lentă a unor comportamente demografice ancorate până
nu de mult în tradiţie şi practici conservatoare.
Este ştiut că cuantificarea datelor statistice pentru zone mai extinse teritorial, deşi oferă o viziune
generală asupra fenomenelor demografice majore, anulează particularităţile locale, variapile regionale şi
temporale. De aceea am ales pentru lucrarea de faţă un studiu de caz şi anume: evoluţia căsătoriilor din satul
Moişeni, jud. Satu Mare, din zona Ţării Oaşului. Materialul folosit în acest studiu de caz îl constituie fondul
arhivistic care cuprinde registre de stare civilă ale Iocalităpi, acestea conţinând date referitoare Ja naşteri,
căsătorii şi decese pentru întreaga perioadă investigată (anii 1900-1950).
Pentru a înţelege mai bine particularităţile evoluţiei fenomenului studiat, trebuie precizat că satul
Moişeni, alături de alte 15 sate, face parte din Ţara Oaşului, una din multele «ţări" clin Transilvania pe care
condiţiile geografice, istorice şi etnice le-au permis să se individualizeze. Din punct de vedere istoric, aceste
voievodate româneşti, numite "ţări", au fost menţionate încă din secolul al Xlll-lea, ele bucurându-se de o
anumită a~tonomie locală: Ţara Făgăraşului, Ţara Haţegului şi, de asemenea, Ţara Oaşului.
In cadrul Ţării Oaşului, Moişeni se situează pe o zonă colinară, altădată acopedtă cu păduri de
stejar, care, în mare parte, au fost defrişate în secolul al XVIII-iea şi se plasează la o distanţă relativ mică de
drumul naţional Negreşti-Sighet şi reprezintă ultimul sat din Ţara Oaşului înainte de Maramureş şi de Ucraina.
Străbătut de Valea Rea, Moişeni are casele răsfirate de-a lungul drumurilor principale care îl străbat dintr-un
capăt în celălalt: Moişeni-Bixad, Moişeni-Certeze. Denumirea satului vine de la numele celui care a Întemeiat
prima comunitate din zonă. Potrivit unei cronici maghiare, Toma Moiş, originar din Berbeşti, Maramureş, a
cumpărat terenul de la două familii maghiare şi s-a stabilit aici împreună cu familia. Lui i s-au alăturat şi alte
familii din Berbeşti şi Văleni, înjghebându-se astfel nucleul satului1•
Dintre toate localităţile Ţării Oaşului, Moişeni este satul cu solul cel mai puţin fertil, motiv pentru
care el a rămas în afara procesului de colectivizare. Creşterea animalelor este, deci, principala activitate 11
sătenilor. Terenul agricol acoperă 3500 ha, dintre care doar 1/4 este arabil şi pe care ţăranii cultivă produse
indispensabile alimentaţiei lor. Astfel se explică de ce locuitorii din Moişeni nu au ezitat să emigreze, după
Primul Război Mondial, în SUA, sau mai târziu, în 1946, să se înscrie ca voluntari pentru colonizarea
Banatului, în speranţa de a găsi condiţii mai bune. Majoritatea locuitorilor trăiesc din ce le asigură gospodăria
proprie. Unii dintre ei s-au angajat la
exploatările
miniere sau la cele
forestiere.
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bărbaţi/

189 femei (vezi graficul alăturat).
Sunt relativ puţine cazuri de văduvie (17 văduvi; 34 văduve). Există un singur cuplu care a recurs la
divorţ, aceasta explicându-se şi prin faptul că biserica greco- catolică, ai cărei enoriaşi erau majoritatea
locuitorilor satului în cauză, nu accepta această cale de destrămare a căsniciei.
Pornind de la aceste considerente de ordin general privind localititatea Moişcni, putem înţelege mai
bine elementele esenţiale ale modului de formare a familiei, elemente care sunt reprezentate <le: motivarea
căsătoriei, scopul ei, criterii de alegere a partenerilor, perioada de încheiere a căsătoriei etc. Fiind un produs al
sistemului social, familia se dezvoltă şi evoluează în raport cu transformările societăţii, iată de ce, studiind
numărul şi evoluţia căsătoriilor întâlnim diferente vizibile de la o perioadă la alta. Vom expune, în continuare,
doar câteva aprecieri pe marginea mişcării sezoniere a căsătoriilor, precum şi consideratu privind vârsta şi
statutul civil al celor care se căsătoresc.
Intervalul în care este permisă organizarea de cununii şi, respectiv, nunţi este stabili tă de
comandamente religioase, care interzic nunta pe parcursul a câtorva perioade ale anului, şi anume: postul
Paştelui, adică timp de 40 de zile înainte de sărbătoarea Învierii lui Iisus Hristos; săptămâna imediat următoare
acestui mare praznic, numită şi "săptămâna luminată"; postul Sfinţ:ilor Apostoli Petru şi Pavel de la sfârşitul
lunii iunie, postul Sfântei Mării (1 -15 august); postul Crăciunului şi perioada de sărbători din jurul Anului
Nou, adică de la mijlocul lunii noiembrie până în 6 ianuarie, :r.iua Epiphaniei. La toate acestea, se mai adaugă şi
alte sărbători ale bisericii: Sfintii Împăraţi Constantin şi Elena (21 mai), Duminica Rusaliilor, Tăierea Capului
Sfântului Ioan Botezătorul (29 august), Înălţarea Sfintei Cruci (14 septembrie). De asemenea, nu se pot
celebra nunţi în zilele de miercuri şi vineri de pe tot parcursul anului, acestea fiind zile de post.
Pe lângă aceste intervale de interdicţie, în cazul localităţii Moişeni se evită a se celebra căsătorii şi în
perioada "Alesului", care durează mai multe zile şi care mobilizează bărbaţii şi femeile care nu mai sunt, deci,
disponibili pentru nuntă, şi de "Sâmbra Oilor", cc se desfăşoară într-o duminică şi la care tăranii ţin să fie
prezenţi2. Deşi nu există interdicţii din partea Bisericii, în anumite perioade este dificil să organizezi nunţi
datorită muncii câmpului, care nu lasă momente de răgaz pentru un astfel de eveniment. Astfel, cca mai mare
parte a ţ:ăranilor din Moişeni, şi nu numai, preferă organizarea nunţilor atunci când activităţile agricole sunt
mai puţin intense şi nici o interdicţie religioasă nu opreşte acest lucru: toamna, dar şi iarna după Epiphanie.
Studiul registrelor parohiale, din 1896 până la mijlocul secolului XX, confirmă următoarele: februarie
şi noiembrie sunt cele două luni privilegiate pentru căsătorii. Pe parcursul acestora s-au totalizat mai mult de
jumătate din căsătoriile pentru anii 1896-1899 (53,8%), 1900-1909 (53,9%)3. S-au mai organizat nunţi şi în
jurul Rusaliilor sau în luna iulie, însă numărul lor este scăzut.
Pentru a înţelege mai bine de ce cel mai marc număr de nunţi este în perioada care urmează postului
de la sfârşit de an, în special în luna februarie şi nu ianuarie, trebuie subliniat faptul că este necesar să existe o
distanţă de numai 3 săptămâni între cererea în căsătorie şi nuntă. În consecinţă, dacă se face cererea în
ianuarie, nunta are loc 3 săptămâni mai târ.liu, deci în februarie 4• Perioada aleasă pentru dt:rularca ceremoniei,
care durează, în mod obligatoriu, 3 zile, este joia, lunea sau sâmbăta, mai rar duminica. Niciodată nu este
aleasă miercurea sau vinerea, care sunt zile de post. Martea este, de asemenea, evitată, ca fiind zi nefastă în
care nu este bine să se organizeze căsătorii, clăci, călătorii.
Intervalul de 3 săptămâni existent între cererea în căsătorie şi nuntă este determinat şi de faptul că
atât legislaţ:ia civilă, cât şi cea religioasă prevedeau "publicarea" căsătoriei sau înfăptui rea vestirilor, ce trebuiau
să se facă în 3 duminici sau sărbători consecutive, în biserica din localitatea unde domiciliau tinerii. Dacă unu]
dintre ei trăia în altă parohie, se impunea efectuarea celor 3 strigări în ambele parohii. Vestirile trebuiau să
conţină numele şi prenumele, locul de naştere, domiciliul şi starea civilă a celor doi miri. Se solicita tuturor
celor care cunoşteau vreo piedică legală la respectiva căsătorie să o facă publicăS.
Un alt aspect interesant este vârsta la care tinerii făceau pasul esenţial spre închegarea unei fami lii.
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Vârsta la care tinerii se puteau casatori era
influenţată ş i de mentalitatea comunităţii. În general,
pentru fete, vârsta optimă pentru încheierea căsătoriei
era considerată între 15-20 de ani, în timp ce pentru
bărbaţi între 18-30 de ani. Aceastea au fost şi
intervalele de vârstă în care s-au înscris Linerii cununati
,
de către preot în biserica clin Moişeni, după cum se
poate constata din tabelul de mai sus.
Se poate afirma că vârsta de căsătorie a
femeilor a scăzut, treptat, după 1940, situându-se
o
pentru prima dată sub 20 de ani. Variaţiile de vârstă
1900-1909 1910-1919 1920-1?29 1930-1939 1940-1949
medie s-au manifestat mai ales la bărbaţi, mult mai
sensibili la influenţa conjuncturii economice şi politice
a ţării: războiul din 1914-1918 şi apoi cel din 1940-1944, criza economică ce a afectat mai mult bărbaţii care au
participat direct la viaţa socială.
Vârsta medie, oarecum ridicată, pentru căsătoria bărbaţilor se explică şi prin faptul că ci nu puteau
închega în mod normal o familie decât după terminarea serviciului militar. În perioada monarhiei austroungare, serviciul militar avea o durată variabilă care putea ajunge până la 10 ani.
În ceea ce priveşte diferenţa de vârstă dintre miri, pentru un interval de 10 ani, s-au întâlnit
următoarele situaţii: soţul este mai în vârstă decât soţia, au aceeaşi vârstă, soţia este mai în vârstă. O primă
constatare de ordin general, valabil.ă pentru toată perioada studiată este următoarea: este o excepţie ca
membrii cuplului să aibă aceeaşi vârstă. Cercetând deceniu cu deceniu, se pot trage următoare concluY.ii:
pentru 1900-1909, din 73 de căsătorii, în 64 clin cazuri (85%) soţul este mai bătrân decât soţia. Această
diferen~ă poate fi de 11, chiar de 26 de ani, dar în cea mai mare parte se situează în intervalul de 4-9 ani;
pentru 1910-1919, din 94 de căsătorii, în 77 de cazuri (82%) bărbatul este mai în vârstă şi în 13 cawri (14'Yo)
soţia are mai mulţi ani decât soţul. în acest din urmă caz, femeia este mai mare cu doar unul sau doi ani. În
patru cazuri (4%) soţii au aceeaşi vârstă;
pentru 1920-1929, din 92 de căsăt?rii, în 73 de cazuri (80 %) soţul este mai în vârstă decât soţia, iar aceasta
din urmă doar în 14 situaţii (15%). ln cinci cazuri (5%) soţii au aceeaşi vârstă;
penrru 1930-1939, din 99 de căsătorii, în 90 din cazuri (91 %) soţul este mai în vârstă, iar doar în 9 cazuri (9
%) soţia este mai în vârstă;
pentru ! 940-1949: din 82 de cazuri de căsătorii, în 69 din cazuri (84%) soţul este mai în vârstă, iar în 1 O soţia
(12%). In 3 situaţii (4%), soţii au vârste egale. Trebuie remarcat că proporţia căsătoriilor în care soţul este cu
11 ani mai mare decât soţia este foarte marc.
Se poate concluziona că, la majoritatea cuplurilor, soţul este mai în vârstă decât soţia, iar diferenţa de
vârstă variază de la 2 la 11 ani (vezi tabelul de mai jos).
În societatea tradiţională, partenerii <le viaţă se alegeau din cadrul aceleeaşi categorii sociale.
"tviczalianţelc erau aspru sancţionate. Aceeaşi situaţie se înregistra şi în cazul în care partenerul era adus dintr-o
altă comunitate deoarece
astfel se
reduceau şansele unui membru din
comunitatea respectivă să-şi realizeze o
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destul de rar întâlnite, atunci când nu lipsesc6 .
Aceste observaţii sunt perfect valabile şi m cazul satului Moişcni, unde cea mai mare parte a
căsătoriilor în care unul dintre miri este străin, aceştia provin din comunităţi din Ţara Oaşului, în special din
cele limitrofe satului aflat în discuţie: Certeze (singura localitate care a dat mai multe femei decât bărbaţi),
Huta, Bixad şi Trip. Legăturile foarte strânse şi numeroase cu Certeze şi Bixad se pot explica şi altfel decât
datorită vecinătăţii: până în 1854, Moişeni nu avea biserică şi sătenii mergeau fie la Certeze, fie la Bixad, fie
chiar şi în Trip7.
Deşi tinerii nu prea îşi puteau spune cuvântul în ceea ce priveşte alegerea partenerului de viaţă,
societatea tradiţională dispunea de câteva ocazii de întâlnire şi sociabilitate: duminici şi sărbători religioase,
târguri, precum şi muncile câmpului. Toate acestea prilejuiau adunarea unui număr mare de participanţi şi
ofereau posibilitatea cunoaşterii reciproce. La aceste momente se mai poate adăuga participarea la slujbele
religioase, pelerinaje, şezători, clăci etc. Întâlnirile la jocurile satului, organizate în piaţa publică, la ieşirea din
biserică sau în cimitir, aveau avantajul că se fikeau în văzul comunităţii, simpatiile erau remarcate şi
contabilizate de numeroasa asisten~ă8.
Din totalul căsătoriilor încheiate În Moişeni, marea majoritate au fost celebrate în ritul greco-catolic,
confesiune căreia îi aparţinea cel mai mare procent al credincioşilor. Regula era, deci, să se căsătorească cu soţi
sau soţii de aceeaşi religie. Doar o mică majoritate s-a manifestat în mod diferit. În această din urmă s.iruaţie,
în cca mai mare patte a cazurilor unul dintre cei doi este greco-catolic. Un alt caz este cel al unui reformat din
Bixad, care s-a căsătorit cu o greco-catolică din Moişeni, iar câţiva ani mai târziu s-a recăsătorit cu o romanocatolică tot din Moişeni.
De asemenea, trebuie precizat faptul că marca majoritate a căsătoriilor în care soţii nu erau de aceeaşi
confesiune, s-au realizat în exogamie teritorială; un mire greco-catolic, originar din Moişeni, s-a căsătorit cu
un/ o romano-catolic, din Huta sau din Certeze, sau cu un/ o protestant(ă) din Bixad9 .
În ceea ce priveşte profesia, toate femeile sunt înregistrate ca "menajere", adică muncesc în
gospodărie. Bărbaţii, de-a lungul anilor, sunt înregistra~i ca "plugar", "agricultor'', denumiri diferite care vor să
desemneze pe ţăranii care murţcesc pământul şi care reprezintă marea majoritate. Alte profesii sunt: forestieri,
comercianţi, şoferi, etc. Toate acestea sunt determinate de caracterul economic al zonei.
Coeziunea familiei dura atâta timp cât rămâneau valabile şi active relaţiile dintre soţ:i, în cazul în care
au existat, sau, în situaţiile familiilor întemeiate cu scopul satisfacerii unor interese materiale, atâta timp cât
acestea mai corespundeau cerinţelor unuia sau altuia dintre soţi. Din momentul în care apar stări conflictuale
se putea ajunge şi la divorţ, situaţ:ie rar întâlnită în Moişeni, având în vedere faptul că avem de-a face cu o
comunitate preponderent greco-catolică, a cărei Biserică nu acceptă această rupere a relaţiilor familiale.
Acestea sunt doar câteva aspecte relevate de cercetarea arhivelor parohiale. Fireşte că aprofundarea
cercetării poate evidenţia noi şi interesante probleme în reconstituirea demografică a realităţii satului românesc
din secolele trecuce.
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Der Krieg der Sathmarer Rumănen fiir die Vereinigung (1918-1919)
Viorel Ciubotă

Die Vereinigung des Einheitlichen rumănischen Nationalstaates kam unter den giinstigen
intemationalen Bedingungen zustande, die von dem Verfall cler in der Mitte Europas bestimmenden
lmperien verursacht wurden. Die Vollendung cler Vereinigung war gleichzeitig auch clas Frucht cler
qmhtallven uncl quantitativen Anhăfungen, die die rumănische Gesellschaft im Laufe cler Zeit
voUgebracht hat:
,,Die Vollendung der nationalen Einheit des rumănischen Volkes ... ordnet sich - so schreibt
dcr H1stoakcr Marcel Ştirban - in die Reihe cler ausschlaggebenden Ereignissen in cler Geschichte
Rumăniens ein. Der 1. Dezember 1918 beduetete und bedeutet - was die Zeitgenossen auch gewiinscht
baben - dieTiir zu einer neuen geschichtlichco Epoche. D ie groBe Vereinigung vom 1. Dezember 1918
111 die groBte Vewirklichung des rumănischen Volkes in seiner ganzen oationalen Geschichte.
Die Entscheidung der G roBen Vereinigung hat den Grund zur ki.inftigen Gescbichte des
ganzen rumănischen Volkes gelegt, daher auch ilire besondere Bedeutung und ihre gro3e historische
RoUe" 1.
Auch cler grafie Vorkămpfer der nationalen Bestrebungen cler Rumănen aus Siebenbiirgen, Dr.
Vwle Lucaciu hat in sciner Rede, die er in Sathmar nach sechs Jahren Verbannung gehalten hat, die
pennanente Prăsenz des Vereinigungsgedanken in cler Geschichte des rumănischen Volkes
bcrvorgehoben: „Der Gedaoke, cler die Befreiung der Nationen von der fremden Herrschaft erzielt, dem
mtsprechencl die rumănischen Gebiete die von Rumănen bewohnt sind, mit Grofirumănieo zu
mcirugen sincl, ist keine neue Idee, sondern cler heilleste und ălteste Wunsch des rumănischen Volkes.
Jahrhunderte lang hat clas rumănische Volk ergebnislos fur die Selbstăndigkeit gekămpft, aber jetzt sieht
clas Volk, wie seine Hoffnung endlich in Erfiillung geht.
Er (Lucaciu n.n.) war jahrelang ein begcisterter Vorkămpfer des Gedanken cler nationalen
Befrcmng uncl seine Bestrcbungen fanden sogar in unserem Komitat statt. Hier hat er for die Idealen
gckimpft, die heute verwirklicht siod, und wegen cleren er fliehen musste 2.
Die Historiographie des Emantipationskampfes der Rumănen aus Sathmar ist ziem.lich
bctrichtlich aber gleichzeitig auch ziemlich einseitig, sie schildert die Ereignisse in eioer triumphierenden
An und Weise, uncl vergisst dabei die unumgăngliche Riickfalle dieses Prozesses und nimmt sie
manchmal aus dem geographischen und sozial-w.irtschaftlichen Kontext der Sathmarer Gegend. Es
wurde unmer versucht, die Geschehnisse von Sathmar mit denen aus Siebenbiirgenzu synchronisieren,
und in den Jahren des Kommunismus sogar mit denen auf cler nationalen Ebene, wobei die lokalen
Eigtntii.mlichkeiten beiseite gelegt wurden. Das beste Beispiel ist die Art und Weise wie die 1848-er
Jtcvolution im Sathmarer Gebiet bebandelt w.ird, wobei aufgrund einzelner Momente clas nationale
Charakter cler rumănischen Baucrnbewegungen hervorgehoben wird, was jedoch fem von der
l'irklichke1t steht.
Von clen originalen Quellen werden in erster Linie die Aussagen von Personcn erwăhnt, die an
cmcm d1escr Geschehnisse teilgenommen haben und zwar vor allem im Jahre 1918: "Versuchen w.ir auf
clan \'('ege einer hăufig benutzten Metho<le cler modemen Geschichtsschreibung die Art und Weise
danustellen, wie dieses Ereignis sich im Bewusstsein der "Kleinen" widerspiegelt hat, so finden w.ir io
dcn Ennnerungsschriften cler Zeit suggestivc Seiten, w.ie z. B. die von Adrian Tomoioagă aus Bocicău,
Cons1antin Barbut aus Pomi, Traian Cavaşi aus Boghiş, Vasile Pătcaşiu und T raian Sălăjan aus Hotoan,
Petru Cupcea aus Supuru de Jos, Romul Buzilă aus Mădăras, usw3. Dennoch zeichnec sich durch ihre
lafonnationsreichtum und durch die Lănge cler umfassten Periode (1879-1918) die Chronik von Hotoan

Mami Şurlnn, Scm11ijitnfa uilJnCli a 111nrii 11niri (Di• /Jis!Qnsche Btdt1111111J1,
1 "Smmch" (Szamos, Sacu Marc),Jg. 51, Nr. 238/ 14 Oktobcr 1919.

dtrgrojlm V erei11Îji,1111g) ;„ "Sargcţia", XXI-X XlV, 1988-1991, p. 495.

D. bio..-. V uuboli, zitienes Wcrk, S. 94.

Satu Marc - Studii şi comunicări (Seria Il Istorie-Etnografie-Artă), nr. XVII - XXI, 2000-2004

110

Viorel

Ciubotă

als ein besonderes Zeitdokument aus, sie wurde von einem der wi.irdigsten griechisch-katholischen
Priestern der Region, Vasile Pătcaşiu aufbewahrt.
Infolge der geografischen Lage, am Rande des rumănischen ethnischen Blocks, die Geschichte
der Rumănen in cler Sathmarer Region entwickdte sich auf3erordentlich interessant, clas ist der Ort, wo
es den Rumănen besondere Bemiihungen kostete, ihre Sprache, ilire Religjon und ganz allgemein ihre
ethnische Identităt gegeniiber der Expansion des ungarischen Blocks zu bewahren, andererseits ist
Sathmar der Ort, wo die Interferenzen, die Multikulturalităt, das friedliche Zusammenlepen
Charakterziigc sind, dje uberali in der modernen Zeit zu finden sind. Diese Dualităt cler Faktoren hat die
kollektive Mentalităt der Rumănen bceinflusst und zeigt sich prăgend zur Zeit der Rcvolution im Herbst
desJahrcs 1918, aber auch zur Zeit der Einrichtung der rumănischen Verwaltung imJahre 1919, wo die
revolutionăren Prozesse nicht so akut auftraten wie anderswo.
Dic Ausdchnung des ungarischen Blocks im Laufe von 100 Jahren war auBcrordentlich.
Obwohl Ende des 18. Jahrhunderts die Rumănen gcgenuber allen anderen Rthnien des Kreises (Ungarn,
Deutschen, Ruthenen) die relative Mehrheit <ler Bevolkerung bildeten, im Jahre 1918 hat sich die Lage
zugunsten cler Ungarn geăndert, die 66,7% der gesamten Bevolkerung ausmachten. Die Deutschen, die
Ruthenen, dic Juden verschwanden fast volkommen, sie wurden von cler Madjarisierungsprozess des
ungarischen Blocks verschlungen. Leider mi.issen wir dieselbe Situation auch in manchen rumănischen
Gemeinden feststellen, die Anfang des 19. Jahrhunderts noch ihre rumănische Sprache und griechischkatholische Religion bewahrten, Anfang des 20. Jahrhunderts aber schon sowohl ihre Sprache als auch
ihre Zugehorigkeit zur griechisch-katholischen Kirche aufgaben (Hajdudorog, Kallossemjen, Biri,
Csegold, Porcsalma, Petea, Corod, Oar, Boghiş usw.).
Es muss-gemerkt werden, dass die rumănisch-ungarische Grenze im Jahre 1920 clurch den
Trianoner Abkommen gezogen wurde, und sie folgte der imaginăren Linie die die zwei ethnischen
Blocks voneinander trennte, miodestens aus sprachlicher Hinsicht, und so kann sie als cin Beispiel der
Gerechtigkeit gelten.
Die Zeit 7.Wischen 1848-1918 war ohne Zweifcl entscheiclend for die Entwicklung der
rumănischen Bevolkerung von Sathmar. Es muss hervorgehoben werden, <lass diese Entwicklung bei
den Rumanen vor aliem einc "aus eigener Kraft" war, (das beriihmte Prinzip der liberalen Panei in
Rumanien) und war weniger cler Staatspolitik zu danken, wie cin Historiker cs bemerkt hat: "Die Losung
"aus eigener Kraft" hat in den siebenbiirgisch rumănischcn Nationalbewegungen von Anfang unseres
Jahrhunderts eine weitere Tătigkeitssphare als in Rumanien, zumal sie sich gleichermaf3en in cler
politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Lcben zeigt. Es ist die natiirliche Rcaktion einer Ethnie, die
for Widerstand und Selbstbehauptung kampfen sollte, auf allen Ebenen ihres Lebens, gegen eine
politisch dominante Ethnie, die Ungarn„ ."4. Es kann aber auch nicht aul3er Acht gelassen werden, class
cler Fortschritt cler rumănischen Bevolkerung im allgemeinen im Rahmen der rapi<len wirtschaftlichen
Entwicklung des lmperiums, folglich Ungarns und Siebenbiirgens stattfand: „ ... for Ungaro und for die
Gebiete, die es damals hatte, prăgte der Dualismus eine Pcrio<le des starken wirtschaftlichen
Fortschrittes"S. Einige wirtschaftliche Daten sind konkluclent in dieser Hinsicht: die Prozentzahl der in
der Landwirtschaft Beschăftigten sank in der Periode zwischen 1867-1910 von 75% zu 60%, die Lănge
des Eisenbahnnetzes wuchs in der Periode zwischen 1867-1913 von 2.200 km bis 22.000 km, und die
Zahl der Banken, der Sparkassen wuchs in der selbcn Zeitraum von 107 auf 5.400, sie handhabten
Kapital und Jnvestitionen iiber 6,6 Milliarden Kronen6. Dieselben Phănomene treffen auch for das
Komitat Sathmar zu.
In politischer Hinsicht wird dieser Zeitraum von einigen bedeutenden Ereignissen bestimmt,
dje wichtigen Folgen fur die rumănische Bevolkerung hatten.
Die Revolution von 1848 ist eine der Ereignissen von eincr besonderen Bedeutsamkeit în cler
Entwicklung der rumănischen Nation. Infolge cler absoluten politischen Vorherrschaft der Ungarn, ocler
besser gesagt der ungarischen Adeligen konnten die Rumănen in Sathmar keine eigene Bewegung
variantă a doctrimi liberale "pri1111oi Îrlfine" ('W'ir selber" - .i11e Varia111e der Uberalm /)oklrin "a11s eige11er K/'lift'? in
"A.LI.C.", XXXV, 1996, S. 242.
s Camil Mureşan, Ptrlt't1kl d• modmtiz.an a TlllJ>triNINi HabsbN'Yfr În a do11a111mălak a Jt'Q)/11flli al XJX.ka (Der ModemiJimm?,IpTOZţJJ du Hab1b111]1!rrticb.J iii dtr
ZJll<ik11 I Iii/fi• tk1 XIX. jahrh11ndtrls} in "Relaţii imereaiicc în zona de contacr româno-maghiaro-ucraineană din secolul al XVI U-lea până in prezent",
Satu Mare-Tiibingcn, I 999, S. 25. .
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emwickeln, um skh in die siebenbtirgisch rumănische Revolution (au.Ber cler Chioarer Region) zu
mtcgncren.
Das war die Folge von bestimmten allegmeinen, mit cler Entwicklung cler rumănischen
Be\·olkcrung zusammenhangenden Umstănden, unter denen cler Mangel an eincr Elite die wichtigste ist.
D1c wenigen bescheidenen Priestern uncl Lehler vom Lande konnten nicht als cler Katalysator fungieren,
dcr fah1g ist, das rumănische Bauerntum um sich herum zu sammeln. Es muss hier auch die starke
Rcprcss1on cler Behărden des revolutionăren Ungarns gegen aUem, was von den rumănischen
Gemcinden kam erwăhnt werden, aus Angst vor cler Wiederholung von Geschehnissen, die in anderen
Teden S1ebenbi.irgens vorkamen.
D1e clacauffolgende Zeitspanne war giinstig fur die rumănische Bevolkerung sowohl in
\\1rtschaftlicher als auch in kulturcller Hinsicht.
In kultureller Hinsicht sollen die lnitiativen fur die Entwicklung des rumănischen Schulwesens
erwahnt werden, clas als Hauptquellc des nationalen Erwachens aufgefasst wurde. Diese Initiativen
erre1chen 1hren Hohepunkt mit cler Einrichtung cler zwei Lehrstuhle fur rumănische Sprache und
l.Jtcratur in <len staatlichen kăniglichen Lyzeen in Sathmar und in Frauenbach (Baia Marc).
1\uch auf der Ebene cler Politik lassen sich in diesem Zeitraum in Sathmar die ersten lnitiativen
us dc:r rumăn.ischen Zone merken, die clas Ziel haben, die rumănisch<:: Teilnahme in der Leitung des
Komit:HS w sichem, cler wirtschaftlichcn und zahlenmăf3ig<::n Rolle der mehr als 100.000 Rumănen
cntsprcchend.
Lc1der wurden alle diese Anstăf3c in dem Moment gcstopt, als im Jahre 1867 die fiihrenden
dcut,chcn uncl ungarisch<::n Kreise des Imperiums das Kompromiss ang<::nommen haben. Der
Dualismus hat die Integrităt und die politische Einheit Ungarns sicbergestellt und fur die ungarische
Mm<lerhe1t (36-40'Yo) clic Vorherrschaft iiber der von Slawen und Rumănen gebildetcn Mehrheit
1chnt. Dcr Zeitraum bis 1918 bedcutete eine konstante Verstarkung der politischen, wirtschaftlichen
und kulturt·Llen Vorherrschaft der Ungarn. Die Offensive der ungarischen Behărden im Laufc dicser
Pc:no<lc richtete sich gegen die Kirchen und die rumănischen kirchlichen Schulen, die als Erzfeinde des
pohu~chen Systems betrachtct wurclcn, clas in Ungaru errichtet wurde. Das war infolge der fehlenden
politischen Opposition von rumanischer Seite moglich, dcnn die Rumănen, wie cs wohl bekannt ist,
eniiber cler neucn politischen Einrichtung Ungarns die Taktik cler politischen Passivităt eingesctzt
haben \X'ir sincl ganz dt:r Mcinung des grof3en Mitropoliten Saguna in cler Epoche wo er behauptet, die
Pass1ntat konntc nur in clen Handen der Ungarn eine wirksame policische Waffe sein, clenn sie besaf3en
Staat clic <lominantestcn Stellen und so waren sie zum Verhindern fahig.
Die einzigen bemerkenswerten Momenten der duaJistischen Periode, die gewissermaf3en fahig
waren, clie offentliche Meinung im lnnland und Ausland darauf aufmerksam zu machen, class die
Suuauon dt'r Rumănen ihren Wi.inschcn und Bestrebungen nicht gerecht ist, waren dic McmorandumBncgung und die Bewegung gegen die Einrichtung eines ungarischen griechisch-katholischen Bistums
mHajdudorog.
D1ese Ereignisse hattcn in Sathmar eine besondere Rolle, denn die Madjarisierung cler
llumancn entfaltete sich ganz unterschicdlich zu dcn anderen Gebieten Siebenbiirgens. Es soli auch
cht \'Crgcssen werden, class in dieser Region auch die einzigartige Persi.>nlichkeit von Dr. Vasile
Lucat1u, der seinen Ruf wăhrend cler Memorandum-Bewegung potenziert hatte, von einer besondcren
\l trkung wa r.
ln cler memorandistischen Delegation (300 Personen) waren 48 Sathmarer, unter clenen 21
Ge1stl1cher uncl Pfarrer, 16 Eigentiimer, 5 Lehrer, 1 Rechtsanwalt und 5 Bauern.
Sathmar jst hinsichtlich cler Beitritte (17) cler rumănischen Gemeinden zu der MemoranclumBcwegung auf cler zweiten Stelle nach Solnoc-Dobâca. Das zweite Ereignis, class in der rumănischen
Bnolkerung von Sathmar gro!3e Unruhe stifrcte aber auch aligemein in der rumănischen Offentlichkeit,
~ar die Gri.indung des griechisch-katholischen Bistums in Hajduclorog im Jahre 1912. Die Form der
Protcstaktionen war sehr unterschicdlich, von den Volksversammlungen als Protest bis zur offenen
mc1gerung cler Unterwerfung gegenuber den Verordnungen und.den Reprăsentanten des ungarischen

Bistums.
Oas Programm des neuen Bistums, clas von dem ungarischen Staat groBziigig unterstiitzt
wurdc, wurde von dem Vikat von Hajdudorog Mihail Jaczkovics, cler in unserer Gegend sehr bekannt
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ist, eindeutig vorgestellt: " ... wir wollen nicht euch Pfarrer, denn ihr sterbt ja sowieso, wir wollen <las
Volk for uns gewinnen".
Der erste Weltkrieg hat die Protestaktionen gegen des Hajdudoroger Bistum Ende gemacht.
Aus den Berichten des Pfarrers von Mădăras, eine Gemeinde 7 km von Sathmar entfernt, kommt
hervor, class die rumănische Bevolkerung „ ... eilte unter die Fahne und bewies trotz aller
Beschuldigungen die in der Vergangenheit diesem geduldigen Volke gemacht wurclen seine Treue liber
die Jahrhunderte zum Thron und zum Vaterland".
·
Die Zahl der mobilisierten Rumănen war, nach unvollstăndigen Angaben, 13.697, von denen
1.192 gestorben sind und 780 behindert wurden. Sie machten etwa 10-12% der gesamten rumănischen
Bevolkrung des Komitats aus; es gibt keine bedeutende Unterschiede zu der Gesamtzahl cler
Mobilisierten von anderen Ethnien die im Kreise lebten.
Das J ahr 1918 zei eh net sich in cler dualistischen Monarchie widerspriichlich: einerseits heif3t es
militarischen Erfolg durch clas Ausscheiden von Russland und Rumănien aus clem Kpeg, andererseits
heillt es eine tiefegreifende I<rise in clen sozialen, wirtschaftlichen uncl politiscehn Strukturen cler
Monarchie. Am schwierigsten war for die Bevolkerung die wirtschaftliche I<rise zu ertragen, die sich
besonclers durch den Mangel „der wichtigsten Produkten und durch die unwahrscheinlich hohen Preisen
zeigte.
Auch in der Industrie kam es zu einer besonderen Krise wegen der Militarisierung der Betriebe
und wegen dsr Mangels an Rohstoffen. Um nur ein Beispiel zu nennen: allein in Sathmar fiel im Laufe
des Krieges die Zahl der Betriebe mit mehr als 20 Arbeitern von 19 auf 1O zuriick. Die Arbeiterfamilien
lebten in einer erschreckenden Armut, clas stellt sich schon aus dem Minimallohn pro Woche heraus, cler
1918 nur 95,05 Kronen war, wahrend clie minimale Lebkosten pro Woche 161-190 Kronen ausmachten.
Die prekăre wirschaftliche Situation fuhrte, wie es zu erwarten war, zu unterschiedlichen
Seuchen, unter denen clas schlimmste die spanische Krankheit war. Laut Angaben von nur 65
rumănischen Ortschaften, ist die Gesamtzahl cler an dieser Grippe verstorbenen Personen 1.352, sie ist
groJ3er als die Zahl cler P~rsonen von 150 rumănischen Gemeinclen, die im Krieg starben.
In politischer Hinsicht wurclen clie Rumănen zu cler Attittide cler „totalen Passivităt"
beschrănkt, wie es Seton-Watson bemerkt.
Auch die ungarische politische Klasse war von der Wirklichkeit vollig weggetreten. Im Jahre
1918 verki.inclete sie noch die unberi.ihrbare staatliche Einheit Ungarns, obwohl es for einen jeden
eindeutig war, class infolge der groJ3en Verănderungen in den unterschiedlichen Staaten, die im Laufe des
Krieges zusammenprallten (die russische Revolution, die Prinzipien von Wilson, usw.) die Situation in
der Nachkriegszeit nicht mehr mit cler Lage vor clem Weltkrieg iclentisch sein kann.
Die Deklaration des Durchfohrungsausschusses der rumănischen Nationalpartei die in
GroJ3wardein verabschiedet wurde und am 18. Oktober 1918 von Alexandru V aicla Voievod im
ungarischen Parlament vorgstellt wurde, verkUndigt das Recht der rumănischen Nation von
Siebenbi.irgen darauf, ,,. .. selbst seine Stelle unter den freien Nationen zu bestimmen", und verneint das
Recht des ungarischen Parlaments und cler ungarischen Regierung iiber die Rumănen zu entscheiclen.
Es ist einleuchtend, dass die Budapester Revolution vom 31. Oktober 1918 einen gunstigen
Moment for die Erklărung der Verlangen der Siebenbi.irger Rumănen bedeutete. Dieses Ereignis wurde
am besten von Romulus Buzilă erleuchtert, einem der aktiven Teilnehmer an den Ereignissen vom
Herbst des Jahres 1918: „Bei uns leuchtet zusammen mit cler Revolution plOtzlich auch die Flamme der
Selbstbestimmung der Volker auf.. . wir Rumănen wollen immer noch iiber unser Schicksal den
Wilson'schen Punkten und den geănderten Zeiten entsprechend entscheiden".
Die Grundung des Zentralen Rumănischen Nationalrates am 31. Oktober 1918 und seine
erfolgreichen Versuche seine Autodtăt iiber alle von Rumănen bewohnten Gebieten zu entfalten, vor
aliem durch die Grundung von nationalen rumănischen Raten und Garden, bedeutet in diesem Kontext
ein hervorragendes Beispiel zur Wegleitung der rumănischen Energien von der sozialen (wie es die
Behorden erwiinscht hătten) auf die nationale Ebene. Die Nationalrăte bedeuteteri wirklich
demokratische Organen, die durch Volkswahl gewăhlt wurden, die von den reprăsentativsten lV1itgliedern
der Gemeiclnen gebildet wurden: Pfarrer, Anwălte, Kaufleute, Lehrer, Bauern.
Es muss gemerkt werden, class der Zorn des Volkes wurde vor allem gegen die Notăre und
Gendarmen gerichtet, die von den Massen als die wichtigtsen Pfeiler cler alten oppresiven Regime
gesehen wurden, und die wegen der MiHbrăuche wăhrend des Krieges gehasst wurden.
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In einer Anfangsetappe erschienen die Răte und die rumănischen nationalen Garden ab dem 5.
Nm·ember 1918 in cler Sathmarer Region, die erstcn in cler Gegcnd von Chioar, untcr den unmittelbaren
Einfluss der programmatischen Dokumentcn., die von einer fiihrenden G ruppe der Rumănen von Dej
zusammengestellt wurcle, es fehlten immerhio auch die Initiativcn der ungarischen Behorden nicht, die
anhand von mehereren Rundschriften versuchten, den Bildungsprozess der neuen Organisationcn zu
iibemehmen und zu kontrollicren. Es gab aber auch Initiativen zur Gri.indung cler Nationalrăte unter den
direkten EinOuss des Zcntralen Rumănischen Nationalrates von Arad oder selbst unter dem Einfluss des
„Aufrufs", clie von dem Rumănischen Nationalrat in Blaj verăffentlicht wurde. Jo den iiberwiegend
rumăruschen Regionen unei wo es eine bedeutende Anzahl von rumănischen Intellektuellen und
Beamtcn gab (Chioar, die Gegend von Frauenbach) haben die rumănischen Nationalrăte ihre Autorităt
auch in cler Ortsverwaltung tatsăchlich durchgesetzt und so ist es ihnen gdungen, die Vollbringung der
Wunsche cler rumiin.ischen Bevălkerung durchzusetzen: clen Wechscl der Beamten uod Lehrer, die
Kontrolle liber clie Verteilung cler lebensnotwendigen Giiter,
die
Verwaltung cler
Ortsbiirgeuneisterămter, usw.
Die zweite Etappe in cler Bilclungspro7.ess der Ră te unei der nationalen Garden beginnt ah dem
12. November 1918 unter dem unmittebaren Einfluss und Herrschaft des Rumăn.ischen Nationalrates
des Komitats Sathmar, die anlăsslich cler grof3en Volksversammlung von Frauenbach gegriindet wurde.
In dieser Periode, die bis zum 12. Januar 1919 dauert, wurden die mcisten selbstăndigen
rumăruschen Organisationen gegriindet, ohne Riicksicht auf die Versuche von Seitcn cler Autorităten
diesen Prozess zu kontrolliercn. Dank cler \"X1icht.igkeit cler behandelten T hemen, die Versammlungen
vom 13. uncl 18. Novembcr zur Griindung der rumănischen K.reisrăte Sathmar und Grof3karol
ubemcffen an Bedeutuog die anderen Veranstaltungen.
Die Dokumente erwăhnen die Existenz von 85 Nationalrăten die in genausoviden Gemeinden
gegriinclet wurden. Ihre Zahl ist bestim.mt grăBer, wenn wir auch die Dărfer von cler Chioarer Gegend
hinzuftigen, wo es bekanntlich Nationalrăte gegriindet, aber nicht namentlich erwăhnt wurdcn. Dasselbe
passiert m cler Gegend von Frauenbach und Trestenburg.
Es muss hervorgehoben werden, class cs im Herbst des Jahres 1918 schon um cine rumănische
Bcvolkcrung geht, deren grăl3ter Teii allen grof3artigen Ideen cler Zeit gegeniinber erwachsen und
bewusst, empfindlich und rezeptiv steht, aber „vor allem dem Nationalitătcnprin7.Îp gegcniiber, und
erkannt klar die Ziele, die zu erreichen waren"7.
Die nationalen Garden (66 urkuodlich erwăhnt) gliedern sich auch în den Rahmen dessclben
allgememen revolutionăren Prozesscs vom H erbst 1918 ein. Sie wurden aus cler Nortwendigkeit des
Schut7cs der Ordnung und cler Guter der Staatsbiirger gegriindet, und meistens von aus dem Krieg
zuriickkommenden Soldaten gebildet, und in den ersten Tagen des Monats November 1918 hatten sie
auch clic Aufgabe die brisante Stimmung zu bewăltigen, die in den meisten siebenbiirgischen Ortschaften
hemchte, denn es ist nicht zu vergessen, class die Soldaten in cler Revolution in dea ersten Reihen waren,
uncl die raclil<laste Massc bildeten, was die Forderungen angeht. Nach dem 6. November 1918 entfaltete
sich dcr Bildungsprozess cler nationalen Garden unter cler unmittelbaren Uberwachung und Leitung des
R.N.R von Arad, und sie hatten unter den neuen Umstănden eine wichtige Rolle în cler „Sicherung der
Erfiillung cler Wiinsche des rumănischen Yolkes nach Freiheit und Einigkeit"B.
Nach dem 20 November, wo c.lie Bezahlungen durch die ungarischen Bchordcn eingcstellt
wurclen, beenclcte ein Teii von diesen Behărden ihre Tătigkeit. Ein andcrer Teii wurde entwaffnet und
von den szeklcrischcn Truppen bzw. voo den ungarischen nationalen Garden (7.um Bcispiel von
denjentgen, <lie sich cler Demarkationslinie entlang befanden) aufgelăst.
Jedenfalls wurde clic Aktivităt cler rumănischen nationalen Garden von Sathmar stăndig mit
dem Mangel an Gelcl und Waffen konfrontiert, zumal diese in den Hănden cler ungarischen Behărden
waren.
Das wichtigtse Problem, clas in cler zweiten Hălfte des Monats November 1918 die rumănische
Offentlichkeit, die Nationalrăte mit eingenommen beschaftigte, war die Organisierung der
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Delegiertenwahl zur grofien Nationalversarnmlung, die zum 1. Dezember 1918 in Karlsburg (Alba Iulia)
cinberufen wurde.
Sathmar gehort in dieser Hinsicht nach den Urkunden vom 21. November cler Gemeinde
Valea Vinului zu den ersten in dieser besonclers wichtigen Aktion for clas Schkksal det rumanischen
Nation.
In den 9 Wahlkreisen des Sathmarer Gcbietes wurden 50 Delegierten gewahlt, die mit
Dokumenten versehen wurclen, clie ihnen das Recht sicherten, cler Versammlung von Katlsburg
beizuwohoen. Unter diesen waren 10 Rechtsanwălter, 5 Geistlicher, 21 Bauern, 2 Kaufleute, 3
Grundschullehrer ader Lehrer, 2 Mechaniker, 1 Architckt, 3 Bankbeamten, 2 Eigenti.imer, 1 Notar. Sie
gehorten allen gesellschaftlichen Schichten der rumănischen Bevolkerung von Sathmar an, wobei die
freien Beshăftigungen vorherreschten.
Zu den gewăhlten Delegierten kamen noch die gesetzlichen Vertrctcr, die unterschiedlichen
rumanischen Vereinigungen und Korperschaten angehorten, die in Sathmar ihre Tătigkeit entfalteten: die
Lehrerkorperschaften (4 Delegierten), die nationalen Garclen (4 Delegierten), die Pfarrer und cler Vikar
cler grkchisch-katholischen Kirche (15 Delegierten).
Die wichtigste Gruppe <ler Delegierten war jedoch diejenige cler Gemeinden, die darauf
bestanden, neben den offi7.icllcn ihre eigene Delegierten zu verschicken, um an der Versammlung
teilzunehmen, die berufen ist iiber das Schicksal des rumănischen Volkes zu entscheiden. Diese
Delegierten waren vor aliem Pfarrer, Lehrer und Bauer, clic clic Unannehmlichkeiten cler Reise und cler
Umstanden bewăltigten um ihre Wiinsche anlăsslich dicses grofien nationalen Ereignisses auszudri.icken.
Die zeitgenossischen Urkunclen erwăhnen nicht weniger als 49 Gemeinden, clic Delegierte nach
Karlsburg geschickt haben, so befindet sich Sathmar in dieser Hfoischt auf clcm ersten Platz in ganz
Siebenbiirgen9.
Die Sathmarer waren unter den 100.000 Rumanen, die am 1. Dezember 1918 in Karlsburg
waren und die durch ihre Anwesenheit die Vereinigungserklărung abgesetmpelt haben, dje von den 1.228
offiziellen Delegierten angenommen wurde.
Die urspriinglichste Form cler Offenbarung des Rechts auf Selbstbestimmung der rumănischen
Bevolkerung von Sathmar und die auch ein Teil des Schatzes cler rumănischen Rcvolution vom Herbst
1918 ist, zeigtc sich im k:irchlichen Bereich durch clas Losreif3en auf einer revolutionăren Art und Weise
von 46 rumanischen Pfarrgemeinden die im Jahre 1912 clcm Hajdudoroger Bistum eingeglieclert wurden
und clurch ihre Vereinigung in ein nationales rumănisches Vikariat, die umittelbar dem rornischen Papst
untergeordnet wurde. Im Rahmen der beiden Volksversammlungen vom 13. und 18. November 1918
von Sathmar und Gro.Gkarol kam es zu diesem einzigartigen Ereignis, wobei im Rahmen der zweiten
Versammlung cler Erzdiakon Romul Marchiş zum Vikar der neu gegriindeten revolutionă.ren
Organisation ernannt wurde.
Von der ersten Periode blieben uns 17 Beitritte von Pfarrgemeinden zu diesem Vikariat
erhaltcn, die sich als wahrhafte Momente des Patriotismus und des rumanischeo Nationalgefiihls
auszeichnen (Csengerujfalu, Nagylcta, Almosd, Boghiş, Corod, etc.)
Es ist sehr wichtig zu unterstreichen, class dem Nationalen Vikariat von GroBkarol
Pfarrgemeinden beigetreten sind, die geografisch gar nicht zur Sathmarcr Region gehoren und zwar das
szeklerische Vikariat clic 4 Pfarrgemeinden hatte: Szeklcrburg, Orei Stuhle, Neumarkt und Oderhellen.
Van den 34 Pfarrgemeinden <les Vikariats haben 13 ihren Beitritt zu dem Grofikaroler Vikariat und das
AuAosen alJer Bindungen mit clem Hajdudoroger Bistum schriftlich festgelegt10. Erst am 13. Mărz wird
die Situation clieser Pfarrgemeinden geregelt, und zwar clurch die Grundung eines rumănischen
griechisch-katholischen Vikariats des Szeklertums untcr der Leitung von Ilie Câmpeanul I.
Das Grofikaroler Vikariat wurcle am 2. Januar 1919 von dem Fiihrungsrat durch clie Adresse
34/1918 offiziell anerkannt.
Es muss noch erwăhnt werden, class der Breifkontakt zwischen dcm Grof3karoler Vikariat und
dem Fiihrungsrat schon ab dem 11. Dezember 1918 zustande kam und in der ersten Etappe bis zum 18.
Mărz 1919 dauerte, diese Korrespondenz wurde dann Ende Mai 1919 wieder aufgcnommen. Van der
• Sichc Doru Radosav, V. Ciubotă, ziticrtcs Wcrk, S. 90.
1" Sichc Ioan Silviu Nistor, Con1rib11ţii m11refme Io Marea Unire di11 1918 (Maroschtr B•ilrP,~t zpn Crojlt11 Verimig1111g 11()11 1918), Cluj-Napoca, 1981, S. 23·24,
unu Viorel Ciubotă, Vicari„111/ NafiMal Rti111tl11 rli11
(Das romii11i.rclie 11a1ionale Vilf.arial „011 C1vjlkarol), Satu Marc, 1997, S. 24-25.
11 ''T'acrb" f'Vatcrland"), Nr. 25/15 M~rz, 1919 und 26/16 Măr?. 1919.
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ersten Periode sind nicht weniger als 11 Adressen bekannt, von denen 6 von clem Fuhrungsrat ans
GroGkaroler Vikariat gerichtet wurden 12.
Im ]anuar erklărt eine weitere Reihe von Pfarrgemeinclen schriftlich ihren Beitritt clem Yikariat:
Petea, Nyiradony, Pocsaj, Sătmărel, Voievozi, Văşacl, Hosszupa!yi, usw.
Es ist bemerkenswert, class das nationale rumănische Vikariat von GroBkarol clas einzige
rumăn.ische Orgaisation war, die in dieser Region auch zur Zeit des Terrors zwischen ]anuar-April 1919
funkcioniert hat. Es hat wirklich funktionicrt: es hat Pfarrer und Lehrer ernannt, Heiratsdispense erteilt,
es hat versucht, diese Pfarrgemeinclen in cler truben Periocle der ersten vier Mona te des J ahres 1918 zu
fiihren.
Die Tătigkeit des Vikariats wurde erst clurch clas Dekret cler Wiener Nuntiatur Nt. 16.475
eingestellt, demzufolge 46 Pfarrgemeinclen vorlăufig dem Bistum von GroBwardein untergeordnet
wurden. Die Verordnung wurcle von dem grof3en Bischof von Grof3wardein Dr. Demetriu Radu
veroffentlicht, in einer Triumfreise, die er am 17. Juni în V alea lui Mihai begann und am 30. Junie 1919 in
Pocsaj (Ungaro) beendete. Die Zcitung „Renaşterea" ~,Wiedergcburt") vom 24. Juni 1919, die in
hauenbach erschiencn ist, unterstrich die „unglaubliche Begeisterung" die in allen Pfarrgemeinden beim
Empfang des grofien Kirchenhauptes herrschtc.
Das Rumănishe Nationale Vikariat wird immer als ein folgenswertes Beispiel gclten, wie die
Rumiinen es 1918-1919 verstanden haben, die beiclen grof3en Verlangen cler Zeit, die nationale Freiheit
und die reLigiose Freiheit zu vereinigen. Dank seiner Becleutsamkeit i.iberragte es die Sathmarer Ebene
und wurde zu einer wichtigen Organisation der nationalen Freiheitsbewegung im H erbst des J ahres 1918
und in den crsten Monaten des Jahres 1919.
Zwar gehorten am 1. Dezcmber 1918 clic 117 Delegierten von cler Sathmarer Region zu den
cntschlossensten Anhănger cler bedingungslosen V creinigung mit Rumanien, mussten noch weitere 5
Monate vergehen, bis dieses Verlangen in Erfullung ging. Diese ganze Zeitspanne wurcle von einer
krassen Konfrontation zwischen cler rumanischen Bevolkerung, clie in freies, einheitliches I.eben
mnerhalb von Rumanien beginnen wollte, und die Bemiihungen cler Ungaro, unabhăngig von sozialem
Nl\'eau, Religion oder politischen Parteien, die Institutionen des ungarischen Sraates zu bewahren.
Dic Situation in dieser Gegencl wurcle auch daclurch becinflusst, class Anfang ]anuar 1919
Sathmar sich ia der unmittelbaren Năhe cler Demarkationslinie zwischen cler rumănischen Armee und
den ungarischen Truppen befand.
Nach dem 1. Dezcmber 1918 begannen die ungarischen Behorden eine i.ibergreifende
\X'iderstandsaktion gegeni.iber der freicn WiJlcnsăuBerungen cler rumanischen Bevălkerung, wobei sie
sowohl friedliche Mittel (Protestversammlungen, Streiks, Zeitungspropaganda, Memoiren, usw.) aber
auch aggressive Minel einsetzten, und bis zur physischen Vernichtung clerjenigen gingen, die gcwagt
haben, ihre nationale rumănische Uberzeugung zu proklamiercn uncl aufrechtzuerhalten.
Von den bckanntesten Grausamkeiten erwăhnen wir hier die Ermordung von 6 Einwohnem
dc:r Gemeinde Călineşti-Oaş (von denen zwei von den Gendarmcn wortwortlich totgeschlagen wurden),
die Ermordung des Pfarrers lzidor Silaghi von Bicău im Februar 1919 usw.
Die Gewaltakten richteten sich aber auch gegen den rumănischen Nationalfarben, gegen die
rumanische Sprache, gegen manche Teilnehmer cler Versammlung von Karlsburg. Viele wurden
verhaftet und millhandelt.
Die fur die Rumănen unertrăgliche Atmosphăre wird in einem Brief des Pfarrers von Apateu
Ioan Puşcaş geschildert, den eram 1. ]anuar 1919 an I.C. Barbul nach Sathmar schickte (die Entfernung
war von nur 15 km): „Dic Umstănde sind hier schon unertrăglich! Die Ungarn sind wilcl geworden,
unser Leben stebt in Gefahr. Mich haben sic am Samstag beclroht, class sie mich aufhăngen werden ... In
den Filialen wage ich mich nicht mchr zu bctătigen, seither ich von Mihai Balogh aus Petin angegriffen
wurde. ~lir wird clas Volk clic Geistlichen begraben ... Unsere Blătter kommen zu mir nicht mehr an, ich
wage nicht aus cler Gemeinde zu gehen, nicht mal auf die Stral3e gehe ich alleine!"13.
Dic lnformanten des Grol3en Rumănischen Allgemeinbezirks (so z. B. der Agent 66, der
Lcutnanl Ioan Radu, cler aus Sathmar stammt, haben auf diese Stimmung mehrmals Aufmerksam
. gcmacht, in cler clas Terror mit cler Uberredung einhergingen, und die beinahe ihr Ziel erreichte: "Die
U::;icht Viorel Ciubotă, zitiertcs Werk, S. 104-146.
'Arh. ~LAp.N.Piteşti„Fond Marele Cartier General, Dos. Nr. 2166, f. 72.
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Rumăncn bleiben zu Hause, sie organisieren keinerlei Veranstaltungen, sie tragen die Nationalfarben

nicht mehr, um clas Schicksal mit den anderen Rumănen zu teilcn. Sie sind bcinahe demoralisiert, denn
sie sehen, class die Befrciung <loch nicht geschieht. Sie Jesen nur die ungarischen revolutionăren
Zeitungen, , in denen lauter schlimme Sachen iiber die Rumanen geschrieben werclcn, wic z. B.
Revolution, Hungersnot, die Unersăttlichkeit des rumănischen Bauerntums, Liber clen Kc)nig uncl iiber
die Konigin, die diffarniercndsten Aussagen" 14.
O<ler in einem anderen Bericht vom 20 Januar schreibt er "Die innere Haltung ist gesunken
seit den brutalen Taten der ungarischen Banden, so class es im Komitat Sălaj (es wird damnter die
Trestcnburger Region verstanden o.o.) Rumănen gibt, clic nicht mehr daran glauben, class es hier mal
Grof3rumănien sein wircl, wenn man es ihnen sagt, antworten sie, weif3 Gott, was kommen wird.
Die revolutionăren ungarischen Zeitungen, die in Sathmar herausgegeben wurden, gelangen
auch hicrher, so class man erfahren kann, mitten in clieser rniserablen Lage wegen clen ungarischen
Banclen lescn sie auch ooch die Zeitungen von Sathmar uncl wcrclcn vollig gelehmt" 15.
Ein grofier Zahl rumănischer lntellektuellen sincl in die freie Zone oder nach GroBwarclein
gcfliichtet.
Die Probleme cler rumănischen Bevolkerung wurden noch groHer, als am 21. Mărz 1919 in
Ungarn die Răterepublik eingcfuhrt wurde, die eine ihrer stătkstcn Oragnisationen in Sathmar hatte. Die
unterdriickenclen MaBnahmen gegcniiber der rumănischen Bevălkerung wurden weitergefiihrt.
Allen diesen Sorgen wurde in cler zweiten Hălfte <les Monats April 1919 ein Ende gemacht, als
die rumănische Armee eine offensive Haltung einnahm. Es soli erwăhnt werden, class zwci Gcbiete des
Kornitats Frauenbach und Şomcuta schon seit Anfang Januar 1919 befreit geworden waren, so class die
hier wohnenden Rumănen von clcn Millhandlungen befreit wurden, denen die anderen Rumănen von
den unbefreiten Gebieten ausgesctzt wurden. Diese Befreiung war Teii cincr sehr gut gelungenen, von
rumănischen MilitărspeziaJisten ausgcarbeiteten Strategie, <lie ermoglichte, class die rumanische Armee
inncrhalb von kurzer Zeit mehr als 150 km zuriickJegen, eine Division von Szeklern gefangcnnehmen,
grof3e Mengen von Materialien, Waffen und Munition fangcn uncl weitere zwei Divisionen iiber den
Thcil3 :?.Uriickdrăngen konnte.
Die Stădte Sathmar uncl G ro!3karo1 wurden am 19. April 1919 befreit, wobei dieser Tag
gleichzeitig auch Karsamstag war, so class dieses Geschehnis von video Zcitgenossen als eine zweite
Auferstehung nach cler Auferstehung Christi aufgefasst wurde.
Es folgte fur die Rumănen eine von allen Gesichtspunkten ău!3erst schwierige Perio<le, die aber
glcichzeitig auch die Dămmerung cincs neuen Lebens bedeucctc. Unter groBen Schwierigkciten und mit
viel Miihe musste eine neue Verwaltung zustandegebracht werden, die Wirtschaft musste cler von
Rumanien angepasst werdcn. IJin neues politiches Modcll musste geschaffen und implantiert werden,
gleichcrmaHen ein neues ku.lturellcs Model!, ganz unterschiecllich von dem alten.
Ali das bedeutete die Feucrprobc Fi.ir die ortlichen Be::h()rdcn, deren Tătigkeit einsetztc, sobald
Iuliu Maniu, cler Vorsitzende des Fiihrungsrates die Verwaltung des Kreises am 25-26. April 1919
ii berna hm.
Viele von clen Beamten der alten Verwaltung haben :mm rumănischen Staat gcschwort. Hier
miisseo die Beamten von cler Ortsverwaltuog (etwa 500 Personen), die von cler Prăfektur (135
Personen), usw. erwăhnt wcrdcn. Es kam auch vor, class clic Beamter es verweigert haben, den Eid
ab:rnlegen (Biirgermeisteramt von Frauenbach, von Grol3karol, usw.).
Einer cler Chronisten cler Geschchnisse aus diser Zeit in Sathmar, cler Pfarrer Augustin Ossian
aus Supuru de Sus schrieb diese Zeilen voller Wahrheit in Bezug auf die Einfuhrung dcr rumănischen
Herrschaft: „Wie bei eincm neuen Menschenpaar, clas sein I.eben erst beginnt, fehlen am Anfang noch
viele wichtige Sachen, genauso duldete uncl cluldet die Errichtung und Umwandlung Rumăniens viele
Măngel, die von den Feinden unseres Landes absichtlich vcrursacht wurclen ... Die Eisenbahnen,
Lokomotiven uncl die Abteilc konntcn nicht regelmăBig fahren, zumal sie im Krieg beschădigt wurclen.
Die ungarischen Bahnbeamten haben die von den Kaufleuten verschafften Waaren gcstohlcn, haben die
Lagcrrăume, die BahnhOfe und <lie Bahnbriicken absichtlich in Brand gesteckt. Die ungarischen Bcamten
stellten sich willkiirlich im Wege des normalen Ablaufs cler juristischen und verwalterischen Prozessen,
1• zitienes Wcrk, Dm. 2154, f. 129-130.
1s ziricrtcs Wcrk, f. 126-128. Im selben Dossier gibt es iihnliche Berichtc, f. I O, 12, 58, l OI, 13 1-133.
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nur um Unzufreidenheit unter den Menschen zu stiften und um dadurch zu zeigen, class Rumanien des
Rcgierens unfahig ist.
Zumal cler Sraat keine l\tlittel hatte, war es unumgănglich Steuer auf das steuerpflichtige Volk zu
lcgen, was zu Unzufriedenheiten fuhrte. Aber wir hoffen darauf, class sich die Lage stabilisieren wird und
unser Land ein groBes und reiches Land mit zufreidenen und frohen Biirgern sein wird"16 .
Die Zeichen des Wiedergeburts erscheinen schon im letzten Trimester des Jahres 1919 und
zwar im Bereich des Schulwesens und der Kultur, wo die Fortschritte sichtbar sind. Sie sind auch im
Bankwesen zu erkennen, wo die Grundlagen fur die ersten rumănischen Banken des neuen Ara gelegt
werden, von den Banken, die spăter den Prozess der wirtschaftlichen Wiederbelebung unterstiitzen
werden.
Die grofiartigen Geschenisse vom Herbst des Jahres 1918 undim Jahre 1919 haben das Leben
aller Bewohner des Sathmarer Gebietes tiegreifend geăndert. Das wurde ausnahrnslos von allen
Bewohnem wahrgenommen, sowohl von den Rumănen als auch von den Ungaro. Es sollen hier nur do
paar von deo vielen Beispielen stehen.
Eioer der aus Sathmar stammenden rumănischen Freiwilligen, cler sich in Avezzano (Italien)
befand, schickte eine Postkarte dem griechisch-katholischcn Pfarrer von Supuru de Sus, în der er in
cinen Satz die Quintessenz cler Art und Weise formulierte, wie die Leute die im Oktober angefangenen
Veranderungen verstanden haben: ,,Die Welt hat sich geăndert, seither wir uns nicht mehr gesehen
haben. (Hervorhebung n.)"17.
ln einem anderen Brief, verschickt von George Terebes von Aurora (Illinois S.U.A.) am 1.
:\ui:.,rust 1918 dem Pfarrer Iuliu Pop aus Ady Endre, bittet cler A9sender „moge der Pfarrer so gut sein
und clas aufmerksam lesen, denn clas ist dk erste Karte, die ich Rumănisch geschrieben habe"
(Hervorhebung n.) undam Ende stand „Es lebe Grofirumănien"ts.
Das ist ein Beispiel dafi.ir, wie die Rumănen aus Sathmar ihre Wiirde zuriickbekommen haben,
die jehrhundertelang von den aktuellen Herrscher zu Boden getreten wurde.
Derselbe Gedanke der Wiedererweckung der Wi.irdc bei der rumănischen Bevălkerung von
Sathmar kommt auch aus den Zeilen des „Aufrufs" hervor, cler in Frauenbach lanciert wurde, anlăsslich
dtr Erscbeioung cler ersten Nummer einer rumănischen Zeitung im Komitat Sathmar mit dem
symbolischen Titel „Wiedergeburt": „Wir wollen, class ihr wisst, class wir Rumanen von einem Glaube,
cmer Sprache, von einer rumănischen Seele uns mit unserem văterlichen Zuhause vereinigen wollen wie
cs der Wille Gottes und unser ist: wir vereinigen uns um in dem heiligen und uns eigenen Vaterland, in
Grol3rumănien zu leben.Wir wollen sagen, class wir um unser rumănisches Land kămpfen, wir kampfen,
damtt das ganze Volk dieses teuren Landes zufrieden und gliicklich ist, damit es ein tiichtiges, zum
Lernen freies und wiirdenvolles Volk wird.
Wir wollen kămpfen, damit ihr besser !eben konnt, damit der Boden, dessen ihr beraubt
wurdet, wieder euch angchărt, damit das Frucht euer Arbeit euch zukomrnt. Wir wollen jede fremde
~lacht loswerden, wir wollen, class cler rumănische Arbeiter fi.ir sich selbst arbeitet ...
Vom Schweill eurer Arbeit soli keiner leben, aber ihr solit euch iiber die Gi.iter freuen, iiber
diejerugen die Fremdcn sich gefreut haben, eure bisherigen Herrscher" 19.
Die Geschehnisse der Jahre 1918-1919 bedeuteten andererseits fiir clic Sathmarer rumănische
Bcvolkerung eine richtigc Auferstehung. Wenn wir in Betracht ziehen, class die Befreiung dieser Region
genau am Vorabend des Osterfestes stattfindet, ist es nicht zu verwundem, class clie damaligen
Menschen dieses Ereignis als eine zweifache Auferstehung gedeutet haben: die Auferstehung „Christi,
der nach dem Tode auferstanden ist, und uns versicherte, dass wir gleichermal3en zum Jiingsten Gcricht
aufcrstehen werden, und die zweite ist die Auferstehung des rumănischen Volkes, cler sich jetzt
aJ1jmtanden, vom 1111garischen Joch bejreitfiih/'20.
Die Vereinigung von 1918 hat tiefgriindige Verănderungen in cler kollektiven Mentalităt der
Rumiinen hervorgerufen, so wie es Professor I. Scurtu în einem neuen Buch hervorgehoben hat:

• Pamlua Onodoxi de Supuru de Sus, Canea de aur. .. (Di~ Ort/Jodo:.a Pfarrgtmtintk uon !i"P""' tlt SNs, Das Go/Jtnt BNrb. . .) f. 34.
"l\m•mu<cum Sathmar, Sammlung Nationalbcwcgung ... , nicht invcnt. Auf dec Vordcrseite der Postkanc stcht cin rumănischer Frciwilligc mit den
nauonalfarbigtn Fahnc i.md dJc lnschrJfr „Der Rumiinc kommr nicht um Legionc Romcna Italia Ottobre l\ICMXVlll".
"zmenc Stelle.
""Renaşterea" („Wie<lergeburt"), Baia Marc, Jg.I, Nr. 2/7 J:inuar 1919, S. t.
1l V. Ciuboi~. Vitariailil... (1)111 Vikonal ...), S. 166.
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„In clen im Jahre 1918 mit Rumănien vereinigten Gebieten lassen sich betrăchtliche
Verănderungen cler kollektiven Mentalitat feststellen. Die Vereinigung beseitigte clic Grenzen, die
Zollschrănkcn, die Hindernisse im Wege cler freicn Bewegung aller Rumănen auf dem Gebiet, wo sie clic
Mehrheit bildeten ... Die rechtliche Vercinigung verlief relativ schnelJ: die Vereinigung des
Wăhrungssystems (1920), clas erste Etat Rumăniens (1921), clas neue Grundgesetz (1923), clas
Verwaltungsgesetz (1925), usw." Aber obwohl „die seelische Vereinigung etwas langsarner zustande
kam ... cler Integrationsprozess entwickeJte sich, zumal die Uberzeugung herrschte, class die Rumănen nur
im Rahmen des national einheitlichen Staates ihr Verlangen nach einer besseren Zukunft verwirklichen
konnten"21 .

21

I. Scurtu, Gb. Buzatu, Istoria ro111ti11ilor Îl1 molul XX (1918-1948) (Rpmii11i1th11 Gmhi&blt i111 XX.jobrbmulerl (1918-1948), Bucureşti, 1999, S. 28-29.

Activitatea B ăncii Populare „Sein eana"- Seini (1925-1931)
Dorin Dărăban

După anul 1918, noul cadru al vieţii economice proiecta perspective încurajatoare care
ascundeau, în acelaşi timp, şi dificultăţi de nebănuit prin lipsa de experienţă şi efectele inflaţiei monetare.
O altă consecinţă a fost şi posibilitatea ci rculaţiei libere a capitalului prin întreaga arie a ţării, ca şi cea a
concentrării capitalului în vederea dezvoltării economice, aproape jumătate din avuţia ţării
fiind
concentrată în mâinile banţ:herilor.
Până în anul 1928 se derulează o scrie de experimente, unele scump plătite şi mai puţin o epocă
de progres, cum s-ar fi aşteptat mul~. Pe terenul finanţelor private din Ardeal s-a desfăşurat o adevărată
concurenţă, chiar dacă consta în metode diferite de acţiune sau în scopuri de urmărit. Realitatea
eco no mică a fost de cele mai multe ori mai puternică decât proiectele propuse. Capitalurile proprii,
considerabile în momentul emisiunii, devin insuficiente datorită inflaţiei, pentru vastele programe de
activitate la care se angajaseră iar alte resurse de capital se obţineau cu greu. „Experimentele făcute au
fost însă o bună şcoală, oricât de mult ar fi costat. Ele au indicat calea şi mijloacele de revenire,
restabilind încrederea într-un viitor mai bun"t.
În Ardeal au continuat să lucreze vechile bănci româneşti, în fruntea cărora se afla Banca Albina
de la Sibiu, dar cu activitate mai redusă, datorită faptului că resursele băneşti au fost mistuite de in flaţie .
Băncile mai mici, cL1 activitate locală, desfăşurau o activitate modestă dar folosi toare, străduinţele nefiind
în raport cu capitalul şi energi ile investite. Băncile mari din România şi-au deschis, îndată după 1918,
sucursale în oraşele transilvănene, căutând să pătrundă mai ales în domeniul afacerilor comerciale şi
industriale. Dispunând de resurse mari de capital, şi-au putut dirija activitatea spre scopurile propuse.
„Cu toate acestea, unele din ele, necunoscând îndeajuns împrejurările din Ardeal, au făcut experienţe
păgubitoare care, desigur, nu vor rămânea fără repercusiuni în activitatea lor clin viitor" 2 •
În perioada interbelică, instituţiile bancare s-au consolidat pe piaţa financiară, atât din punct de
vedere numeric, cât şi din cel al capitalului social şi al depunerilor, astfel:

1919
36,7%
21,1%
39,3%

pondere
cap. social
depuneri

1925
57,0%
22,2%
50,3%

122Q
42,5%
24,8%
46,7%3.

Nevoia de fonduri a obligat băncile să ducă o politică de atragere a depunerilor prin dobânzi
ridicate care impuneau la rândul lor o creştere a dobânzilor la creditele acordate. Sporirea impozitelor şi
taxelor duce la redresarea treptată a bugetului de stat şi diminuarea datoriei publice existente la acea dată.
Dintre toate categoriile de bănci existente, organizaţiile de credit cooperatist au fost cele 'mai accesibile
populaţiei de la sate. Casa centrală a cooperaţiei avea 5 secţiuni din care 3 se ocupau cu coordonarea
cooperaţiei: centrala băncilor populare, centrala cooperativelor săteşti de producţie şi centrala obştilor
săteşti . Creditul rural n-a asigurat nici direct nici indirect capitalul necesar populaţiei săteşti, care continua
să rămână la un nivel scăzut. Centrala băncilor populare coordona şi finanţa cooperativele şi federaţiile de
credit. ,,La sfârşitul anului 1930 activau 55 de federale de bănci populare având afiliate 4.382 bănci
populare şi 543 cooperative economice. În 1923 funyonau 3.334 bănci populare şi 726 cooperative cu
profiluri diferite"4. Această situaţie reflectă extraordinarul progres făcut de cooperativele de credit în
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raport cu celeiate tipuri de cooperaţie din ţară. „În 1921, federalele cooperatiste aveau 35.521.102 iar în
1930 aveau 75.340.271 lei depuneri pentru fructificare"s.
Finanţarea micilor proprietari s-a făcut sub limita nevoilor de credit. Banca Naţională a României
favoriza băncile comerciale la repartizarea creditului de rescont comparativ cu cele destinate să finanţeze
agricultura ţărănească. Banca Populară Seineana se înscrie şi ca pe această linie a fructificării economiilor
membrilor săi, <le a înlesni creditul, aprovizionarea cu obiectele necesare, de a organiza desfacerea în
comun a produselor localităţii (cu comision), de a procura prin împrumuturi sau scontare de poliţe
capitalul necesar pentru gospodăria, meseria sau comerţul lor.
Banca Seineana funcţiona în condiţiile Legii băncilor populare săteşti şi a Casei Centrale publicate
în M. O. nr. 288 din 29 martie 1903 cu modificările făcute prin legile în vigoare. Din extrasuJ nr.
1580/1925 al Judecătoriei Ocolului Seini aflăm că societatea cooperatistă de credit şi economie cu
numele Banca Populară Seineana s-a înfiinţat la 8 martie 1925, cu un capital de 59.600 lei, din care s-au
vărsat 9.800 lei, restul urmând să fie virat treptat în 2 ani 6. Prin Statut, banca putea primi spre fructificare
economiile membrilor săi, depunerile ncsocietarilor, contracta împrumuturi cu autorizaţia Casei Centrale,
acorda împrumuturi membrilor, sconta şi resconta efectele comerciale, procura articole de strictă
necesitate (vite, seminţe, unelte, instrumente şi maşini necesare gospodăriei), organiza asigurări pe bază
de mutualitate, asocia la Centrala băncilor populare, sădi şi întări între membri, prin educaţie, spiritul de
solidaritate şi prevedere7. Tot potrivit statutului, puteau fi membri, locuitori majoritari, rară deosebire de
sex din Seini, Săbişa, Pomi, Someşeni etc. Nu pot fi membri cei care fac parte dintr-o altă bancă sătească
sau femeile care aveau nevoie de acordul soţului. Calitatea de membru se pierdea prin retragere,
condamnare, strămutarea domiciliului, excludere, moarte, înscriere la o altă bancă, neplata datoriilor sau a
cotizaţiilor fără temeiuri justificative timp de 3 luni, pentru fapte săvârşite împotriva legii băncilor
populare sau împotriva intereselor societăţii. Cel exclus putea fi primit doar după 2 ani şi pierdea orice
beneficij în perioada de excludere. Membrij se putea folosi de toate avantajele pe care statutul le acordă şi
răspundeau solidar pentru obligaţiunile societăţii. Fiecare membru trebuia să-şi constituie o parte socială
de minimum 100 lei sau maximum 5.000 lei şi să depună cel puţin 10% din suma subscrisă. Părţile sociale
erau proprietatea membrilor, în caz de lichidare a societăţii fiind consideraţi ca şi creditori fără să fie
plătiţi decât după achitarea celorlate obligaţiuni ale socictăţii8. Statutul băncii era alcătuit din 8 părţi,
cuprinzând 79 de articole care cuprindeau toate aspectele de organizare şi funcţionare. Era reglementată
alcătuirea consiliului de administraţie şi a comisiei de cenzori, condiţiile necesare acordării unui
împrumut, modul de întrebuinţare al depunerilor, componen~a capitalului social. Organele de conducere
ale băncii erau: adunarea generală, consiliul de administraţie şi comisia de cenzori.
Adunarea generală hotăra asupra chestiunilor date în atribuţie de statut sau de lege, aproba
bilanţul, împărţea beneficiile, dădea descărcarea de gestiune consiliului de administrafic, fixa bugetul de
cheltuieli, sumele care pot fi date ca împrumut, asocierea cu alte bănci în federale sau uniuni. Era
convocată de consiliul de administraţie în primele 3 luni de la încheierea bilanţului. Orice hotărâri luate în
afara ordinii de zi erau considerate nule şi era legal constituită dacă se întrunea jumătate plus 1 din
membri înscrişi, hotărârile fiind adoptate cu majoritate de voturi.
Consiliul de administraţie era compus din 9 membri alesi pe 3 ani de adunarea generală,
reînnoindu-se cu o treime în fiecare an. Era convocat de preşedinte şi avea următoarele atribuţiuni:
executa dispoziţiile statutului, aproba împrumuturile, hotăra primirea de noi membri, autoriza cheltuieWe
necesare, numea şi revoca personalul, fixa însărcinările şi salariul fiecăruia, alcătuia bilanţul şi raportul
asupra gestiunii anuale, verifica contabilitatea. Membrii consiliului erau solidar răspunzatori pentru
pierderile băncii, rezultând din neglijentă sau reavoinţă. Anual din rândul lor se alegeau preşedintele şi
vicepreşedintele băncii.
Preşedintele băncii avea următoarele atribuţiuni: ţinea corespondenţa, comunica bilanţul,
supraveghea contabilitatea, elibera mandate de plată, convoaca consiliul de administraţie şi adunarea
generală. Persoanele înrudite până la al 3 grad între ei nu puteau fi alese în consiliul de administraţie.
Adunarea generală alegea anual 3 cenzori şi 3 supleanţi care aveau următoarele îndatoriri: verificau lunar
situaţiei. cassci şi a creanţelor, anual era verificat bilanţul şi administrarea socictaţii, desemnau persoanele
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necesare în posturile vacante. Cât timp capitalul social nu trecea de 10.000 lei funcţiile membrilor din
Consiliul de Administraţie erau gratuite, în test puteau primi 8% din beneficiul anual net. Statutul putea fi
modificat prin hotărârea adunarii generale lu~tă cu o majoritate de două treimi din voturi. Societatea nu
putea fi dizolvată dacă 10 membri stăruiesc în continuarea activităţii băncii, în caz contrar, Lichidarea se
facea de către comisia de cenzori9. In primul consiliu de administratie au fost aleşi următorii membri:
Artemiu Caba-avocat, Anania Magadaş, Ton Buteanu, Mihai Nechifor, Ioan Kamensky, Ghe. Săsăran,
Ghe. Jula, Petre Bălan, Matei Sofonea. ln comisia de cenzori au fost aleşi următorii membri: luliu
Demeter, Alexandru Gyarmati şi Cornel PoplO.
Chiar din anul următor, 1926, Centrala băncilor populare, prin controlorii trimişi, constată o serie
de deficienţe în activitatea băncii, clupă cum putem observa clin procesele verbale încheiate. In procesul
verbal încheiat la 23 octombrie 1926 s-a constatat că registrele băncii erau ţinute de preşedintele Caba la
domiciliul personal, plusul de numerar se găsea, acasă, la casierul J ula. Din actele băncii lipseau Statutul şi
actele constitutive. Mai rămâneau de recuperat de la membri suma de 3.160 lei, reprezentând capitalul ce
trebuia vărsat, lucru pe care nu l-a îndeplinit nimeni. Consiliul nu a completat locurile vacante şi nu a
aprobat plăţile de orice natură făcute de bancă. Membrii consiliului au promis că se vor ocupa de bunul
mers al băncii şi vor face propagandă pentru a recupera capitalul subscris rămas 11 .
Bilanţul băncii pe anul 1926 este dat publicităţii în luna februarie a anului 1927 şi avea
următoarea alcătuire: capital social - 16.840 lei, depuneri - 10.135 lei, împrumuturi acordate - 200 lei,
cheltuieli administrative - 18 Ici, dobânzi şi beneficii - 3.465 lei, împrumuturi din cont - 29.350 lei,
chel tuieli generale - 273 lei, total plăţi - 30.623 lei, sold - 1. 709 lei, total - 32.332 lei.
Bilanţul înregistrat de bancă pe anul 1927 şi dat publicităţii în luna decembrie a aceluiaşi an era
următorul: capital social - 19.640 lei, depuneri - 9.435 lei, împrumuturi - 6.950 lei, diverse beneficii 8.308 lei, cheltuieli generale - 314 lei, total (în cont) - 46.508 lei, împrumuturi - 39 .250 lei, cheltuieli 750 lei, sold - 5.499 lei, total plăţi - 41.009, total (clin cont) - 46.508 lei. Dobânzi - 6.710, cassa - 5.499
lei, împrumuturi - 32.300 lei, capital social - 19.640 lei, depuneri spre fructificare - 10.562 lei, fond de
tc7.ctvă - 457 lei, dobânzi reportate - 1.603 lei, profit net - 5.537 lei, total pasiv - 37.799 lei, total
beneficiu net - 5.537 lei, beneficiu brut - 6.71 O lei, creanţe dubioase - 554 Ici, beneficiu net care rămâne
supus impozitului - 5.024 lei.
În şedinţa din 25 martie 1928 a Consiliului de administrarie s-au adoptat următoarele hotărâri:
onorariul curent de 1.048 lei se aduna la fondul de rezervă, se admiteau noi membri ai societăţii, se alegea
un nou consiliu compus din: Ananic Magadaş, M. Bcrinde, Petru Bălan, Ghe. Săsăran, Ghe. Jula, Roatiş
Toan, Tintaş Ghc„ Vereş Vasile, Bone Ghe„ iar în comisia de cenzori erau aleşi lulju Demeter, Bumb
Petru şi Lazin Vasile.
Bilan ~ul pe anul 1928 a fost publicat în luna decembrie şi avea următoarea componcnră: sold 5.499 lei, capital social - 390 lei, împrumuturi - 8.000 lei, dobânzi - 5.123 lei, total (în cont) - 19.080 lei.
Capital social - 11 O Ici, depuneri - 9.435 lei, împrumuturi - 6.400 lei, cheltuieli generale - 450 lei, total
plăţi - 18.174 lei, sold - 906 lei, total (clin cont) -19.080 lei. Total împrumuturi - 30.700 lei, impozit270 lei, fond rezervă - 1.120 lei, cheltuieli generale - 450 lei, dobânzi la fructificare - 446 lei, total
activ /pasiv - 31.681 lei, beneficiu brut - 5.306 lei, profit net - 4.364 lei. Un bilanţ provizoriu făcut înainte
arata următoarel e: împrumuturi - 30.700 lei, dobânzi datorate - 75 lei, total activ - 31.681 lei, capital
social - 22.305 lei, fond rezervă - 1.916 lei, dobânzi reportate - 1.483 lei, fond salarii - 1.200 lei,
impozite - 61 lei, total pasiv - 4.364 lei, beneficiu net - 2.819 lei.
D ecretul regal nr. 963, publicat în Monitorul Oficial clin 28 martie 1929 instituia o nouă lege
pentru organizarea cooperaţiei. Prin lege era lichidată Centrala Băncilor populare şi cea a cooperativelor
de producţie şi consum. Se instituia în locul lor, o Bancă Centrală Cooperatistă ca şi organ de finanţare al
mişcării cooperatiste. Statutul ei era aprobat ptin hotărâre guvernamentală şi putea efectua operaţiuni
numai cu membrii săi. Pentru asociere trebuia trimisă o cerere, procesul verbal de constituire al C. A.,
ultimul bilanţ, un exemplar clin statut, balanţa de verificare lunată, lista asociaţi lor cu capitalul subscris.
Această bancă era o asociaţie creată cu participarea statului, cooperativelor şi federalelor cooperatiste.
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„La sfârşitul lui 1929 avea 1.595 de membri asociaţi, capital subscris - 59.270.000 lei, capital vărsat 23.967.488 lei, activul şi pasivul se ridicau la suma de 8.609.224.322 lei" 12.
Problema finantării locuitorilor de la sate era dificilă din cauza dobânzilor mari şi a lipsei acute de
capital. În 1930 ex.ista 'o cooperativă de credit la 3.441 locuitori, din 1.000 de locuitori doar 64 erau
membri ai acestor cooperative. Prin Legea pentru organizarea cooperaţiei din 28 martie 1929 erau
abrogate legile similare adoptale la 28 martie 1908, 26 septembrie 1920, 13 martie 1923, 7 iulie 1928 ca şi
Decretul nr. 3.922 din 1918.
În şedinţa din 5 mai 1929 s-a ales un nou consiliu de administraţie, şi se hotăra înscrierea la
Banca Centrală Cooperatistă cu 2 părţi sociale de 1O.OOO lei. Oficiul Naţional al Cooperaţiei Regionale
din Cluj trimitea o circulară la 16 mai 1929, în care se cerc societăţii bancare să depună mai multă
străduinţă pentru sporirea capitalului social, revizuirea societarilor, ţinerea contabilităţii la curent în toate
registrele, acte justificative în regulă şi aprobate de C. A„ atragerea de depuneri spre fructificare,
aprobarea împrumuturilor de către consiliu, cei care deţin sume mari faţă de capitalul şi interesele băncii
să fie diminuate, acordarea cotizaţiei pe anul următor către Uniunea Cooperatistă Ardealul Cluj, în caz
contrar administraţia financiară nu va acorda avantaje pentru încasarea impozitelor şi vor fi urmăriţi de
preceptori precum şi achitarea coslului abonamentului la ziarul Tribuna Coopera~d Ardelene 13.
Criza economică din 1929 a lovit puternic băncile mici, capitalul lor şi aşa modest s-a diminuat
simţitor, numărul băncilor s-a redus, multe dând faliment. Legea din 29 martie 1929 asigura facilităţi
cooperativelor de credit, înlocuia tutela etatistă cu iniţiativa particulară a fiecărei cooperative, asigura o
organizare descentralizată, formalităţile de înfiinţare se fac din oficiu şi fără cheltuieli suplimentare. Este
o dezvoltare a Codului cooperaţiei din 12 iulie 1928 care înlesnea dezvoltarea liberii a cooperativelor,
rolul statului reducându-se doar la finanţarea lor.
Un proces verbal încheiat la 14 iunie 1929, de inspectorii Oficiului Naţ:ion~il al Cooperaţiej arata
deficienţele înregistrate în activitatea băncii. Societatea stagna încă de la înfiinţare din lipsă de înţelegere şi
energie la conducere. După cc s-au tacut schimbări în 21 aprilie 1929 a apărut un oarecare progres în
sensul unei organizări promiţătoare, capitalul social crescând de la 22.305 lei la 29.992 lei. Era nevoie de
mai multă propagandă pentru înscrierea de noi membri şi încasarea sumelor subscrise. Poliiele pentru
împrumuturi nu erau tratate suficient, există doar un singur debitor de la care se încasa sumele datorate,
cu ajutorul justiţiei. Noii conducători nu aveau nici un fel de împrumuturi la bancă, ceea ce dovedea că
erau însufletiti de pornirea de a lucra dezinteresat la bunul mers al băncii. Terenul de lucru era cât se
poate de bun''şi nu lipsea decât purjnă energie la conducători, pentru a se emancipa din stadiul de început
în care se persista. Preşedintele băncii a subscris suma de 500 de lei pe care nu i-a vărsat, fapt ce a
determinat decăderea sa din funcţ.ie14.
La 13 octombrie 1929 Banca Seineana participa la constituirea cercului cooperatist Flacăra
Cooperatistă din Satu Mare, împreună cu Banca Santinela din Halmeu, Forestiera Codreanca, Dacia,
Florica din Sătmărel, Vulturul din Ilba, Industrie şi Comerr Satu Mare. Participau la această constituire şi
cooperativele de credit din Terebeşti, Pomi, Amaţ:i, Borteşti, Lipău, Homorodu de Jos şi Medieşu Aurit.
Bilanţul băncii a fost publicat în luna decembrie a anului 1929 şi este următorul: sold - 906 lei,
capital social - 5.957 lei, depuneri - 7.800 lei, împrumuturi - 1.870 lei, beneficii - 5.865 Ici, total (în cont)
- 22.438 lei. Împrumuturi - 5.000 lei, salarii - 2.100 lei, cheltuieli - 730 lei, dividende - 263 lei, acţiuni 400 lei, sold - 10.242 lei, total (din cont) - 22.438 lei. Bilan~ul provizoriu alcătuit înainte de repartizarea
beneficiilor arata astfel: cassa - 10.242 lei, împrumut - 39.830 lei, dobânzi - 160 lei, active - 48.232 lei,
capital social - 30.492 lei, fond rezervă - 3.430 lei, fond cultură - 493 lei, dobânzi curente - 7.800 lei,
dobânzi reportate - 1.588 lei, dividende - 137 Ici, profit - 4.112 lei, pasiv - 48.232 lei, beneficiu brut 5.845 lei, cheltuieli generale - 533 lei, .impozit- 370 lei, beneficiu net- 4.112 lei.
La 23 martie 1930 a avut loc modificarea Statutului în conformitate cu Legea pentru organizarea
cooperaţiei din 1929. Statutul rămânea în linii mari acelaşi, la fel numărul de membri - 87, scădea
ponderea agricultorilor de la 71 de membri la 25, creştea aumărul comercian~or de la 6 la 12, apăreau ca
şi membri un preot şi 14 casnice. În anul 1930 au fost împrumutaţi cu sume variate având ca total 32.600
Ici (dobândă 18%) un preot şi 16 plugari. Scopul băncii rămâne în continuare acela, de a înlesni creditul,
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de a primi economiile depuoălorilor, de a face operaţi uni de bancă şi comisioane, de a sădi între asociaţi
spiritul de solidaritate şi prevedere, de a contribui la răspândirea culturii în masele populare prin toate
mijloacele potrivite acestui scop. Nu puteau fi membri: cei urmăriţi judiciar, faliţii, interzişii, minorii, cei
condamnaţi pentru înşelăciune, fals, delapidare, mită, furt, abuz de încredere. Calitatea de membru se
putea pierde prin retragere, mutare, excludere, moarte, cei care lucrau contra intereselor băncii, cei care
nu se supuneau hotărârilor Adunării generale. Cel exclus era răspunzător pentru daunele pricinuite prin
faptele care au motivat excluderea. Pierderile băncii se acopereau din beneficiul anual, fondul de rezervă,
părţile sociale şi răspunderea asociaţilor. Consiliul de administraţie cuprindea 8 membri, care trebuiau să
fie cetăţeni români, ştiutori de carte, să nu fie rude între ei până la gradul 3. Nu puteau fi aleşi cenzori,
funcţionarii societăţii şi nici rudele lor. Cel care lipsea de La trei şedinţe fără un motiv întemeiat este
considerat demisionat din această calitate. Consiliul de administraţie avea următoarea componenţă:
Săsăran Ghe„ Bălan Petru, Berinde Ioan, Pop Ioan,Jula Ghe„ Roatiş Ioan, Cătană N„ Vcrcs Vasile15.
Bilanţul băncii pe anul 1930 era următorul: sold - 10.242 lei, capital social - 400 lei, împrumut 18.430 lei, depuneri - 12.200 Ici, dobânzi - 6.094 lei, total (în cont) - 47.366 lei. Depuneri - 20.000 lei,
împrumuturi - 17 .200 lei, capital social - 1.500 lei, cheltuieli - 1.595 lei, sold - 6. 796 lei, total (din cont) 40.570 lei. Total venituri - 1.870 (debit) şi 4.392 (credit), excedent- 2.522 lei.
În cei şase ani de funcţionare a băncii, capitalul social cunoaşte o evoluţie ascendentă, de la
16.840 lei în anul 1926 la 19 .640 lei în 1927, 22.305 lei în 1928, 30.492 lei în 1929 şi 1930, 39 .112 lei în
anul 1931. Profitul net al băncii înregis trează un salt ascendent până în anul 1927, de la 3.465 lei la 5.537
lei. Urmează apoi o curbă descendentă de la 4.364 lei în anul 1928 la 4.145 lei în anul 1930.
La 18 ianuarie 1931 a avut loc şedinţa acţionarilor, la care au participat 53 din cei 90 de membri.
La această întrunire, Teodor Banc propune lichidarea băncii până în luna martie a aceluiaşi an, ca să se
dea posibilitatea de încasare a împrumuturilor acordate. În adresa nr. 1/31 către Judecătoria Rurală Seini
se menţiona că lichidarea băncii va începe în luna mai 1931. În procesul verbal din 6 august 1931 încheiat
între Săsăran Gheorghe, în calitate de preşedinte şi Mihailovici Ştefan, director la grefa Judecătoriei de
Ocol Seini s-au predau arhivei judecătoriei: registrele de intrare-ieşire, chitanţierele, procesele verbale,
condica de expediţie şi cea cu debitorii 16.
Bilanţul de lichidare făcut de Federala Sălaj a băncilor populare a fost următorul: cassa - 34.658
Ici, împrumuturi - 6.890 lei, active - 41.548 lei, capital social - 39.112 lei, cheltuieli de lichidare - 900 lei,
fond de prime - 1.536 lei, pasiv - 41.548 lei17.
Hotărârea nr. 415 din 22 septembrie 1942 a Judecătoriei regale maghiare din Satu Mare stabileşte
pe baza Legii nr. 3 din 1927 desfiinţarea Băncii Seineana. Dacă în termen de 45 de zile de la publicarea
oficială nu se depunea nici o contestaţie, atunci hotărârea devinea definitivă. În prealabiJ, aceeaşi
judecătorie a trimis Judecătoriei de Ocol Seini o ad resă, la 1O iunie 1942, pentru a înştiinţa pe cei
interesaţi în menţinerea existenţei băncii, să se prezinte în termen de 45 de zile cu eventuale contestaţii, în
caz contrar banca urmând să fie desfiin~ată18. Banca Seineana din localitatea Seini a fost în ultimă instanţă
desfiinţată, nemaireluîndu-şi activitatea nici după încheierea războiului.
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Resume
Apres la constitution de la Grande Roumanie, un des problemes fondamentaux a resoudre a etc celtfi de
l'unijication du systeme administratifetfinancier. En ce sens ii s'est necessaire d'afftrmer la place de l'ilbnent roumain de la
Transylvanie dans la vie economique des vi/Ies. Dans cette perspective, la cite Seini nous effre un exemple indisCf(fable avec
la reussite de son reseau bancaire ci capital exclusivement roumain (!3anque Populai1·e Seineana, Banque Populaire
E conomia etc.). Ces dernieres, grâce a leurs capitaux, ont assure le developpement de /'industrie et de la vie cu/ture/le.
L'expansion commerciale et industrie/le durant la peri.ode de l'entre-de11x-guerre, a permis de fonder a Seineana, un banque
a capital roumain qftn de servir Ies interets de la population roumain de cette zone. La banque de Seineana, a l'injluence
modeste, a fmctifie le capital de ses membres, a facilite Ies credits et a faurni le capital necessaire au commerce. Cette banque
est nee le 8 mars 1925, avec un capital de 59600 lei. La crise economique de 1929 a donne un coupfatal aux petites
banques. Suite ci la diminutiun de leurs capitaux, bons nombres d'entre elles ont ete en faillite. Le 18 janvier 1931 a ete
propose la liquidation de la banque Seineanajusqu'a la fin mars 1931.
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Evenimentele istorice majore au determinat, în plenitudinea lor, consecinţe ineluctibile asupra
umane, fie că este vorba doar de cele cotidiene (dar semnificative prin repetabilitatea devenită
tradiţie definitorie), şi mai ales de cele ce definesc complexitatea ecuaţiilor politico-istorice penetrante În seva
structurală a societăţii. Modificări geo-politice, conflicte armate, schimbări de regimuri, decăderi de imperii sau
naşterea unor noi ideologii, sunt tot atâtea contexte generatoare de permutări structurale, tensiuni sociale,
violenţă, discriminare, exterminare. Congruenţa acestor contexte cu transformările istorice care au marcat
România anilor 1940-1944, face trimitere la modalităţile de relevare şi interpretare pe care istoricii, şi nu
numai, le-au atribuit evenimentelor definitorii din acei ani, a căror consecinţe au generat multiple anomii.
Abordarea pe care o susţinem în acest program de cercetare, postulează conceptul prezentării
euristice (susţinută În principal de sursele arhivistice inedite şi de mărturiile orale ale supravieţuitorilor) a
modului în care schimbările politico-istorice ale anului 1940 (cu precădere avatarurile generate de "Arbitrajul"
- Dictat de la Viena) au influenţat viaţa confesională a românilor ardeleni, atitudinea susţinută de aceştia în
faţa pericolului pierderii identităţii etnice, precum şi problematica, rareori prezentată, a ruperii de habitatul
tradiţion.:U şi căutarea impusă a unui nou mediu de viaţă: refugiul.
In cele ce urmează vom prezenta structura programului de cercetare Corifesiune şi atitumni identitare.
Memofia refugiului. 1940-1944, inserând iniţial considerentele conceptuale pe care dorim a le promova, desigur,
fără a avea pretenţia deţinerii unor teme ideatice infailibile. Tema propusă spre cercetare oferă, cu
generozitate, oportunitate relevării caracterului corelativ dintre abordările istoriei şi etnografiei, demonstrând
o dată în plus veridicitatea afirmaţiilor potrivit cărora o istorie care acceptă sugestii din partea etnologiei este în mod
manifestărilor

inevitabil o istorie făcută cu evenimente, conversiunea

către

omul cotidian, ce preocupă

deopotrivă

dit'"ecţionează,

istoria

şi

etnologia istoricii,

aproape inevitabi4 cercetările spre isto1ia mentalită,tilor şi a imaginarului social 1 .
Simbioza dintre informaţiile oferite de istoria scrisă şi istoria orală, relaţia pendantă dintre
consecinţele evenimentelor istorice şi afectarea valorilor identitare, Într-o juxtapunere firească cu studiul
comportamentelor şi atitudinilor, conferă caracterul istorico-etnografic al cercetării, accentul punându-se pe
rolul avut de biserică în viaţa comunităţilor româneşti, nivelul suprem al convergenţei dintre identitatea etnică
şi identitatea naţională, în mentalitatea etnicilor români, fiind reprezentat de biserică - confesiw1e religioasă.
Interviurile cu supravieţuitori ai acelor timpuri, din păcate extrem de puţini, sau urmaşii
acestora, concretizate printr-un discurs al memoriei ancorate în contextul dramatic al refugierii, vor amplifica
ineditul temei abordate, fiind un subiect despre care nu există prea multe informaţii scrise.
Singenismul manifestat de membrii comunităţilor româneşti, joncţiunea creată între aceştia în
condiţiile impuse de reguhle unui regim pe care îl considerau aberativ, transpar din poveştile lor de viaţă,
devenite file de istorie trăită. Paul Thompson, considera că analiza poveştilor de viaţă oferă şansa de a
reintroduce dimensiunea temporală fn analiza sociologică a ciclurilor de viaţă, a mobilită,tilor sociale, a relaţiei dintre tradiţie şi
schimbare socială, ca proces socio-istoric 2, numind acest tip de investigare etno-istorie.
Cadrul geografic cercetat, judeţul Satu Mare, heteroclit prin componenţa etnică şi cea a comunităţilor
pluriconfesionale, ne oferă circumstanţele necesare studierii atitudiniJor comportamentale, prin raportări
bipolare ale reacţiilor şi mentalităţilor populaţiei maghiare, cu accente majore de etnocentrism, comparativ cu
manifestările populaţiei româneşti, unită prin coreligionarism şi prin viziunea relaţiei intrinseci dintre biserică
religie-individ-comunitate, relaţie considerată drept un simbol al identificării etnice, o simbioză totală menită
să potenţeze caracterul identitar şi să lupte pentru păstrarea acestuia.
Planul cercetării:
Tipul: cercetare
1 B. Ştefănescu,

2

istorico-etnografică (arhivistică şi

de teren).

1998, p. 12.

'J.•ww.interculcural.ro

Satu Mare - Studii

şi comunicări

(Seria II

Istorie-Etnografie-Artă),

nr. XVII - XXI, 2000-2004
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Caracterul: interdisciplinar (istorie, etnologie istorică, sociologie, demografie).
Scopul: 1. Prezentarea modului în care evenimentele istorice din anii 1940-1944 au afectat viaţa Bisericii
româneşti din Ardeal (judeţul Satu Mare), şi implicit pe cea a comunităţilor româneşti, pentru care
biserica reprezenta unul din cele mai puternice simboluri ale identităţii etnice şi naţionale.
2. Evidenţierea atitudinii manifestată de reprezentanţii Bisericii şi a acţiunilor întreprinse de
aceştia, în vederea păstrării identităţii etnice specifice românilor ardeleni, ameninptă de politica
guvernului ungar, ce avea drept obiectiv schimbarea raportului numeric dintre români şi maghiari, în favoarea
populaţiei minoritare maghiare.
.
3. Tratarea problematicii complexe a refugiului, nu numai sub aspectul său fizic (având drept
consecinţă ruperea de habitatul tradiţional şi căutarea impusă a unui nou mediu de viaţă), dar şi sub aspect
spiritual, instaurarea regimului politic maghiar afectând puternic comunităţil e româneşti, prin disocierea şi
alterarea valorilor identitare (limbă, religie, antroponime, teritoriu).

l'erioada:2003-2007
Locul

desfăşurării

judeţul

Satu Mare.

arhive judeţene şi naţionale; biblioteci; asociaţii ale refugiaţilor politici; localităţi din

Metode de cercetare:
1. - documentare arhivistică;
2. - studiul surselor informative edite şi inedite:
documente, literatură istorică, presă, etc.
2.a. - analize comparative, investigaţii sociologice
(studiul comportamentelor şi atitudinilor), examinări demografice;
3. - cercetare de teren (mărturii orale);
3.a. - anchete de teren (investigaţii);
- o bservaţii indirecte.

Instrwnente de cercetare: 1.- 2. - fişe tematice, statistici, grafice;
3. - ghiduri de interviu, chestionare tematice deschise (cu posibilitatea includerii
de noi întrebări) - vezi anexele.
Instrumente auxiliare de înregistrare a mforma,tlei- fişe audio şi de informator, casete audio-video, filme
fotografice, CD-uri.
Obiective:
- publicarea unor lucrări ştiinpfice şi a volumului Memoria refugiului,
- sistematizarea documentaţiei arhivistice şi de teren (inclusiv material iconografic), în vederea completării
bazei de date din cadrul Arhivei ştiinpfice a Muzeului Judeţean Satu Mare;
- organi:r.area unei expoziţii foto-documentare;
- crearea unui fond documentar (pahimoniu imaterial), care să cuprindă mărturii orale ale membrilor unor
comunităţi etnice puternic afectate de instaurarea regimului politic horthyst, având drept consecinţă ruperea
de habitatul tradiţional şi căutarea impusă a unui nou mediu de viaţă (refugiul).

Argumentarea cercetării:
Importanţa

temei propuse, precum şi caracterul novator sunt susţinute de următoarele aspecte:
1. Baza documentară utilizată reprezintă în procent de aproximativ 75% surse arhivistice inedite.
2. Arealul geografic cercetat (judeţul Satu Mare) a fost doar tangenţial şi sumar prezentat în lucrările
publicate până la ora actuală.
3. Prin caracterul interdisciplinar, cercetarea va corobora şi compara datele oferite de istorie, de emologia
istorică (ce studiază comunităţile emice din perspectivă istorică, punând accent pe destinele colective), de
sociologie şi demografie.
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4. Metodele de cercetare abordare vor permite o analiză şi interpretare comparativă a surselor informative
scrise, cu sursele orale, între istoria scrisă şi istoria orală, precum şi o comparaţie a informaţiilor oferite de
i:1.voarele scrise edite şi inedite.
5. Pentru prima dată va fi publicat un volu~ ce va pre:lenta problema refugiaţilor sătmăreni în anii
1940-1944, conţinând mărturii orale ale supravieţuitorilor şi urmaşilor acestora, obţi nute, în principal,
pc ba:ta chestionarelor tematice.
6. Lucrările publicate până în prezent se axează pc evidenţierea acţiunilor de teroare îndreptate împotriva
populaţiei româneşti în anii 1940-1944, ineditul cercetării propuse de noi constând în evidenţierea
modului în care evenimentele istorice ale acestei perioade au afectat viaţa Bisericii şi a comunităţilor
româneşti, analizând atitudinea ş i reacţia manifestată în vederea păstrării identităţii etnice.
7. Concomitent, dorim să demonstrăm că în formele de manifestare a mentalului colectiv, atitudinea
identitară era susţinută implicit şi de principiul teritorialităţii, raportarea spaţială a individului sau a
comunităţilor româneşti la pământul Ardealului, constituindu-se într-o atestare etnică.
8. Din perspectiva teoriei susţinută de etnologia istorică, cc pune accentul pe destinele colective,
cercetarea va prezenta destinul unei comunităţi în care populaţia majoritară s-a confruntat cu ameninţarea
pierderii identităţii etnice, ca rezultantă implicită a măsurilor represive la care a fost supusă Biserica
românească din Ardeal, simbol ce a dobândit de-a lungul veacurilor valenţele unui liant al spiritualităţii
româneş ti.

Considerăm oportună

acuzatoare

şi susţinând

reificarea acestei problematiţi complexe, renunţând la orice
conceptul prezentării bazate pe documente istorice şi mărturii orale.

ANEXE
GHID DE INTERVIU nr. 1
REFUGIAŢI

-1940 -

supravieţuitori, urmaşii

acestora.

1. Numele şi prenumele, data şi locul naşterii.
2. Domiciliul actual. Studii, profesie.
3. Data şi locul refugierii.
4. Motivele invocate de autorităţi.
5. Motivele invocate de refugiat.
6. Atmosfera în localitate în perioada premergătoare refugierii.
a. Exproprieri, confiscări de bunuri, distrugeri.
b. Persecuţii, anchetări, arestări, maltratări.
c. Acte de violenţă asupra reprezentanţilor bisericii locale.
d. Reacţia preoţilor.
e. Distrugerea bisericilor.
6. Ridicarea familiilor ce urmau să fie refugiate.
a. Sosirea autocităţ:ilor care au condus operaţiunea.
b. Reacţia individuală şi colectivă
c. llidicarea reprezentanţilor bisericii.
d. Cine a fost refugiat din familie (rude, prieteni)?
e. Ce bunuri au rămas acasă, ce s-a luat de acasă?
f. Atitudinea preoţilor.
7. Circumstanţele refugierii.
a. Cine s-a refugiat, câţi, unde?
b. Cine (ce) i-a determinat să plece în refugiu?
c. Ce cunoşteau despre locul refugierii?
8. Descrierea drumului de acasă până la locul de refugiere.
a. Călătoria cu trenul, durata, condi~Je.
9. Sosirea la locul refugiuluţ, instalarea, primele impresii.
10. Condiţiile de viaţă.

intenţii
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a. Organizarea gospodăriei (încălzit, gătit etc.).
b. Munca şi salariul.
c. Bolile şi asistenţa medicală.
d. Şcoala, elevii, copiii.
e. Sărbători, ceremonii, distracţii.
f. Viaţa religioasă. Sprijinul bisericii.
g. Revolte, tulburări sociale.
h. Persecuţii, anchetări, arestări.
11. Evenimentele care au marcat memoria şi viaţa personală.
a. Naşterea, căsătoria, moartea, accidente, întâlniri memorabile, etc.
b. Implicarea bisericii.

12. Relatii umane.

'
a. Cu autorităţile.
b. Cu biserica.
c. Dintre refugiaţi.
d. Cu localnicii.
e. Cu cei ele acasă.
13. Descrierea

eliberării şi

a drumului de întoarcere

acasă.

a. Sosirea în sat. Data exactă.
b. Situaţia familială la întoarcere.
c. Situaţia casei, a gospodăriei, a bunurilor.
d. Starea bisericii. Preoţi vechi/preoţi noi.
e. Atitudinea celor rămaşi acasă la întoarcerea refugiaţilor.
f. Atitudinea reprezentan~lor bisericii.

14. Consecinţele· refugierii.
a. Schimbări de ordin material, profesional, social, familial şi confesional, în viaţa foştilor refugiaţi.
b. Situafia copiilor născuţi în refugiu.
c. Dificultăţi ulterioare refugierii (după întoarcerea acasă).
d. lmplicarea bisericii.
15. Care este cea mai tristă amintire din anii refugiului?

16. Care este cea mai

frumoasă

amintire din anii refugiului?

GHID DE INTERVIU nr. 2
REPREZENTANŢI

URMAŞI

AI CULTELOR (urmaşi ai acestora).

AI PREOŢILOR REFUGIAŢI

1. Numele şi prenumele
2. Data şi locul naşterii. Studii, profesie.
3. Confesiunea religioasă
4. Domiciliul actual (şi cel din anii 1940-1944).
5. Ce membru al familiei a fost refugiat?
6. Unde şi când?
7. Când s-a întors din refugiu?
8. Cum a fust sprijinit de către biserică?
8.a. În anii refugiului.
8.b. După întoarcerea din refugiu.

În timpul Dictat11 lui de la Viena, preoţii diferitelor culte (greco-catolici, ortodocşi) au fost mai
uniti decât înainh:?
10. Au 'conştientizat pericolul în care se afla biserica românească?
9.

0
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S-au sprijinit reciproc în faţa acestui pericol?
Care au fost reacţiile lor?
Ce relaţii au avut cu preoţii bisericii maghiare?
Au fo st forţaţi să treacă la catolicism sau altă confesiune?
Ce preoţi au acceptat ttecerea la o altă religie?
Ce s-a întâmplat cu biserica în care slujeau?
În ce limbă se oficia serviciul religios?
Le-au fos t maghiarizate numele?
Ce sprijin a oferit biserica românilor rămaşi în localitate?
Autorităţile locale maghiare au luat măsuri represive împotriva
reprezentanţilor bisericH româneşti?
21. Ce ştiu despre "războiul crucilor"?
22. ~are era atitudinea populaţiei maghiare din localitate?
22.a. lnainte de 1940.
22.b. După 1940 şi după 1944.
23. Dar a preoţilor maghiari?
24. Deţin scrisori, documente, fotografii, etc. din anii 1940-1944?
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

GHID DE INTERVIU nr. 3
ETNICI MAGHIARI

1.
2.
3.

Numele şi prenumele
Data şi locul naşterii. Studii, profesie.
Domiciliul actual şi cel din 1940.

4. Confesiunea religioasă
5. Care era relaţia dintre românii şi maghiarii din localitate înainte de anul 1940 (septembrie)? ,
6. Cum s-au înţeles românii cu maghiarii în perioada anilor 1940-1944?
7. Ce s-a întâmplat cu biserica românească din localitate?
8: Cc s-a întâmplat cu preotul român?
9. Românii au fost obligaţi să se refugieze?
10. Au fost terorizaţi sau maltrataţi?
11. Au fost ajutaţi de populaţia maghiară?
12. Au fost sprijiniţi, încurajaţi de preotul maghiar?
13. Existau în localitate familii mixte?
14. Ce s-a întâmplat cu acestea?
15. ·Cunoaşteţi români care au trecut la altă religie (catolică, reformată)?
16. Au fost schimbate (maghiarizate) numele de familie ale românilor?
17. Şcolile româneşti au mai funcţionat?
18. Copili români frecventau şcoli române şti sau maghiare?
19. Ce ştiţi despre "războiul crucilor"?
20. Cum s-a purtat populaţia românească în octombrie 1944 (eliberarea)?
21. Care a fost reacţia preotului român?
22. Care a fost atitudinea populaţiei maghiare?

GHID DE INTERVIU N R . 4
SATU MARE-ASOCIATIA RE"FUGIATILOR POLITICI

'

1.

2.
3.
4.

,

Câte persoane au fost refugiate (români)?
Din ce lo caJităţ:i proveneau cei ce au fost refugia~?
Unde au plecat?
Câţi s-au întors în 1944 sau 1945?
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5. Listele actuale ale foştilor refugiaţi, încă în viaţă.
6. Cum au fost întocmite aceste liste? Pe baza unor documente? Cc fel de documente? Carnete de refugiat?
6.a.Pe baza unor mărturii orale?
7. Câţi dintre cei refugiaţi au fost preoţi?
8. Câţi dintre refugiaţi proveneau din familii de clerici? (copii, nepoţi etc.).
9. Ce personalităţi ale vremii (anii 1940) au fost refugiate?
1O. Există personalităţi în viaţă care au fost refugiate în 1940?
1O.a. Prin ce s-au remarcat aceste persoane?
11. Ce documente există în arhiva Asociaţi.ci, din anii refugiului?
12. De unde provin aceste documente? De la refugiaţi, din alte arhive, etc.?
13. Există în arhiva Asociaţiei un Fond imagistic (fotografii ale refugiaţjlor, familiilor acestora, etc.)?
14. Fotografiile datează din perioada refugiului sau sunt actuale?
15. Cine sunt membri fondatori ai Asociaţiei din Satu Mare?
16. Cine este preşedintele Asociaţiei?
17. Care este scopul şi rolul acestei Asociaţii?
18. Cum sunt sprijiniţi refugiaţii de către Asociaţie?
19. Au loc întâlniri periodice (anuale, bianuale, etc.) ale foştilor refugiaţi?
20. Sunt întâlruri tematice sau cu scop lucrativ (acte, dosare de pensii, etc.)?
21. Care sunt temele abordate?
22. Care sunt doleanţele foştilor refugiaţi?
23. Care sunt nemulţumfrile acestora?
24. c;_onsideră că perioada refugiului le-a marcat negativ existenţa?
24.a. ln ce sens?
25. Există refugiaţi care apreciază c:ă anii 1940-1944 nu au avut urmări negative în existenţa lor?
25.a. Care sunt motivaţiile acestor aprecieri?
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Transformări

petrecute în structurile politico-administrative şi
social-economice sătmărene. Consolidarea noului regim comunist (1947)
Cla11di11 Porumbăcean

Anul 1947 a fost unul decisiv pentru istoria Europei şi nu numai. Este anul în care s-au încheiat
tratatele de pace după cel de-Al Doilea Război Mondial, s-a impus „cortina de fier" între Europa Occidentală
şi cea Răsăriteană şi s-au instituit regimuri socialiste de tip stalinist în ţările aflate sub influenţa sovietică. Viaţa
politică a României a evoluat în acest cadru general, cunoscând transformări decisive ce i-au marcat evoluţia
timp de aproape o jumătate de secol.
În urma semnării Tratatului de pace din 10 februarie 1947, Uniunea Sovietică a devenit factorul
decisiv în zona intrată în sfera sa de influenţă, cuprinzând Polonia, Cehoslovacia, Ungaria, Germania de
Răsărit, Iugoslavia, România, Bulgaria şi Albania. România a evoluat în acest cadru prestabilit de marile puteri.
Nota dominantă a vieţi i politice din anul 1947 a fost creşterea rolului Partidului Comunist în conducerea
societăţii. ·În funcţiile de conducere, atât la nivel central, cât şi local, au fost promovaţi mai ales cetăţeni
aparţinând minorităţilor (evrei şi maghiari) care dădeau dovadă de mult zel în lupta împotriva valorilor
naţionale româneşti, considerate ca fiind reacţionare, fasciste, antisovietice 1• Desfăşurând o amplă activitate
politică şi organizatorică, acest partid a reuşit să-şi sporească rapid numărul de membri, care a ajuns la finele
anului 1947 la 800.000, dintre care 42,2% muncitori şi 33,3% ţărani2. În mod cert, mulţi dintre aceştia
intraseră în Partidul Comunist din oportunism, dar nu poate fi negat faptul că mul~ erau animaţi de
convingerea că acest partid va construi o „lume mai bună şi mai dreaptă".
Activitatea guvernamentală se desfăşura în conformitate cu oppunile Partidului Comunist. În cursul
anului au fost votate, din iniţiativa guvernului, unele legi care loveau în interesele burgheziei rurale şi urbane.
Pentru evolu~a industriei şi a economiei naţionale o importanţă deosebită a avut-o Legea pentru organizarea
Ministerului Industriei şi Comerţului (aprilie 1947) şi Legea pentru crearea oficiilor in/iJ!sftiale (mai), care permiteau
Partidului Comunist să-şi aplice linia politică într-un domeniu esenţial al vicţ:i i economice. Această orientare a
trezit reacţia negativă a partidelor „istorice" care apreciau că statul nu avea competenţa <le a conduce
întreprinderile private.
O problemă importantă cu care se confrunta societatea românească era aceea a inflaţiei: nivelul
preţurilor cu amănuntul a crescut de peste 8.000 de ori faţă de anul 1938, iar costul vieţii de peste 5.000 de ori.
La finele anului 1946 (28 decembrie) Banca Naţională a României, care avea în cea mai marc parte acţionari
particulari, a fost etatizată3. Ea a rămas mai departe o societate pe acţiuni (200.000 a câte 3.000/acţiune), dar
toate aparţineau de acum statului. Etati:t.area BNR a însemnat şi investirea ei cu dreptul de a îndruma şi
controla toate băncile din ţară. Vechiul guvernator a rămas în funcţie, un altul nou fiind numit la 18 noiembrie
1947. Următorul pas l-a constituit reforma monetară din 15 august 19474, prin care s-a pus capăt inflaţiei şi
haosului financiar, dar s-a produs şi o sărăcire rapidă, chiar dramatică, a cetăţenilor care deţinuseră importante
sume de bani şi ca.re s-au trezit dintr-o dată deposedaţi de capitalul acumulat de-a lungul timpuJui.
Deşi s-au înregistrat unele creşteri economice, situaţia materială a populaţiei continua să fie foarte
grea. Pe lângă pagubele provocate de război şi obligaţiile impuse de Convenţi a de armistiţiu, s-a adăugat şi o
secetă cumplită în anii 1945-1946, ceea ce a creat o penurie de produse de primă necesitate şi, implicit,
creşterea speculei. Încercând să oprească aceste fenomene negative, guvernul a obligat ţărănimea să contribuie
cu o cotă cât mai mare de produse către stat, trecând la un sistem generalizat de aprovizionare pe bază de raţii
şi cartele, creând economate în întreprinderi şi instituţii pentru aprovizionarea salariaţilor. Toate acestea, la
care se mai adaugă prezenţa trupelor sovietice, acţiunile de supraveghere desfăşurate de autorităţi, îngrădirea
tot mai drastică a posibilităţii de exprimare, au creat în rândurile populaţiei o stare de spirit pesimistă şi de
resemnares. Această situaţie a dus 1a constituirea unor grupuri de rezistenţă anticomunistă, care au îmbrăcat

Romiinia. Viafa po'1tiL4 Fn tf«Nmtnk - 1947, coor<l. loan ScurtU, Arhivele St2rulw <lin România, Buc:urcşri, 1994, p. 8.
lbitkm.
>11/bria tto11omică a României, c:oord. Acad. N.N. Constantinescu, Bucureşti 2000, voi. II, p. 108.
•Arhivele Naţionale - Direcţia judeţeană Satu Marc (în continuare AN-DJSM), fvnd Pnftclura )11dt/11mi Sa/11 Mare (Pnfact11ra), dos. nr. 81/1947, f. 32-40.
l 1/Jiden1, dos. nr. 5/1947, f. 79-82.
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forme multiple, mergând până la constituirea unor grupuri armate care acţionau cu precădere în zonele
muntoase.
Liderii opoz1\Jel au adresat repetate apeluri regelui Mihai, cerându-i să intervină pe lângă guvern
pentru ca acesta să respecte drepturile şi libertăţile democratice şi să stopeze abuzurile îndreptate împotriva
adversarilor politici. Aceste demersuri au rămas fără rezultat, suveranul evitând să intre în conflict cu guvernul
Gro7.a. Datorită cenzurii stricte a regimului şi a piedicilor p~se în acţiunea de clifuzarc, presa opoziţiei era din
ce în ce mai puţin accesibilă opiniei publice din România. lnaunirile politice, chiar ale Comitetelor judc~ene
ale PNŢ (Maniu) şi PNL (Brătianu) erau strict supravegheate de organele Ministerului de Interne, care căutau
să limiteze cât mai mult activitatea acestor formaţiuni politice. De asemenea, mulţi lideri oaţionali-ţ.ărănişti şi
liberali au fost arestaţ:i, de cele mai multe ori fără forme legale şi fără judecată. Punctul culminant a fost atins
în ziua de 14 iulie 1947, când un grup naţional-ţărănist, în frunte cu Ton Mihalache, a fost arestat chiar în
momentul în care se pregătea să plece cu un avion în Turcia pentru a informa opinia publică internaţională
despre situaţ:ia din România. J\ fost pretextul aşteptat de guvern pentru declanşarea acţiunii de lichidare a
PNŢ. În situaţia creată şi în ideea de a evita suprimarea brutală de care avuse parte PNŢ, Constantin T.C.
Brăl'ianu a trimis o circulară tuturor organizaţiilor judeţene prin care anunţa încetarea activităţii PNL. Aşadar,
cele două mari partide istorice pjrăseau în vara anului 1947 viaţa politică a României.
Spre sfârşitul anului 1947 s-a pus problema lichidării monarhki, ultima instituţie politică ce, în mod
obiectiv, nu putea adera la noua evoluţie a societăţii, mai ales că România era singura „democraţie populară"
care avea o formă monarhică de guvernare, chiar dacă prerogativele regelui s-au diminuat tot mai mult, el
rămânând doar cu funcţii protocolare. La 22 decembrie 1947, la o zi după întoarcerea din Londra, a avut. o
discuţie cu dr. Petru Groza, acesta din urmă avansând ideea că monarhia în România este aproape de final. In
ziua de 29 decembrie, clin iniţiativa Partidului Comunist, a fose adoptat un plan de măsuri organizatorice şi
politice vizând înlăturarea monarhiei. El a fost pus în practică la 30 decembrie 1947, când regele Mihai a
trebuit să semneze actul de abdicare cc i-a fost prezentat de dr. Petru Groza şi Gheorghe Gheorghiu Dej.
Abdicarea a fost aprobată de către guvern şi Adunarea Dcputaţ:ilor, România fiind proclamată Republică
Populară, având în frunte un prezidiu provizoriu format din Constantin I. Parhon, Mihail Sadoveanu, Ştefan
Voitec, Gheorghe Stere şi Ioan Niculi.
Aceste transformări spectaculoase la nivel naţional s-au făcut simţite, după cum era şi firesc, şi la Satu
Mare. Cât priveşte urmările alegerilor din 19 noiembrie 1946, ele sunt cunoscute. Concret, pe plan local, s-au
luat măsuri împotriva celor care "au manifestat contra guvernului înaince, în timpul şi după alegeri"6 . Această
afirmaţ:ie este susţinută şi de un document care cuprinde 15 persoane publice, acuzate în acest sens7 . La scurt
timp este întocmită o situaţie mult mai vastă ce cuprinde nu mai puţin de 20 de pagini de tabele cu
primpretori, notari şi primari din judeţ propuşi pentru epurare, consideraţi a fi "elemente periculoase"8.
După alegerile din noiembrie 1946, se constituie în toate comunele judeţului consilii politice
comunale formate din membrii BPD. Procesul de epurare din administraţie continuă, în această perioadă fiind
emise mai multe decizii de numire, detaşare, transfer sau cercetare a unor primpretori, secretari comunali,
notari şi primari9. Datorită presiunilor şi situaţiei în general, în februarie 1947, într-un centralizator privind
apartenenţa politică a intelectualilor din judeţ, se poate constata că nici unul dintre aceştia nu mai făceau parte
din „partidele ist0rice", cel mult apărând fără apartenenţă politicăw. Relevant asupra vic::ţii politice sătmăre1,.1e
este un raport întocmit de Pretura plăşii Şomcuta Mare, referitor la situaţ:ia politică din această zonă 11 • ln
document se menţionează că, în plasa Şomcuta (13 comune, 24 de sate), BPD este organizat numai pe patru
partide: PNL - Tătărescu, Partidul Comunist, Frontul Plugarilor şi Partidul Social Democrat. PNP şi PNŢ Alexandrescu nu sunt orgacizate în nici o comună. PNL - Tătărescu este organizat în toate comunele din
plasă, cu un număr de 1793 de membri. Partidul Comunist de asemenea, cu 422 membri. Frontul Plugarilor,
deşi este organizat în toate comunele, cu 1959 de membri, „din lipsă de conducere activă, la plasă începe a se
dezmembra", iar PSD este slab organizat, cu doar 22 de membri. „Consiliile politice comunale constituite, în
activitatea lor lasă de dorit pentru lipsă de interes ce o arată membrii desemnaţ:i în aceste consilii .. . De la
terminarea alegerilor, partidele politice ce compun blocul nu mai activează pe teren decât incidental".
Despre activitatea UPM se menţionează că „se desfăşoară în sensul aspiraţilmilor maghiare canalizate
în sens şovin". Gruparea democrată evreiască este organizată numai în Şomcuta Mare, în frunte cu un comitet
de conducere, „majoritatea evreilor fiind înscrişi în PCR, în care sens şi activează. Populaţia evreiască se
''Dumitru
7 lbidrn1.
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ocupă în majoritate cu comerţul Din cauza opresiunilor economice şi acumulărilor repezi de capital, în
majoritatea ca:.mrilor justificat a atras suspiciunea şi ura clin partea populaţiei conlocuitoare care tinde să
degenereze în antisemitism". Despre opoziţie se aminteşte că, în plasa Şomcuta Marc, aceasta este organizată
în două partide (PNŢ - Maniu şi PNL - Brătianu), pe vechea structură organizatorică. „În timpul dinaintea
campaniei electorale, propaganda nu s-a făcut prin întruniri publice ci propagandă de la om la om. În prezent
propaganda se face tot de la om la om şi folosesc elemente de critică la adresa guvernului în tema actualei
situaţii economice şi financiare".
Cât priveşte activiratca Jandarmeriei din Satu Mare, sub raport pur profesional, aceasra se extinde în
trei dirccţ:ii:
);;>- Ca poliţie administrativă, cu scopul de prevenire
);;>- Ca poliţie judiciară
);;>- Ca poliţie de siguranţă pentru informarea autorităţilor asupra faptelor care pot dăuna ordinii
publice şi siguranţei naţionale.
Examinând modul de desfăşurare a activităţii Jandarmeriei, se constată că ca este orientată cu
precădere spre latura judiciară şi de siguranţă. Un raport al primpretorului plăşii Satu Mare, dr. 1. Rusu,
referitor la activitatea Jandarmeriei, relevă faptul că această instituţie se confruntă cu foarte multe neajunsuri,
„în primw rând sub raport numeric, posturile de jandarmi fiind insuficient încadrate. Efectivele posturilor
sunt cu mult inferioare celor prevăzute în legea de organizare. Randamentul pe care îl depun este astfel şi el
scăzut ( ...) Colaborarea dintre organele jandarmercşti şi restul autorităţilor rurale este neînsemnată. Sub
raport politic, economic şi social nu s-a făcut nici măcar încercarea de a se coordona activitatea în comun, în
aşa fel ca ea să fie rodnică atât pentru srat cât şi pentru particulari" 12• Se poate observa că relaţia Jandarmeriei
cu guvernul nu este una dintre cele mai bune, motiv pentru care activitatea acesteia va fi treptat preluată de
Poliţie, culminând cu desfiinrarea Jandarmeriei.
Pe plan administrativ lucrurile evoluează în conformitate cu politica guvernului 13• Potrivit Legii 135
din 25 aprilie 1947, :Ministerul Afacerilor Interne va proceda la .,înfiinţarea comisiilor interimare în comunele
urbane nereşcdinţă şi comunele rurale. În acest sens, prefectul judeţului Satu Mare, Mihai Şura solicită
pretorilor ca în intervalul 25-30 iunie să se deplaseze în teritoriul arondat şi să desemneze persoanele care vor
constitui comisiile interimare. În ceea ce priveşte criteriile după care se vor desemna viitorii membri, ele vor fi
„devotamentul politic, capacitatea profesională şi gospodărească, cinste · şi demnitate cetăţenească,
popularitatc" 14• La 1 iulie 1947 se finalizează comisiile interimare şi pentru oraşul şi judeţul Satu Mare, ultima
fiind constituită din 20 de membri. Primele trei poziţii sunt ocupate, în ordine, de Leş Ioan - sudor (Baia
Mare), Vizeş Mihai - sobar (Baia Mare), Şuta Vasile - şofer (Satu Mare) 15. Procesul de constituire s-a dovedit
totuşi a fi unul greoi. La 12 noiembrie 1947, Prefectura Satu Mare răspunde Inspectoratului General
Administrativ, circa Vl11 Oradea că „s-a încheiat constituirea comisiilor interimare cu întârziere datorită
examenelor şi verificărilor făcute de organizaţia judeţeană a BPD, în special de către Partidul Comunist''16
vizavi de persoanele propuse. Ca o completare la cele afirmate, trebuie meniionat că la 16 octombrie 1947
este întocmit un tabel nominal cu întreaga conducere administrativ - politică a judeţului Satu Mare
(subprefect, prim pretori şi pretori), din care rezultă că din 12 persoane cu funcţii importante de conducere 1O
sunt înscrişi în PNP şi câte unul în Frontul Plugarilor şi Partidul Comunist 17 •
Din punct de vedere economico-financiar, se fac simţite şi la Satu Mare efectele reformei monetare.
Sunt retrase din circulaţie bancnorele aflate în circulaţie Ia acea dată şi înlocuite cu altele noi, în valoare
nominală de 100, 500 şi 1.000 de lei, iar monedele divizionare sunt în valoare de 0,50, 1, 2 şi 5 lei de metal şi
20 lei de hârtie. Noile valori monetare vor purta denumirea de:: ,Jei stabilizaţi". În această. situaţie preţul unui
kilogram de aur fin este de 168.350,17 lei. Raportul de preschimbare a leilor vechi în lei stabilizap va fi de
20.000 la 1 şi se va face pe baza Listelor de preschimbare alcătuite în conformitate cu decizia ministerială nr. 17
din 1947. Această operaţiune de preschimbare urma să se încheie la 21 august, orele 20. Sumele admise la
preschimbare se situează în valori maxime între 1.500.000-5.000.000 lei vechi în funcţie de profesia
cetăţeanului (ceea ce înseamnă o sumă cuprinsă între 75 şi 250 lei stabilizaţi), excepţie făcând agricultorii care
au predat cota obligatorie, iar ca recompensă mai puteau schimba în plus cel mult 2.500.000 lei vechi (pe lângă
cele 5.000.000 acordate iniţial). Cele mai defavorizate au fost fabricile, morile, tipografiile, ţesătoriile, etc., care
„pun în circulaţie articole de comerţ după transformarea făcută în cadrul propriei întreprinderi a materiilor
lbidnn,
Jbidt111,
"lbidw,
IS fbirft1111
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prime întrebuinţate la fabricare" 18. În aceeaşi situaţie se aflau şi unităple care aveau ca obiect de activitate
Toate operaţiunile financiare au fost blocate, cu excepţia salariilor pentru luna în curs, creându-se
un adevărat haos financiar şi economic. Starea de spirit fiind foarte agitată, s-au luat măsuri sporite de
siguranţă pentru pază şi ordine; de asemenea, se întocmeau rapoarte zilnice privind schimbul monetar, modul
de desfăşurare şi starea de spirit a populaţiei 1 9 • Multe socie1ăţi au intrat în colaps, ajungând în incapacitate de
plată către furnizori, salariaţi sau parteneri comerciali. Prin modul discriminatoriu în care s-a făcut
preschimbarea monetară şi urmările saJe, putem considera acest act ca un prim pas spre naţionalizarea şi
pauperizarea agenţilor economici şi a sectorului privat, .în general. La 11 iunie 1948 puterea comunistă din
România a decis naţionalizarea tuturor întreprinderilor industriale, bancare, de asigurări, miniere şi
transporturi fără nici un fel de despăgubire din parte statului. Ulterior, prin decretul 197 / 13 august 1948,
băncile şi instituţiile de credit erau dizolvate şi au fost trecute în stare de lichidare. Printr-o adresă a Camerei
de Comerţ şi Industrie Satu Mare către Prefectură, se cere acesteia din urmă să pună în vedere tuturor
întreprinderilor naponalizate să-şi trimită până la data de 1 decembrie 1948 conducătorii la sediul Camerei de
Comerţ djn str. Decebal nr. 2, cu actele necesare înmatriculării. lată, aşadar, că, în doar câţiva ani, proprietatea
privată avea să dispară aproape în totalitate (vezi şi colectivizarea agriculturii), munca şi agoniseala oamenilor
este luată de stat, iar mai mult,, foştii proprietari vor suporta consecinţe din cele mai nefaste, soldate nu de
puţine ori cu exterminarea fizică. După ce au câştigat alegerile prin falsuri şi minciuni şi au preluat puterea cu
ajutorul sovieticilor, comuniştii au trecut în Satu Mare, prin grija lui Weiss şi a acoliţiJor săi, la arestări şi
hârţuiri ale liderilor opoziţiei, dedân<lu-se la adevărate orori, care au continuat mai bine de 40 de ani, în
gulagurile de pe teritoriul rării.
comerţul.

ANEXA
Tabel nominal
cu notari, pretori, primari, funcţionari clin judeţ şi comune care au manifestat contra guvernului
înainte, în timpul şi după alegeri
Nµmele
Cosma Gheorghe
Vătai Alexandru
Filip Ioan
Dr. Oros Sever
Mureşan Nicolae
Zaharic Gheorghe
Sabău Nicolae
Roşu Dumitru
Onac Dumitru
Pilip Gavril
Vereş Augustin
Bichiş Gheorghe
Talpoş Gheorghe
Hago Prancisc
Tiliciu Aurel
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/bitlt111, dos. nr. 81/1947, f. 32-41.
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Functia
,
primar
notar
primar
notar public
functionar
primar
primar
notar
notar
concrolor fiscal
subnorar
notar
subnotar
notar
factor P.T.T.
)

Localitatea
Pişcolt
Pişcolt
Căuaş

Tăşnad
Săcăşeni

Chegea
Sărăuad

Supuru de Sus
San tău
Tăşnad
Tăşnad
Căuaş
Săcăşeni

Căpleni

Carei

Copilul în presa literară a anilor '50.
Mize ideologice ale puterii comuniste în producţia

culturală

Alina Nogradi

Moto: "Nani, raza mea de lu nă...
Când vei fi mai mărişor
buna bună o să-ţi spună
pentru ce-am luptat şi mor
cine-a vrut să mă răpună
cine moartea mi-o răzbună,
care glas de foc răsună,
care pumn de fier ne-adună,
ci vei fi un luptător!
... Nani, nani, puişor... "
(S. Arghir, GLI, 6-'54, p. 2)

I
Pentru a vorbi de imaginea copilului în presa literară a anilor '50, în cazul de faţă „Gazela literară",
anul I, nr. 1-42, 1954, este necesară circumscrierea cultural-ideologică a scriiturii gazetăreşti (şi nu numai)
din acea perioadă, urmată de precizarea perspectivei de abordare a faptului cercetat.
Studiile asupra imaginarului, aparţinând Noii istorii', pun în lumină caracteristicile acestei perioade
(anii 'SO), din punct de vedere politic, ideologic, cultural, etc.
_
Pentru spaţiul românesc, perioada 1944 (1947)-1964 este cunoscută ca "faza antinaţională" a
comunismului2), altfel spus, ca perioada de maximă servitute faţă de Uniunea Sovietică şi de principiile
stalinismului, promovate de "aparatul de stat", în special prin intermediul "producătorilor de cultură"3.
Din punct de vedere politic, anul 1947 marchează începutul regimului totalitar comunist în
România şi al unui deceniu şi jumătate de "prietenie" strânsă cu Uniunea Sovietică. Cel de-al A.'VIII-lea
congres al Partidului Social-Democrat, ultimul de altfel, în urma căruia Partidul Comunist deţine puterea
politică a ţării "s-a încheiat cu o moţiune intitulată: Admiraţie pentru Uni11nea Sovietic0 prin Îndreptarea
gâ11d11/11i către popoarele sovietice, În frunte ctl I. V Stalin" 4 • Cultul lui St:'llin, ca "geniu al omenirii muncitoare"5,
continuă în România şi după moartea acestuia, deşi la Moscova Hruşciov demască crimele staliniste, ceea
ce face ca perioada 1956/1957-1964 să fie numită "îngheţu] românesc în stalinism"r..
În ceea ce priveşte ideologia aferentă, se cunoaşte faptul că marxism-leninismul, inclusiv varianta
stalinistă ulterioară, a fost singura ideologie admisă de puterea politică. Vom lua în discuţie aspectul
ideologic în măsura în care este relevant pentru cel cultural, deşi sunt într-un mare grad interdependente:
"Într-adevăr, în 1948 a debutat într-un cadru propice aşa-numita revolr1ţie ctd/11rală [denumire dată de
Lenin, n.n.], care, prin mewdcle şi rezultatele ei, s-a dovedit în realitate o revo/11ţie antic11/t11rak1' 7 . Se
promovează, în mod programatic, un fenomen de "deznaţionalizare culturală", de îndepărtare a culturii
româneşti de cea occidentală şi de cea autohtonă: "Nu rămâne decât un singur drum, larg deschis, pe care
cultura românească e îndrumată imperativ: dragostea nej'ăr1n1m'tă faţă de Uniunea Sovietică, de istoria şi
cultura ei din trecut până azi"8 . Doctrina oficială, impusă producătorilor de cultură sovietici, este cea a
1 No111rllt I fitloirt sau A1111ale1 - referin1c bibliografice româneşti: Lucian Hoia, j1Jn1/ m /rttNll1l /1/oria intre adn'lir ţijicţilmt, I 998a; /storit 1i 1111/ Î11 ron1tiinfa
ro1aânra1rJ. 1997; (s.r.) Mi111ri!t m1Jt11Jti1m11/11i romtintu, l 998b; Simona Nicoară, Tt.~xlor "licoară, Mt111alilăţi coltelil>e fi imaginar Jonal J1lona fi norlt paradiJ?.mt
alt t111lllfl/lrrii, 1996; Katbenne V erdcry, C41Jtpmm11 I' rtzi1ie11fri CN/J11ra ro1nâ11â 11tb Cta111ur11, 1994 etc.
2 L Boia, 1997, p. 65.
' K. Vcrdcry, 1994, p. 115.
'V. rrun:di. 1990, p. 342.
s lbidt111, p. 379.
' lh1dt111, p. 380.
'M. Ni1escu, 1995, p. 66.
• lbitfr111, p. 72.
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"realisn111/11i socialist''9, care "înseamnă mai întâi cunoaşterea vieţii în scopul de a o reflecta în mod veridic în
opera de artă (...) a reflecta realitatea în deZJJoltarea ei revoluţionară, dintr-un punct de vedere comunist, nu în
mod scolastic, mort, obiectiv" 10. Astfel, imaginea Uniunii Sovietice a devenit, spre mijlocul secolului,
singurul reper cultural, imitarea modelului sovietic fiind dusă la extrem 11. Lt1111ina vine de la Rdsăn'I este
titlul broşurii lui M. Sadoveanu, scrisă pentru popularizarea prieteniei cu popoarele sovietice şi ilustrează
exact atitudinea românească vis-a-vis de modelul impus. Este vorba de un nou model cultural, de o "artă
nouă", fără referire la continuarea vreunei tradi~ii, totul trebuind să fie "no11" 12. Modelul era, într-adevăr,
cu totul nou, deoarece nega orice tradiţie autohtonă şi orice legătură cu cultura occidentală. Astfel,
literaturn devine un instrument de promovare a lui, iar statutul intelectualului este acela de "producător
de cultură" pro-sovietică, statut impus de politica şi principiile ideologice ale comunismului, revendicate
de la Lenin însuşi: ".„Deci, jos cu literaţii rară partid! Jos cu literaţii supraoameni! Chestiunea literară
trebuie să devină o parte integrantă a cauzei generale proletare, o rotiţă şi un şurub al unui mecanism
social („.) Chestiunea literară trebuie să devină parte integrantă a muncii de partid social-democratic,
organizată, planificată şi unitară" 1 3. Aşadar, rolul lfreraturii este redus la cel de mijloc de propagandă al
puterii polfrice, în vederea promovării "omului nou", de tip sovietic. Este o literatură căreia i se impune
să-şi nege finalitatea fundamentală, de act de creaţie a unor lumi posibile unice, neontologizate ca atare
prin acreditare la nivel colectiv (spre deosebire de mit) şi să devină o oglindă cât mai expresivă a realitării
social-politice respective, deşi imaginea realităţii cc trebuie reflectată este una falsificată. Literatura devine
o pseudo-literatură în sensul cel mai propriu al termenului. Ceea ce studiile moderne de teoria textului
numesc areferenţialitatea textului literar, ca trăsătură specifică a acestuia, se consideră o ilegalitate faţă de
puterea politică. Literatura trebuie să se refere la ceva. Mai mult, să se refere la ceea cc partidul consideră
că trebuie să fie oglindit în opera de artă, o falsă oglindire a unei false imagini a iluminării comuniste. A
existat, prin urmare, o "politică a culturii" 14 care a determinat o denaturare accentuată a acrului de creaţie
literară, a obligat intelectualii la realizarea unui mod nespecific de a face artă: "Modul de control al
c'onducerii a acordat o anumită importanţă implicită producătorilor de cultură, subminându-le în acelaşi
timp capacitatea de a produce independent" 15. Nu numai impunerea unui mod de creaţie nespecific, ci şi
constrângerile în privinţa lexicului şi temelor abordate au făcut ca literatura din perioada respectivă să fie,
dacă nu o "non-literatură" 1 6, cel puţin o literatură de un tip special, pe care l-am numi litera/firăpragmatică.
În cazul presei literare, limitările şi cen:wra sunt şi mai clar conturate (impuse), orice revistă
literară a vremii constituind nu numai un mijloc de a educa masele conform programei politice, ci şi un
organ de control al oricărei apariţ:ii literare (prin cronici, recenzii etc.). Critica literară din reviste precum:
Viaţa românească, Scînteia etc. este un instrument de orientare ideologică pro-comunistă. Gazeta literară "nu
face nici o excepţie de la regula generală de a fi o anexă a presei politice, o tribună a liniei oficiale, a
dogmatismului proletcultist („.) manifestă de la început o preocupare permanentă pentru tot ce vine din
Uniunea Sovietică" 1 7. De altfel, îşi fixează programul de la început, "de a ridica conştiinţa socialistă, de a
sluji linia partidului în literatură, etc." 18.

II
În acest context, imaginea copilului în Gazeta literară (primul an de apariţie) este fabricată
conform cerinţelor ideologiei clasei muncitoare şi corespunzătoare unei scheme de producţie clar stabilite
de factorul politic.
Abordarea acestei imagini presupune luarea în considerare a acestei scheme totodată ca act de
limbaj şi ca mijloc de educare în scopul creării "omului nou", sovietic.
Chiar dacă avem reţineri în privinţa terminologiei folosite în studiile Nozi istorii (mit, imaginar,
imagine, etc.), considerăm ca real fenomenul de creare conştientă a unor imagini, validate la nivel
• lhidm1, p. 91.
10 !bidm, p. 91.
11 L. Boia, 1997, p. 197.
12 L. Boi2, 1997, p. 197; Idem, 1998a, p. 82.
u M. Niţescu, 1995, p. 90.
"K. Vcrdcry, 1994, p. 32. 120.
15 Jbide111, p. 115.
t• Idem , 1995, p. 19.
17 Jbitfe111, p. 116· 118.
lH I N. ril.
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pragmatic, în cadrul unui proces de falsificare justificată politic a realităţii. Spre deosebire de noii istorici,
care identifică aceste acte de creaţie cu un act creator de tip mitic, numind mituri aceste denaturări
politico-ideologice ale stării de fapt respective, noi le încadrăm lui logos pragmatikos, şi nu logos-ului
poetikos. Aceasta înseamnă că procesul metaforic, ale cărui rezultate sunt, nu se constituie ca cel al mitului,
date fond constrângerea politică de a le crea şi finalitatea lor pragmatică clară (efectele ideologice vizate).
Chiar dacă este vorba de creaţii literare propriu-zise (poezii, schiţe, romane etc.), care, la prima vedere, se
constituie ca variante ale modului de creaţie poetic sau mitic19, ele sunt în opinia noastră, încadrabile
limbajului creator pragmatic (ceea ce nu înseamnă "limbajului cotidian" sau de tipul "Emiţător - Cod Receptor''). Este vorba de un limbaj în care, chiar dacă se crează sens/lumi posibile, acestea sunt supuse
unei finalităţi pragmatice intrinseci (nu ulterioare). Este cert că, formal, textele aşa-zis literare, se pot
încadra, la prima vedere, modelului poetic de creaţie. Repetăm, doar formal, de exemplu narativitatea
unui anumit tip de texte este de necontestat. Problema se pune dacă aceste texte sunt caracterizate doar
prin textualitate sau şi prin literaritate propriu-zisă. AŞa cum afirma Coseriu, referitor la lingvistica
textului, text poate fi la fel de bine Bună z/ua!, cât şi Divina Commedia. Diferenţa este literaritatea. Bună
zjua!Nu este un text literar, nu se creează conform modelului poetic de creaţie, este pur şi simplu un text
pragmatic. În cazul textelor de care ne ocupăm, forma este literară, dar finalitatea pragmatică intrinsecă
ne permite încadrarea lor într-un model pragmatic de creaţie literară, de creaţie de sens.
A trata un astfel de produs de creaţie presupune a-i evidenţia atât finalitatea, cât şi modul ei de
realizare, la nivel poetic (al textului literar) şi poetic (al procesului creator) .

III
În planul textului, al produsului literar, în ceea ce priveşte imaginea copilului în Gazeta literară,
numerele din 1954, identificăm mai multe tipuri de texte şi o singură finalitate pragmatică urmărită .
Indiferent că este vorba de recenzii, de schiţe, de povestiri, romane etţ:., de literatura pentru "cei mici"
sau pentru "cei mari", imaginea fabricată are acelaşi scop: de a reda drama copilului născut în mizeria
capitalismului, care descoperă "lumina de la Răsărit" în pragul tinereţii comuniste. Variantele acestei
imagini sunt numeroase, unice la nivelul fiecărui text, dar posibil de grupat în funcţie de un anumit punct
comun: ilegalistul, proletarul (tractoristul, ceferistul, filatoarea etc.), pionierul, năpăstuitul (de clasa
exploatatoare) et. al.20.
Intenţia pragmatică, numitor comun al acestor variante, este una binecunoscută: "Du passe
faissons table rase"2 1, i.e. tot ceea ce aparţine omului vechi (copilului născut în timpul regimului burghezomoşieresc, în cazul de faţă) trebuie să fie exemplu istoric negativ, dar scopul propriu-zis nu este de a trata
trecutul ca întunecos, ci de a pune accentul pe viitorul comunist luminos. Trecutul trebuie tratat ca înttmeric
amorf, în cele din urmă: "Paginile copilăriei lui Buciumaş reamintesc o epocă întunecată din trecutul ţării,
acuzând politica bestială de înăbuşire spirituală a maselor sărace, condamnate la o existenţă silnică,
militând pentru apărarea demnităţii umane, pentru plenitudinea vieţii, pentru o copilărie senină, veselă,
fără ameninţarea norilor neguroşi ai exploatării şi ai persecuţiilor sălbatice. Cititorii aşteaptă de la
scriitorul care a evocat cu atâta măiestrie anii trişti .ai copiilor netrebnici de altădată - să scrie mereu pagini
mai impregnate de atmosfera şi culorile vieţii luminoase într-o ţară liberă"22.
Un alt exemplu pentru intenţia de inculcare a ideii viitorului nou şi luminos, deschis de
comunism, prin intermediul discursului de tip literar este o altă cronică literară: "în [nuvela, n.n.] M-am
făcut băiat mare lumea şi oamenii sunt văzuţi cu ochii unui copil - Traian, fiul unui muncitor ceferist.
Pentru copii lumea înseamnă în primul rând necunoscut. Iar copiilor de muncitori capitalismul le rezervă
un necunoscut plin de surprize dureroase. (...) Urmărind procesul de maturizare a eroului său, Nicuţă
Tănase identifică în ultimă analiză acest proces cu câştigarea conştiinţei că trebuie să lupţi pentru o viaţă
~ (...)"23.
mat. buna.
Toate celelalte cronici literare se subordonează aceluiaşi mod de construire a textului critic. În
Ceva despre basme (criticul literar are în vedere un volum de basme al lui Vladimir Colin), autorului i se
19 t.-L Borcilă, D11a/ilalea 111ctefori,11/lli ,ri pri11dpi11/pocii,, în "Eonul Blaga. Întâiul veac", 1997; Eugenic) Cosc1i u, Li11gui!ffrp de/ lt1to.. „ 1997.
w L. Boia, 1997, p. 262-264.
21 Idem, 1998a, p. 88.
22 S. Damian, GLI, 6-'54, p. 2.
z., H . S„ GLl , 1-'54, p. 2.
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propun următoarele: "Aşa cum Marcel Breslaşu în poemele din Povestea poveştilor evocă trecutul pentru
mici şi mari, s-ar putea, fără alunecare în didacticism - povesti cu tonul şi mijloacele basmului prezentul şi
marile transformări pe care le înfăptuieşte poporul nostru"24. Şi, în sfârşit, o pildă satisfăcătoare în privinţa
concordanţei literaturii cu ideologia vremii, a împlinirii funcţiei ei ideologice: "Tânărul scriitor, Octav
Pancu Iaşi a realizat cu romanul său un pas înainte faţă de celelalte cărţi ale literaturii noastre despre
pionierii şi şcolarii de azi"25.
Faptul că discursul critic (literar) nu vizează o cercetare a producţiilor literare din punctul de
vedere al valorii lor intrinseci, ci intenţionează o verificare a modului de valorificare pragmatică a
cuvântului în raport cu politicul, nu este un fapt unic. Un alt tip de discurs, mult mai subversiv şi mai
greu de descifrat în palimpsest, este cel exemplificat prin texte ce le-am putea numi proză scurtă, fn
termenii tipologiei clasice a discursului literar: schiţă, nuvelă etc.
Deşj în privinţa lumij posibile sau a creaţiei de sens pe care le implică orice discurs literar autentic
un criteriu moral nu trebuie luat în considerare, sub aspectul intenţiei ideologizante de la baza literaturii
din perioada stalirustă a comunismului românesc, în fapt - o non-literatură, se poate afirma că este un act
de realizare a unui fel de tabula rasa în privinţa oricărei manifestări libere a spiritului şi a creativităţii
umane, un act nu numai imoral, dar şi îngrozitor de pervers, mai ales când este vorba de literatura pentru
copii. Această pseudo-literatură are o singură finalitate: să contribuie la inculcarea ideologiei comuniste în
gândirea celor care reprezintă tinerett:l proletar de mâine al ţării. Orice text din Gazeta literară urmează
acestei intenţii, fără nici o excepţie. In Vino să mă vezi pe tractor 26, eul narator este un copil, ceea ce
presupune că intenţia auctorială este de a induce atitudinea corectă în mentalul oricărui proletar în nuce,
i.e. de a obliga la urmarea unui singur traseu gnoseologic: copilul trebuie să realizeze singur marile
posibilităţi comuniste şi mândml statut de proletar, comparându-le cu lipsa de demnitate umană şi
libertate spirituală din perioada capitalistă în care s-a născut: "Uite, toată lumea din sat se bucură că s-a
făcut S.M.T.-ul la noi În Ciuceni. Numai tata înjură. Înjură de mama focului! Şi pe tractorişti şi pe
director. („.) Acu - ce-i drept e drept! în felul lui, are şi tata dreptate să-njure. Că din cauza S.M.T.-ului
i-a fugit fata. Da, da, sor-mea Riţa nu mai e la noi acasă. A fugit cu un tractorist. Cu un pârlit de
tractorist, aşa zice tata. („.) Da nu e pârlit. E băiat bun. Merge pe tractor; îl şi meştereşte, ba se mai
pricepe şi la lumina electrică. (.„) Spune: poate să fie pârlit un om care se pricepe la atâtea? Poate? („.)
Dar dacă ai judeca bine, sor-mea Riţa n-ar fi vinovată c-a fugit cu veneticu. T ot tata-i de vină. Şi mai are
o parte de vină şi mama, că i-a cântat tarii în strună . A zis ca el (...)"27. Intenţia auctorială atribuie, aşadar,
copilului capacităţi de cunoaştere a unui adevăr precis, bine determinat şi controlat de puterea politică;
mai mult, a judeca pe oricine vine împotriva proletariatului şi realizărilor socialiste (aici S.M.T.-ul) este un
act necesar, inculcându-s<:: ideea că orice voce care neagă epoca luminoasă sub orice aspect al ei intră în
categoria duşmanilor procesului de înălţare spirituală a omenirii28, duşmani cc trebuie arătaţi cu degetul şi
extirpaţi, chiar dacă din această categorie fac parte propriii părinţi : "Tot tata-i de vină. Şi mai are o parte
de vină şi mama." Atitudinea eului narator (i.e. a copilului), stabilită, bineînţeles, de autor, este una
exemplară, din punctul de vedere al ideologiei, şi demnă de urmat: "Ştii cât a trecut de la povestea asta
care ţ.i-am spus-o? Un an („.) Dacă ţi-aş spune ce s-a întâmplat în anul ăsta ai rămâne cu gura căscată. Pe
cumnatu-meu 1-o ales în sfatul popular raional. Lucrează şi pe tractor. Să-i deai ce i-oi da şi nu-ţi pleacă
de pe tractor. Sor-mea e directoare. Da, da, Riţa e directoarea Clubului. O să zici: ce directoare poate fi ea
cu şapte clase primare. N-ai nimerit-o. Sor-mea e fată deşteaptă. („.) Tata e rotar la gospodărie. („.) Mama
e-n brigadă. („.) Vrei să-ţi spun una să cazi jos? Află că şi eu sunt tractorist. Nu-ţ:i vine să crezi că pot să
ajung eu tractorist, un băiat de cinşpe ani? Fugi d-acilea! Am dat şi examen. Am tractorul meu"29.
Adevărul şi soluţia comunistă (tehnologizarea, obsesia progresului), prezentate de un copil, pot fi mult
mai credibile, mai ales că limbajul este unul nesofisticat, familiar, pe Înţelesul tuturor, iar intenţia
autorului e de a face pe câţ:i mai mulţ:i să înţeleagă.
Un alt text în care autorul atribuie unui copil cunoaşterea adecvată realităţii şi atitudinea corectă
vis-a-vis de aceasta este fragmentul narativ Tren11/ nu va trece! 30. Caracterul principal este fiul unui ceferist,
Z• S. losifcscu, GLI, 9-'54, p. 2.
zs V. Mândra, GLI, 29-'54, p. 2.
2r. N. Tănase, GLI, 2-'54, p. 3.
27 N. Tănase, GU, 2·'54, p. 3.

L. Boia, 1997.
2• N. Tănase, GLI, 2-'54, p. 3.
'" P. Solomon, GLJ, 5-'54, p. 3.
2•
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un exemplu pentru toţi copiii de proletari, pentru maturitatea cu care înfruntă evenimentele şi pentru
statutul de erou al luptei de clasă: "Muncitorii feroviari se adunaseră lângă linia ferată„. Ieste vorba de o
grevă] („.) Dinspre gară copiii muncitorilor veneau în fugă, strigând cu însufleţire. Unul dintre ei Mohinder - se apropie de Ramzan şi-i spuse gâfâind: - Nene, la gară„. Jandarmi şi ofiţeri mulţi„. şi
jandarmii au puşti„. [tatăl lui Mohinder va conduce trenul spărgător de grevă, împotriva colegilor lui de
muncă, n.n.] („.) Mohindcr, băiatul de 12 ani, se simţea atât de ruşinat, încât părea acum un om în toată
firea. Din ochi îi picurau lacrimi („.)- De mi-ar da tata un vagon de bomboane, n-am să mai vorbesc cu
el. („.) - E aici un băiat căzut lângă locomotivă. L-au bătut jandarmii („.) Băiatul zăcea într-o băltoacă de
sângc"3t.
În aceeaşi categorie de texte literare te<::iste, cu o evidentă intenţie de a obţine efecte ideologice
prin discursul literar, se integrează foarte multe fragmente în proză din primul an de apariţie al Gazetei
literare, de exemplu: PăcateJ2, Maria Anghel11ţă 33, Oameni care nu se frâng34, S11pravieţ11itorii 35, Coliba lui Moş
Ejim16, De ce mă s11gm1J1ă emoţiaJl, Nic11/ae PăsăramJB, N11-111i vând copiluP9, Admir caractendjmmos al pionierilor
sovietici40, etc. În toate aceste texte imaginea copilului este tributară aceleiaşi scheme intenţionale:
prezentarea dramei micului erou care descoperă noua e ră şi adevărul luptei de clasă, soluţia
comunismului la problemele sociale, singura cale de înălţare spirituală.
Textele literare în versuri nu fac notă discordantă cu întregul scriiturii teziste: Năse11ţi În furttmifl 1,
Un p11i de ont12 , Un pomi emoţionant4J, I A zece ani44, Ceea ce spun cocorilor'-', etc. - toate au caracteristici de odă,
cu tonalitate avântată, motivată de optimismul noului început, în privinţa imaginii copilului accentul
punându-se nu pe drama cunoaşterii luminii comuniste în comparaţie cu vremurile negre ale
capitalismului, ci mai ales pe actul împărtăşirii din lumina de la răsărit deja primită, pe splendoarea noii
căi deschise: "Da, pui de om, înalţă-te voinic/ Şi făureşte-ţi vise şi-ndrăzneşte./ Să-ţi frângă aripa nimeni
n-o să poată/ Căci ~ara-ntreagă 7.borul ţi-l păzeşte"46 sau: "Căci azi prin lum_e. am pornit cu voi/ Pe
drumuri mari, pe drumuri noi./ Mj-c dor, prieteni, să le ştiu pe toate„./ Şi drumuri mari, şi dnunuri
neumblate"47. Ca şi în proză, ipostaza în care apare copiluJ este de viitor proletar: "Treceau tractoare - o
minune/ Nici gândul lui nu sta pe loc„ ./ Şi macul roşu parcă-i spune/ Că ci îi va purta noroc"48.
În primul an de apariţie al Gazetei literare se pune adesea problema literaturii pentru copii, a
noilor publicaţii de acest fel, se discută, în paginile revistei, aspectul educativ şi didactic al acestei literaturi
în corelaţie cu caracterul ei specific: "Războiul dintre scriitori şi pedagogi trebuie să se sfârşească
neîntârkiat, pentru a se putea duce cu forţe unite singura luptă folositoare cauzei educării comuniste a
tinerii generaţii"49. Soluţia la discuţiile în contradictoriu asupra artei educative şi metodei didactice este
una de genul: "este clar că ceea ce este valabil din punct de vedere literar nu poate fi decât tot atât de
valabil din punct'. de vedere pedagogic"SO, cu alte cuvinte, arta pentru copii nu poate să existe altfel (ne
referim la perioada comunistă) decât având o valoare pedagogică intrinsecă. Literatura nouă pentru copii
este promovată prin colecţii literare de genul: Colecţia pitică - "De asemenea, în săptămânile cc urmează, în
colecţia pitică vor apărea: Vomfi mineri de A. Boico etc."51; Mica bibliotecă critică (ESPLA) - "Din lucrările
pregătite pentru tipar amintim: I. L. Caragiale - Câteva păren; A. Egorov: Partict1lan'tă,tile (Jrlei şi loct1l ei în

3•

P. Solomon, GLI, 5 -'54, p. 3.

12

***, GU, 4-'54, p. 3.

» Ş. Gheorghiu, GU, 7-'54, p. 3.
;. D. Vicol, GLI. 7-54, p. 2.
35 V. Porumh:1cu, GU, 8-'54, p. 4.
36 Ş. Gheorghiu, GU, 10-'54, p. 3.
11 M. l:lcniuc, GLI, 12-'54, p. I.
38 D . Georgescu, <:;U, 12-'54, p. 5
JOJ *"", GLI, 16-'54, p. 2.
"' R. Hcrşcu, GU, 41-'54, p. 6.
"V. Ionescu, GLI, 3-'54, p. 3.
•z P. Anghel, 5·'54, p. 3.
43 S. Arghir, GU, 6-'54, p. 2.
44 C. Thcodorcscu, GLl, 18-'54, p. 1.
.; A. E. &consky, GLI, 5-'54, p. 3.
..s P. Anghel, 5-'54, p. 3.
•1 V. Ionescu, GU, 3-'54, p. 3.
"".C. Thcodorescu, GLI, 18-'54, p. 1.
•?I. Hobana, GLI, 10-'54, p. 2.
;o L. lliaşu, GLI, 6-'54, p. 4.
SI M. P., GLl, 12-'54, p. 2.
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viaţa socială;

(...) Vera Călin: Chipul omtt!ui înaintat în poezia noastră nouă; (...) S. Iosifescu: Oameni deosebiţi
(câteva probleme ale redării chipului comuniştilor în literatura noastră noua)"S2 etc. Normarea excesivă a literaturii
pentru copii este în spirituJ întregii creaţii literare a vremii. Impunerea unor anumite imagini şi scheme de
realizare a lor la nivel textual, pe baze ideologice, permite tratarea acestor discursuri literare în cadrul
modelului de creaţie specific logos-ului pragmatikos.

IV
La nivel poetic, modul de creare al acestor texte literare nu este cel specific lor. Aceasta înseamnă
că procesul creaţiei de sens nu este cel caracteristic logos-ului poetikos, nu este după model poetic, prin
poetic înţelegând orice creaţie literară (poezie, proză etc.), mitică, religioasă, cu diferenţele lor specifice.
Creatia de sens în cadrul limbajului poetic este una ce-şi consumă finalitatea în ea însăşi, nu are o
fina1Itate intrinsecă. În cazul în care un text literar este folosit în scopuri pragmatic~ după săvârşirea
actului creator nu înseamnă că este un text de tip pragmatic sau cu o finautate practică internă, care să
constituie o constantă a actului de creaţie, aşa cum un text mitico-religios creştin, de exemplu cel care
prezintă botezul Domnului îrt Biblie, nu se constituie în acelaşi mod ca şi predica unui preot creştin în
faţa enoriaşilor săi, pe această temă, pre~că ce de la început se construieşte conform unei intenţii
pragmatice stabilite anterior elaborării ei. In cadrul modelului poetic de creaţie (M. Borcilă, 1997), se
diferenţiază modelul literar de cel mitico-religios prin specificul lumii posibile propuse: în textul de
factură mitică, lumea posibilă creată se acreditează la nivel colectiv, se ontologizează ca atare; în textul
· literar, universul potenţial propus este de fiecare dată individual, neontologizat, i.e. mereu sub caracterul
posibilului, niciodată tratat ca existând în plan real.
Mai greu de determinat, lumea posibilă creată prin intermediul procesului metaforic de tip
pragmatic este una care poate conţine elemente mitice, chiar religioase, politice, filosofi.ce, dar aceste
elemente nu reprezintă o constantă a procesului metaforic de creaţie, constanta este intenţia pragmatică
internă, care organizează aceste elemente, înspre viziunea inedită fina11. Astfel, ceea ce este numit mini!
'comunist al progresului, de exemplu, reprezintă o creaţie de tip pragmatic, ce conţine elemente de
mitizare sau imagini de tip mitic, cum este imaginea eroului proletar (tractoristul, ceferistul, filatoarea
etc.). Faptul c.ă >tceste devieri ideologico-culturale au fost considerate mituri se explică prin acreditarea lor
colectivă la un moment istoric dat. Deosebirea de mit o constituie faptul că acest gen de acreditare la
nivel colectiv nu este una bazată pe o antologizare determinată de legile gândirii mitice, ci este una
impusă de aparatul politic prin modalităţi extralingvistice (torţionarea etc.), chiar dacă este vorba de
creatii culturale, situabile în planul metaforei revelatorii.
' În ceea ce priveşte procesul creator (M. Borcilă, 1997), etapele lui principale sunt aceleaşi ca în
cadrul procesului de creare al unui discurs literar propriu-zis, diferenţiindu-se metaforele nucleului generativ
şi luându-se în considerare finalitatea pragmatică internă specifică. Fiecare text de acest tip (în cazul de
faţă toate textele analizate din Gazeta literară) are nucleul său simbolic propriu, dar intenţia ideologică este
comună. În acest context, imaginea copilului se constituie relativ unitar în toate discursurile avute în
vedere, aşa cum afirmam anterior, pe schema trecut întunecos-viitor luminos şi a dramei conştientizării
opoziţiei lor fundamentale. În prima etapă de creare a acestei imagini, se pun în contradicţie tocmai cele
două aspecte precizate mai sus. Metafora copilului care descoperă lumea şi calea adevărată spre viitorul
nou constituie una dintre cele două metafore nucleare ale nucleului simbolic în orice text pe această temă
(din cele cercetate). Cea de-a doua metaforă o constituie raportarea lui la lume, i.e. raportul anthroposcosmos, metaforă ce cunoaşte diferite variante în discursurile studiate, constituindu-se mai puţin unitar
decât prima. Tensiunea între cunoaşterea trecutului şi descoperirea viitorului se accentuează, la nivel
textual fiind recognoscibilă în episoadele narative ce relatează lupta de clasă, atrocităţile capitalismului
hiperbolizate etc.), rezolvându-se prin soluţia victoriei asupra întunericului. Opoziţia întuneric-lumină
este una de tip mitic (bine-rău), iar metafora anulării ei este, cu variaţiile de rigoare, cea a noii căi
luminoase deschise, metaforă cu implicaţii religioase, biblice. Imaginea copilului devine, astfel, cel mai
potrivit instrument ideologic de promovare a noii legi, datorită fundalului gnoseologic existent: pe de o
parte, copilul este asociat cu orice început, pe de altă parte, există implicaţiile religioase ale acestei

s2 *** GLT, 4-'54, p. 2.
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asocieri. Astfel, nişte imagrn.t mitice binecunoscute devin instrumente pentru crearea unor efecte
ideologice, în cadrul unor pseudo-discursuri literare.
O ultimă ilustrare a celor afirmate este discutarea moto-ului ales, un fragment dintr-un poem
emoţionant despre o mamă ilegalistă care lasă âcest pseudo-cântec de leagăn ca testament: "Nani, raza 111ea
de lună.„/ Când vei mai mărişor/ b1ma b11nă o să-ţi sp11nă/ pentm ce-am luptat şi mor(..) ci veifi rm l11ptător!/ Nani,
nan~ p11işor.„ ". Folosind un model de text tradiponal, cu implicaţiile lui psiho-afective speciale, un text
încadrabil poeziei folclorice, se creează un text ideologic, aparţinând poezei pragmatice, un fals discurs
literar, din punctul nostru de vedere, printre cele mai subversive, o capodoperă a modelului creator
pragmatic.
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L'enfant dans les joumaux des annees '50. Les enjeux ide ologiques du pouvoir communiste
dans la production culturelle

Resume
Ce papier a l'intention de foire une circonscriptio11 idiologiq11e des textes /itteraires pHbliis dans Iesjournea11x des
annies '50, en faisant attention sur Ies et!Jeux d11 commtmisme dans la production culture/le et sur la construction de
l'image du "homo novus", comme strategie d11 pouvoir.

Debutul procesului de colectivizare a agriculturii
în judeţul Satu Mare
Augustin Ţârău

Modelul agriculturii sovietice a fost transpus în viaţă pe teritoriul României de către cominternişti,
instrumente fidele ale ocupantului, promotori ai politicii de de7.rădăcinare şi disoluţie socială. Ţăranul urma să
dispară odată cu pământul prin care se identifica, ca cea mai numeroasă pătură socio-economică din p,ră. El
trebuia eliminat şi apoi înlocuit cu colhoznicul, „omul de tip nou" - bezbqjfi - „cel fără de Dumne7.eu, venit de
oriunde şi aplecat către orice" 1• Reforma agrară din anul 1945 a reuşit să satisfacă, pentru moment apetitul de
proprietate a proletariatului agricol, îrn;ă, la scurtă vreme, acesta a fost repudiat prin introducerea modelului
agricol colhoznic, reconstituindu-se practic moşiile, dar într-o nouă formă. Până târziu, a fost evitat termenul
cooperaţie, deoarece acesta putea tre7.i în mintea ţăranilor, amintirea instituţiei cu acelaşi nume din perioada
interbelică.

Hotărârea

de colectivizare a agriculturii a fost o atitudine temerară, întrucât, conştient sau nu,
în conflict direct cu aproximativ 751X1 din populaţia ţării, cât reprezentau ţăranii săraci şi
mijlocaşi . Io fapt, colectivizarea însemna pauperizarea ţărănimii, prezentată însă, ca unică modalitate de
emancipare a clasei ţărăneşti, prin intermediul propagandei axate pc discursuri persuasive despre
superioritatea sistemului sovietic, dar şi prin coerciţie şi teroare2.
Cu toate presiunile făcute, ţărănimea nu se lăsa prea uşor convinsă de avantajele modelului bolşevic.
Ţăranii nu se arătau dispuşi să renu nţe la agoniseala lor de o viaţă, de dragul unor proiecte utopice. Pentru ce::i
înstăriţi, o asemenea decizie ar fi condus la o ruinare economică rapidă, în timp ce pentru popu laţia aflată la
pragul limitei sărăciei, ar fi însemnat pierderea oricărei speranţe de redresarc3.
Pe plan ideologic, actul de naştere al colectivizării se legitimează pe data de 3 martie, când în cadrul
lucrărilor Plenarei C.C. al P.M.R., Gheorghe Gheorghiu-Dej a indicat p~incipalelc direcţii ale procesului de
socializare a agricul1urii: „Partidul Comunist din România şi-a luat de la naşterea sa sarcina istorică de a realiza
alianţa între proletariat şi ţărănime, pentru apărarea ţărănimii muncitoare împotriva exploatării muncitoreşti şi
capitaliste, pentru smulgerea pământului din mâinile moşierimii şi trecerea lui în mâinile celor ce-l muncesc.
( ...) Partidul Comunist din România a pus La ordinea zilei problema lichidări i imediate a proprietăţii
moşiereşti printr-o reformă agrară democratică" 4, după care în etapa următoare, ce trebuia parcursă în lupta
cu "forţele reacţionare de la sate" în speţă, ţărănimea mijlocaşă - se:: indică în documentul programatic "Partidul şi guvernul au început să ia măsuri de îngrădire a chiaburimii "5.
Declanşarea procesului de înfiinţare a primdor structuri de tip colectivist a fost minu~os pregătită pc
parcursul mai multor şedinţe de anal iză desfăşurate la nivelul fiecărui comitet judeţean al P.M.R. Rezultatele
acestor demersuri au fost centralizate de către Comitetul Central, singurul organism abilitat să aducă
recomandări şi să acorde aviz favorabil închegării acestor unităţi, în particular, pentru fiecare caz în parte.
Până la finele anului 1949, în ţară fuseseră înfiinţate deja, 56 de G.A.C., iar numărul acestora avea să crească
vertiginos în următorii ani.
Singura cale de propăşire a agriculturii româneşti, în viziunea P.M.R. era "marea agricultură socialistă,
spre deosebire de mica gospodărie ţărănească, [unde] sunt posibile acumulări, reproducţia lărgită, deoarece
numai prin cooperaţie poate fi tran sformată baza agric o lă a economid naţionale"6. Propaganda întreprins ă de
partid ridica în slăvi agricultura sovietică care a servit ca model, în acest sens, era rezervat un "un rol de scamă
în propagarea superiorităţii gospodăriilor colective ( ...) călătoriile ţăranilor români în U.R.S.S. precum şi
vizitele făcute în R.P.R. de specialişti din U.R.S.S. care lucrează în agricultură" 7 •
comuniştii .intrau

1 iV!ihai Stratulat, Trax•rlia 1at11l11i ro11Jâ11m, în "Arhivele TotalimrismuJui", anul l, nr. 1 /1993, p. 195.
l t\posrol Sran, Teroan: /Î n:zistmfă Îll Ro111â11ia tk111ocra/i•i pnp11lart, în "Analele Sighet", nr. 7, fundapa J\caJcrnin Civică, Bucureşti 1999, p. 15-25
l Oetavian Roskc, Coltetiviz.a„a a..~rit11//nn"i. Rtpmi111u11lot11/ă1951·1962, 11, în "Arhivele T otalitarismului", anul Ill, nr. 2/1995, p. 129.
• &ZfJl11ţii fi Hotărâri alt CC al P.M.R. 1948-1950, lvZ!'lufia Plman:i C.C. al l'.M.R. tlin 3.5 martie 1949, ptnlfll i11kirirta alia11ţei dasti 1111111rito01T"'
1111111ritoart fi lr1111sfaT111art111t>tiali11ă a OJ!,ri&11lt11rii, Eduura P.M.R„ Bucureşti 1951, p. 87.
~ lbitltm.
6 N. PuWov, Dezyollarta t1f,rirult11rii i11 FJpublictt Pop11/11ră Românti, Edirura PartiJulu1 Muncitoresc Român, ~ucurcşri, p. 12
7 lb1ik111, p. 15.
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Pârghia economică menită să articuleze procesul de socializare a agriculturii, dar să şi joace rolul unui
instrument de constrângere în această direcţie, a fost reţeaua cooperaţiei "de consum şi desfacere" care în
1951 avea 5000 de unităţi cu aproximativ 5 milioane de membri. Ca structuri tehnice de tip cooperatist în
agricultură, au fost concepute două sisteme:
"Întovărăşirile pentru cultivarea în comun a pământului", apărute în 1948, şi "organizate pe baza
reunirii pământurilor răranilor săraci şi mijlocaşi pe perioada muncilor agricole" dar cu strângerea recoltei
separat de fiecare membru al întovărăşirii, avantajul unei astfel de structuri limitându-se exclusiv la
posibilitatea folosirii forţei mecanizate a S.M.T.-urilors. Despre acestea, Gheorghiu-Dej afirma "în prezent
întovărăşirile pentru cultivarea în comun a pământului au caracter temporar, nepermanent - dar că - "Partidul
Muncitoresc Român şi guvernul democrat duc muncă pentru transformarea treptată a acestor întovărăşiri în
cooperative agricole de producţie care să funcţioneze permanent". Ele beneficiau de reducerea cu 10% a
cotelor de produse agricole.
Celălalt tip de structură cooperatistă era gospodăria colectivă. Conform statutului model al acestora
"ţăranii care intră în gospodăria colectivă predau acesteia pământul care le aparţine (...) se socializează vitele
de muncă, inventarul agricol de bază, rezervele de seminţe şi nutreţ, construcţiile destinate producţiei.
Membrului cooperativei îi rămâne sau i se repartizează un teren în jurul casei pentru folosinţa personală, cu o
întindere de 0,25 până la 0,5 ha (...) poate avea în folosinţă personală o vacă, cel mult două vite cornute tinere,
o scroafă cu purcei"9.
Valorile statistice prezentate pe marginea procesului de socializare a agriculturii prin intermediul
întovărăşirilor este următorul:
Anii
1948
1949
1950
1951 Qa 20
martie)

Numărul

Numărul

membrilor

întovărăşirilor

(mii)

377
1952
2875
3405

Circa 20
102
259
Peste 300

Întinderea suprafeţei de
eământ cultivate (mii ha)
9
150
364
aprox.400

Înscrierea în G .AC. era discriminatorie, deoarece "în cooperative pot fi primiţi ţăranii săraci şi
nefiind admişi chiaburii". Dinamica înfiinţării G .A.C.-urilor la nivel naţional era următoarea: în 1949
- 56, în 1950 - 851, în 1951 - 1029 (la începutul anului). Acestea reuneau 6597 4 de gospodării sărace şi
mijlocaşe, totalizând 268000 de hectare. Compoziţia socială a acestora era: 5,5% ţărani fără pământ, 62,5%
ţărani săraci şi 32% mijlocaşi. La mijlocul anului 1951 existau 1100 G.A.C.-uri 10.
mijlocaşi,

***

Principalele criterii avute în vedere la înaintarea propunerilor de constituire a gospodăriilor colective
către forul central, urmăreau, în principal, situaţia numerică a organizaţiei de bază a partidului în localitatea
vizată şi numai pe planul secund, satisfacerea necesarului de teren agricol trebuincios dotării gospodăriei.
După primirea aprobărilor, secţiile de propagandă ale judeţenelor de partid trebuiau să elaboreze şi pună în
aplicare un intens program de popularizare a sistemului cooperaţiei agricole, pentru a convinge populaţia
satelor de avantajele oferite de regimul muncii în comun a pământului. Un asemenea plan de muncă, a fost
întocmit în judeţul Satu Marc, cu desfăşurare pe perioada 4-1 O iulie 1950, în scopul înfiinţării de noi G.A.C.,
alături de cele existentei':
Data
4 iulie

~ Gheorghe

Propagandişti

Comuna
Halmeu

Doroghi Francisc

Drăguşeni

Bara Nicolae

Halmcu

Zctea Aurel

Funcţia
Preşedintele

Comitetului
Provizoriu de plasă
Secretarul Comitetului
Provizoriu de plasă
Secretarul Frontului
Plugarilor

Tema
Importanţa Goscolului

Statutul model al G.A.C.
Statutul model al G.A.C.

Gheorghiu-Dej, Pe11tm f.Omolidartd fi dtZJ'Ollart« 1ecloni/11i socialiJt al dgric11ll111ii, pe11tr11 IJ>orired protl11cţiei agricole, Editura

Politică, Bucureşti,

p. 41-42.
• Paul I.Dcmcrrcscu, Z. Oprea, Dreptcolcdivi.rla,l(ricol, Editura Didacticii şi Pedagogică, Bucureşti, 1964, p. 188-189.
ll• N. Puhlov, op. cil., p. 18.
11 Arhivele Naţionale-Direcţia jud. Satu Mare, (ln continuarcAN -DJSM).joJ1d Comitet11lj11d. Satu Man: al P.C.R., dos. 45/1950, f. 32-33.

1958,
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Ciobanu Aurelia

Membră

UFDR în biroul

Statutul model al G.A.C

UFDR în biroul
plasei
Secretarul UTM
Secretarul UPM
Secretarul PMR de plasă
Secretarul Frontului
Plugarilor
?
?

Statutul model al G.A.C.
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plasei
Dragoş

5 iulie

Hal meu

Pornmbeşti

Cidreag
Bocicoi

6 iulie

Halmeu
Drăguşani

Margareta

Halmi Ioan
Paradi Simion
Paşca Carol
Zetea Aurel
Varga Elisabeta
1\tfihalca Zoltan
Usatari Gheorghe
Stor Eugen
Poiac Ştefan
Haiduc Ana
Climpatiuc Iosif
Paradi Simion
Bodea Ioan

Membră

?
J\ctivist
Referent cultural
Activistă

Împuternicit
Secretarul UPM
Activist

Statutul model al G.A.C.
Statutul model al G.A.C.
Importanţa Goscolului
Statutul model al G.A.C.
Statutul model al G.A.C.
Statutul model al G.A.C.
Statutul model al G.A.C.
Statutul model al G.A.C.
StatLltul model al G.A.C.
Statutul model al G.A.C.
Statutul model al G.A.C.
Importanţa Goscolului
10 întrebări şi 10
răspunsuri

Bara Nicolae
7 iulie
9 iulie

Halmeu

Pop Iuliu

Halmeu

Poiac Ştefan
Şerban Ghereghi

Drăguş ani

lOiulie

Halmeu

Secretarul Comitetului
Provizoriu de plasă
Secretarul Comitetului
Provizoriu al comunei
Referent cultural
lnspector şcolar pc plasă

1O întrebări şi 1O
răspunsuri

Un colho7. mjJionar
Serbare
Statutul model al G.A.C.
Analiza muncii

Experienţa negativă, acumulată în anul 1949, când au fost înfiinţate primele două gospodării colective
din judeţ, a atras atenţia conducerii judeţenei de partid, care s-a văzut nevoită să formuleze nişte · chcstionare
tipizate, menite să vină în sprijinul activiştilor de partid însărcinaţi cu popularizarea ideii colectiviste la sate,
întrucât aceştia se dovediseră, în repetate rânduri, incapabili să ofere răspunsuri pertinente întrebărilor
adresate de ţărani.
Întrebările înserate în formulare erau prevăzute cu răspunsuri standardizate, pentru a fi eliminate
eventualele interpretări prosteşti din partea activiştilor sau situaţiile în care aceştia ar putea fi puşi în dificultate
de ţărani. Majoritatea răspunsurilor urmăreau să pună într-o postură ticăloasă clasa chiaburilor, încă din
definiţia dată G.A.C.: „întrebare: Ce este o Gosp_odărie Colectivă ? răspuns: Asociaţie de ţărani muncitori, cu
scopul de a scăpa de mizerie , de a îmbunătăţi viaţa şi de a scăpa de exploatarea chiaburimii. Asociaţia se face
de bună voie"12. Propaganda antichiaburească se repeta obsedant de-a lungul întregului material. La paragraful
rezervat interpretării „importanţei statutului", se spunea: „[statutul] deschide drum larg în lupta împotriva
chiaburimii, în legătură cu exploatarea omului de către om. Statutul merge pe dnunul trasat de experienţa
ţărănimii colhoznice, care a reuşit să ridice agricultura la stadiul cel mai avansat din lume. Merge pe drumul
trasat de Lenin şi Stalin. Este arma puternică în mâna ţărănimii muncitoare ·pentru construirea socialismului la
sate"13.
La întrebarea: „care sunt trăsăturile ce stau la baza statutului ?" propaganda îmbracă o formă mistică,
apelând la cifra magică, oferind 7 caracteristici de bază:
„ 1. Asocierea de bună voie - Voluntarismul este o caracteristică, nu se admite nici o silire din partea
nimănui. Se asociază ţăranii săraci şi mijlocaşi şi se înJătură chiaburii.
2. Colectivizarea mijloacelor de producţie - pământul, uneltele mari, plug, grapă, etc., vitele de muncă
(... ) Este necesară comasarea. La comasare nu este voie a se nemulţumi ţăranii săraci şi mijlocaşi, lor li se va
da teren în apropierea Gospodăriei Colective sau locuinţă. Vom nemulţumii la comasare, chiaburii1 4•
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3. Organizarea muncii - Se munceşte organizat. Se introduce munca planificată. Gospodăria se
de membrii săi, nu se admite a se aduce brate de muncă din altă parte, decât tehnicieni. Se
organizează pe brigăzi şi echipe ( . ..) Împărţirea se face pe 3' ani. Bunurile se împart după muncă.
4. Împărţirea recoltei - R ecolta se împarte după zilele de muncă, adică unitate de muncă. La
distribuire se ţinc cont de:
a) predarea seminţei la Comcereal,
b) plata la S.M.T.,
c) cota către stat,
d) rezerve de seminţe,
e) rezerve neprevăzute,
f) cota de 2% pentru bătrâni ş i asistenţă,
g) ce rămâne se împarte la totalul zilelor de muncă - fiecare ia după zilele muncite.
Brigăzile evidenţiate primesc prime de zilele în plus, cele codaşe, din a căror vină a scăzut recolta, li se scade
numărul de zile. Banii se împart în acelaşi mod.
5. Drepturile şi datoriile membrilor ( ...).
6. "!lespectarea democraţiei în Gospodăria Colectivă( ... ).
7. Imbinarea intereselor individuale cu cele obşteş ti - Rămâne: casa, y. ha pământ, 1 vacă de lapte, 2
capete tineret, 1 scroafă cu purcei, păsări de curte, iepuri, 10-15 oi, 15-20 stupi, tot inventarul mărunt.
Gospodăriile agricole colective asigură nevoile mari, gospodăria particulară asigură nevoile mici şi
completează pe cele mari"•5.
Uriaşul efort depus de comunişti în vederea organizării primelor gospodării agricole colective, nu a
fost în totalitate încununat de succes. După cum reiese din „nota informativă de partid asupra desfăşurării
constituirii gospodăriilor colective" 16 din 18 iunie 1949, după aprobarea venită de la C.C. al P.M.R., în
comuna Botiz s-au înscris în G.A.C. 56 de persoane „dintre care, la şedinţa de constiruire, ţinută în ziua de 4
iunie s-au retras 3 cetăţeni ". A doua zi, la sosirea Comisiei judeţene, s-au mai înscris 9 persoane, ajungându-se
la ·un număr de 62 de membri, dintre care 5 mijlocaşi 1 7 , iar în comuna Cărăşeu, gos podăria s-a constituit pc
data de 6 iunie 1949, cu un număr de 41 de ţărani, „dintre care, a doua zi, s-au retras 3 persoane", aşa încât ~u
rămas numai 39 de membri, printre care şi o femeie, care a şi fost aleasă în Comitetul de organizare•s. ln
comuna Păuleşri, înfiinţarea G.A.C. nu a fost posibilă „cu toate că s-a dus o muncă intensă de lămurire, de
către ag1tatorii din partea judeţenei P .M.R., timp de 1O%ile, adică de la 6 iunie pân ă la data de 14 iunie, totuşi relatează raportorul - ou am reuşit să o coostiruim, fiindcă, din cei 39 înscrişi în cerere, nu au fost hotărâţi
decât numai 15 persoane. Urmează ca în această comună să intensificăm munca de lămurire şi s-o constiruim
cu o întârziere de 2 săptămâni"t9.
lnaugurarea acestor unităţi a fost pregătită în detaliu, cu alocarea unor importante sume, în aşa fel
încât, momentele respective să capete un caracter solemn, care să le imortalizeze în conştiinţa săteni lor. Toate
punctele ce trebuiau atinse, au fost stipulate în câlc un plan de muncă, particularizat la condiţiile fiecărei
comune. Iată ce cuprindea planul de muncă al Comitetului judeţean Satu Mare al P.M.R. în l egătură cu
înfiinfarea G.A.C. din comuna Botiz: până la 30 iulie rrebuiau întocmite procesele verbale referitoare la
schimburile de terenuri pentru constitufrea fondului funciar unitar al gospodăriei; verificarea persoanelor care
vor veni cu propuneri pentru alegerea cadrelor din structurile de conducere ale gospodăriei (doi tovarăşi care
vor propune „Comisia de Candidare", trei tovarăşi care vor propune Comitetul de Conducere, un tovarăş
candidat pentru funcţia de preşedinte al G .A.C., trei tovarăşi candidaţi pentru Comisia de cenzori). Pentru
îndeplinirea acestor sarcini răspundea Lazar Ştefan.
Începând cu 28 iulie 1949, în comună trebuiau să se găsească, în permanenţă, doi deputaţi ai judeţului
pentru intensificarea muncii de lămurire a ţărănimii în legătură cu înfiinţarea G.A.C. Răs punzător de
îndeplinirea sarcinii era Moisiuc Nicolae. Organizarea programului artistic cădea pc seama formaţiilor artistice
din următoarele întreprinderi: muzica - Phonix şi Unio, corul - Unio, dansuri - alte întreprinderi, teatru - alte
întreprinderi.
Muncitorii fabricilor „1 Septembrie", Uzinele comunale şi Unio, împreună cu tăranii din Botiz
trebuiau să se ocupe cu pavoazarea căminului cultural şi a conacului. În acest sens trebui~u să ridice două
porţi de triumf, una la intrarea în G.A.C. (conacul, sediul gospodări ei - n.n. A.Ţ.) şi alta la intrarea în curte,
munceşte
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unde „între cele două porţi se va face arborarea de drapele, 80% roşii şi 20% tricolore"20• O altă poartă urma
să fie amplasată la intrarea în comună, ornată cu „lozinci şi tablouri ale Secretariatului C.C.", de Ia care, trebuia
amenajată „o alee de verdeaţă ( ...) până la casa .culturală, unde se va ţine şedinţa de constituire". Decoratorul
„Magazinului de Stat Textil" care se ocupa de decorarea interioară a căminului cultural, a fost însărcinat să
monteze la intrarea în clădirea acestuia „un arc de steaguri şi lozinci"2t. Pentru buna desfăşurare a decorării au
fost însărcinaţi Eizikovits Serena, Szalai Ernest şi Pentek Ioan. Tot fabrica „Unio", a primit sarcina de a dota
curtea căminului cultural cu mese şi bănci pentru serbarea cc avea să se desfăşoare în după masa zilei şi de a
construi o „scenetă în curtea gospodăriei colective, pentru reprezentaţia culturală"22. Răspunderea aparţinea
lui Schvartz Alexandru. Până la data de 30 iulie trebuia definitivată lista celor „60 agitatori, dintre muncitori şi
ţărani, care vor face agitaţie în cadrul serbării de după masă". Responsabil Moldovan Ioan.
Pentru ziua inaugurării G.A.C. au fost invitate delegaţii din următoarele întreprinderi, instituţii şi
comune: „Unio", „ 1 Septembrie", Uzinele Comunale, Uniunea Cooperativelor, Comerţul de Stat, C.F.R.,
„Mondiala", Fabrica Textilă, I.P.E.J.L., „Reconstrucţia", SMT, GAS Odoreu, GAS Dorolţ, GAS Livada, GAS
Nisipeni, GAS Halmeu, Cooperativa „Someşul", Sfatul Municipal, Sfatul Judeţean, comuna Păuleşti, comuna
Cărăşen, comuna Lazuri, comuna Odoreu23. Din fiecare delegaţie, câte o persoană trebuia desemnată să ia
cuvântul. Sonorizarea evenimentului era asigurată prin intermediul unei reţele de megafoane, iar la sfârşitul
programului era programată vizionarea unui film care preamărea agricultura colhoznică sovietică .
Inaugurarea G.A.C. din comuna Păuleşti a fost programată pe data de 28 august 1949. Organizarea
evenimentului şi desfăşurarea lui, au respectat scenariul celui planificat pentru G.A.C. Botiz. Organizarea
serbării cădea în răspunderea tovatăşiJor Maxim Vasile şi Izsak Paul, iar pregătirea cadourilor pentru
colectivişti aparţinea întreprinderilor „Nasc" şi distribuirea lor lui Schwartz Alex:andru. Pavoazarea localului
cădea în sarcina lui Moldovan Ioan şi Low Paul. Coordonatorul întregii acţiw1ii era Magyorosi Andrei.
Primirea delegaţiilor invitate era asigurată de Eizikovits, Miklos Albert şi Szekely Vasile24.
Nici copiii nu au fost omişi din programul propagandistic. Astfel, în ziua de 30 decembrie 1949, la
G.A.C. „Steagul lui Lenin" din Păuleşti a fost organizată sărbătoarea pomului de iarnă, într-un cadru solemn,
cu participarea tovarăşei Zidaru Maria, care a „expus cele văzute în Moscova". A urmat un program artistic,
după care „au fost împărţite cadourile aduse de tov. Zidaru de la Moscova, copiilor colhoznicilor"25. În zilele
de 18 şi 20 ianuarie 1950, partidul a organizat conferinţe, în toate centrele de plase, cu învăţătorii şi profesorii,
în vederea angrenării acestora în procesul de „culturalizare a satelor, acţiuni cie alfabetizare, mărirea tirajului
ziarelor, citirea ziarelor, individual şi colectiv, popularizarea ajutorului primit clin partea URSS-ului, atât din
partea materială cât şi clin punct de vedere politic etc." 26, iar la sfârşitul lunii decembrie 1949 au fost
organizate serbări ale pomului de iarnă în vederea înlocuirii tradiţiei Crăciunului: „în tot cuprinsul judeţului
nostru a fost organizat pomul de iarnă, cu un rezultat politic satisfăcător, putem afirma că a intrat în conştiinţa
copiilor ca o zi importantă, ziua aniversării R.P.R.-ului"27.
În vederea înfiinţării unor altor gospodări~ judeţeana P.M.R. Satu Mare a întocmit în data de 9
ianuarie 1950, un raport informativ . Până la această dată au fost formulate 21 de cereri de înfiinţare de noi
G.A.C., dintre care şapte au fost verificate. Comisia judeţeană pentru înfiinţarea G .A.C., care s-a constituit pe
data de 22 decembrie 1949 în baza Circularei nr. 129/13 decembrie 1949 a C.C. a P.M.R.28, a trecut la
verificarea acestora, în vederea întocmirii referatelor lor.
În comuna Dara, încă din luna iulie 1949, s-au înscris 24 de ţărani săraci, dintre care 17 erau membri
de partid. Până la momentul întocmirii raportului, numărul acestora crescuse la 45 de optanţi, care în marca
lor majoritate erau deţinători ai unor loturi în suprafaţă de 2 iugăre, p~imite prin reforma agrară. Doi dintre cei
înscrişi nu aveau nici o palmă de pământ. Aportul adus de către ţăranii înscrişi se raporta la 45,75 ha, 7 vaci, 2
boi, 9 pluguri, 11 grape, 11 căruţe, trei semănători şi două sănii. Sediul gospodăriei colective a fost instalat
într-un imobil rămas disponibil de pe urma schimbului de proprietăţ:i dintre Ungaria şi România, în perioada
imediat postbelică. Pentru buna funcţionare a G.A.C., necesarul de teren arabil. trebuia să fie suplimentată cu
minim 62,87 ha, încât media de întindere pentru fiecare asociat să fie de 3 ha. In acest sens au fost înglobate
sesiile bisericeşti ale parohiei romano-catolice şi ale celei ortodoxe, precum şi alte parcele provenite clin
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donaţii şi rezerve de stat. Cu toate acestea, suprafaţa obţinută se rîdka la numai 26,40 ha, motiv pentru care,
conducerea G.A.C. a făcut apel la G.A.S. vecină în vederea patrimoniului funciar29. O altă soluţie propusă,
consta în executarea unor operaţiuni de comasare în două tatlale, una în nordul satului, cu o suprafaţă de cca.
30 ha şi alta în est, cu o suprafată de 1OS ha30.
În legătură cu munca
lămurire a populaţiei, raportul relatează că „în comună s-a început o vie
frământare asupra gospodăriei colective, chiar în rândul membrilor de familie, unde unul din ci a vrut să se
înscrie iar altul a fost contra"31. Ţăranii au pus o serie de întrebări, de genul: „Care va fi cota de predare a
G.A.C.? Câte vite pot să rămână în proprietatea unui membru în Goscol? Cum vor fi trataţi bolnavii în
Goscol? Cum va fi cu unul slab, care nu va fi capabil să-şi realizeze norma şi are copii mulţi şi mici?"32.
În comuna Mireşu Marc au fost un număr de 11 optanţi, dintre care cinci membri de partid, care au
făcut cerere pentru înfiinţarea G.A.C. încă din luna decembrie 1949. Până la momentul întocmirii raportului,
numărul acestora s-a ridicat la 39, dintre care 17 membri de partid. Comuna avea 1384 de locuitori şi 432 de
gospodării, Structura proprietăţii agricole cuprindea 48 de proletari agricoli, 148 de mijlocaşi, 233 de săraci şi 3
chiaburi. Pământurile comunei se întindeau pe o suprafaţă de 2091 ha33. Aportul adus de către membri
asocia~ la constituirea gospodăriei colective se raporta la 39,88 ha, 6 vaci, 2 boi, 10 pluguri, 6 grape şi 11
că rute.
'
Pentru ca gospodăria să fie viabilă era necesară suplimentarea suprafeţei cu cel puţin 78 de ha, pentru
a fi atinsă cota de minim 3 ha pentru fiecare membru al ci. Acest deficit putea fi surmontat prin înglobarea,
într-o primă etapă a terenurilor donate de chiaburii Dunca Grigore, Balint Ioan, Pop C.Ioan, Pop Liviu, Dr.
Pop Octavian şi Maria Dr. Bogdan, în întindere de 77 ha 34• Cealaltă sursă de completare a patrimoniului
funciar al G.A.C„ urma să fie rezolvată pe seama comasării unui „trup de moşie" situat pe malul drept al
Someşului, pe seama proprietăţilor unui număr de 67 de ţărani săraci şi mijlocaşi 35 • Sediul G.A.C. a fost
instalat într-una dintre clădirile fostei fabrici de spirt, prin transferul acesteia de la Ministerul Comerţului şi
lndustriei36.
În comuna Răteşti, cererea de înfiinţare a G.A.C. a fost formulată în luna octombrie 1949 de 17
~ărani, dintre care nouă membri de partid, ca până în luna ianuarie 1950, să li se alăture încă 47. Aportul social
adus de către aceşti ţărani la înscriere, a fost de 105,20 ha, 9 vaci, 15 pluguri, 16 grape, o prăşitoare, o
semănătoare şi 16 căruţe3'.
Structura proprietăţii agricole a comunei, cu o suprafaţă de 3144 ha, dintre care 1685 ha arabil,
cuprindea 321 de gospodării la 1225 de locuitori: 192 săraci, 128 mijlocaşi şi un chiabur. Deficitul de teren
agricol al G.A.C. se putea rezolva prin comasarea unui „trup de moşie" cu o suprafaţă de 400 ha, situat în
sectorul dintre localităţile Socond şi Gereuşa, pe seama a 73 de ţărani săraci şi mijlocaşi38. Sediul G.A.C. a fost
instalat într-o „casă şi două şuri provenind de la chiaburii ridicaţi".
În capitolul „Concluzii" se spune „din cele 7 comune pe care le-a vizitat Comisia judeţeană, s-a
constatat că încă influenta duşmanului de clasă, a popilor, este destul de eficace asupra ţărănimei muncitoare,
astfel că Comisia de Organizare, în munca sa, întâmpină mari greutăţi, de multe ori trebuind ca să piardă ore
întregi pentru lămurirea persoanelor derutate de către indivizii care practică misticismul, folosindu-l ca armă
pentru cei slabi Ide] spirit ( ...) în comuna Săcălăşeni, unde există pocăiţi, care spuneau celor înscrişi pentru
înfiinţarea gospodăriei colective, că dacă se înscriu şi vor rămâne în colectiv, aceasta va cauza sfârşitul lumii"39.
Printre semnatarii raportului s-au numărat: Urdea Gheorghe - vice preşedintele Comitetului judeţean P.M.R„
Lizar Ştefan - secretar adjunct P.M.R„ Nemet Samuil - organizator judeţean de Goscol, Victor Dclantoniu inginerul cadastrului judeţean şi ljdelea Platan - inginerul agronom judeţean.
Nu este lipsit de interes să subliniem faptul, certificat de informaţiile arhivistice, că primele gospodării
colective, în toate cele trei judeţe suspuse analizei în acest studiu, au fost înfiinţate exclusiv în comunele cu
populaţie maghiară, sau preponderent maghiară, lucru ce apare firesc, dacă luăm în calcul numărul mare de
etnici maghiari înscrişi Ît1 Partidul Comunist sau în organizaţiile sale satelite, încă din anul 1945.
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Gospodăriile în cauză au fost preconizate să îndeplinească şi rolul de unităţi pilot, pentru evidenţierea
aşa-ziselor succese înregistrate în sistemul agriculturii colectiviste. În acest sens, partidul a emis un material cu
caracter propagandistic, prin care se punctau indicaţii în direcţia organizării unor expoziţii menite să atragă
ţărănimea neînregimentată în G.AC.: „La păioase se vor recolta şi păstra în bune condiţiuni, până la toamnă,
snopii, 45-50 cm grosime [în) circumferinţă, plantele trebuind smulse din rădăci ni, din fiecare plantă (grâu de
toamnă, grâu de primăvară, orz de toamnă, orz de primăvară, orzoaică, secară„ ovăz). Se vor face cununi şi
diverse împktituri obişnuite, în comunele respective, cu ocazia începerii şi terminării secerişului. Se vor lua
probe de seminţe din toate produsele principale ale gospodăriei.
De la culturile: prăşitoare, textile, leguminoase, plante industriale, legume, etc., se vor smulge plantele
din rădăcină, păstrându-se până la toamnă (porumb, floarea soarelui, sfeclă, tutun, legume diferite, varză,
pepeni, ardei, vinete, etc.).
Se vor alege fructe din speciile şi varietăţile superioare (struguri de masă, probe de vin, de ţuică)
probe de conserve (legume, fructe etc.). Produsele vor fi însoţite de etichete, în care se va arăta numele
gospodăriei, comuna, judeţul, felul produsului, soiul, producţia la hectar, greutate hi, procentul de corpuri
străine, umiditatea, boabe pătate, data însămânţării, data recoltării. Se vor întocmi grafice din care să rezulte
real izările procentuale în gospodăric" 4 0.
La punctul 2 erau recomandate întrecerile socialiste între brigăzi şi între gospodării, în vederea
stimulării productivităţii muncii, iar la punctul nr. 5, referitor la predarea cotelor către stat, se cerea ca acestea
să se desfăşoare "într-un cadru festiv, gospodăriile colective vor fi în fruntea judeţelor, în ceea ce priveşte
predarea cotelor către stat''4 1.
Toate aceste sublime deziderate erau foarte departe de a putea fi materializate, deoarece, pe lângă
îndărătnicia manifestată de fărani faţă de tendinţa de înregimentare a lor în G .A.C., după cum reiese din nota
documentară nr. 50/3 septembrie 1950 a Comitetului judeţean de Partid Satu Mare „în legătură cu situaţia în
care se găsesc Gospodăriile Agricole Colective din judeţul nostru'', gospodăriile se confruntau cu o paletă
largă de neajunsuri, pornind de la slaba dotare cu utilaje agricole şi mergând până la deficienţele de organizare
a muncilor şi proasta calitate a membrilor înscrişi.
În perioada de la 31 iulie 1949 şi până la 31 martie 1950, în judeţ au fost în~inţate 3 G.A.C. 42. G.A.C.
„Petofi Sândor" din comuna Botiz, plasa Someş, a luat fiinţă în data de 31 iulie 1949, cu un număr de 52 de
familii, dintre care nwnai două de mijlocaşi, restul ţărani săraci: 23 dintre capii de familie erau membri de
partid, iar până la momentul întocmirii rapurtuluj ,,în urma muncii depuse de către colectivişti sub îndrumarea
şi cu ajutorul organizaţiei de partid, au reuşit, ca până în prezent, să mai aducă încă 38 de familii în
gospodărie"43. Structura socială a gospodăriei era următoarea: 25 de familii de proletari agricoli, 51 de ţărani
săraci, şapte mijlocaşi şi şapte salariaţi. Din totalul de 58 de membri de partid, 31 erau înscrişi în gospodărie, şi
mai existau formulate 28 de cereri, dintre care patru ale unor ţărani săraci, restul mijlocaşi 44 .
Raportorul subliniază faptul că organizaţia de partid militează activ pentru atragerea de noi membri în
structura cooperatistă, cu toate că, nu acelaşi lucru se pucea spune despre „comitetul de conducere al
gospodăriei, [care] lasă de doric, inactiv fiind chiar tovarăşul preşedinte, care în ultimul timp a devenit comod
şi este lipsit de spirit de organizare ( ...) datorită cărui fapt, se întâmplă cazuri când brigadierii nu ştiu unde să
meargă la lucru"45.
G.A.C. „Steagul lui Lenin" din satul Păuleşti, comuna Ambud, a luat fiinţă la data de 21 august 1949,
cu un număr de 43 familii de ţărani săraci şi una de mijlocaşi, din ambele localităţ:i, Păuleşti şi Ambud. Dintre
aceştia, 20 de capi de familie erau membri de partid 46. Pâna la întocmirea raportului mai int;raseră în G.A.C.
două familii şi mai existau în studiu cinci cereri de înscriere.
Şi aici, organizaţia de partid ducea o muncă susţinută pentru atragerea unui număr mai mare de ţărani
în structura colectivistă, dintre „utemiştii" gos podăriei fiind evidenţiaţi, Buclai Andrei şi Buclai Ludovic, în
timp ce la polul opus s-au situat „2 elemente care nu merită să facă parte din conducere ( ...) Balugh Andr ei,
care după inaugurare s-a căsătorit cu fata unui chiabur [şi] în afară de aceasta, în mai multe rânduri, a făcut
dezbinări în rândurile colectiviştilor, spunând că gospodăria lor este condusă de evrei, dispreţuind prezenţa la
gospodărie a unor activişti de partid. După ce s-a căsătorit a venit foarte rar la lucru ( ...) din cauză că trebuia
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să lucreze pământul pe care l-a primit zestre de la socru-său şi care nu a intrat în inventarul gospodăriei" 47 •
„Mik16si Adalbert este un clement leneş, nu se interesează de bunul mers al gospodăriei, datorită acestui fapt,
nu are prestigiu şi nu este luat în considerare ca conducător ( ...) iar colectiviştii îl iau în râs când spune ceva,
sau vine cu vreo propunere, care dealtfel, se întâmplă la eJ foarte rar"48 - se relatează în raport.
O situaţie mai complexă este semnalată la G.A.C. „Nicolae Bălcescu" din comuna Baba Novac,
localitate cu structură etnică mixtă, care a luat fiinţă la 1 martie 1950, cu un număr de 58 de familii, dintre care
46 ţărani săraci şi 12 mij1ocaşi 49 . Din totalul de 48 de membri de partid ai comunei, au intrat în gos podărie 21,
capi de famiLie. De la înfiinţare, s-a mai înscris în G.A.C. doar o singură persoană.
Atmosfera, în legătură cu gospodăria, nu este una favorabilă „chiar de la înfiinţare ei nu a fost
mulţumitoare, în mai multe rânduri s-au creat nemulpimiri în rândurile colccti\riştilor"SO - printre cauzele care
generează această stare de spirit este amintită lipsa de omogenitate a populaţiei, formată numai din colonişti:
„această comună, în proporţie de 80% este compusă din colonişti veniţi, încă în anul 1926, din judeţul Cluj,
din diferite comune, fiecare având între ei diferite păreri, deci lipsiţi de spiritul solidar, ca%concret( ...) înainte
de război se întâmplau diferite certuri între locuitori, ajungându-se la bătaie, unde se încingea 60% din
populaţia comunei"51 • Este exemplificată bătaia din anul 1938, când sătenii s-au încăierat din pricina păşunii,
iar bătaia a ţinut două ;dJe, încât,a fost nevoie de intervenţia efectivelor a cinci posturi de jandarmi52.
Un alt motiv care întreţinea starea de spirit negativă a ţăranilor era legat de proasta calitate morală a
unora dintre cei înscrişi, „elemente direct interesate, adică pentru interes propriu, cu scopul de a ocupa diferite
posturi" 53, în speţă, carierismul manifestat de „Stanciu Ioan, care a intrat cu scopul de a fi contabil la
gospodărie sau gestionar la coop erativă, iar după inaugurare a avut pretenţia ca să-i fie iertată datoria de 10000
lei, amendă provenită din cauză că a fost dat în judecată în timpul când a fost numit ca administrator la
moară, pentru că a vândut în mod ilegal din cantitatea de cereale provenită morii drept uium şi care trebuia să
fie predată Comccrealului" 54 - vă;-.ând că nu-i sunt satisfăcute dolean~ele, „a cerut ca el să fie şters din
gospodărie, căutând apoi să facă dezbinări în rândurile colcctivişti1or"55.
Altă problemă este generată de lipsa bra~elor de muncă, deoarece din cele 92 de persoane înscrise, 30
sune salariate pe diferite funcţii în cadrul Comitetului Provizoriu, Cooperativă etc. şi „chiar din aceste
clemente, care sunt puse în posturi de răspundere, caută să nu intre cu inventarul pc care-l posedă în
gospodărie" 56 - este oferit exemplul preşedintelui Comitetului Provizoriu <lin Tcrebeşti, Buzea Gheorghe,
care la înscriere a declarat ca aporr pământul, căruţ:a şi doi cai, iar ulterior „a dat caii şi căruţa ginerelui său,
care nu a întrat în gospodărie, refuzând de a aduce caii la gospodăde"57 •
În partea a doua a raportului este sesi;-.at faptul că nici una dintre aceste prime trei gospodării nu şi-au
în fiinţat noi ramuri de cultură, ci au rămas la cele fixate în momentul inaugurării lor.
La G.A.C. „ Viaţa Nouă" din Mircşu Mare „un cetăţean şi-a vândut bivolii cu scopul de a nu-i da
pentru gospodărie", chiar secretarul organizaţiei de bază a partiduluiSS.
Până la data de 17 iunie 1950, în judeţ erau deja organizate 17 G.A.C., printre care se nuqiărau:
G.A.C. „Drumul Nou" - comuna Turulung, G.A.C. „Steagul Roşu" - comuna Răteşti, G.A.C. „Cheorghe
Doja" - comuna Lazuri, G.A.C. „Partizanii Păcii" - comuna Ardud, G.A.C. „Secerea şi Ciocanul" - comuna
Dara, G.A.C. „Viaţa Nouă" - comuna Mireşu Mare.
Alături de manifestările din sfera propagandei vizuale, planurile de muncă pentru anul 1950
prevedeau o intensificare a acţiunilor de convingere a lumii satelor pe marginea procesului de socializare a
agriculturii, aşa după cum prezenta activistul Lazar, în referatul întocmit în urma participării sale la instructajul
C.C. al P.M.R. din 9-11 septembrie 1950: „Gospodăriile colective înseamnă un nou eveniment economic în
ţara noastră, de care răspundem noi, de felul cum vom putea închega aceste gospodării ca să devină
într-adevăr, model pentru ţărani, aşa cum au făcut bolşevicii în U.R.S.S., să devină superiori micilor gospodării
individuale". Recomandările Comitetului Central atingeau până şi atitudinea pe care trebuiau să o manifeste
membri gospodăriilor: „Acei cari au intrat în Gospodării Colective, să nu fie îngâmfaţi, să ducă o politică ju stă
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cu ţăranii mijlocaşi, să primească pe ţăranii săraci lipsi~ de pământ în gospodăriile colective şi să urască clin
suflet pe chiaburi, exploatatorii satelor, duşmanii poporului muncitor"59.
Pentru perioada 1 aprilie-30 iunie 1950, Comitetul judeţean Satu Mare al P.M.R. şi-a propus
înfiinţarea unui număr de 35 de noi G.A.C.60, după cum urmează:

Plasa
Someş

Baia Mare
Copal nic-Mănăştur
Satu Mare
Negreşti
Şomcuta

Mare

Hal meu
Seini
Ardusad
Ardud

Comuna
Dara, Lazuri, Lăpuşel, Săcălăşeni
Culcea
Cerneşti, Coaş,

Petin, Colonia Vetiş, Cărăşeu
Vama, Oraşu Nou, Tur
Mireşu Mare, Tulgheş, Satulung, Finteuşu Mic
Halmeu, Porumbeşti, Turulung, Drăguşeni
Apa, Potău, Medieşu Aurit, Valea VinuJui, Jojib
Ardusad, Borleşti, Tamâia, Mogoşeşti
Craidorolţ, Belciug, Răreşti, Giungi

Pentru atingerea acestor obiective, judeţeana de partid a claborat la 21 martie 1950, un plan de măsuri
în opt punere, care prevedea printre altele: întocmirea unui plan de lucru pentru fiecare dintre activiştii
însărcina~ cu munca de lămurire a ţărănimii, până la 1 aprilie 1950, pe întreaga durată a celor trei luni cât dura
pregătirea politică a acestora, verificarea tuturor cadrdor din conducerea aparatului de stat, cooperative şi
organizaţiile de masă, până la 15 aprilie 1950, în vederea înJăturării „elementelor necorespunzătoare",
organizarea de şedinţe săptămânale cu „agitatorii" pe tema transformării socialiste a agriculturii şi
confecţionarea, până la 1 mai 1950, de lozinci „pentru dezvoJtarea urei ţărănimei muncitoare faţă de chiaburi,
a duşmanului de clasă, lozinci mobilizatoare pentru crearea de Gospodării Agricole Colective"61 , organizarea
de expoziţii, în perioada 15 aprilie-1 mai 1950, „în legătură cu agricultura sovietică (viaţa în colhoz),
folosindu-se în acest scop „tovii cari au vizitat Uniunea Sovietică şi expoziţia de la Bucureşti"62, organizarea
de conferinţe duminicale în fiecare dintre comunele vizate „pentru pop!Jl:i-rizarea agriculturii sovietice şi
răspândirea ştiinţei în vederea combaterii superstiţiilor", urmate de programe artistice susţinute de „echipele
culturale sindicale clin oraş"63, participarea la acţiuni a caravanei cinematografice şi dotarea bibliotecilor săteşti
cu un număr de 5000 de cărţi de propagandă.
Până la 15 aprilie trebuiau prelucrate cu populaţia „Statutul Model al Gospodăriei Agricole Colective"
şi broşurile „Zece întrebări şi zece răspunsuri" şi „Despre pământ şi inventar în Gospodăriile Agricole
Colective", alături de alte acţiuni: organizarea de excursii la G.A.C. existente, „Steagul lui Lenin" din Păuleşti
şi „Pctofi Sandor" din Botiz, cu participarea ţărănimii din comunele programate, pentru lămurirea acesteia,
propaganda prin presă, în legătură cu mersul gospodăriilor colective, pe ba7.a reportajelor întocmite în
comunele colectivizate, monitorizarea „mijlocaşilor" şi a comportamentului lor în raport cu acţiunile de
popularizare a colectivizării, pentru fiecare comună în parte „câţi avem în conducerile cooperativelor,
Comitetul Provizoriu, organiza~ de massă, cămine culturale, comitete de luptă pentru pace şi altele"64 şi
promovarea tinerilor şi a femeilor. Pe 16 aprilie 1950, 250 de ţărani din săraci şi mijlocaşi din şapte comune au
vizitat G.A.C. „Steagul lui Lenin" din comuna Păuleşti, unde „tov. Zidar Maria, preşedinta G.A.C. Ic-a vorbit
în clubul gospodăriei despre cele văzute în Uniunea Sovietică"65. În aceeaşi zi, 80 de ţărani din patru comune
au vizi tar G.A.C. „Pet6fi" din Botiz.
La data de 22 iunie 1950, judeţeana de partid Satu Mare a analizat într-o şedinţă de lucru, modul în
care au fost îndeplinite sarcinile asumate şi a schiţat planul de muncă pentru intervalul 14 iunic-1 septembrie
1950. În urma analizei situaţiei din comunele propuse pentru colectivizare s-a ajuns la concluzia că pot fi
înfiinţate G.A.C. în 12 dintre aceste comune, până la 1 septembrie 1950. Acestea au fost împărţite în trei
categorii, în funcţie de etapa în care se va trece efectiv la organizarea structurilor cooperatiste66:
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„Categoria I. Comuna Dara din plasa Someş, care are 63 familii înscrise, dintre care 58 membri de
partid. Comuna Turulung, plasa Halmeu, care arc 40 familii înscrise, dintre care 11 membri de partid, dintre
44 membri de partid existenţi în comună.
Categoria II. Comuna Medieşu Aurit, plasa Seini, care are înscrişi 21 familii, dintre care este membru
de partid (?]67 din 54 existenţi în comună. Comuna Ardusat, are înscrişi 47 familii, dintre care 20 membri de
partid, din 68 existenţi în comună.
Categoria ill. Comuna Cerneşti, plasa Copalnic-Mănăştur, care are 27 familii înscrise, dintre care 17
m.d.p. din 23 m.d.p. din comună. Comuna Culciu, plasa Baia Mare, care are 36 membri înscrişi, dintre care 7
m.d.p., din 26 m.d.p. din comună. Comuna Pribileşti, plasa Ardusat, arc înscrişi 31 familii, dintre care 17
membri de partid, din 36. Satulung, plasa Şomcuta Mare, are înscrişi 17 înscrişi, dintre care 14 m.d.p. din 32.
Comuna Tur, plasa Negreşti, are înscrise 31 familii, dintre care 18 m.d.p. din 21. Colonia Vetiş, are înscrişi 31
familii, din care 20 m.d.p., din 38 existenţi în comună. Comuna Seini, plasa Seini, are înscrişi 22 familii.
Comuna Oar, plasa Satu Mare, înscrişi 16 famiJii"68.
Înfiinţarea G.A.C. în aceste comune urma să se desfăşoare pe parcursul a trei etape: în etapa I-a, până
la 1 iulie 1950, comunele Dara şi Turulung, în etapa a II-a, până la 15 iulie 1950, comunele Mcdieşu Aurit,
Ardusat şi Cerneşti, în etapa a III-a, până la 1 septembrie 1950, comunele Culciu, Pribileşti, Satulung, Tur,
Colonia Vetiş, Seini şi Oar69.
Pe data de 4 august 1950, judeţeana de partid Satu Mare a făcut noi propuneri de înfiinţare a G.A.C.
într-o serie de alte comune'O:

Plasa
Satu Mare
Ardud

Comuna
Oar, Vetiş, Colonia Vetiş
Homorodu de .lVIijloc, Pişcari
Livada
Călineşti, Oraşu Nou
Seini,Jojib, Apa
Mocira

Someş
Negreşti

Seini
Baia Mare

În acest scop, organizaţiile P.M.R. din aceste comune trebuiau să ţină şedinţe, în cadrul cărora urmau
se definitiveze planurile de muncă şi „sarcini concrete de numărul de membri în G.A.C.", după care, în
seara zilei următoare „se va ţine o şedinţă cu toţi membrij înscrişi şi li se vor da sarcini din nou, la fiecare în
parte, pentru a lărgi numărul celor înscrişi""·
Pentru ziua de 6 august era prevăzută organizarea unei excursii cu ţăranii înscrişi, la gospodăriile colective
Botiz şi PăuJeşti. Pentru Botiz: comunele Călineşti, Livada, Apa şi Jojib, iar pentru Păuleşti: comunele
Homorodu de Mjjloc, Vctiş, Oar şi Colonia Vetiş.
În sprijinul activiştilor au fost mobilizaţi şi 10 învăţători „de la cursurile I.C.D., pentru a face agitafie
între ţărani"72, iar transportul ţăranilor la cele două gospodării colective, urma să fie asigurat cu camioane.
„pentru Colonia Vetiş, Vctiş şi Oar vor pleca 3 camioane de la Comitetul Provizoriu al oraşului, (.„) un
camion pentru l lomorodu de Mijloc, care va merge până la Ardud, un camion pentru Călineşti, care va merge
până la Căljneşti, Livada va organiza ca să vină cu mijloace proprii până la Botiz, un camion pentru Apa şi
Jojib"73.
În perioada 20 iunie-1 septembrie 195074, trebuia să fte definitivată lucrarea de monitorizare a stării
de fapt din comunele respective, pentru a putea fi înaintate referatele, spre aprobare, la Bucureşti, după
următorul grafic:
să
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Plasa

Comuna

Familii
înscrise

Membri PMR
total

înscrişi

153
Data cererii
către

CC al PMR

Săptămâna

Ardusat
Baia Mare

Ardusat
Culciu

Seini
Ardusat

Meclieşu

Copalnic-

Cerneşti

Aurit

Pribileşti

20.06.-26.06
40
69
27
29
Săptămâna 26.06-2.07
21
54
20
34
Săptămâna 2.07-9.07
25
23

20
7

22.06.
26.06

10
14

28.06
28.06

15

5.07

17

5.07

14
7

12.07
12.07

12
?

20.07
30.07

9
9

24.07
24.07

10
11

3.08
3.08

5
23

8.08
8.08

18
13

16.08
16.08

?
?

23.08
23.08

Mănăştur
Negreşti

Tur

21
9.07-16.07
19
227
31
11
Săptămâna 16.07-23.07
26
25
?
?
Săptămâna 23.07-30.07
12
41
12
22
Săptămâna 30.07-6.08
14
17
122
19
Săptămâna 6.08-13.08
12
16
195
23
Săptămâna 13.08-20.08
30
38
16
32
Săptămâna 20.08-27.08
19
?
?
?
30

Săptămâna

Hal meu

Halmeu
Drăguşeni

Negreşti

Oraşu

Satu Mare

Oar

Nou

Şomcuta

Finteuşu

Seini

Apa

Someş

Peleşu

Mic

Marc

Lazuri
Căcişeu

Satu Mare
Seini

Seini

Satu Mare

Vetiş

Şomcuta

Satulung

Halmeu
Satu Mare

Culciu Mic

Băbeşti

Lipsa de atracţie pentru gospodăriile agricole, manjfestată de ţărani, a fost întreţinută şi de
promisiunile rămase fără acoperire, făcute de comunişti, care nu au reuşit să înlăture penuria de alimente şi
lemne de foc, acut resimţită la sate. Într-o notă informativă de la începutul anului 1950, se spune că ţărănimea
clin satele de munte duce lipsă de por:umb pentru asigurarea necesarului de „pâine d~ porumb", „o parte clin
ţărănimea săracă a judeţului duce mare lipsă de porumb pentru pâine. Această lipsă este mai accentuată în
regiunile muntoase, unde porumbul, în acest an, n u a dat rezultate bune. Sunt comune care sunt complet
lipsite de porumb, ca Fernezeu, Firiza, Valea Neagră, Blidar, etc."75.
Criza a fost accentuată de lipsa de randament dovedită de sistemul cooperativelor clin comerţul
socialist, „cooperativele judeţului nostru nu au reuşit încă să aibă secţii cu mărfuri raţionalizate în toate
reşedfoţele de plăşi. Din această cauză, salariaţii posesori de cartelă, în unele locuri, trebuie să se deplaseze la
clistanţe chiar de 100 km pentru a-şi putea procura mărfuril e raţionalizate" 76.
Iarna grea conjugată cu lipsa combustibililor necesari încălzirii, a determinat organele de partid să
ordone aprovizionarea grabnică a muncitorilor cu lemne, asigurând transportul acestora „prin căruţele
chiaburilor, prin rechiziţionarea camioanelor particulare şi dacă este nevoie, camioanele fabricilor"n.
Criza lemnelor de foc a determinat populaţia disperată, să treacă la acţiuni ilegale, în vederea
procurării lor. Raportul clin 16 martie 1950, relatează că locuitorii unor comune ale judeţului au suferit din
cauza lipsei de lemne de foc, în concliţiile naţionalizării pădurilor, astfel încât partidul a trecut la
1;
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aprovizionarea unui număr de „9800 de gospodării ţărăneşti sărace, cu 15211 căruţe de uscături şi 715 familii,
cu 715 grămezi de crengi", dar numai în regiunile împădurite, satele de şes fiind omise. Aceste măsuri nu au
putut asigura necesarul şi în co nsecin ţă, ţăranii au început să fure lemne, şi iarăşi, vinovaţi sunt consideraţi
chiaburii: „ţărănimea săracă, fiind aţâţată de chiaburime, a făcut furturi în păduri, ducând aceste lemne furate
în regiunile de şes unde le vindeau pentru cei neaprovizionaţi. Chiaburimea a încurajat ţărănimea săracă,
spunându-le lor, că ei fiind ţărani săraci, nu vor fi condamnaţi pentru evaziune de păduri" 78 - numai în anul
1949 au fost trimise în judecată 430 de persoane, pentru un prejudiciu de 2 milioane de lei. Sunt oferite
exemplele negative din Ocolul Silvic Sâi, unde „furturile au fost încurajate de brigadierul silvic Stan Iuliu, care
prin falsificarea bonurilor de vânzare, elibera la diverşi ţărani din comunele Homorod şi Jur materiale
neautorizate" 79. T ot în raza acel uiaşi ocol silvic, şeful gării Necopoi, Grigor Ioan, „împreună cu şeful Ocolului
Silvic Sâi, au organizat o piaţă de cumpărare a materialelor lemnoase de foc ( ...) provenite din furturi, care
material a fose expediat cu vagoane C.F.R. în diferite centre şi oraşe, valorizându-le la preţ de speculă" 80 .
În comuna Ardud, conducerea composesoratului de pădure, cu consimţământul preşedintelui
comitetului provizoriu din localitate, Mo7.er I uliu, au repartÎ7.at lemne de foc şi au dat de lucru composesorilor
„neţinând seamă de spiritul luptei de clasă, astfel [că] în unele curţi chiabureşti, la controlul făcut, s-au găsit
canti tăţi însemnate, până la 15 mc"8 1 • O situaţi e similară a fost descoperită în comuna Turţ, unde tot din
pădurea composesoratului, o mare cantitate de lemne a fost vândută la piaţa din TIalmeu82.
Structurile superioare de partid au considerat, în urma analizelor efccruate, că printre piedicile
întâmpinate pe parcursul procesului de socializare a agriculturii, se situează o serie de neajunsuri izvorâte din
aplicarea neuniformă în teritoriu a normelor transmise. Pentru înlăturarea acestor deficienţe şi organizarea
unui cadru execuţional unitar la nivelul întregii ţări, Ministerul Agriculturii a emis Normele nr. 601044/3 iulie
1950 care stabileau regulile de împărţire a beneficiilor între membrii G.A.C.
Împărţirea produselor trebuia să se facă la sfârşitul fiecărui an „fiindcă atunci se cunoaşte în întregime
recolta şi toate zilele de muncă care s-au păstrat în cadrul gospodăriei colective", dar după deducerea
anumitor „obligaţ:iunj către stat" (art. 19 din Statutul model al G.A.C.): cotele de colectare datorate statului,
seminţele împrumutate de la stat, plata în narură pentru muncile prestate de către S.M.T. Alături de aceste
deduceri, trebuiau constituite şi alte fonduri de produse: rezerva seminceră pentru următorul an agricol,
furajele necesare întreţinerii lotului zooLehnic al G.A.C., fondul de rezervă pentru cazuri de secetă şi alte
calamităţi. Adunarea general ă a G.A.C. putea aproba crearea unw fond pentru ajutorarea invalizilor,
bătrânilor, creşelor etc„ în valoare de 2% din producţia totală obţinută8.1 .
După constituirea acestor fonduri, restul producţiei se împărţea între membrii gospodăriei în funcţie
de „zilele-muncă" prestate de fiecare, dar având în vedere necesităţile alimentare imediate ale familiilor
acestora, gospodăria putea acorda avansuri în produse, în valoare de maxim 15%, imediat după treierat.
Membri gospodăriei mai puteau primi şi avansuri băneşti, în valoare de 50% din suma cuvenită pentru
muncile depuse, însă nu dfo creditele angajate de către G.A.C., acestea fiind indisponibile ca fonduri cu
destinatie84 •
' În sprijinul desfăşurăr:ii optime a activităţii în cadrul G.A.C., Direcţia gospodăriilor agricole colective
din Ministerul Agriculturii a emis documentul „Instrucţiuni pentru îndeplinirea sarcinilor imediate ce revin
GospodăriiJ o r Agricole Colective", care cuprindea norme cu privire la: modul de inventariere a bu'nurilor cu
care au intrat în G.A.C. membrii acesteia, întocmirea registrului de evidenţă a membrilor G.A.C. şi a familiilor
lor, modul de organizare a magaziei şi paza acesteia, precum şi a casieriei, organizarea activităţii de reparaţie a
bunurilor imobile şi mobi.le, organizarea asistenţei sanitar-veterinare pentru şeptelul din proprietatea G.A.C.,
organizarea lucrărilor de dezmi riştire a ogoarelor aduse de asociaţi în patrimoniul G.A.C„ modul de
desfăşurare a operaţiunii de schimbare a fondului semincer autohton cu material germinativ selecţionat85•
Aliniindu-se cerinţelor art. 24 din „Statutul model", în continuare, normele prezentau structura
brigăzilor de muncă în G .A .C. Pentru o mai bună înţelege re a organigramei acestora era oferit cxempluJ
G.A.C. „Zorile" din comuna Turnişor, judeţul Sibiu, care la o suprafaţă de 181,5 ha de teren arabil, 89 ha de
fâneţe şi 7,5 ha de grădină de zarzavaturi, adoptase pentru anul agricol 1949-19 50 un asolament trienal86:
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Sala I, păioase
Grâu de toamnă
Secară

Orz de primăvară
Ovăz

Total
Soia Il,

155

50 ha
5 ha
8 ha
10 ha
73 ha

prăşitoare

Porumb
Cartofi
Floarea soarelui

40 ha
20 ha
5 ha
2 ha
3 ha
70ha

Sfeclă furajeră
Cânepă

Total
Soia 111, leguminoase
Borceag
Trifoi
Fasole

15 ha
10 ha
4ha
2 ha
31 ha

Ma7.ăre

Total
D/reae
l ,ucernă

5 ha
Porumb de nutreţ
2 ha
7 ha
Total
Pentru executarea lucrărilor, cei 70 de ţărani înscrişi în gospodărie, care împreună cu membrii
familiilor lor însumau 157 de braţe de muncă, au fost împărţiţi în patru brigăzi pentru lucrul la câmp şi una
pentru grădina de zarzavaturi
În vederea desfăşurării campaniei de recoltare, Direcţia Gospodăriilor Agricole Colective din cadrul
:Ministerului Agriculturii a transmis regiunilor planul cu „Sarcini de muncă pentru perioada de timp de la 20
iunie-30 iulie 1950". La art. 13 era prevăzută inter<licţia modificării indicatorilor. de plan stabiliţi anterior:
„Prelucrarea temeinică şi îndrumarea aplicărei normelor de muncă, atât la gospodăriile vechi, cât şi la cele
noui (unde trebuie să se cunoască de pe acum). În cursul anului nu se pot schimba nici normele, odată
stabilite, nici categoriile; se vor studia însă normele care eventual urmează a fi majorate sau micşorate pentru
anul viitor"87. La art. 14 erau nominalizate G.A.C. unde, în cursul intervalului de timp propus, „se va organiza
munca în mo<l temeinic": Livadea, Corbeanca, Vârteju, Lehliu şi Soldanul ldinl llfov, Frătcşti ldinl Vâlcea [şfj
Sălciile [dinJ Prahova, Slobozia [şil Mândra [din] Teleorman, Coţofeni din Dolj, Lenauheim [şi] Cenaclu Mare
[din] Timiş, Mădăras şi Borş (din] Bihor, Botiz [clin] Satu Mare, Acăţari ldinl Mureş, Progresul [din] Ialomiţa,
Pechea, Covurlui, Topoloveni, Muscel, Coşereni (din] Ialomiţa, Târzii [din) Hleiu, Berveni (din) Sălaj"88.
La punctul 3, „Cum se lvaJ face înzestrarea gospodăriilor colective în viitor ?", sunt indicate trei
surse: „a) din rezervele de stat; b) <lin renunrările făcute de diferiţi funcţionari; c) dacă cele de la punctele a şi
b, nu ajung pentru gospodărie, se vor face îm:estrări pe socoteala chiaburilor (care sunt cei mai înzestraţi şi cei
mai duşmani regimului). Chiaburii nu vor mai face acte de renunţare, ci pe baza legilor în vigoa:e, vor fi luate
toate prin confiscare. Nu se admite luarea parţială sau pe bază de târguială cu chiaburii"89 . ln cc priveşte
roadele obţinute de pe terenurile din renunţările făcute de către funcţionari sau din confiscările operate
chiaburilor, acestea „se vor recolta de către Gospodăria Colectivă, urmând a se preda statului 50% din recoltă,
iar 50% se împarte membrilor ( ... ) în raport cu zilele-muncă efectuate de fiecare"90. În cazul preluării de
terenuri din cele două categorii menţionate, gospodăriile trebuiau să informeze Direcţia G.A.C. despre
„terenurile grevare de datorii la banca de stat sau la fisc - întrucât - nu se primesc renuntări de terenuri care
au datorii" 91 •
Deficienţe au fost semnalate şi în sectorul agriculturii socialiste. În raportul de activitate al sectorului
Gospodăriilor Agricole de Stat, din 11 februarie 1950, se face o scurtă trecere în revistă a disfuncţionalităţilor
constatate.
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În judeţ existau 6 G.A.S. cu o suprafată totală se 11227,39 ha, din care 7555,77 ha arabil - iniµal au existat
10, dar prin regrupare s-a ajuns la acest număr92 . Din cele 33 de tractoare, 18 erau încă în repara~e şi se putea conta
pe cele 273 de atelaje avute în inventar93 . Raportorul semnalează faprul că în cadrul G.A.S. sunt „elemente
duşmănoase (...) care au furat importante cantită~ de seminţe, vânzându-le la diferiţi chiaburi şi speculanţi" 94 ,
aceştia, în număr de 18 au fost arestaţi, alături de „2 ingineri, 2 contabili, 1 şef de depozit beµv, 1 grădinar şi alpi"
din G.A.S. Livada, Şomcuta şi Satu Mare şi că o parte din cadrele unităţilor nu au putut fi eliminate „cu toate că au
fost cunoscute de noi că sunt elemente necorespunzătoare din punct de vedere politic, dar fiind tehnicieni, nu s-au
putut înlocui din cauza lipsei de cadre agrotehnice"95. Cele şase G.A.S. aveau 832 de salariaţi, dintre care numai 98
erau membri de partid. Pentru îmbunătăţirea situa~ei în toate organizaţiile de partid din plasele judeţului a fost
prelucrată rezoluţia Plenarei C.C. al P.M.R. cu privire la rezultatele procesului de verificare a cadrelor de partid,
pentru perioada 1948-mai 1950. Ca urmare a derulării procesului de „epurare" - în materialul prelucrat se spune că
„din cca. 750000 membri de partid înscrişi până în anul 1947, cu ocazia acestor verificări au fost excluşi un număr
de 192000 membri necorespunzători, infiltraţi în rândurile oamenilor cinstiţi din interes sau chiar pentru a submina
munca de partid"% - o proportie de 20% din total.
În lumina documenti'.ilui de partid amintit, organizaţiile de partid trebuiau să aibă în vedere la no ile
înscrieri, respectarea unei proporţii de 80% muncitori şi însuşirea noilor modificări aduse statutului în privinţa
stagiaturii fiecărui candidat: un c:tndidat muncitor în industria grea trebuia să parcurgă stagiul standard de şase luni
la recomandarea dată de doi membri de partid cu o vechime de cel puţin trei ani în P.M.R., candidaţii d e la S.M.T.,
G.A.S. şi G.A.C. trebuiau să parcurgă stagiul de un an, la recomandarea a trei membri cu o vechime de cel pu~n
trei ani în P.M.R., iar celelalte categorii de optanţi trebuiau să parcurgă stagiul de un an şi jumătate la recomandarea
a patru membri de partid cu o vechime de cel puţin 4 ani în P.M.R.97 .
Tot în scopul însănătoşirii activului de partid, în primăvara anului 1950, s-au desfăşurat operaţiunile de
instalare a noilor Comitete Provizorii în comune98:
Data
27 aprilie 1950
27 aprilie 1950
28 aprilie 1950
28 aprilie 1950
28 aprilie 1950
28 aprilie 1950 ·
28 aprilie 1950
28 aprilie 1950
28 aprilie 1950
28 aprilie 1950
28 aprilie 1950
28 aprilie 1950

Comuna
Mărtincşti

Odoreu
Livada
Dumbrava
Botiz
Dara
Dorolţ

Lazuri
Peleş

Bercu
Micu la
Agriş

Delegat PMR
Romcic Iuliu
Nagy Ştefan
Kedves Paul
Kedves Paul
Kedves Paul
Şuta Mihai
Şuta Mihai
Pintea Nicolae
Pintea Nicolae
Nagy Ştefan
Nagy Ştefan
Nllb'Y Ştefan

Delegat CP de plasă
David Ioan
Cosma Gheorghe
Cosma Gheorghe
Cosma Gheorghe
Cosma Gheorghe
David Ioan
David Ioan
Chjrilă Victor
Chirilă Victor
Micu Carol
Micu Carol
Micu Carol

Cu această ocazie, au fost înlăturaţi din funcţie, o scrie dintre vechii preşedinţi ai comitetelor provizorii:
Roman losif, preşedintele Comitetului Provizoriu din comuna Odoreu „pentru beţii repetate în timpul serviciului,
pentru bătaie urmată de scandal în local public", Krako Ştefan, preşedintele Comitetului Provizoriu din comuna
Bercu „pentru beţii repetate în timpul serviciului, pentru refuzul de a executa munca de partid, motivând că nu
poate face faţă nici sarcinilor de preşedinte" şi Hudac Ludovic, preşedinte delegat al Comjterului Provizoriu din
comuna Dotiz „pe motiv că nu este membru al P.M.R. şi s-a dovedit incapabil să conducă în bune condjţiuni o
comună mare cu multiple sarcini"99.
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regiunii Maramureş
şi reînfiinţ ării judeţului Satu Mare în anul 1968
Aspecte ale

desfiinţării

Dorin Dărăban

Problema reorganizării administrativ-teritoriale a României, a fost pusă pe plan politic încă din
toamna anului 1967. Prin intermediul presei locale din acei ani şi a documentelor de arhivă putem urmfo
desfăşurarea acestui proces. Aspecte ale desfiinţării regiunii Maramureş şi reînfiin~ării judeţului Satu Mare, ale
organizării municipiilor şi comunelor din acest judeţ pot fi desluşite din paginile presei locale: „Pentru
socialism" şi „Cronica sătmăreană". Cele două organe locale de p resă, primul fiind al regiunii Maramureş,
apărea încă din anul 1951, şi cel de aJ doilea, aJ judeţului Satu Mare, apărea din februarie 1968, vor reliefa, în
paginile lor, orientările de ordin principial şi practic referitoare la noua organizare administrativă a teritoriului
prii.
Aceste orientări, publicate pe prima pagină a cotidianului „Pentru socialism" din 7 octombrie 1967,
au fost precizate de autorităţile comuniste ale vremii în cadrul sedinţei plenare a C.C. al P.C.R. din 5-6
octombrie 1967 „care a dezbătut şi aprobat în unanimitate directivele cu privire la îmbunătăţirea organizării
administrativ-teritoriale şi ale sistematizării localităţilor rurale, documente care urmau să fie supuse, după o
dezbatere publică, aprobării Conferinţei Naţionale a P.C.R." Această plenară a adoptat şi un document
intitulat: „Principii de bază cu privire la îmbunătăţirea organizării administrativ-teritoriale a României şi
sistematizarea localităţilor rurale". Prin acest document de partid se arată că necesitatea acestei reorganizări a
fost determinată de sporirea eficienţei întregii activităţi economice, valorificarea la un nivel superior a
resurselor naturale şi de muncă ale ţării, necesitatea repartizării judicioase a forţelor de producţie, îndeplinirea
sarcinilor desăvârşirii construcţiei socialiste, dezvoltarea armonioasă a t:uturor localităţilor, a apropierii treptate
a condiţiilor de viaţă de la sate cu cele de la oraşe. S-a considerat c~ _împărţirea administrativ-teritorială
existentă nu mai corespundea noii etape de dezvoltare „socialistă" a României, „impunîndu-se desfiinţarea
verigilor intermediare - regiunea şi raionul - care se interpuneau între organele centrale şi unităţile
administrativ-teritoriale de bază - comuna şi oraşul - unde prind via~ă directivele partidului şi statului, aceste
verigi intermediare creînd paralelisme şi suprapuneri de atribuţii şi ducînd, pe de altă parte, la o creştere
exagerată, nejustificată a aparatului. administrativ'' 1• ln conducerea activităţii administrative şi în modul de
amplasare a obiectivelor industriale şi culturale în teritoriu s-au manifestat numeroase carenţe, mai ales
datorită preluării de către organele administrative regionale a unor atribuţii ale comunelor şi oraşelor mici.
Multe din cele 4259 de comune existente în anul 1967, erau unităţi administrative mici, având de regulă, sub
3000 de locuitori fiecare, cu o slabă putere economică şi culturală cc îngreuna dezvoltarea respectivei
localităţi. La baza noii organizări administrativ-teritoriale a teritoriului României a fost pus principiul
apropierii conducerii centrale de .unităţile administrativ-teritoriale de ba7.ă. Prin constituirea noilor judeţe şi
comune s-a urmărit rezolvarea competentă a tuturor problemelor în vederea asigurării dezvoltării armonioase
economice, social-culturale şi edilitar-gospodăreşti a tuturor localităţilor şi di:;punerea de căi de comunicaţie
cât mai directe cu centrele administrative.
Unitatea administrativă cca mai mare era judeţul, pe care se sprijinea „înfăptuirea politicii C.C. al
P.C.R şi Consiliul de Miniştri". Unitatea de bază a noii împărţiri administrative a teritoriului este comuna,
având atribuţii sporite în toate domeniile de activitate, capabilă să asigure valorificarea superioară a resurselor
materiale şi umane locale prin dezvoltarea a diverse activităţi industrial-agricole şi social-culturale, să realizeze
creşterea gradului de civilizaţie al satelor, apropiindu-] treptat de cel din oraşe. Cele două unităţi administrative
<le până atunci, regiunea şi raionul, îngreunau dezvoltarea generală a localităplor componente. S-a încercat să
se ţină seama şi de tradiţiile existente în acest domeniu în România cât şi de lipsurile constatate în activitatea
administrativă de până atunci. „In acest document de partid s-a indicat să se pornească de la condiţiile
economice, social-politice, geografice, demografice şi culturale, fiind definite, apoi, noile unităţi adminiscrativteritoriale, judeţul, oraşul şi comuna, definiţii care vor fi reluate şi dezvoltate în noua lege privind organizarea
administrativ-teri torială a R.S. România"2.
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Acţiunile de organizare administrativă au fost coordonate de o Comisie Centrală de partid şi de stat,
iar în fiecare regiune a fost înfiinţată o comisie locală. Principalele atribuţii ale acestei comisii au fost:
„efectuarea de studii şi elaborarea de propuneri concrete privind noua împărţire administrativ-economică a
teritoriului tării, analizarea modificărilor ce urmau să intervină în conducerea economiei locale, în aparatul de
stat, în repartizarea instituţiilor de învăţămînt, sănătate publică, ş.a. E laborarea proiectului unei noi legi de
organizare şi funcţionare a consiliilor populare, a tuturor celorlalte acte normative legate de noua organizare
administrativă a teritoriului. Elaborarea criteriilor, studjiJor şi cercetărilor, a legislaţiei şi actelor normative
privind sistematizarea localităţilor rurale"3.
La 13 octombrie 1967 a avut loc Plenara Comitetului regional Maramureş al P.C.R. care a dezbătut
sarcinile trasate de Plenara C.C. al P.C.R. D ezbaterile cu privire la noua organizare administrativă au fost
reluate şi la Conferinfa organizaţiei regionale Maramureş a P.C.R care a avut loc în data de 19 noiembrie 1967,
la Baia Marc. Ca de obicei, vorbitorii au subliniat caracterul creator şi novator al principiilor de bază adoptate
la plenara partidului. În cotidianul local „Pentru socialism" din 21 noiembrie 1967, pe pagina întâi, este
1
publicată cuvântarea lui Gheorghe Pop, preşedintele Comiterului Executiv al Sfatului popular regional
Maramureş. Acesta a subliniat că „împărţirea administrativă a fost adoptată în 1950, este necesară eliminarea
unor verigi intermediare inutils, a paralelismelor în atribuţii şi competenţe, a suprapun erilor. Toate acestea
îngreunează conducerea activităţii politice, economice şi social-culturale a ţării, duc la creşterea nejustifi cată a
apararului administrativ şi cheltuieli exagerate de fonduri pentru întreţinerea lui lmbunătăţirea organizării
administrativ-teritoriale a ţării, sistematizarea localităţilor rurale constituie o nouă expresie a aplicării de către
partidul nostru a principiilor centralismului democratic potrivit cerinţelor desăvirşirii construcţiei
socialismului." Un alt rovarăş din conducerea regiunii, Iosif Uglar, declara, în cuvîntarea sa, publicată în
pagina a doua, că „documentele plenarci din 5-6 octombrie 1967 de la un cap ăt la altul al ţării a generat o
puternică emulaţie a gîndirii, priceperii şi răspunderii activiştilor de partid şi de stat ... .în vederea găsirii
modalităplor optime de aplicare a măsurilor stabilite de partid".
ln competenţa organelor regionale şi raionale intrau o seric de probleme pe care oe le puteau rezolva
operativ, determinând o serie de deficienţe în activitatea adminstrativă. Concentrarea luării deciziilor la nivelul
organelor regionale a determinat blocarea activităţii lor cu o seric de probleme minore care se puteau re:.:olva
în altă parte. „Preluarea rezolvării problemelor locale de către unităţi intermediare afecta iniţiativa şi diminua
răspunderea organelor locale. Nte neajunsuri decurgeau din faptul că sarcinile date de organele centrale
trecînd prin două verigi intermediare ajungeau cu înârziere şi uneori chiar deformate la oraşe şi comune acolo
unde se traduceau în viaţă. Apoi paralelismele şi suprapunerile au determinat creşterea exagerată a aparatului
de stat"4•
Aspectele referitoare la organizarea administrativă a fării au fost reluate la Conferinfa Naţională a
P.C.R. din 6-8 decembrie 1967. În paginile presei locale, din data de 7 decembrie 1967, este prezentat în
întregime, raportul prezentat de Nicolae Ceauşescu şi intitulat: „Cu privire la măsurile de perfecţionare a
conducerii şi planificării economiei naţionale şi la îmbunătăţirea organizării administrativ-teritoriale a
României". ln acest raport se arată principiile de bază ale organizării administrative a ţării, care izvorau din
„necesitatea punerii de acord a organ izării administrativ-teritoriale cu schimbările calitative intervenite în
dezvoltarea forţelor de:: producţie şi în repartizarea lor geografică, în dezvoltarea societăţii, cu modificările ce
s-au produs în structura populaţiei, în profilul, dimensiunile şi condiţiile de viafă ale oraşelor, comunelor şi
satelor de pe întreg cuprinsul ţării. Io aceste condiţiuni, acruala organizare administrativ- teritorială, adoptată în
urmă cu aproape douăzeci de ani în urmă în cu torul alte condiţii economice ş i sociale - avînd două trepte
intermedfare între centru şi unitatea de bază şi cuprinzînd o mulţime de unită~i teritoriale mici - ou mai
corespunde cerin ţelor actuale ·ale mersului înainte al societăţii". Se preconiza ca prin atribuţiile sporite pe care
le primeau oraşele, se va îmbunătăţi activitatea administrativă, edilirar-gospodărescă şi social-culturală, se va
asigura o mai judicioasă utilizare a resurselor, se va folosi raţional forţa de muncă locală şi se vor atrage mai
mult cetătenii la rezolvarea treburilor obşteşti. Dezvoltarea localităţilor rurale era stânjeni tă de potenţialul
economic redus al multor comune ş i sate, de fărămiţarea lor, rezultat al condiţiilor istorice în care s-au format
de-a lungul vremii,. ceea ce face ca menţinerea vechii împărţiri adminstrativ-teritoriale a ţării să devină
necorespunzătoare. ln acelaşi raport se arată că „existenţa celor două trepte intermediare - regiunea şi raionul
- îngreunează relaţiile dintre organele centrale şi unităţile de bază, întîrzie înfăptuirea directivelor centrale,
determină o mare dispersare de forţe, generează un volum mare de lucru funcţionării, duce la umflarea
aparatului administrativ. In activitatea regiunilor şi raioanelor apar multe paralelisme şi suprapuneri de
3 I bitkm, p. 50.
• Mihai Oroveanu, Organiz.arr11 11dmini.rlralivă fi JiJkm11tizort11 kri/Qri11/11i R.S. R, Ed. Stiintific~
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atri.buţii". În adoptarea propw1erilor privind îmbunătăţirea organizării adminstrativ-teritoriale, se pornea de la
simplificarea administrativă, prevăzându-se crearea judeţelor ca Wlică treaptă administrativ-teritorială
intermediară. Judeţele urmau să cuprindă un teritoriu mai mic decât al fostelor regiuni, având legături directe
cu oraşele şi comunele pentru a putea asigura rezolvarea operativă a problemelor social-economice din raza
lor de activitate. La crearea judeţelor s-a încercat să se aibă în vedere condiţiile geografice, social-politice,
componenţa naţională a populaţiei, legăturile culturale tradiţionale, perspectivele de dezvoltare a diferitelor
localităţi. Reşedinţa judeţului a fost stabilită în oraşul care ocupa o poziţie geografică centrală, pentru a înlesni
legături cu toate localităţile din cuprinsul judeţului. Consiliile orăşeneşti şi comunale au primit autonomie
sporită în organizarea şi coordonarea vieţii economice şi social-culturale locale. Noua organizare
administrativ-teritorială era menită să asigure creşterea eficienţei activităţii organelor locale şi să asigure un
control mai eficient dio partea autorităţilor de partid şi de stat centrale. Propunerile concrete privind
delimitarea viitoarelor judeţe, oraşe şi comune cu hărţile respective urmau să fie supuse dezbaterii publice
înainte de a fi prezentate spre aprobare conducerii de partid şi de stat şi trebuiau definitivate până la sfârşitul
anului 1968.
Presa locală din regiunea Maramureş va publica în 14 ianuarie 1968 propunerile Comisiei Centrale de
partid şi de stat cu p rivire la organizarea judeţelor şi municipiilor. În acest document se subliniază că „s-a
urmărit ca fiecare judeţ să constituie o unitate administrativ-teritorială complexă din punct de vedere
economic şi social-cultural cuprinzînd: oraşe, centre industriale, comerciale şi culturale, căi de comunicaţie.
Aceasta va asigura posibilitatea ca atît judeţul în ansamblu, cît şi fiecare localitate de pe teritoriul său să se
poată dezvolta multilateral şi armonios. Propunerile cu privire la orga!Uzarea administrativ-teritorială a ţării
constituie rezultatul unor ample studii desfăşurate timp de peste doi ani. La pregătirea lor au participat
comitetele regionale de partid, comitetele executive ale sfaturilor populare regionale, un număr mare de cadre
din aparatul de partid şi de stat, oameni de ştiinţă şi cultură, specialişti din diferite domenii: economiş ti ,
geografi, istorici, geologi etc. S-a ţinut seama de numeroasele sugestii şi propuneri făcute de oamenii muncii
de la oraşe şi sate în adunări, în presă, în scrisori adresate conducerii de partid şi de stat. In ce priveşte de
numirea judeţelor s-a ţinut seama atît de tradiţiile istorice cît şi de semnificaţia contemporană a. unor zone şi
oraşe, determinată de dezvoltarea economică şi social-culturală în anii construcţiei socialiste"5 . La stabilirea
oraşelor reşedinţă de judeţ s-a avut în vedere atât nivelul de dezvoltare economică, social-culturală, urbană cât
şi perspectivele evoluţiei viitoare a acestor localităţi. După legiferare şi după organizarea judeţelor, organele
judeţene de partid şi de stat urmau să elaboreze propunerile pentru delimitarea oraşelor şi comunelor în
spiritul principiilor adoptate la Conferinţa Naţională din 6-8 decembrie 1967. S-a propus înfiinţarea a 35 de
judeţe având o suprafaţă medie de 6.786 de kmp şi o pop\ilaţie de 509.000 de locuitori..PropUQerile au fost
aprobate de Comitetul E xecutiv al C.C al P.C.R, care a hotărât ca ele să fie supuse dezbaterii publice şi apoi
prezentate spre examinare şi legiferare Marii Adunări Naţionale.
Iniţial, nu s-a propus înfiinţarea judeţelor Giurgiu, Covasna, Brăila, Lălăraşi, Sălaj şi Mehedinţi, iar
judeţul Bihor avea denumirea de Crişana. Din cele 187 de oraşe, un număr de 31 au fost declarate municipii,
inclusiv oraşul Satu Mare. Reacţia unanimă de aprobare nu va întârzia să apară din partea organelor de partid
ale regiunii Maramureş. La 16 ianuarie 1968, Alexandru Ur, secretarul Comitetului de partid al oraşului Satu
Mare a declarat, în paginile ziarului local, următoarele: „judeţul Satu Mare avînd o suprafaţă de 4.517 kmp şi
populaţie de 368.553 locuitori, ·cuprinzînd variate ramuri economice şi zone geografice, localităţi între care
s-au statornicit legături tradiţionale, oraşe, centre economice, comerciale 'şi culturale, comune înfloritoare, căi
de comunicaţie, ceea ce creează condiţii favorabile pentru dezvoltarea în ritm susţinut a industriei,
agriculturii ... Exprimînd deplina adeziune faţă de propunerile Comisiei centrale de partid şi de stat cu privire
la organizarea judeţelor şi municipiilor, sînt ferm convins că noua organizare adminstrativă a teritoriului ţării
creează un cadru optim pentru îndeplinirea obiectivelor ce stau în faţa poporului pentru dezvoltarea întregii
noastre societăţi pe calea progresului şi civilizaţiei".
Plenara C.C. al P .C.R. din 14 februarie 1968 a hotărât ca propunerile prezentate de secretarul general
al partidului şi definitivate de Comisia Centrală de partid şi de stat pe baza principiilor adopta.te la Con ferinţa
Naţională a P.C.R. şi la dezbaterile publice să fie supuse spre dezbatere şi legiferare Marii Adunări Naţionale.
S-a hotărât încetarea activităţii organizaţiilor regionale şi raionale de partid, constituirea organizaţiilor de partid
judeţene, municipale şi orăşeneşti, a organelor provizorii de conducere ce fuseseră alese cu prilejul
conferinţelor de partid de la sfârşitul anului 1967. Comisiile juridică şi adminisţrativă a M.A.N. întrunite în 1314 februarie 1968 au făcut propunerile pentru modificarea unor articole din Con~tituţie potrivit proiectului de
lege pri\,; nd organizarea teritoriului României. Marea Adunare Naţională întrunită în 15-16 februarie 1968 a
5
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votat următoarele acte legislative: Legea nr. 1 pentru modificarea unor articole din Constituţia R.S.R; Legea
nr. 2 privind organizarea administrativă a teritoriului R.S.R; Legea nr. 3 privind asigurarea conducerii locale de
stat în unităţile administrativ-teritoriale pînă la alegerea consiliilor populare. În 16 februarie 1968 presa locală a
reflectat, pe larg, lucrările Comisiei Centrale, unde Nicolae Ceauşescu, în calitate de preşedinte, a reamintit că
„măsurile pe care le supunem examinării M.A.N. izvorăsc <lin necesitatea punerii de acord a organi:drii
adminstrativ-teritoriale cu schimbările calitative intervenite în evoluţia forţelor de producţie şi în repartizarea
lor geografică cu perfecţionarea relaţiilor de producţie, cu modificările petrecute în structura populaţiei, în
profilul, dimensiunile şi condiţiile de viaţă ale oraşelor şi comunelor de pe întreg cuprinsul ţării"
S-au propus înfiinţarea a încă 14 municipii, ajungînd la un total de 45, inclusiv oraşele Satu Mare şi
Baia Marc. S-a schimbat denumirea judeţului Crişana în Bihor şi s-a schimbat apartenenţa administrativă a
peste 100 de comune în funcţie de legăturile tradiţionale şi căile de comunicaţie spre diferite reşedinţe de
judet. S-au h otărît înfiinţarea judeţelor: Mehedinţi (format din raioanele Turnu Severin, Vînju Mare, o parte
din raioanele Strehaia, Calafat, Filiaşi şi oraşul Orşova) - avînd reşed inţa la Turnu Severin; Sălaj (format din
raioanele Zalău, Şimleu, o parte a raioanelor Dej, Huedin şi Cehu Silvaniei) - cu reşedinţa la Zalău; Covasna
(format din raioanele Sf. Gheorghe, Tg. Secuiesc) - cu reşedinţa la Sf. Gheorghe; Brăila (format din raioanele
Brăila şi Păurei) - cu reş edinţa la Brăila. S-a apreciat că „noua hartă adminstrativă a ţării corespunde pc
de-a-ntregul intereselor generale ale societăţii şi ale cetă~enilor. Modul în care s-a desfăşurat acţiunea de
delimitare a judeţelor reprezintă una dintre cele mai grăitoare expresii ale dezvoltării democraţiei socialiste, ale
participării efective şi nemijlocite a maselor la făurirea destinelor ţării noastre. Se poate afirma cu deplin temei
că această organizare adminstrativ-teritorială a ţării este opera întregului popor"6.
Prin Legea nr. 1 din 16 februarie 1968 s-a prevăzut că teritoriul ţării este împărţit în judeţe, oraşe şi
comune iar oraşele importante pot deveni municipii. Bucureştiul ca şi capitală a ţării este împărţ:it în 8
sectoare, sfaturile populare îşi schimbă denumirea în consilii populare al căror mandat este de 4 ani, inclusiv a
celor comunale. Legea nr. 2 din 16 februarie 1968 precizează elementele definitorii ale fiecărei unităţi
administrative. Judeţul este o unitate administrativ-teritorială comp lexă, alcătuită din oraşe şi sate, în funcţ:ie
de condiţ:iile geografice, economice, social-politice, etnice şi de legăturile tradi~onale ale populaţiei. Oraşul
este definit ca fiind centrul de populaţie mai dezvoltat din punct de vedere economic, social-cultural, edilitargospodăresc, având multiple legături cu zona înconjură toare, asupra căreia exercită o influenră puternică.
Comuna este definită ca o unitate administrativ-teritorială de bază care cuprinde populaţia rurală uni tă prin
comunitatea de interese şi tradiţii, fiind alcătuită din unul sau mai multe sate, în funcţie de condiţiile
economice, social-culturale, geografice ş i demografice. Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 3 din 16
februarie 1968, încetează activitatea sfaturilor regionale şi raionale şi a comitetelor lor executive. Până la
alegerea consiliilor populare judeţene, vechii deputaţ:i ai sfaturilor populare, aleşi în circumscripţiile electorale
cuprinse în limitele fiecărui judeţ urmau să alcătuiască noile consilii populare provizorii. Fiecare Comitet
Executiv al Consiliului popular judeţean provizoriu urma să se compună din deputaţi aleşi de Consiliul
popular respectiv şi din membri numiţi pînă la noile alegeri de Consiliul de Miniştri dintre cetăţenii care ou
sunt deputaţi, dar au activitate deosebită pe tărîm obştesc şi de stat. Preşedinţii Comitetelor executive
deveneau şi primari ai respectivelor unităţi administrative. „Consiliul de Miniştri a fost autorizat să defalce pe
judeţe planurile economice şi bugetele fostelor regiuni; să adopte normele provind numirea secretarilor
comitetelor executive ale consiliilor populare provizorii; să stabilească schemele de personal ale consiliilor
populare; să aprobe delimitarea administrativ-teritorială a municipiilor, oraşelor şi comunelor; să organi7,ezc
alegerile de deputaţi în Ma:rea Adunare Naţională şi în organele locale ale puterii de stat''7 •
În 17 februarie 1968 a avut loc şedinţa de constituire a Comitetului judeţean de partid şi a Consiliului
popular judeţean provizoriu Satu Mare. Biroul comitetului era alcătuit din 13 membri şi din 6 membri
supleanţi şi era condus de Iosif Uglar. A fost ales Colegiul de partid, alcătuit din 5 membri şi condus de Iosif
Tincu şi Comisia de Revizie formată din 5 membri şi condusă de Gheorghe Urda. Cu această ocazie a fost
ales şi Comitetul Executiv al Consiliului popular format din 19 membri şi condus de Iosif Uglar ca şi
preşedinte, Ioan Jenciu - prim-vicepreşedinte, Gheorghe Darida, Adalbert Kuki, Ioan Vida - vicepreşedinţi.
ln cadrul acestei şedinţe Iosif Uglar a subliniat că „avem fericirea de a partjcipa la un eveniment de o
deosebită însemnătate pentru întreaga popula~e a acestor plaiuri someşene ( ... ) acela al constituirii judeţului
Satu Mare. Populaţia judeţului nostru, încadrată într-o însufle~toare muncă pentru înfăptuirea sarcinilor
trasate de partid şi de guvern priveşte acest lucru cu o deosebită satisfacţie. Permiteţi-mi ca-n numele
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al tuturor oamenilor muncii, români, maghiari şi de alte naţionalităţi din acest judeţ să exprim
conducerii partidului şi starului nostru cele mai călduroase mulţumiri pentru înfiinţarea judeţului Satu Mare"S.
La 20 februarie 1968 apare primul număr al „Cronicii sătmărene", organul de presă al judeţului Satu
Mare. In articolul „La început de drum'', Iosif Uglar prim secretar al Comitetuţui Judeţean Satu Mare al P.C.R.
arată următoarele: „am avut recent satisfacţia de a trăi un eveniment de o largă însemnătate pentru întreaga
populaţie de pe aceste plaiuri someşene, acela al constituirii judeţului Satu Mare. Oamenii muncii din judeţul
nostru, români, maghiari şi de alte naţionalităţi, încadraţi într-o însufleţitoare muncă pentru înfăptuirea
sarcinilor trasate de partid şi guvern, primesc acest act cu deosebită bucurie, conştienţi că acesta va stimula
dezvoltarea întregii activităţi economice, sociale, culturale, ceea ce va contribui la înflorirea fără precedent a
comw1elor şi oraşelor noastre ... În judeţul Satu Mare există o organizaţie de partid puternică ce cuprinde
peste 1.200 de organizaţii de bază cu aproximativ 29.000 de membri. Este o organizaţie capabilă să asigure
transpunerea în viaţă a măreţelor sarcini pe care ni le-a încredinţat conducerea de partid şi de stat'">. Într-un
alt articol intitulat ,Jn faţa hărţii judeţului", din acelaşi număr al ziarului, Gheorghe Moldovan ne arată că
există azi în judeţ: 1.659 de săli de clasă unde învaţă aproape 60.000 de elevi, instruiţi de 3.086 de cadre
didactice, 28.402 aparate de radio, 12.111 de televizoare, 317 medici, 725 persoane cu pregătire sanitară medie,
etc.
În întreaga lună februarie a anului 1968 s-au format diferite organizaţii judeţene de partid şi de stat.
Comitetul judeţean pentru cultură şi artă - condus de Ioan Micu, Consiliul judeţean al organizaţiei pionierilor
- condus de Vasile Cristea, Uniunea judeţeană a cooperativelor de consum - condusă de Ioan Plugaru,
Comitetul judeţean al femeilor - condus de Floarea Roghină, Direcţia agricolă - condusă de Nicolae Babici,
Direc~a judeţeană de statistică - condusă de Ioan Nichita, Uniunea judeţeană a C.A.P. - condusă de Vasile
Manţa, Tribunalul judeţean - preşedinte Victor Pop, Direcţia de industrie locală judeţeană - condusă de
Gheorghe Ziman, Procuratura judeţeană - condusă de Bathory Zolcin. În 21 februarie 1968 a fost ales
Comitcrul municipal Satu Mare al P.C.R., alcătuit din 79 de membri şi 16 membri supleanţi, avînd următoarea
conducere: Ioan Foriş - prim secretar, Iuliu Feher, Titu Onea şi Octavian Mărculescu - secretari. Consiliul
popular municipal Satu Mare era condus tot de Ioan Foriş ca şi preşedinte, Alexandru Jenei şi Ioan Cadariu ca
vicepreşedinţi şi Iuliu Luţaş ca secretar. În 22 februarie a fost ales Comitetul Judeţean al U.T.C. alcătuit din 65
de membri şi din 10 membri supleanţi, condus de Huszti Zolcin. Tot în această perioadă se trece la
constituirea comitetdor orăseoeşti de partid şi a consiliilor populare provizorii. La Carei ca preşedinte al
ambelor organe de partid şi de stat a fost ales Gheorghe Bereteanu, iar la Tăşnad, Vasile Dan. Liderii
comunişti credeau că noua organizare administrativ-teritorială a ţării, crearea judeţelor, noua organizare a
oraşelor şi comunelor cc urma să fie definitivată în decursul anului 1968 avea o deosebită importanţă pentru
„desfăşurarea operei de desăvîrşire a construcţiei socialiste, pentru crearea condiţiilor de trecere la făurirea
societăţii comuniste".
În zilele de 21-22 martie a avut loc Conferinţa cu primii secretari ai comitetelor judeţene de partid.
Nicolae Ceauşescu a ţinut şi aici o expunere legată de reforma administrativă. Această nouă cuvântare,
reflectată pe pagina întâi a „Cronicii sătmărene" din 23 martie 1968, sublinia că „munca fiecărui comitet
judeţean, municipal, orăşenesc şi comunal, a fiecărei organizaţii de bază, a fiecărui comunist trebuie judecată
după felul în care militează şi înfăptuiesc hotărîrile de dezvoltare economico-sociale din raza teritorială în care
lucrează, după contribuţia adusă la dezvoltarea generală a ţării. Trebuie înţeles odată, că nu cetăţenii sînt la
dispoziţia aparatului de stat şi de partid, a funcţionarilor ci invers. Aparatul de partid şi de stat, funcţionarii
sînt la dispoziţia cetăţenilor, ci sînt puşi pentru a răspunde cerinţelor populaţiei. Desigur, pe baza experienţei
de o lună este încă devreme să se tragă concluzii, totuşi se poate spune că începurul este bun. Trebuie să
spunem că există încă tendinţa la unele instituţii judeţene, mai ales la ministere de a crea scheme umflate, de a
concentra un aparat administrativ numeros. Din cele relatate se pare că unele ministere au înţeles dubla
subordonare în sensul scoaterii unor instituţii judeţene de sub conducerea consiliilor populare". ,
Era imperios necesar să se elaboreze Legea de organizare şi funcţionare a consiliilor populare
precum şi regulamentele de activitate a celorlalte organizaţii judeţene. Aceiaşi persoană îndeplinea funcţia de
prim-secretar al consiliului judeţean şi pe cea de preşedinte a consiliului popular. Primii-secretari ai
comitetelor judeţene de· partid au început să se ocupe de rezolvarea mai multor probleme, pe care înainte le
considerau de importanţă redusă. Prin realizarea noii împărţiri administrativ-teritoriale s-a realizat o
îmbunătăţire a compoziţiei apararului de stat şi de partid, concomitent cu reducerea sa într-un procent de
I

Conslit11irta Comiltl11/lli.f11dt/ean le partid - în „Pentru socialism", an. XVl!I, nr. 4376, 18 februarie 1968, p. 1.
în „Cronica sătmăre:l!lă" - an I (VII), nr 1 (740), 20 februacic 1968, p. 1.

P La fntrpHI 14 dfllm -

162

Dorin

30%. Cd mai
repartizaţi

în

mulţi

dintre

activiştii

de partid

Dărăban

şi lucrătorii

din aparatul de stat

rămaşi

disponibili au fost

muncă.

La 16 aprilie 1968 sunt publicate în presa locală, propunerile Comisiei judeţene de partid şi de stat cu
privire la delimitarea municipiului Satu Mare, a oraşelor şi comunelor de pe teritoriul judeţului Satu Mare.
Potrivit acestor propuneri, judeţul Satu Mare urma să cuprindă un număr de 3 oraşe, un municipiu şi 54 de
comune din care una suburbană, numărul mediu al populaţiei unei comune fiind de 4.693 de locuitori. S-a
propus ca actuala comună Sătmărel să fie înglobată municipiului Satu Mare, la fel localităple Blaja, Cean şi
Valea Morii să intre în componenţa oraşului Tăşnad, localitatea Tăşoadu Nou să devină cartier al oraşului iar
satele: Cig, Raţiu şi Sărăuad să se constituie într-o comună suburbană, cu organ de conducere administrativă
propriu, subordonată Consiliului orăşenesc Tăşnad. S-a propus ca localitatea Ianculeşti să rămînă subordonată
oraşului Carei iar localităµIe Luna şi Tur să rămînă în componenţa oraşului Negreşti. „Exprimând dorinţa a
numeroşi cetăţeni din aşezările respective„ Comisia judeţeană a propus schimbarea denumirii unor localităţi
după cum urmează: oraşul Negreşti să fie denumit Negreşti-Oaş, comuna Călineşti să fie denumită Călineşti
Oaş, comuna Homorodu de Mijloc să fie denumită Homoroade, comuna Moftinu Mic să fie denumită
Moftin. De asemenea, s-a propus contopirea satelor Iojib-Vii şi Iojibeni cu satul Medieş-Vii, iar satul
Româneştii Noi să se înglobeze localităţii Medieşu Aurit, satul Huta-Chejii la localitatea Săcăşeni, satul
Novăceni la Baba Novac, satul Agrisu Nou la Micula. Comisia judeţeană de partid şi de stat apreciază că
„delimitările propuse corespund pe deplin criteriilor fundamentale elaborate de Conferinţa Naţională a
partidului, asigurînd cadrul organizatoric favorabil pentru creşterea rolului organelor de partid şi de stat în
soluţionarea competentă şi operativă a problemelor complexe, privind dezvoltarea economică şi socialculturală a tuturor localităţilor judeţului nostru. Dînd publicităţii aceste propuneri, comisia judeţeană de partid
şi de stat îşi exprimă convingerea că ele vor fi primite cu interes şi satisfacţie de cele mai largi mase de oameni
ai muncii. Delimitările propuse crează cadrul organizatoric optim pentru lărgi rea posibilităţii de afirmare a
personalităţii şi capacităţii creatoare a rururor oamenilor muncii fără deosebire de categorii sociale. Comunele
care se constituie vor fi unităţi viabile cu largi perspective de dezvoltare a unei bogate activităţ:i economice,
culturale şi sociale, vor asigura premisele favorabile mobilizării populaţiei rurale la soluţionarea pc plan local a
treburilor de stat şi obşteşti, la ridicarea njvelului edjlitar gospodăresc a tuturor localităţilor"tO.
Au fost propuse pentru înfiinţare următoarele 54 de comune: Acîş, Apa, Andrid, Ardud, Bătarci,
Belciug, Berveni, Bixad, Bîrsău de Sus, Bogdand, Botiz, Călineşti Oaş, Cămîrzana, Căpleni, Cărăşeu (din satele
Apateu, Cărăşeu, Corod, Culciu Mare, Culciu Mic, Llpău, Valea Vinului),Căuaş, Cehal, Certeze, Craidorolţ,
Crucişor (din satele Bicău, Crucişor, Iagherişte, Măriuş, Poiana Codrului), Doba, Dorolţ, Gherţa Mică,
Halmeu, Hodod, Homoroade, Lazuri, Livada, Medişu Aurit, Micula, Moftin, Odoreu, Orasu Nou, Păuleşti,
Petreşti, Pir, Pişcolt, Pomi (din satele Aciua, Borleşti, Pomi, Roşiori), Sanislău, Santău, Săcăşcni,. Sărăuad,
Socond, Supuru de Jos, Tarna Mare, Terebeşti, Tiream, Tîrsolţ, Turţ, Turulung, Urziceni, Vama, Vetiş, Viile
Satu Mare.
La 17 aprilie 1968 "Cronica Sătmăreană" a publicat un articol intitulat „Organizarea administrativă a
judeţului în dezbaterea publică" în care se arară că „viaţa a arătat că progresul general al societăţii este
indisolubil legat de organizarea judicioasă a teritoriului şi administraţiei locale, care favorizează amplasarea
raţională a forţelor de producţie, dezvoltarea armonioasă a diferitelor zone şi localităţi, realizarea la nivel
superior a funcţiilor organizatorice şi politice ale statului socialist. lnfiinţarea j~deţului Satu Mare a fost
primită cu vie satisfacţie de către toţ:i oamenij muncii din această parte a ţării„ .Io prezent această măsură
adoptată de conducerea de partid şi de stat se desăvîrşeşte prin organizarea interioară a teritoriului judeţului
nostru, în spiritul principiilor fundamentate de Conferinţa Naţională a partidului". Propunerile date
· publicităţii de Comisia judeţeană de partid şi de stat, privind delimitarea municipiului Satu Mare, a oraşelor şi
comunelor din judeţul nostru „au menirea să traducă în viaţă, la nivelul verigilor administrative de bază,
îmbunătăţirile conceptiei de partid în ceea ce priveşte formele de organizare necesare conducerii şi planificării
economice cu o mai multă rigurozitate ştiinţifică, operativitate şi eficienţă. Totodată aceste propuneri au la
bază consultarea activului de partid şi de stat, a unui însemnat număr de cetăţeni la nivelul tuturor localităţilor
judeţului. Aşadar ele constituie o elaborare colectivă făcută cu maximum de atenţie şi răspundere în urma
analizei minuţioase a factorilor naţionali, economici, demografici, sociali, tehnici şi de tradiţii în
intercondiţionarea lor organică ( ... ) se remarcă şi propunerile cu privire la contopirea unor localităţi într-una
singură, oferind noilor localităţi condiţii mai bune de sistematizare şi dotare edilitară, de intensificare a vieţii
economice şi spirituale a l ocalităţilor. Cele 81 de comune care există în prezent se propun a se constitui în 54
de unităţi adminstrative puternice ( ...). Propunerile Comisiei judeţene au ajuns să fie cunoscute în toate
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nostru" 11 • După dezbaterea publică a propunerilor, Comisia judeţeană Ie va definitiva şi Ie
va supune spre aprobare Biroului Comitetului judeţean de partid şi Comitetului executiv al Consiliului popular
judeţean, iar apoi Comisiei Centrale de partid şi .de stat.
Comisia judeţeană va întocmi o informare cu privire la datele culese pînă la 25 martie 1968. In ea se
arată că la nivelul comunelor s-au făcut 7 colective care au desfăşurat o muncă permanentă de consultare a
maselor. S-a constatat că există 81 de comune, 235 de sate cu o populaţie de 261.851 de locuitori. Din aceste
localităţi 22% sînt situate pe artere lăturalnice care le îngreunează dezvoltarea, au un număr mk de locuitori şi
putere economică redusă. Un număr de 15 comune au o populaţie de 2.000 de locuitori, 18 comune au pînă la
2.500 de locuitori, 9 comune au pînă la 3.000 de locuitori. Comisia a propus înfiinţarea a 55 de comune şi a
oraşului Tăşnad. După publicare, s-au făcut adunări publice cu cetăţenii comunelor, unde s-au făcut diferite
propuneri de către oamenii muncii. Următoarele propuneri au fost considerate întemeiate de către comisie:
satul Sărătura să treacă de la comuna Ardud la Viile Satu Mare iar satul Foeni să ou fie singura localitate a
comunei Urziceni. Comisia a considerat neîntemeiate următoarele propuneri: menţinerea comunelor Baba
Novac, Valea Vinului, Moftinu Mare, Hurezu Mare care n-au putere economică şi nici nu întrunesc criteriul
demografic. Nu au putut trece la alte comune satele: Doba, Babţa, Ghirolt, Istrău, Ciumeşti, Marna, Ghirişa,
Stîna, Becheru, Chisău, Gh il eşti, Ghenei. Nu s-a aprobat nici ca localităţile Culciu Mare, Homorodu de Jos şi
Ceha) să fie reşedinţă de comună pentru că nu aveau dotările necesare. Sătmărelul urma să rămână la Satu
Mare deoarece populaţia muncea la întreprinderile din oraş. Doar 9 comune întruneau toate condiţiile
necesare, alte 11 comune fiind menţinute deşi nu aveau putere economică dar erau aşezări rurale bine
închegate12•
În referatul cu nr. 6756 din 23 aprilie 1968 al Consiliului popular judeţean se arată că: locuitorii
satului Istrău au făcut propunerea de a nu fi înglobaţi la comuna Moftinu Mic, ci la comuna Craidorolţ
deoarece acolo îşi fac piaţa, acolo este şcoala şi distanţa este doar de 3,5 km. Jn data de 14 mai 1968, Comisia
judeţeană face o situaţie cu împărţirea pe categorii a comunelor. Astfel, în judeţul Satu Mare nu existau
comune de categ. I adică cu peste 1O.OOO de locuitori, existau 6 comune de categ. Il CArdud, Halmeu, Medieş,
Oraşu Nou, Sanislău şi Supuru de Jos), care aveau peste 7.000 de locuitori, 30 de comune de categ. III cu
populaţie de peste 4.000 de locuitori, 18 comune de categ. N cu populaţie de peste 2.000 de loc.uitori şi nici o
comună de categ. V cu o populaţie de pînă la 2.000 de locuitori. Intr-un alt referat al aceleiaşi Comisii se
specifică că satul Sătmărel va fi trecut la Satu Mare, deşi distanţa este mare şi-n trecut a aparţinut, fiind mai
aproape, de comuna Doba. La fel, satul Căpleni va trece la Carei, Vama la Negreşti, Porumbeşti şi Cidreag la
Halmeu, Mădăras la Ardud, Sătăuad la Săcăşeni, Cean de la comuna Săuca va trece la Tăşnad şi nu la comuna
San tău.
La 16 mai 1968 a avut loc plenara comună a Comitetului Judeţean de partid şi a Consiliului popular
judeţean provizoriu. Aici a fost prezentat un raport privind delimitarea administrativ-teritorială a judeţului
Satu Mare în care se specifică că acesta va avea în componenţă 1 municpiu, 3 oraşe, 2 comune suburbane, 52
de comune rurale cu o populaţie de 316.102 locuitori şi o imprafaţă de 434.500 ha. In Comunicatul adoptat cu
acest prilej se arată că „pentru buna întocmire a propunerilor de delimitare în munca Comisiei judeţene au
fost atraşi numeroşi specialişti din toate domeniile de activitate - profesori, istorici, geografi, filologi,
economişti, medici, jurişti, etc., precum şi un număr mare de activişti de partid şi de stat. De asemenea s-a
ţinut seama de observaţiile şi propunerile primite din partea oamenilor muncii de la oraşe şi sate, fiind
consultaţi în acelaşi timp numeroşi cetăţeni cu prestigiu, buni cunoscători ai tuturor problemelor specifice
oraşelor şi comunelor care au format obiectul delimitării administrativ-teritoriale"l3. Judeţul Satu Mare avea
361.102 de locuitori din care 99.362 în mediul urban, avea 316 şcoli, 22 de licee, 11 spitale şi cuprindea 56 de
comune plus 1 suburbană în locul celor 81 existente înainte, media locuitorilor pe comună fiind de 4.489 de
persoane.
S-a propus scoaterea din nomenclatorul localităţilor a satelor Iojibeni, Iojib · Vii, Lunca Potăului,
Novăceni, Româneştii N oi, Tăşnadu Nou, Huta Chegii. S-a adoptat schimbarea denumirii localităţilor: Supuru
de Jos în Supur, Dindeştii Mici în Dindeştiu Mic, Porumbeni în Păulian. Locali tăţile Căpleni şi Cămin vor
forma o singură comună suburbană ataşată de oraşul Carei. Faţă de propunerile publicate în presă se vor
produce unele modificări astfel: comuna Apa pierde satul Lunca Potăului, comuna Ardud primeşte satul
Sărătura, este desfiinţată comuna Cărăşeu, comuna Crucişor pierde satul Măriuş, dar rămîne cu Bicău, apare
comuna Culciu, fără satul Valea Vinului, care va deveni comună, apare comuna Poieni, comuna Homoroade
pierde satul Sîi, care, împreună cu satele Roşiori şi Măriuş, vor forma comuna Valea Vinului, comuna Pomi
Org1111iz.area adminiJlralivă aj11dt/11/J1i fn dtz.b11/erra publică - în "Cronica sămăreană" nr. 50 (789), 17 aprilie 1968, p. 1.
Arhivele Nationale Saru Marc, - Fond Consili11/]11defean Sa/11 Mare, dosar nr. 4/196t! privind delimitarea judeţului Saru Marc, neinventariat.
13 Delimilarea administrativ·ffrilorială aj111!1/1d11i Sa111 Mare - în „Cronica Sătmăreanli" - an l(VII), n.r. 75(814), 17 mai 1968, p. 1.

11
12

Dorin Dărăban

164

va rămîne doar cu Aciua şi Borleşti, de la comuna Santău se vor dezlipi satele Becheru,
care vor forma comuna Săuca.
„Aplicarea în fapt a propunerilor privind delimitarea admins trativ-teritorială a judeţului, propunerile
adoptate de plenara Comitetului Judeţean de partid va contribui la lichidarea deficenţelor existente în vechea
formă de organizare şi realizarea obiectivelor urmărite prin acţiunea de îmbunătăţire a împărţirii administrativteritoriale a ţării. Lucrarea de delimitare a oraşelor şi comunelor din judeţul Satu Mare, elaborată cu
participarea masivă şi competitivă a tuturor factorilor in teresaţi şi supusă dezbaterii publice va contribui la
îmbunătăţirea organizării administrative a teritoriuJui ţării"l4.
La 29 mai 1968 este publicată în presa locală H.C.M. nr. 1.135 clin 27 mai 1968 privind delimitarea
administrativ-teritorială a judeţului Satu Mare pe baza art. 6, 7 şi 8 din Legea 3I1968. Instituită prin Legea din
16 februarie 1968 „noua organizare administrativ-teritorială a stabilit 39 de judeţe, 47 de municipii, 189 de
oraşe, 2. 706 de comune. In configurarea judeţelor s-a avut în vedere tradiţia istorică, varietatea cadruJui
natural, resursele şi dotările economice şi social-culturale"IS.
Comisia judeţeană a stabilit un plan de măsuri privind delimitarea administrativă a /udep.llui. Aceasta
s-a desfăşurat în două etape, p rima a durat până în 1O martie 1968 şi a constat în studii şi propuneri pentru
delimitarea municipiuJui Satu °t'1-are şi a oraşelor Carei, Negreşti Oaş şi Tăşnad. Iar a doua etapă a început
după această dată şi a urmărit delimitarea comunelor. La delimitare s-au avut în vedere condiţiile economice şi
naturale, factorii geografici, fondul construit, tradiţii le existente. Era necesar formarea unor comune viabile
din punct de vedere economic care să valorifice resursele naturale şi să asigure ridicarea nivelului de civiliza.ţie
al populaţiei rurale. „Se va urmări să se asigure profilul şi specializarea unităţilor agricole de producţie,
urilizarea raţională a forţej de muncă, căile de comunicaţie, mijloacele de transport, relieful la satele reşedinţă
de comună, se vor evidenţ:ia amenajările speciale, amplasamentul lor, număruJ locuitorilor, echiparea tehnică şi
edilitară, importan~a istorică şi cuJturală, turistică, economică. Se vor supune propunerile dezbaterii publice
timp de 1O zile, se vor organi7.a scdinţe ale activului de partid şi adunării cu locuitorii pentru lămurirea
problemelor ridicate şi pentru consultarea cetăţen ilor. P"tnă la 1 aprilie se vor trimite propunerile spre aprobare
Subcomisiei Centrale însoţite de documentaţla de susţinere a lor. După aprobarea lor şi de către Consiliul de
Miniştri se va trece la constituirea noilor organe comunale de partid şi de stat. Trecerea unor comune sau sate
de la un judeţ la altul se va face cu asentimentuJ conducerii ambelor judeţe, nu este indicat să nu existe
denumiri de comune care să nu corespundă măcar cu denumirea unui sat component, să se facă propuneri
pentru schimbarea. denumirii comunelor care au acelaşi nume, propunerile de denumiri să răspundă
aspiraţiilor populaţiei respective, indicaţiile date de conducerea de partid să se îmbine cu aspiraţiile oamenilor
de acolo" 16•
Intr-un referat din 4 mai 1968 aJ Comisiei judefene se prezintă câteva din propunerile făcute de
cetăţeni. Astfel s-a propus ca satul Ghirişa să fie arondat la comuna Ardud şi nu la comuna Belciug, comuna
Săuca să fie menţinută, inclusiv cu satul Cean, comuna Hurezu Mare să cuprindă şi satul Racova, care să nu
fie înglobat în comuna Supuru de Jos, satul D obra să treacă la comuna Acîş şi nu la Supur. Satele Foieni şi
Urziceni să formeze o singură comună cu sediul la Poieni. Comuna Homoroade să aibă sediul la Homorodu
de Mijloc, care are dotări superioare şi trei I.AS. şi nu la Homorodu de Jos. Satul Aciua să trecă la comuna
Ardusat, datorită distanţei mici care le desparte. Comuna Moftinu Mare să fie menţinută deoarece are putere
economică, dotările necesare şi încă n-au fost consuJtaţi pe această temă. Satele Sărătura şi Gerăuşa să treacă
la comuna Ardud, unde muncesc în acelaşi colectiv şi nu la comuna Viile Satu Mare. Reşedinţa comunei Ceha!
să nu fie la Cehăluţ, care n-are dotările necesare şi nici populaţie mare. Satele Ciumeşti şi Marna Nouă să
aparţină de comuna Foeni şi nu de Sanislău . Satul Lunca Apei să se unească cu Lunca PotăuJui, satul Ghenei
să fie comună sau să aparţină de oraşul Carei, satul Ghileşti să aparţină de Tăşnad şi nu de comuna Căuaş,
satul Stîna să fie arondat la comuna Belciug şi nu Ja Socond. Satele Becheru şi Chisău să aparţină de comuna
Pir şi nu de Santău, satuJ Ghirolt să aparţină de comuna Căuaş şi nu de Moftinu Mic. Comuna Moftinu Mare
să fie formată din satele Ghirolt, Istrău şi Sânm iclăuş. Comuna Valea Vinului să fie formată din satele Măriuş
şi Roşiori şi să aibă reşedinţa la CuJciu Mare şi nu la Cărăşeu. Reşedinţa comunei Bogdand să nu fie în satuJ
Bogdand, ci la Babţa, satul Gelu să fie trecut la comuna Mădăras. Satul Urziceni Pădure să fie arondat
comunei Urziceni şi nu la Foieni. Comuna Baba Novac să fie fonnată din satele Gelu, Novăceni şi Ghirişa.
Comunele Hurezu Mare, Hrip şi Vama să fie menţinute în actuala componenţă. Satul Giurtelecu HododuJui
să treacă la comuna Cehu Silvaniei iar satul Istrău să aparţin ă la comuna Craidorolţ şi nu la Moftin. Satul
Pişcari să fie arondat comunei Terebeşti, care să aibă în componenţă şi satul Baba Novac. Comuna Tirşolţ
pierde satul
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satul Boineşti. Satul Marna să aparţină de oraşul Carei iar Bîrsău de Sus să fie
comună cu reşedinţa l~ Bîrsău de Jos. Oraşul Tăşnad să fie oraş de subordonare judeţeană. Satele Cărăşeu şi
Lipău să fie arondate comunei (uleiu, satul ~icău comunei Crucişor. Satele Hrip şi Ruseni să formeze
comuna Ambud iar satele Soconzel şi Stîna să formeze comuna Socond. S-a propus desfiinţarea a 23 de
comune din totalul celor 81 existente şi anume: Dindeşti, Mădăras, Gerăuşa, Baba Novac, Ghirişa, Bercu,
Cărăşeu, Chereuşa, Ciumeşti, Eriu Sâncrai, Vezendiu, Ghenei, Păuleşti, Hrip, Hurezu Mare, Potău, Moftinu
Mare, Sânmiclăuş, Prilog, Răreşti, Sătmărel, Stîna, Supuru de Sus" 17•
Într-o notă de prezentare, nedatată, cu privire la propunerile cetăţenilor, Comisia judeţeană a facut
următoarele recomandări: „menţinerea comunelor Dorolţ, Tarna Mare, Cehăluţ, Batarci, Doba, Berveni,
Călineşti, Vetiş, Piscolt, Turulung, Odoreu, Căpleni, Certeze, Bogdand, Hodod, Turţ, Livada, Bixad, Săcăşeni,
Gherţa Mică, Pir, T'trşolţ, Petreşti, Terebeşti, Cămîrzana, Vama şi Bîrsău. Desfiinţar_~a comunelor Hrip,
Vezendiu, Ghirişa, Sânmiclăuş, Sătmărel, Mădăras, Săuca, Răreşti, Gereuşa, Ghenei, Supuru de Jos, Baba
Novac, Eriu Sâncrai, Homorodu de Jos, Poieni, Dindeşri, Potău, Moftinu Marc, Bercu, Prilog, Păuleşti,
Ciumeşti, Culciu, Valea Vinului şi Hurezu Mare. S-a propus o nouă delimitare a comunelor Sărăuad,
Terebeşti, Crucişor, Micula, Tiream, Apa, Căuaş, Socond, Craidorolţ, Urziceni, Pomi, Andrid, Acîş, Viile Satu
Mare, Homoroade, Botiz, Belciug, Lazuri, Santău, Cărăşeu, Moftin, Supur, Oraşu Nou, Sanislău, Halmeu,
Ardud, Medieşu Aurit. S-a mai propus ca reşedinţa comunei Păuleşti să nu fie la Ambud ci la Păuleşti,
comuna Cehăluţ să aibă denumirea de comuna Ceha!, iar 46 de case de la satul Agriş, care este la comuna
Botiz, să treacă la comuna Micula."18
Într-o al tă informare făcută de Comisia judeţeană de partid şi de stat pentru îmbunătăţirea organizării
administrativ-teritoriale a judeţului Satu Mare se arată că: „în această comisie au fost atraşi specialişti din toate
domeniile de activitate, buni cunoscători ai problemelor ce necesitau o atentă analiză şj studiu în această
acţiune. Comisia Judeţeană a alcătuit 7 colective formate din activişti de parti~ fleputaţ:i, cetăţeni de prestigiu,
cadre didactice şi alţi intelectuali care au desfăşurat o muncă permanentă de consultare a maselor, explicînd
criteriile care stau la baza constituirii noilor comune, adoptate de Conferinţa Naţională a partidului. La
elaborarea propunerilor pentru delimitarea administrativ-teritorială s-au avut în vedere indicatorii demografici,
economico-sociali, culturali, orientarea şi acordul activiştilor de partid şi de stat din comune, cererile C.A.P. şi
cetăţenilor şi pe de altă parte criteriile de delimitare stabilite pe baza măsurilor elaborate la conferinţă. Datele
obţinute au fost studiate, prelucrate şi sintetizate împreună cu toate sesizările scrise primite din partea
cetăţenilor sau a conducerii diferitelor organizaţii obşteşti. Comisia s-a pronuntat la 25 martie 1968 pentru:
formarea a 54 de comune şi a 2 comune suburbaoe; formarea a 8 comune în Oaş care au un specific
etnografic deosebit; menţinerea în actuala delimitare a comunelor Petreşti, Pir, Bîrsău şi Săcăşeni deoarece sînt
formate din sate izolate, la distanţă mare de alte centre comunale, desfinţarea lor ar fi adus multiple neajunsuri
locuitorilor din aceste aşezări rurale. Restul comunelor au fost contopite în aşa feJ încât în marea lor
majoritate formează aşezări rurale puternice care întrunesc toate criteriile prevă:mte pentru delimitarea
administrativ-teritorială a comunelor. S-a avut în vedere distanţele cate separă satele componente de centrul
comunal. Satele de reşedinţă să fie dotate cu ~lădiri administrative necesare bunei funţionări a consiliilor
populare, să fie aşezate pe principale artere de circulaţie rutiere şi-n nemijlocita apropiere a staţiilor C.F.R."19.
„Comunele configurate în 1968 erau de multe ori foarte mari, existau comune cu 15 sate, care
depăşeau cu mult cadrul comunal tradiţional, fără să existe între satele arondate o legătură şi o afinitate
structurală firească, atât de necesară unei funcţionalităţi organice"20.
Locuitorii diferitelor aşezări ale judeţului au trimis, în lunile februarie, martie, aprilie şi mai, pe adresa
Comisiei judeţene, mai multe propuneri cu privire la delimitarea administrativă a localităţilor lor. Astfel,
locuitorii din Giurtelec au cerut să aparţină de Cehu Silvaniei, de care îi desparte doar 6 km. şi să nu fie nevoiţi
să meargă 86 de km. pînă la Satu Mare. Într-o altă petiţie, 453 de cetăţenj din Dindeşti şi Irina au solicitat ca
centrul de comună să fie la Dindeşti, care este mai dezvoltat şi are perspective mai mari, şi nu la Aodrid. La 20
aprilie, cetăţenii din Hrip au cerut menţinerea comunei Hrip, formată din satele Ruşeni, Tătăreşti şi Tireac,
deoarece arhiva de stare civilă este la ei, comuna este foarte veche, distanţa între sate este de maxim 5 km, are
utilităţile necesare, distanţa pînă la comuna Păuleşti este de 17 km. şi fac cheltuieli mari cu autobuzul. Această
cerere este sprijinită şi "de 96 de locuitori din Tătăreşti. In răspunsul primit de la Comisia judeţeană se arată că
comuna Hrip nu întruneşte criteriile de populaţie, satele Tătăreşti şi Amaţi sunt la peste 1O km de comună
care nu beneficiază nici de căi de comunicaţie. La 15 aprilie 1968, locuitorii din Aciua se adresează direct
cerea în
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Comisiei Centrale de la Bucureşti, arătând că doresc să aparţină de comuna Ardusat, jud e ţul Maramureş ,
deoarece acolo au fost şi pînă în 1950, distanţa este mică, au aceleaşi tradiţii şi sunt înrudiţi cu ei, au contribuit
la construirea şcolii din Ardusat, 75% din locuitori lucrează la Baia Mare de care îi despart doar 16 km şi tot
acolo îşi trimit copii Ia şcoală.
La 14 martie, locuitorii din satul Cămîrzana au solicitat ca sediul comunei, să fie Ja ei în sat, aşa cum a
fost şi pînă în 1956, nu la T"irşolţ deoarece distanţa este mare. Ei arată că au în sat un dispensar uman, moară,
cămin cultural, „au conlucrat cu grănicerii pentru prinderea infractorilor, ar lipsi un program cultural pentru
educarea tineretului pentru că altfel am fi expuşi huliganilor, neavând Miliţie". Se cere alipirea la comună a
satelor ALiccni şi Turţ Băi , iar satul Boineşti să treacă la comuna T"trşolţ. La rândul lor, locuitorii din Tîrşolţ cer
Ia 5 februarie să formeze o comună, împreună cu Boineşti care este aproape şi cu care muncesc în comun.
Din partea satului Cămîrzana au avut mult de suferit deoarece Ic-au demolat şcoala şi dispensarul şi au
construit un cămin cultural şi o bibliotecă. Sumele votate prin contribuţie bănească voluntară au fost folosite
tot pentru Cămîrzana. Locuitorii se duşmănesc între ci, datorită păşunilor şi lemnului şi nu doresc să fie ataşaţi
Ia o comună necooperativizată, deoarece s-ar ştirbi autoritatea de unitate cooperativizată. I.la 1O februarie, ei
revin cu o altă petiţie arătând că „cererile lor au fost luate în rîs de cei de la primărie din cauza unor oameni
mai slab pregătiţi care au fost ~rintre ei", toate suprafeţele de păşune şi pădurile au fost date la Cămîrzana,
deşi satul lor a fost printre primele din raion, tot ce s-a construit în aceşti ani va fi neglijat. La 18 aprilie,
sătenii din Săuca au cerut menţinerea comunei, formată din satele Cean, Silvaş la care să se alăture satele
Becheni şi Chisău de la comuna Santău. Această propunere va fi respinsă deoarece comuna ar avea teren
accidentat, nu are nici căi de comunicaţie şi nici nu îndeplineşte criteriul populaţie. Locuitorii din Valea
Vinului au cerut la 16 martie, menţinerea comunei deoarece au obiectivele economice şi social-culturale
necesare, satul Llpău să aparţină de comuna lor şi să nu fie comuna la Pomi. Cetă~enii din Roşiori au solicitat
Ia rândul lor, la 18 martie 1968 ca reşedinţa comunei să fie la V alea Vinului pentru că ei nu au cerut niciodată
să aparţină de comuna Pomi.
Sătenii din Pişcari au cerut la 15 februarie, să fie comună deoarece au o tradiţie agricolă, fiind o
comună veche. Dacă nu o să devină comună, atunci să aparţină de comuna Tcrebeşti şi nu de Craidorolţ. La
24 ianuarie 1968, sătenii din Terebeşti solicită şi ei să fie reşedinţă de comună, deoarece arhiva de stare civilă
este la ei, au fost membri ai ASTRA prin Ioachim Georgescu, l-au susţinut pc protopopul Gheorghe
Mureşanu împotriva episcopiei de la Hajdudorog, de~n la biserică o mulpme de cărţi bisericeşti vechi, există
două C.A.P. şi un S.fat popular model, un magazin universal, o gară, tot a doua clădire fiind nou construită, va
fi electrificat în totalitate. La 28 februarie, ei revin cu o altă cerere prin care solicită să formeze o comună cu
satele: Pişcari. Gelu, A.liza şi Baba Novac, deoarece sînt o aşezare veche de la 1270, au fost şi pînă acum
centru de comună, atrag prin gară pe locuitorii din Gelu şi Pişcari, poziţ:ia materială a C.A.P. este mai
puternică, au vatră lingvistică cu satul Pişcari şi sînt în bună înţelegere şi frăţietate cu ungurii.
La 1O aprilie 1968, locuitorii din Moftinu Mare se adresează direct Comitetului Central al P.C.R.
cerând menţinerea comunei pentru că în 1967 au executat un volum mare de muncă voluntară, sunt buni
gospodari, au trotuare, străzile sunt aliniate, este electrificată, au două staţii C.F.R., circulă 4 autobuze, au o
moară, 2 şcoli, dispensar uman, maternitate, bibliotecă, oficiu P.T.T.R. iar satul Terebeşti să fie la ei. „Cererea
noastră plină de adevăr nu a fost luată în considerare deşi condiţiile stabilite sunt întrunite pe deplin, solicităm
dm tot sufletul a se lua în considerare această cerere".
La 16 mai, sătenii din Racova au cerut să aparrtnă de comuna Hurezu Mare şi nu de Supuru de Jos,
deoarece distanţa este mare de 10 km, n-au mijloace de transport, nu s-a ţinut cont de factorii geografici şi
demografici ,Ja noi este deal şi la ei este şes şi tnundaţii, am cerut deplasarea organelor de partid dar acestea
nu au venit, satul fiind lăsat ca o victimă dacă nu se iau în considerare plingerilc noastre. Dacă cererea noastră
nu va fi rezolvată atunci nu YOm merge Ia Sfatul popular din Supur şi vom fi fără sfat ca şi rară popă"
Locuitorii din Hurezu Mare se adresează şi ei Comitetului Central la 9 martie 1968, cerând menţinerea
comunei, împreună cu Babţa şi Dobra, aşa cum sunt din 1878 „deşi cei din Dobra fiind iehovişti, o sectă
ilegală care induce în eroare populaţia, vor să fie la comuna Acîş". Cetăţenii din Hcip solicită la 21 aprilie să nu
aparţină de c01mma Păulcşti deoarece sunt cenlru de comună din 1393, au localuri şi şcoală, distanţa este prea
mare. La fel, cei din Tătăreşti vor la comuna Hrip şi nu la Viile Satu Mare )ar cei din Ruşeni care au umblat
din casă în casă ca să nu aparţină la Hrip sînt cei care au furat din avutul obştesc, deşi erau în posturi de
răspundere'', se cere destituirea lor şi cercetarea de către organele de partid şi de Miliţie.
La 16 aprilie, sătenii din Becheni şi Chisău cer să aparpnă la comuna Săuca ca şi pînă în 1963,
deoarece sînt o localitate de şes şi este distanţa prea mare. Locuitorii din Săuca solicită la 17 aprilie, să formeze
o comună împreună cu Becheni, Cean, Chisău şi Silvaş deoarece au dispensar, cămin cultural, şcoli, magazine,
s-au făcut multe realizări şi nu au drumuri bune de acces la Santău. Locuitorii din lstrău cer să nu fie la
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comuna Moftinu Mic ci la Craidorolţ, deoarece distan~a este de 5 km, acolo merg la moară, la piaţă şi
dispensar, au legături culturale şi economice. La 11 martie, cetăţenii din Giurtelec solicită să aparţină la Cehu
Silvaniei unde merg la târg, la spital şi la şcoli, distanta pînă la Satu Mare este de peste 80 km. şi pierd mult
timp şi bani pe drum. La 6 mai, locuitorii din Baba Novac cer menţinerea comunei alcătuită din satele: Gelu,
Novăceai şi Ghirişa. Cei din Ghirişa cer acelaşi lucru, la Baba Novac fiind staţie C.F.R., sunt în relaţii de
prietenie, să nu aparţină de comuna Beltiug cu care există neînţelegeri şi au ca legătură doar un drum pietruit.
Tot la 6 mai, cetăţenii din Culciu Mare solicită să fie la ei centrul comunei Valea Vinului şi nu la Cărăşeu. La
aceeaşi dată, locuitorii din Urziceni Pădure cer să nu aparţină de comuna Foeni deoarece drumul are 11 km. şi
este impracticabil, au un C.A.P. puternic economic, interesele lor converg spre Urziceni „altfel s-ar muta
sediul Miliţiei şi ar slăbi controlul la frontieră". La 4 mai, sătenii din Gelu cer să aparţină de comuna Mădăras
şi nu de Terebeşti, deoarece nu au căi de acces. La aceeaşi dată, sătenii din Babţa cer să fie centru de comună
împreună cu: Bogdand, Racova şi Stîna, pentru a se face un drum de piatră între localităţi.
La 4 mai din acelaşi an, locuitorii din Roşiori, Măriuş şi Valea Vinului solicită să formeze împreună o
comună deşi nu îndeplinesc criteriile economic şi demografic. Aceiaşi cerere fusese înaintată de locuitorii din
Valea Vinului, la 29 aprilie 1968, în care solicitau pentru a îndeplini şi criteriul demografic, includerea satelor
Lipău şi Sîi, comuna Cărăşeu fiind prea întinsă. La 30 aprilie sătenii din Moftinu Mare cer formarea unei
comune împreună cu satele Ghirolt, Ghilvaci şi lstrău. La 3 aprilie, cei din Ghirolt solicitaseră să aparţină de
comuna Căuaş unde le merg copiii la şcoală şi unde este staţie C.P.R. şi nu la comuna Moftinu 1\1ic. La 23
aprilie, locuitorii din Becheni şi Chisău cer să fie arondaţi la comuna Pir, care avea dotările necesare şi nu la
Săuca deoarece nu au mijloace de transport. La 19 aprilie, sătenii din Stîna cer ca să formeze o comună
împreună cu Soconzel sau să fie ataşaţi de comuna Belciug şi nu de Socond, unde nu au drumuri de acces.
Locuitorii din Ghileşti solicită la 22 aprilie, să aparţină Ia oraşul Tăşnad şi nu la comuna Căuaş pentru a se
asigura dezvoltarea satului.
La 23 aprilie, cei din Ghenei cer să formeze o comună cu satul Răduleşti deoarece au dotările
necesare, au putere economică şi vechime sau să fie ataşaţi de oraşul Carei. La aceiaşi dată sătenii din Ciumeşti
cer să fie ataşaţi la comuna Foieni şi nu la Sanislău, datorită distanţei scurte de doar 3 km „ar putea fi făcut un
drum de piatră şi s-ar ridica nivelul de trai". La 2 martie, ei solicitaseră formarea unei comune cu satele: Berea,
Marna şi Viişoara, cu care se află în relaţii bune şi au fost o comună veche, având edificiile necesare. La 25
martie, locuitorii din Marna au cerut să fie arondaţi la oraşul Carei, deoarece distanţa este scurtă, au tren, acolo
merg la spital şi la şcoli şi nu la comuna Sanislău. La 5 martie, se cere stabilirea centrului de comună la Cehal
care are numărul necesar de locuitori, clădiri suficiente şi o bună situaţie economică. La 13 aprilie, sătenii din
Sărătura şi Gerăuşa au solicitat să aparţină la comuna Ardud unde au şcoala, arhiva şi lucrează în comun şi nu
la Viile Satu Mare. La 31 martie şi 14 aprilie, cetăţenii din Aciua revin cu cererea de a aparţine de comuna
Ardusat
La 18 aprilie, locuitorii din Poieni cer să fie comună la ei şi nu la Urziceni, care are populaţie puţină,
C.A.P. este slab şi nu are dotări. La 24 aprilie, ei revin cu o altă cerere, prin care cer satul Ciumeşti cu care să
formeze o comună sau să fie ataşaţi de oraşul Carei. Sătenii din Dobra cer la 15 ianuarie, să nu fie arondaţi la
comuna Supuru de Jos nici la Hurezu Mare deoarece drumurile sînt rele şi nu au dotările necesare, ci să fie la
comuna Acîş de unde ·Se aprovizionează şi unde lucrează la LA.S. La 17 aprilie, locuitorii din Racova solicită
menţinerea comunei Hurezu Mare, care are unitate geografică, acelaşi port românesc, muncesc în comun la
C.A.P., are obiectivele necesare şi să nu fie transferaţi la comuna Supur unde distanţa este mare şi nu au
mijloace de ttansport21.
·
La 14 mai 1968, apare Raportul privind deUmitarea administrativ-teritorială a municipiului, oraşelor şi
comunelor judeţului Satu Marc în care se arată că „manifestînd un interes deosebit faţă de măsurile iniţiate de
partid cu privire la îmbunătăţirea împărţirii administrativ-teritoriale a ţării, oamenii muncii din judeţul Satu
Mare au făcut o serie de propuneri legate de delimitarea comunelor şi oraşelor, propuneri care s-au bucurat de
toată atenţia din partea Comitetului jude~ean de partid, Consiliului popular judeţean, Comisiei judeţene de
partid şi de stat. Aceste propuneri împreună cu altele considerate pe deplin întemeiate, au fost acceptate şi
înaintate Comisiei Centrale de partid şi de stat pentru a fi solu~onate în favorabil. Trebuie să arătăm însă că
s-au făcut şi unele propuneri vădit subiective în contrazicere cu orientările privind organizarea comunelor pc
care comisia nu le-a luat în considerare. Astfel s-a propus menţinerea unor comune care nu întrunesc criterii
ca: numărul populaţiei, puterea economică, dotări şi înzestrări, resurse naturale, căi de comunicaţie. De
asemenea, s-au făcut unele propuneri de trecere nejustificată a unor sate la alte comune decît cele propuse de
comisie,Îară să se ţină seama de cerinţele care au determinat noua împărţire administrativă. Uneori, s-a putut
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constata că asemenea propuneri izvorau din nişte dorinţe şi interese ale unor persoane sau pur şi simplu din unele
ce nu au nimic comun cu principialitatea. Au fost de asemenea cazuri cînd unele persoane au ţlnut morţ:iş
ca satele lor să fie reşedinţe de comună deşi ele au o aşezare periferică, cu o populaţie redusă, nu dispun de dotările
necesare pentru centrele de comună. Este normal că asemenea susţineri unde argumentele erau înlocuite cu
dorinţa, nu au putut fi luate în considerare. Considerăm că activitatea desfăşurată de organele şi organizaţiile de
partid, Comisia jude~eană, cu sprijinul larg al activiştilor de partid şi de stat, al specialiştilor şi cetăţenilor de toate
categoriile a fost întru totul conformă cu indicaţiile date de conducerea superioară de partid şi de stat, iar lucrarea
elaborată este rezultatul unei munci prin excelenţă plină de răspundere şi principialitate. Numărul de comune care
vor avea sub 3.000 de locuitori va scădea de la 45 la 5 iar media populaţiei pe comună va creşte de la 3.232 la 4.694
de persoane. Vechea împărţire, cu fărămiţarea excesivă a aşezărilor rurale, puterea economică redusă a unor
comune dublată de un sistem greoi de soluţionare a problemelor au făcut ca oamenii muncii să piardă mult timp pe
drumuri în căutarea unei rezolvări la reşedinţa de raion şi chiar la regiune. Sîntem convinşi că în comunele ce vor
lua naştere pe baza propunerilor făcute, vom avea unităţi administrative puternice, viabile cu o populaţie unită prin
comunitatea de interese economice, social-culturale şi tradiţii. Noua organizare administrativ-teritorială va constitui
doar cadrul în care va trebui să-şi găsească valorificare marile posibilităţi de dezvoltare economică, şi socialculturală a judeţelor, oraşelor şi comunelor pe baza valorosului potenţial material şi uman de care dispunem"22.
S-a înglobat administrativ la oraşul Satu Marc ca localitate componentă, comuna Sătmărcl care ayea numai
1.493 de locuitori şi nu dispunea de o putere economică corespunzătoare nevoilor sale de dezvoltare. Era necesară
trecerea oraşului Satu Mare ca municipiu de categ. II a. Oraşul Negreşti Oaş rămînca în vechea delimitare
administrativ-teritorială, deoarece nu avea în imediata vecinătate comune, care să i se poată ataşa. Oraşul Carei cu
comuna Căpleni avea 13.716 ha şi o populaţie de 24.671 de locuitori, solicita încadrarea în oraşele de categ. l a.
Oraşul Tăşnad cuprindea satele: Cean, Blaja, Valea Morii, Tăşnadu Nou şi avea 4.587 ba şi 6.910 locuitori. Avea
ataşată comuna suburbană S:lrăuad formată din satele Cig şi Raţiu. Nouă comune întruneau criteriile referitoare la
delimitare şi nu aveau în apropierea lor nici un sat care ar mai putea fi înglobat în teritoriul lor administrativ. Alte 9
comune sînt menţinute deşi nu întruneau criteriul de populaţie. „Prin nota telefonică nr. 24.808 din 16 noiembrie
1968 de la Consiliul popular Satu Mare către Comitetul pentru problemele adminstraţiei locale se face o ul timă
modificare administrativă prin trecerea satului Giungi de la comuna Acîş la comuna Belciug şi a satului Bicău de la
comuna Crucişor la comuna Pomi"23.
Noua împărţire administrativ-teritorială a fost definitivată, în ceea ce priveşte delimitarea municipiilor,
oraşelor şi comunelor, la sfirşitul anului 1968, cînd a fost adoptată Legea nr. 55 din 19 decembrie 1968 pentru
modificarea Legii nr. 2 privind organizarea administrativă a teritoriului R. S. România, din 16 februarie 1968, prin
care s-au stabilit unităµIe administrativ-teritoriale, denumirea şi componenţa acestora, municipiile şi oraşele
reşedinte de judeţe, precum şi satele reşedinţe de comune - care sînt prevăzute în anexa acestei legi.
„Din această situaţie statistică precum şi din expunerea de motive a Legii nt. 55 din 19 decembrie 1968
rezultă la nivel naţional urmlltoarea structură administrativ-teritorială: 39 de judeţe, 47 de municipii, 189 de oraşe,
604 localităţi componente ale municipiilor şi oraşelor, 2. 706 comune din care 145 suburbane şi 13.149 de sate, din
care aparţineau municipiilor şi oraşelor un număr de 232. Anexa modificată a Legii nr.2/1968 precizează, de
asemenea, organizarea administrativă a municipiului Bucureşti în cele 8 sectoare numerotate, cele 12 comune
suburbane şi 23 de sate aparţinătoare şi delimitarea teritorială a acestora"24.
Urmărind documentele vremii, obscvăm că acţiunea de organizare administrativă a teritoriului României a
fost intens politizată, fiind coordonată pe plan local de activişti de partid, nereuşind, în mare măsură, să
îndeplinească dezideratele locuitorilor multor sate din judeţul Satu Mare. Aceste neajunsL1ri create au determinat
stări de tensiune, la nivelul comunită~lor săteşti, care persistă şi az.i.
ambiţii
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Repere ale percepţiei comunismului în lumea rurală
Augustin Ţârău

Procesul de aliniere a agriculturii româneşti la modelul sovietic a fost declanşat de către partidul
comunist încă din anul 1944. Acesta urma să se desfăşoare gradual, pe parcursul mai multor etape, în
tandem cu dinamica ascensiunii coaliţiei de stânga la putere.
Primul pas a fost consumat odată cu aplicarea reformei agrare, când, sub paravanul unui generos
program de reforme economico-sociale adresat păturilor sărace, s-a urmărit atomizarea marii proprietăţi
funciare din sectorul privat. P.C.R. şi-a făcut cunoscute intenţiile la 24 septembrie 1944, în paginile
ziarului "Scânteia", unde a dat publicităţii "Proiectul de Platformă al Frontului Naţional Democratic din
România". În economia sa, acesta cuprindea, alături de pachetul de măsuri ce decurgeau din sarcina
îndeplinirij Convenţiei de Armistiţiu, o serie de revendicări de natură economică menhe să atragă
simpatia populară. Sferei agrkole îi era rezervată "Exproprierea marii proprietăţi de la 50 ha în sus şi
împroprietărirea cu acest pământ a ţăranilor fără pământ sau cu pământ puţin; Procurarea de inventar
agricol pentru aceşti ţărani, pe seama marii proprietăţi şi a statului; Anularea datoriilor ţărăneşti către
bănci şi către stat"1.
În şedinţa F.N.D., din 24 ianuarie 1945, analizând proiectul viitoarei legi pentru reformă agrară,
vorbitorii au fost conştienţi de faptul că actul preconizat nu putea satisface nevoia de pământ a ţărănimii,
datorită deficitului de teren arabil existent în ţară, şi cu atât mai puţin necesarul de subzistenţă. Mai mult,
au fost conştienţi că aplicarea unei atari măsuri echivala cu un recul economic, în condiţiile în care ţara
avea de plătit uriaşe despăgubiri de război Uniunii Sovietice şi se afla angajată cu trupe pe frontul
occidental. Acestora li se adăugau nevoile de într;ţinere ale armatei de ocupaţie sovietice, dublate de
efortul de refacere economică pe plan intern 2. In faţa acestor priorităţi au prevalat însă indicaţiile
transmise de la Kremlin, care vizau tocmai dezintegrarea marilor moşi i3.
Aşa-zisele masuri cu caracter reformator îşi aveau rădăcinile în seria de directive elaborate la
Moscova. Prima dintre directive, prevedea, printre altele "Desăvârşirea reformei agrare prin confiscarea
marilor moşii şi ruinarea moşierilor; Micile gospodării ţărăneşti trebuie desfiinţ.ate pentru a-i lipsi pe
ţăranii mici proprietari de pământ, de maşini şi de vite. Aceasta va deschide calea spre absorbirea lor în
sistemul colectivizat; Îndreptarea populaţiei rurale spre industrie. Dezvoltarea întreprinderilor industriale
în România"4.
Urmând :).Ceastă direcţie, guvernul Groza a adoptat, la 23 martie, decretul-lege pentru reformă
agrară, în baza căruia au fost expropriate 1.468.946 ha, dintre care 1.109.562 au fost împărţite la 917.777
familii de ţărani. Şi în judeţul Bihor, pulverizarea averilor moşiereşti, prin intermediul reformei agrare, a
adus mari mutaţii în structura proprietăţii agrare.
De pe urma reformei agrare, statul s-a ales cu importante rezerve de teren, care au fost înglobate
fermelor proprii, deja existente, iar o parte au fost destinate înfiinţării altora. Ţărănimea nu s-a bucurat
prea multă vreme de binefacerile operaţiunilor de împroprietărire derulate pe parcursul perioadei 19451948, efectele acestora fiind depăşite în anul 1949 de procesul de colectivizare şi, în consecinţă, anulate.
Aşadar, condiţiile erau pregătite pentru trecerea la aplicarea următoarei etape a procesului de
socializare a agriculturii, a cărei desfăşurare a fost dirijată tot pe baza unei directive sovietice. Aceasta
cuprindea următoarele indicaţii privitoare la agricultură: ''Politica faţă de mica gospodărie urmează acest
curs, pentru a face gospodăria particulară nerentabilă. După aceea trebuie începută colectivizarea. În
cazul în care ar interveni o re7.istenţă mai mare din partea ţăranilor, trebuie redusă împărţirea mijloacelor
de producţie, repartizarea lor, concomitent cu creşterea obligaţiilor de predare a cotelor. Dacă nici aşa nu
se ajunge la rezultatul scontat, trebuie organizat ca agricultura să nu poată asigura aprovi7.ionarea cu
1 Scâ11tna nr.

6/ 26 septembrie 1944.
l<D111â11ia· Via/a politi&ă ;„ tlotummt• 1945, Arhivclc Srarului din Românie, Bucureşti, 1994, p. 80-93.
>Ioan Chipcr, Florin Const:anriniu, MotfeM stalinist tfe sol'ittizyn a Românin, p. 3, în "Arhivele Totalitarismului", nr. 3/ 1995, ""'d şi Gheorghe Zamfirescu,
Soiittiz.area Români,;, oP=J><<liviil!!opolitică, p. 20, în ''Arhivele Totalitarismului", nr. 1/ 1995.
•Ioan Chiper, Florin Const:antiniu, loc. tit., p. 28.
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alimente a ţării, astfel ca necesarul să trebuiască acoperit din import; Se vor exercita presiuni asupra
serviciilor publice, în sensul ca acestea să nu acorde acte doveditoare a proprietăţii asupra pământului.
Actele vor arăta doar calitatea de lot dat în folosinţă, dar niciodată pe aceea de proprietar a
deţinătorului"S.

Principalul factor invocat de către conducerea comunistă în argumentarea necesităţii trecerii
agriculturii româneşti pe făgaşul modelului colectivist a fost generat de imposibilitatea obţ:inerii unui
randament optim pe suprafeţe de cultură reduse. Or, paternitatea operei de fărâmiţare a proprietăţii
agricole aparţinea chiar reprezentanţilor forţelor de stânga.
Încercăm în cele ce urmează să stabilim câteva dintre reperele generale care au jalonat gândirea
ţărănimii din judeţele situate în vestul României, în raport cu politica agrară promovată de regimul
comunist.

RELATIA: COMUNISM = COLECTIVIZARE

'

Reacţia ţărănimii româneşti, ostilă prin tradiţ:ie regimului comunist, nu a întârziat să se manifeste
sub diferite forme. Lumea satelor a perceput comunismul ca pe un raport cauzal negativ, formulat în
relaţia algoritmică <comunism
colectivizare = foamete>, finalitatea fiind cea care a şi generat, la scurtă
vreme, reacţii violente. Neîncrederea masei ţărăneşti era alimentată şi de proasta calitate a celor înrola~ în
partid, cadrele P.C.R., în legătură cu care activistul Câmpeanu Iosif, responsabil pe linie politică de
organizaţia comunistă din comuna Bale (Bihor), raporta că printre membrii partidului sunt şi oameni
contra Guvernului şi Partidului, care aţâţă lumea şi care "au declarat că în parlament sunt pantofari,
croitori şi alţ:i ştrengari cari fac diferite promisiuni şi nu fac nimic pentru popor". Cei nominalizaţi au fost
cu toţii unguri. Vina pentru acest mod de receptare a fost dată pe chiaburi, care, se spune că i-au
influenţat pe oameni.6
Ne propunem să surprindem, sub forma unui colaj, o serie dintre aceste clişee prezente în
mentalitatea lumii rurale în perioada debutului procesului de socializare a agriculturii, aşa cum au fost ele
monitorizate de către organele de informare din cadrul partidului comunist.
Însărcinat să testeze reacţia ţăranilor din comuna Sânlazăr (Bihor), activistul P.C.R., Baru, relata
faptul că majo ritatea sătenilor au primit câte 1-2 iugăre de pământ la reformă şi nu vor să intre în colhoz,
fiindcă nu cunoşteau modul în care se va face plata la seceriş şi treieriş. Această nelinişte era întreţinută
de către două persoane, care aveau putere de convingere asupra tuturor locuitorilor comunei. În raport se
spune că "Toată comuna este ţinută în mână de către tov. Horgoş Teodor, fost prizonier în U.R.S.S.,
reîntors acasă în 1946. El agită oamenii spunând că se apropie colhozul şi că în Rusia nu se primeşte
decât 300 gr. de pâine pe zi", iar "Anghel Pantelimon nu vrea să audă de cooperativă şi agită mulţimea"'·
Nu au avut succes nici intervenţiile întreprinse prin organizaţia locală a U.F.D.R., în cadrul
căreia, delegata judeţeană a abordat problema înfiinţării colhozurilor, combinată cu ideea organizării unei
grădiniţe pentru copii, însă fără rezultat, fiindcă preoteasa şi învăţătoarea au refuzat.
Situaţ:ia se prezenta aproape identic şi în comuna Utvind (Bihor), localitate majoritar maghiară.
Activistul Badioc, prezent la şedinţa organizaţiei U.P.M. din localitate, în care a fost prezentat programul
de colectivizare, sublinia faptul că şi maghiarilor le este frică, considerând că "iscălirea adeziunilor (la
cooperativă) aduce după sine intrarea în colhoz". Femeile din organizaţia U.F.D.R. au discutat şi ele
problema adeziunilor şi "şi-au arătat neîncrederea ce o au faţă de cooperativă" , dar şi a salarizării pe
timpul secerişului, "spunând că vor grâu, căci nici azi nu au făină în casă şi că de câteva luni au numai

=

mălai"8.

În comuna Tămăşeu (Bihor), activistul Faur a constatat că la şedinţa organizaţiei de partid, în
momentul când a fost analizată problema cooperaţiei, majoritatea membrilor şi -au retras adeziunile
fiindcă "nu înţeleg rostul acestor adeziuni şi nici motivele pentru care trebuie să treacă toată averea ce o
posedă în prezent''9. La fel s-a întâmplat şi la şedinţa organizaţiei U.P.M. din localitate, la care au
participat 66 din cei 120 de membri. Când a fost ridicată problema chiaburilor, ţăranii le-au sărit în
5 lbidtlll.

Arhivele Na~onale - Dircc~a jud. Bihor, (în continuare AN-Djflh).fand ComikMjJ1d. B®ral P.C.lt, dos. 499/ 1949, f. 16.
Ibidem, f. 15.
lbidtlll.
9 lbidtm, f. 16.
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"unul din ei a spus că aceştia sunt fraţii lor". Organizaţia comunală a U.F.D.R. manifestă
de chiaburi, copiii acestora fiind primiţi la grădiniţă, care, de altfel, oferă şi alimentele. Nici
în comuna Bale starea de lucruri nu era prţa diferită, aici circulând zvonul "că după seceriş se face
colhoz", iar în privinţa plăţii salarizate a secerişului, lumea era preocupată de felul "acum cum se vor
aproviziona cu alimente, dacă nu vor primi pentru seceriş plata în natură" 10 .
Activistul Roth Andrei, care răspundea de comuna Niuved (Bihor), relata, că a constatat, la
şedinţa Sindicatului Agricol, frică de colhoz, manifestată de majoritatea ţăranilor. Acesta era de părere că
vinovat de această atmosferă negativă era colegul său, activistul Kărner, datorită căruia "s-a interpretat
greşit prelucrarea statutului cooperaţiei, unde printre altele, membrii cooperativelor declară că vor
respecta statutul fiindu-le frică că vor trebui să intre în colhoz". K:Orner, s-a disculpat afirmând că "ţăranii
nu au spirit revoluţionat ca muncitorii din fabrici deoarece se tem că-şi vor pierde averea". Nici în acest
sat nu se simţea ascuţişul luptei de clasă, deoarece "comuna întreagă este în familie, sunt în relaţii de
rudenie unii cu alţii, nu au ură faţă de chiaburi, susţinând că la ei nu există chiaburi în comună, dar şi cei
care sunt, îi ajută pe ei şi nu îi pot urî". 11
Femeile din organizaţia U.F.D.R. considerau şi de că semnarea adeziunilor echivalează cu actul
de înscriere în colhoz, la care se adaugă neîncrederea în Guvern, care le confiscase separatoarele de
grăsimi şi o râşniţă de porumb. Delegam] U.P.M. a reuşit să convoace numai 65 de membri din cei 110, şi
se plângea că nu au fos t înţelese directivele Rezoluţiei din 3-5 martie, din care pricină era imposibilă
organizarea unei gospodării colective în comună, în timp ce delegatul U.T .M. era disperat că are puţini
membri în organizaţie, şi aceia din pătura chiaburilor, în vreme ce tineretul sărac evita înscrierea "din
cauza zvonului care circulă prin comună în legătură cu adeziunile pentru cooperativă" 12 .
În judeţul Satu Mare, analizând impactul produs odată cu înfiinţarea primelor gospodării agricole
colective, au semnalat că „după ce a aflat chiaburimea satului de această acţiune, ne-a făcut multe greutăţi
în această muncă, căutând să antreneze femeile împotriva intrării bărbaţilor lor în gospodăria colectivă,
lansând zvonuri că «Cei care intră în gospodăria colectivă, dacă vor să iasă din comună, trebuie să ceară
bilet de voie» şi că «pe copiii celor înscrişi ii va lua statul» că «o să-i oblige pe femei şi copii să lucreze în
orice stare se vor găsi» că «cei care intră, n-o să aibă dreprul să umble la biserică» şi că «deocamdată vă ia
cu frumosul în munca colectivă, dar mai pe urmă, statul o să exproprieze tot avutul vostru»"13. Acest din
utmă zvon, a fost argumentat de către opoziţie cu exemplul „fabricii de vagoane Unio, care a fost o
cooperativă şi cu ocazia nationalizării a fost nationalizată cu celelalte fabrici".
In comuna Păuleşti (Satu Mare) „chiaburimea şi câteva elemente duşmănoase'', adică plutonierul
Vlad Ioan „deblocat", gestionarul cooperativei şi delegatul sătesc „au dus o muncă pentru a speria
populaţia din sat, mergând până acolo că au ameninţat pe cei înscrişi că o să le aprindă casele dacă fac
colhoz în comună" 14 . Tot în Păuleşti desfăşura propagandă împotriva colectivizării „un cetăţean, fost
prizonier în U.R.S.S., care este unealtă a chiaburimii, a lansat zvonuJ că în colhozurile din U.R.S.S.,
oamenii mor de foame" 15. Zvonul a fost combătut de organizaţia locală a U.P.M. care a adus un alt fost
prizonier în U.R.S.S. care a infirmat aceste afirmaţii.
Raportorul îşi exprima regretul că „nu ne-am ocupat suficient de cei întorşi din U.R.S.S., astfel că
în loc să-i întrebuinţăm noi ca agitatori pentru popularizarea U.R.S.S., îi întrebuinţează chiaburimea"16.
toleranţă faţă

A
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RELATIA: COLECTIVIZARE = FOAMETE

'

Temerile ţărănimii au fost alimentate de neputinţa guvernanţilor de a rezolva penuria alimentară,
care, paradoxal, greva traiul lumii rurale.
Într-un raport, pe luna ianuarie 1949, întocmit de secţia informativă a partidului era semnalat
faptul că, la sate, chiaburimea răspândeşte zvonul că din primăvara anului 19 50 "Romcerealul va colecta
întreaga recoltă şi tot el va face repartizarea produselor către ţărănime, şi că încearcă să continue şi pe
mai departe zvonul cu colhozurile, spunând că de la primăvară Romcerealul va strânge toate produsele
w Ibidem.
Jbidem, f. 17.
12 lbit!tm.
li

13 Arhivele Naţionale - Di recţia jud. Satu Mare, (111 continuare AN-DJSi'v!),jo111! Comilet11/j11d Sa/11 Mare al P.C.R., dos. 22/1949, f. 10.
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Ibidem, dos. 22/1949, f. 11.
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agricole şi tot prin Romcereal se va împărţi porţia pentru ţărani"l7. În luna februarie 1949, tot aşa,
"chiaburimea din comuna Bratca (Bihor), căutând să defăimeze planul de însămânţări, a lansat zvonul că
ţărănimea va munci mai mult şi va mânca mai puţin în anul acesta" 18.
Normele de raţionalfaare a consumului de f'aină panificabilă, introduse de partid, au amplificat
suspiciunile ţăranilor, care "în legătură cu folosirea de 15% făină de mălai în pâine, au lansat zvonul că
grâul a fost transportat în Uniunea Sovietică" 1 9. Aceeaşi convingere a fost reiterată în luna mai, pe timpul
campaniei de însămânţare. Se spune că agricultorii au invocat lipsa de sămânţă şi au declarat "că să nu se
însămânţe7.e, întrucât recolta va fi luată şi transportată în U.R.S.S."20.
Ţăranii din comuna Bale erau îngrijoraţj în privinţa salarizării secerişului, manifestându-şi teama
"că nu le va fi lor asigurată hrana dacă nu vor primi cereale'', cu atât mai mult, cu cât, din mărfurile "la
liber" de la Cooperativă nu se poate cumpăra nimic deoarece oamenii nici mălai nu au21, iar cei din
Buduslău (Bihor), în urma propagandei pro-colectivizare, îi averti7.au pe amatori că "dacă vă înscrieţi în
gospodării colective, o să muriţi de foame Dacă vreţi să ştiţi ce este colhozul, întrebaţi pe foştii
prizonieri. Dacă vreti să nu mai vederi copii, înscrieti-vă în colhoz"22.
'
'
.r
Spectrul foametei s-a acutizat odată cu declanşarea campaniei de seceriş. ln luna iulie 1949, în
comuna Sânlazăr (Bihor), ţărânii nu erau de acord cu salarizarea muncilor secerişului : "în legătură cu
plata secerişului în bani, printre ţăranii săraci circulă zvonul că vor fierbe în viitor banii ca să-i
mănânce' '23 . Cei vinovaţi de această percepţie erau chiar propagandiştii trimişi la sate, care - observă
jude~eana de partid - "Odată cu prelucrarea contractului colectiv al muncitorilor salariaţi agricoli, a fost
prelucrat că nu se va mai permite nici o formă a plăţii în natură, a dijmei şi că toate muncile se vor
executa în bani" 24.
Situaţia s-a generalizat până şi la nivelul gospodăriilor agricole de stat, unde "Salariaţii agricoli au
ridicat problema cum li se va asigura grâul, şi au cerut să se secere în natură sau să li se asigure că vor
putea cumpăra grâu contra banilor sau vor primi cartelă".
Nota telefonică transmisă de Alexandru Moghioroş, cu privire la completarea dosarelor
membrilor de partid din mediul rural, s-a izbit de refuzul acestora de a da curs unei atari cereri. În raport
este oferit exemplul comunei Sânlazăr din plasa Marghita "unde 18 tovarăşi au refuzat să dea
autobiografii, acest caz a fost determinat în urma faptului că din această comună, unii tovarăşi au plecat
în U.R.S.S. şi reacţiunea satului a lansat zvonul că aici care dă autobiografie vor fi încadra~ în gospodării
colective" 2s.
Frica de colectivizare a declanşat şi atitudini tragi-comice, aşa după cum este relatat cazul
întâmplat în comuna Buduslău, prima cooperativizată din judeţ, unde "mama unui tânăr membru de
partid, care s-a înscris în această gospodărie, într-una din zile, când s-a întors acasă de la munca câmpului,
vecini au spus că mama lui a vrut să se spânzure, legându-şi o frânghie peste mijloc şi agăţându-se de
grinda casei. Când au venit vecinii şi au găsit- o agăţată acolo sus, au întrebat-o ce face. Ea a spus că «mă
spânzur pentru că băiatul meu a înscris pământul în colhoz şi eu nu vream>. Vecinii i-au spus, făcând o
glumă cu ca, că «dacă vrei să te spânzuri, de ce-ai legat frânghia de mijloc şi nu de gât ?», la care ea a
răspuns «pentru că dacă legam frânghia de gât nu mai puteam trage aern"26.
Un raport al judeţenei de partid Satu Mare, relata că în comuna Micula „culacii şi oamenii
acestora, se prezintă, în special la mori, unde se strâng ţăranii, şi declară că ei fac parte din gospodăriile
colective Păuleşti şi Botiz, şi îndeamnă pe ţărani, ca nu cumva să intre şi ei, deoarece acei care sunt
membrij colectivelor, cu dragă inimă ar vrea să iasă, dar cine iese din colectiv este arestat de securitate"27
( ...) „în comuna Cerneşti, reac ţiunea a lansat zvonul că gospodăria colectivă se poate face numai în cazul
dacă toţi intră în acest colectiv, o parte numai din comună nu poate furma o gospodărie colectivă" 28 , iar
I'
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„în comuna SatuJung, un grup de \ărani sunt hotărâţi să intre în G.A.C. [dar] însuşi secretarul organizaţiei
de bază şi preşedintele Frontului Plugarilar nu vor să intre"29. Un alt zvon vehiculat pe la sate spunea că
„cei care vor fotra în Goscol prestează 100 de. zile în mod obligatoriu, iar restul zilelor cLin anul respectiv,
va fi dus să lucreze obligatoriu la Canalul Dunării"'.10.
Nici cei care optaseră până la urmă pentru sistemul colectivist nu se arătau prea mulţumiţi. În
raionul Sânicolau Mare, Regiunea Arad, mulţi cLintre membrii G.A.C. nu reuşeau să priceapă sistemul
colectivist. Pentru această situaţie erau făcuţi vinovaţi chiaburii. Printre cei nedumeriţi se numărau
colectivişrii Tomici Milan şi Todorov Uroş din Sâmpetru Mare (Arad), care „vin în gospodărie şi lansează
zvonul, spunând că particularii primesc cereale multe şi nu au lucrat atât cât ei, şi că membrii colectivişti,
de ce nu împart imediat toate cerealele"31 , iar colectivistul Crocneanu Nicolae din G.A.C. Nerău (Arad),
care „atunci când s-a împărţit avansul de 15%, a început să strige, spunând că în G.A.C. se împarte cu
deca, şi că trebuie să primească tot, nu numai atât"32.

IMAGINEA COMUNISTULUI
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umană

care a servit la alimentarea rândurilor membrilor de partid a fost una deosebit de

diversă. În primul an după încheierea celui de-al Doilea Război MoncLia~ organizaţiile P.C.R. din judeţele
din vestul ţării au fost sufocate de elemente aparţinând etniilor maghiară şi evreiască, printre care se mai
strecurau diverşi naivi sau oportunişti români (anexa nr. 1). Dacă reprezentanţii primei categorii
răspundeau

prin prezenţa lor comandamentelor determinate de soarta Transilvaniei de Nord în ecuaţia
comunizării României, membrii comunităţii evreieşti urmăreau recuperarea poziţWor economice şi
sociale deţinute în perioada anterioară conflagraţiei moncLiale. În ceea ce-i _rriveşte pe români, majoritatea
vizau schimbarea standardului lor social şi implicit pe a celui material. In anii următori, tot mai mulţi
româ.ni au fost încurajaţi să se înscrie în partid, documentele judeţenelor ale epocii reclamând o
permanentă criză de elemente româneşti, realitate ce greva negativ procesul de seducţie a societăţii, în
special a celei rurale.
O prezenţă mai masivă a elementului românesc în cadrul structurilor comuniste se va simţi după
anul 1948, pe parcursul desăvârşirij procesului de geneză a partidului unic, determinată de „înghiţirea"
formaţiunilor satelite ale P.C.R. Majoritatea lor au venit cLin direcţia Frontului Plugarilor şi a P.S.D. Cu
toate acestea, şi după finalizarea programului de epurare a cadrelor, derulat în perioada 1948-1952,
echilibrul etnic al compoziţiei etnice a organizaţiilor de partid cLin cele trei judeţe nu a fost surmontat,
balanţa înclinând în continuare în favoarea minoritarilor (anexa nr. 2).
Nu întâmplător, printre principalele motive care au generat repulsia lumii ţărăneşti faţă de
comunism s-a numărat cel legat de pre7.enţa masivă a alogenilor în formaţiunea ce-l reprezenta, care,
extrapolată, a avut darul de a adăuga la eticheta partidul o dublă conotaţie a epitetului „străin". De
cealaltă parte a imaginii comunistului s-a situat gama manifestărilor comportamentale, materializată
adeseori în abuzuri, specifică organelor de partid şi slujitorilor acestora. Acest aspect a fost întreţinut
permanent de proasta calitate a celor recrutaţi să îndeplinească sarcinile reclamate de procesul de
sovietizare.
În 10 octombrie 1949, angajaţii G.A.S. Holod (Bihor) se plângeau de comportamentul
administratorului fermei, Anton, care „are o atitudine cLictatorială cât şi ieşiri brutale faţă de muncitori. În
loc să coordoneze şi să lămurească muncitorii, îi face bandiţi şi-i terorizează că-i va aresta cu miliţia"33.
Exemplul nu a fost ales întâmplător, deoarece, după cum s-a putut constata în cLiverse situaţii, miliţia s-a
comportat adeseori ca un organism suprastatal, special, cu puteri nelimitate, încălcând teritoriul rezervat
factorilor politici locali. La 11 martie 1952 preşedintele Comitetului Executiv al Sfatului Popular al
Regiunii Crişana s-a adresat cu o plângere ministrului de interne, Teohari Georgescu, în care spunea că
"Semnalăm următoarele abateri sau conflicte ale organelor Miliţiei cu organele locale ale Sfaturilor
Populare sau cu populaţia"34 - după care erau punctate cele mai sugestive dintre aceste fapte: "În Raionul
lhide111, f. 11.
Ibidt111, f. 21.
lt Arhivele Naponale - Direcţia jud. Arad (în continuare AN-DJA),.fond SfnM Popii/ar al Rtgiunii Arad- Srrfi1mta Sem/anal, dos. 25/ J953, f. 50.
J2 Jbidtm.
ll AN·DJBh,fa11d Co111i1e111/j11tl. Bihor al P.C.R., do~. 472/1949, f. 38.
'.14 Idr.111.Jol/(f Jftttul Pup11/a1· al fugiu11ii Crifa11a- 1lir1111/ Drxunm11elor Stmle, <los. 48/1952, f.n.
2'>
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Şimleu, comuna Camăr, miliţienii Varga Ioan şi Szilagyi, ca şi Mureşan Ioan, şeful Miliţiei Camăr, în ziua
de 5 februarie 1952, întâlnind pe stardă 4 tineri care cântau, i-au chemat la Mili\ia comunală, unde pe
unul dintre ei, Szentmihilyi Vasile, l-au bătut în aşa hal încât a doua zi, când trebuia să se prezinte la
recrutare, a trebuit să fie dus cu căruţa". Tot "în Raionul Şimleu, la 19 februarie 1952, s-au prezentat în
comuna Carastelec 4 miliţieni de la Miliţia Raională Şimleu, care, după ce s-au prezentat la sediul Sfatului
Popular, s-au dus în comună şi s-au îmbătat 2 :dle de-a rândul, în 19 şi 20 februarie 1952. În ziua de 20
februarie 1952, s-au prezentat la sediul Sfatului cetăţeni, aducând piese din armele miliţienilor. Pentru
acea zi, au convocat 30 de oameni la sediul Sfatului, cu care însă nu s-au ocupat, bând mai departe prin
comună". La fel, "în Raionul Săcuicni, în 7.iua de 25 februarie a.c., întorcându-se de la conferinţa raională
a şefilor de posturi de Miliţie, şeful postului de Miliţie din comuna Cbeşcreu, în trecere prin comuna
Cherechiu, fiind în stare de ebrietate, a intrat împreună cu un miliţian în curtea locuitorului Szabo şi a
vrut să violeze fata numitului. La alarma dată de aceasta, s-au adunat anumiţi cetăţeni. Şeful de post a dat
în aceşti oameni, apoi s-a dus la Sfatul Popular comunal, unde a legitimat delegatul de la Sfatul Regional
şi nu i-a lăsat pe funcµonari să muncească"( . . .) "Miliţia din comuna Biharca a luat în noaptea zilei de 14
februarie a.c. doi saci cu grâu de la cetăţeanul Sebestyen Geza din comuna Roşiori, care era în drum spre
piaţa din Oradea". "T ,a Aleşd: MiJjţia Raională a făcut presiuni asupra restaurantului Cooperativei, să
servească mâncarea în condiţiw1i oneroase pentru Cooperaţie, din care cauză în cursul anului 1951 a avut
pierderi de 540.784 lei vechi". "O serie întreagă de conflicte există între Sfatul Popular al oraşului Oradea
şi organele de Miliţie, în special în problema locuinţel<_?r. Miliţieni cu diferit<::: grade ocupă în mod
samavolnic locuinţe repartizate pentru populaţia civilă. ln rândurile populaţiei civile, muncitoare, s-a
creat un spirit nesănătos de pe urma acestor abuzuri". Era trecută apoi în revistă o scurtă cazuistică a
problemei: "În strada Pavel nr. 10, o cameră repartizată unui locotenent major cu sotia activistă, după ce
s-a goJjt, peste noapte a fost ocupată ilegal de un miliţian care refuză să elibereze camera. ln str. Breiner
Bela 29, un miliţian a ocupat în mod ilegal locuinţa la îndemnul responsabilului politic al Miliţiei. În str.
Samuil Micu Klein nr. 8, o locuin~ă reeartizată unui activist, care a zugrăvit-o cu 2.000 lei vechi, locuinţa
a fost ocupată ilegal de un miliţian. ln str. Dank6 Pista 24 s-a întâmplat acelaşi lucru cu o locuinţă
repartizată unui muncitor".
"A doua zi după reforma bănească, fără a anunţa Comitetul Regional P.M.R. sau Sfatul Popular
orăşenesc sau Regional, în piaţa Oradiei, Miliţia a început să adune într-un camion toate precupeţele,
cxpunân,_du-le în faţa populariei, ceea ce a produs panică în rândurile producătorilor şi ţărănimii"35,
In nota informativă sosită la Sfatul Popular al Regiunii Arad se relatează că, în scara zilei de 3
august 1952, în restaurantul Cooperativei „Pilana" din comuna Pilu, secretarul organizaţiei de bază a
PMR din comună, Pop Ioan, care era şi deputat, aflându-se în stare de ebrietate s-a încăierat cu locuitorii
Hărtău Gheorghe şi Negru Ioan. Pentru aplanarea conflictului, a intervenit noul preşedinte al Sfatului
Popular din Pilu, Cristea Pavel, aflat şi el în stare de ebrietate, care a făcut uz de armă, „a tras un foc de
revolver în sus, nu a împuşcat pe nimeni"3 6 . Respectivul organ de stat, se spune în raport, „are vkiul
beţiei, a mai provocat asemenea scandaluri şi cu sublocotenentul de grăniceri, State Ioan, care în prezent
este în Chişineu Criş (. . .) cu circa 2 luni în urmă. Preşedintele şi secretarul Pop Ioan, au mai provocat un
)

A

scandal in restaurant, acum 2 săptămâni in unnă şi În fiecare zi frecT'entcază restaurantul, consumând
băuturi alcoolice după care se dedau la scandal"37.

Rapoartele activiştilor din judeţul Satu Mare se arătau îngrijoraţi în legătură cu atitudinea
membrilor comunităţii evreieşti, în sânul căreia circula zvonul că acei evrei care obţin din partea unităţilor
unde sunt angajaţi, adeverinţe că acestea se pot lipsi de aportul lor, vor putea obţine dreptul de plecare în
Palestina. Ei au fost încurajaţi de reuşita a doi muncitori de la Uzinele Phonix din Baia M~rc, „şi mulţi
evrei caută să primească această dovadă, trăind cu gândul că astfel vor pleca în Palestina"38. Io acest sens,
a fost demascat cantorul Stern.
De partea cealaltă „reacţiunea română şi maghiară, drept urmare a acestor zvonuri, lansează
[zvonul] că evreii fug din ţară deoarece ştiu că vor veni timpuri grele la noi, iar reacţiunea evreiască arată

>S

Ibidem.
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în ţara noastră nu este nevoie de evrei (... ) dacă o astfel de dovadă ar ajunge în mâna reacţiunii,
aceasta ar putea-o folosi şi în presa străină, duşmană, ca o propagandă contra ţării noastre"39 .
Antisemitismul local era întreţinut şi de faptele reprobabile ale unor reprezentanţi ai etniei
evreieşti, sau de poziţiile ocupate de aceştia în viaţa socială şi economică. Era semnalat faptul că ,)n plasa
Seini există un spirit antisemit la care contribuie următoarele fapte: Cooperativa Seineana are un colector
cu numele Lo\\.'Î Alfred, care face colectări la sate în numele Cooperativei Seineana şi valorifică mărfurile
colectate în alte părţi, făcând diferite potlogării cunoscute de populaţie" care se exprimă „aceştia sunt
jidanii" - el a şj fost demascat de C.D.E.40, dar „contribuie la spiritul antisemit [şi faptull că compoziţia
naţională a Cooperativei Seineana nu este justă, fiind în majoritate din evrei, care în această plasă,
cunoscută ca plasă cu probleme naţionale ascuţite, nu poate fi admisă"41 , iar „în fruntea sindicatului din
plasa Seini este tov. Klein Anton, care este un rov. bun, cinstit, însă faptul că în toată plasa nu sunt decât
câteva familii evreieşti, nu este just ca el să fie în fruntea sindicatului" cu atât mai mult cu cât reacţiunea
speculează situaţia spunând „iată că sunteţi conduşi de evrei"42. Se considera că ,,la ascuţirea problemei
naţionale a contribuit şi soţia lui Balazs, de la Serviciul Sanitar Seini, care este responsabilă culturală în
biroul de plasă a U.F.D.R.-ului, a cărei soţ este chiabur şi care duce o propagandă antisemită deschisă în
cadrul şedinţelor U.F.D.R."43.
Populaţia evreiască din judeţul Bihor, înscrisă în C.D.E . se împărţise în două tabere, în luna
aprilie 1949, "acei care au fost patroni comercianţi şi-au închis prăvăliile, nici până azi nu s-au încadrat în
muncă, [ei] creează o psihoză de plecare în Palestina, aşteptând ajutor din partea anglo-americanilor, pe
când, partea evreilor muncitori, încadrându-se în organizaţia C.D.E.-ului, duce lupta şi demască pe acele
elemente ca unelte ale reacţiunii anglo-americane". Datorită acestui conflict, secretarul Metzler a renunţat
la func~e44.

***
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ANEXA 1
COMPOZ IŢIA

Nr.
Crt

Numele

COMITETULUI JUDEŢEAN BIHOR AL P.M.R.45

E tatea

Anul
înscrierii în

Profesia

F unctia

'

Şcoli

politice
urmate

P CR
2

1

Ilie Jean
Szilagyi Francisc

34

1944
1945

Mecanic
Zidar

Secretar
Secretar adj.

3

Czibulak Gavril

24

1945

Zidar

Secretar adj.

42

--Universitatea
maghiară

4

Vâlcea Dumitni

30

1945

Lăcătuş

5

Kiss Vasile

29

1945

Necalificat

6

Moş

Traian

31

1946

CI'R

Func~onar

Responsabilomanizatoric
Responsabilcadre
Responsabilpropairan dă

"Ibidem, f. 13.
"'' f/Jidem.
41

Ibidem.

" Ibidem.
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fbidem.

AN-D)Bb,fa11d Comild11/j11tl. Bihor al P.C. R., Jos. 471/ 1949, f. 130.
•>idem, dos. 242/1948-1949, f. 48.
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Ştefan

Gheorghiu
Şcoala medie
iudeteană
Şcoala

de

cadre
Şcoala

Constanta

Augustin Ţârău

176
Mariţan

7

1945

29

Ioan

Fotograf

8

Lukăcs

Vasile

34

1945

PicherCFR

9

Mariaş

Irina

31

1945

Rictuit0r

41

1945

Plugar

10

Turcu Ioan

Şcoala

Responsabiladminisrrativ
Responsabilsindicate
ResponsabilUfDR
Responsabil-

Cunsrama
Fără şcoală
Fără şcoală
Fără şcoală

ţărănesc

11

34
48
37
39
46
39
35
37

Szasz Andrei
Rata Iosif
Vantiu Ioan
Groza loan
Balogh Dummu
Bi.ilcsi Alexandru
Bărăny Emeric
Balazs Ileana

12
13
14
15
16
17
18

Lăcătuş

1946
1945
1945
1947
1945
1945
1945
1945

Ukătuş

CFR
CFR

Lăcătuş
Lăcătuş

Cizmar
Pantofar
Tipograf
Muncitoare

l'ără şcoală

Membrn
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

Pără şcoală

Fără şcoală
Fără şcoală
Fără şcoală
Fărl'i şcoală

Fără şcoală
Şcoala

medie

judeteană

19
20

25
23

Baritee Ioan
Litvin Florian

1945
1946

Brutar
Lăcătuş

CFR

Fără şcoală

Membru
Membru

Şcoala

UTM

Bucureşti

21
22

1945
1946

30
23

Balaj Andrei
Muscă Elisabeta

Strungar
Calfă-comerţ

Fără şcoală

Membru
Membru

Şcoala

medie

judeţeană

23
24
25

Waldmann Ladislau
Baru Ioan
Weissmann
Alexandru
Baros Ioan
Debelka Emeric
Jakabodcs Arnold
Molnar Ana
Bonaţiu Florian

26
27
28
29
30

40
37
31

1934
1945
1946

Avocat
Mecanic CFR
Muncitor

Membru
Membru
Membru

Fără şcoală

48
43
47
37

1945
1945
1932
1948

Pantofar
Lăcătuş CFR

Fără şcoală

?

?

Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

Lăcătuş

Rictuitor
T .ăcătuş

Fără şcoală
Fără şcoală

Fără şcoală
Fără şcoală
Fără şcoală

Universitatea
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Numele

functia

'

membru
de panid

activist

?

?

1946

1947

Coste
Constantin
Curtu
Florian

preş ed.

Comi Emil

secretarul
Regiunii Hihor

1946

prcşed.

1944

Pusztai
Alexandru

Unde a
activat
?

profesia
de bază
?

Mihai

cursuri de
partid

averea

Originea

?

?

?

1/2 ha

iăran sărnc

nu are

Muncitor

socială

Rcltiunii Bihor
V!Cepreşed

Regiunii Bihor

1947

1944

oraşului

Frontul
Plugarilor

Muncitor
agricol

P.C.R.

lmpcg.de

P.M.R.

mişcare

P.C.R.
P.M.R.

C.F.R.
Panrofar

regional
Oradea
Sereş
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preşed.

1945

1949

---

Pantofar

3 şi Gluni
şc. serală

de
MarxismLenin ism
Şc. serală de
llfarx1sm1.cninism
3 luni şcoala
serală de
Mancism Leninism

---

Rllionului

•;, dincr-o

ţăran sărac

casă
ţărănească

o

cas~

ţăcăne<ts-ci

Proletar
agricol

Aleşd

Varga Ioan

prcşed .

1947

1948

Raionului
Beius
Zirbău

Ioan

prcşed.

1946

1949

Sindic.
Agricol
P.M.R.

--

Şofer

Mecanic

IUionului
Mar~hita

46
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zile
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casă

ţăran sărac

ţărifle<t.ţ-că
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ţăran sărac
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Şuşman

prcşcd.

Teodo r

Raionului
Oradea

Vakarcs
Iosif

prcşcd.

1946

1947

P.C.R.
P.M.R.

Zidar

1946

1949

U.T.M.

1947

1948

1945

1949

177
nu arc

Muncitor

Tâmplar

3 lunj şcoal•
C.C. din
Constanta
3 luni

nu are

Muncitor

Sindic.
Unit
Minier

Mecanic

--

nu arc

Muncitor

---

Pantofar

nu are

Muncitor

Raionului
Salonta

Kali Ma1tin

preşed.

Raionului
Săcuieni

Bokor
Gheorghe

preş ed.

Curs seral

Raionului
Şimleu

ANEXA2
Evidenţa social-democraţilor necooptaţi

întocmită

Nr.

la 17ianuarie1948 de

în forurile Partidului Unic Muncitoresc.,
de cadre a Judeţenei P .C.R. Bihor47:

către secţia

Caracterizare

Numele

Crt
1

Nemeş

2

Borbely Iuliu

3

Doroftei Adrian

4

Kendi (Kohn)

5

Gazdag Coloman

6

Sântimbreanu Cotnt!l

7

Dr. Pisztiner Avram

8

Silaghi Gheorghe

Secretar şi membru în Comitetul Executiv al PSD-ului. Nu propunem la nici o muncă
pentru că a fost legionar şi a avut legături cu maniştii. Aderent al lui Titel Petrescu.
Responsabil cu propaganda şi membru în Executivul PSD. Nu propunem, pentru că a
fost de nenumărate ori spărgător de grevă şi trădător.
Membru în Comitetul Executiv a l PSD-ului. Nu propunem, pentru că este un
reactionar, a tinut legătură strânsă cu maoiştii.
Deputat parlamentar din partea PSD-ului. Nu propunem pentru nimica, pentru că a
fost şi este un duşman al clasei muncitoare, fost spărgător de grevă, fost agent al
sigurantei şi al fabricantilor.
Membru în Comitetul Executiv al PSD-ului. Nu propunem, pen~u că este oportunist,
spărgător de grevă şi duşman al Sovietelor.
Membru în Comitetul Ext!cutiv al PSD-ului. Nu propunt!m, pentru că este un om
imoral, <>Portunist, afemeiat şi afacerist fără scrupule.
Membru în Comitetul Executiv al PSD-ului. NU propunem, pentru că este un burghez
de clasa 1, oportunist, individualist, sionist, manierat.
Membru în Comitetul Executiv al PSD-ului.Fără nici o manifestare politică, inactiv,

9

Crişan

Membru în Comitetul Executiv al PSD-ului. Pasiv,

Florian

Ştefan

necorespunzător.

Gheorghe

nehotărât,

n-are simpatie,

necorespunzător.

10

Popa Alexandru

Membru în Comitetul Executiv al PSD-ului. Inactiv, oportunist, trecut obscur,

11
12
13

Juhisz Carol
Szupkai Nicolae
Damian Constantin

Membru În Comitetul Executiv al PSD-ului. Este şovinist, duşman al PCR.
Membru în Comitetul Executiv al PSD-ului. Viaţa particulară, imorală, betiv, cartofor.
Membru în Comitetul Executiv al PSD-ului. Duşman al regimului actual.

necorespunzător.

Evidenţa social-democraţilor propuşi

pentru a îndeplini funcţii în cadrul
Partidului Unic Muncitoresc

Nr.

Numele

Caracterizare

Crt

47

1

Stanciu Enea

2

]'v[illc Victor

3

Nagy Adalbert

Secretar General al PSD-ului, organizapa judeţeană Bihor. Este ales în comisia mixtă
judeţeană a PUM-ului, totodată, delegat judeţean. La congres nu propunem.
St:cretar al organizapei judeţene PSD Bihor. Este ales ca delegat judeţean. La congres
nu propunem.
Secretar organizato1·ic al PSD-ului, judeţul Bihor. !Vlembru în comisia mixtă judeţeană a
PUM-ului. Este ales ca delegat judeţean. Propunem ca delegat la congres.

idem, fond Comit#11lj11d. Bihor al P.C.R , dosar nr. 242/1948, f. 43.
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4

Neagu Cristea

5

Vanea Dumitru

6

Valu nga Maricta

7

Drăghici

8

Barany Emcric

9

An<lcisi ! uli u

Gheorghe

Membru în Cumicetul Executiv al PSD-ului. ~te ales ca delegat jude\ean. La congres
nu propunem.
Membru în Comitetul executiv al PSD-ului. Memb ru în comisia mixtă judc\eană a
PUM-ului. D eleJ;.!l juderean.
Membră în Co mitetul Executiv al PSD-ului. E ste aleasă ca delegat jude1ean. Propunem
ca dele1?11t la con2J:eS.
Membru în Comitetul Executiv al PSD -ului. Este ales ca deleg-.i.t judeţean. La congres
nu pro punem.
Membru in Comitetul Executiv al PSD-ului. E~te ales ca delcgar judeţean. Propunem
pentru cooptarea la Secto rul l Oradea.
Membru în Comitetul Executiv ru PSD ului. Este ales ca delegat jude\ean. La congres
nu propunem.

Băile

"Valea Măriei" din Vama

Oaş

(încercare de monografie)*t

Gheorghe Haiduc
Începuturile Băilor ''Valea Măriei" şi activitatea acestora până la Primul Război Mondial
1. Aşezarea geografică. Comuna Vama este aşezată în partea de N-E a depresiunii Oaşului, la
poalele munţilor Gutâi. Hotarul ei cuprinde deopotrivă toate formele de relief: dealuri, coline, podişuri şi şesul
format din luncile râurilor : Talna Mare, Talna Mică şi Tur. Toate aceste forme de relief dau comunei noastre
un cadru natural mai mult de deal decât de şes. În el se îmbină frumuseţile vegetale forestiere de deal cu
plantele naturale de şes şi cu cele cultivate de om, care nici ele nu sunt lipsite de farmecul lor natural. Satele
cu care se învecinează Vama au aproape aceleaşi forme de relief: satul Racşa, Oraşu-Nou, Prilog, Tur şi oraşul
Negreş ti-Oaş. H o tarul comunei se întinde înspre S-E până la "Trei Holmuri", făcând hotar cu comuna
Cicârlău, Nistru şi Tăuţi Măgheruş.
În timpurile străvechi, potrivit unor date istorice culese din documente vechi şi unele informaţii
locale transmise din generaţie în generaţie, se spune că, până la începutul sec. al XVTI-lea, întreaga zonă era
acoperită cu păduri seculare de diferite specii. In zonele de deal predominau pădurile de foioase şi în mică
parte cele de molid, care deşi au fost exploatate, prin regenerări, mai ales naturale, au rămas aceleaşi.
În depresiunea luncilor, în partea de N-V a hotarului Vama, vecină cu satele Prilog şi Tur, zona era
acoperită cu păduri seculare de stejar, ale căror exploatăre totală s-a încheiat pe la sfârşitul sec. al XIX-iea
locul lor fiind luat de terenurile agricole. O rămăşiţă a acelor păduri de stejar de odinioară este şi cea de la
Valea Măriei, care, prin suprafaţa ei redusă, se aseamănă mai degrabă, cu un parc recent amenajat şi nu cu o
pădure seculară.

În acest cadru natural s-a dezvoltat şi perpetuat populaţia din această localitate, întregită, rând pe
rând, şi de populaţia maghiară şi chazară (evreiască), venită de aiurea şi împământenită aici. La acel cadru
natural, despre care am vorbit mai sus, se mai adaugă un factor natural important care dă zonei multe
avantaje.
2. Clima zonei Valea Măriei. În Vama, ca şi în întreg Oaşul, clima este blândă, cu veri calde,
toamne lungi şi ierni bogate în zăpezi, iar vânturile se prezintă sub forma de curen~ de aer permanenţi şi după
anotimp. Aceşti factori stabilesc o climă moderată metliteraneană. Cele mai frecvente vânturi pe la noi bat din
partea de S-E şi V. În ceea cc priveşte precipitaţiile, anual ajung în general la 756,7-760 cm3/m 2, iar presiunea
atmosferică este, în general, 741 mm coloană de mercur.
3. Bogăţiile subsolului. Depresiunea Oaşului este împărţită în trei bazine, care sunt men~onate şi în
lucrarea lui Ioan Veleca, cu privire la economia Ţării Oaşului între anii 1960-1964. Vama face parte, după
descrierea automlui, din bazinul Negreşti. În satul Luna, este o mină de cărbune - care a fost exploatată până
în anul 1968. Şi la Vama s-au găsit filoane de cărbune la sup rafaţă, în locul numit "Pârâul Seleşat" şi guri de
mină de aur, în locul numit "Cioncaşu lui Gabor'', unde se presupune că s-a extras minereu de aur până pe la
sfârşitul sec. al XVIII-iea. Apoi, la Dealul-1\fare şi Toutvar se găseşte un fel de nisip fin, de culoare gălb uie,
numit "fien", pe care-l foloseau olarii în amestec cu argila la făcutul vaselor şi se presupune că acel nisip a fost
folosit şi la fabricarea sticlei de la Huta-Certeze. Dar bogăţiile cele mai importante sunt izvoarele de ape
sulfuroase din Jocurile numite "Puturoasa, Boroşteni şi Adeguş", precum şi apele alcaline2 carbogazoase, sub
formă de il'.voare, care se găsesc la Valea Măriei şi de care ne vom ocupa în mod deosebit.
4. Scurtă istorie a începuturilor Băilor Valea Măriei. Istoria Băilor din "Vale" se pierde în negura
timpului, dar, mergând pc un fir cronologic, se ştie că "Castrul Medieşu-Aurit" - "Cetatea" (fig. 1), cum este
ea denumită în popor, trece din proprietatea "MAUR1Ţ1LOR" în proprietatea "BATHOREŞTILOR" cu
întreg domeniul ce-i aparţinea. Apoi, pe la 1620, proprietarul "Cetăţii" era Contele LOnyay Zsigmond, căruia
i-a aparţinut şi domeniul acesteia în care erau cuprinse şi câteva sate din Ţara Oaşului, printre care şi Vama 3.
Proprietatea s-a perpetuat între membrii familiei mai bine de un secol, când nu se cunoaşte clar prin
I "' Nota redacţiei: Penau a întruni condiţiile minime de publicare, avân<lu-se în vedere că prezintă unele infoDllaţii documentare inedite,
lucrare a fost restructurată şi rearanjată (cantitativ, ştiinţific şi stilistic) de către redactorul responsabil de număr (C. Gracl).
2 Apele alcaline sunt apele carbogazoase cu efecte terapeutice.
'Nagy Peter, "Nagybâtl)'a is knn!Jike" (Baia Man şi it11prej111i1J1i.k acesteia), cf. Mo11ogrofia oraşu/lri Baia Marr, Ed., 1980, p. 312-320.
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ce împrejurări Cetatea Medieşu Aurit, împreună cu posesiunile ce-i aparţineau, sau o parte din acestea, au
revenit Coroanei Imperiale, adică Mariei Tereza. După unele cercetări , se presupune că a dobândit-o prin grad
de rudenie cu nobilii maghiari care au stăpânit-o înainte de-a veni aceasta la Tronul Imperial, dar putea fi şi o
altă cauză, neloialitatea acestor conţi faţă de coroana imperială. Aici, istoria este puţin controversată, pentru că
la Vama, ca proprietară a unui domeniu, o găsim pe contesa Eva Darvay (1773) şi, pe un all domeniu, pe
Ludovik Yarny, nume care sunt cuprinse şi în Urbariul Mariei Tereza introdus, în 1774 şi în cornitarul Satu
Mare.
În paralel, însă, cu explicaţiile date mai sus, în rândul populaţiei din zonă, se ştie şi s-a perpetuat
credinra că Cetatea Medieşu Aurit, împreună cu domeniul ce-i aparrmea, era în stăpânirea Mariei Tereza.
Aceste afirmaţii sunt susţinute şi de către unii bătrâni din Vama cu care am stat, de multe ori, de vorbă4, care
şi ei, la rândul lor, au primit informaţii de la părinţii şi bunicii lor, precum şi unele documente scrise, găsite în
arhiva fostei biserici greco-catolice, din care reiese că "Valea" care defineşte cele două hotare dintre Vama centrul de comună cu notariat cercual şi satul Tur, care sat, până în anul 1947, îi aparţinea acesteia, adică
Vămii, împreună cu pădurea de stejar ce o înconjoară era posesiunea Mariei Tereza. Fiind un loc pitoresc, în
mijlocul unei păduri, a fost ales ca loc de odihnă şi tratament de către cei care îl posedau înaintea ei. Având în
vedere şi faptul că aici. se găseap ş i se găsesc multe izvoare cu apă carbogazoasă, s-a ajuns la ideea înfonţării
unei staţiuni balneare. Io modernizarea lor la acele timpuri se presupune că s-a implicat chiar familia imperială
- adică Maria Tereza. De aceea poartă şi numele "Mariavolgy" şi se spune că aceste construcţii au fost zidite
prin înţelegere cu contele Anton Karolyi, care era stăpânul domeniului din satul Tur. Staţiunea era amplasată
între cele două hotare, partajare care se păstrează până în zilele noastre.
Pentru a întări şi mai mult afirmaţiile noastre, cum că Maria Tereza a avut tangen ră cu aceste locuri,
se dovedeşte şi prin aceea că bisericii greco-catolice şi celei reformate le-au fost atribuite mari suprafeţe de
terenuri, aşa numitele "eclejii". Bisericii greco-catolice i-au fost atribuite mari suprafeţe, care, la apariţia
cadastrului, după 1864, au fost considerate 77 iugă re cadastrale, iar celei reformate 79 iugăre cadasttale5 .
În acea perioadă, parohiile din Vama, de cult diferit, aveau cele mai mari suprafeţe de fond fu nciar
din Ţara Oaşului (datorită acelor donaţii precum şi altor privilegii, dar şi datarită faptului că, în Vama, în acea
perioadă, erau 25 de "nobili" (nemeşi), deopotrivă români ş i maghiari, iar în satul Tur 18). Membrii familiilor
unor conţi maghiari sau austrieci se socoteau în siguranţă6•
Această perioadă paş nică s-a perpetuat până în anii Revo luţiei de la 1848-1 849, când unii membri din
familia imperială, găsindu-se la cetatea Medieşu Aurit, au primit ordin să se retragă în Austria.
Acel refugiu a făcut ca şi cetatea, dar şi domeniul ce i-a aparţin ut, să fie părăsite, dar mai ales cetatea
nu a mai fost locuită de către viţe de conţi sau nobili şi, rând pe rând, s-au deteriorat, ajungându-se, în
perioada interbeli că, la un stadiu agravat de ruină, care con tinuă până în zilele noastre7 •
D omeniile din Vama şi Tur au ajuns apoi de un stăpân la altul, după cum m enţionează "TABLELE
URBARIALE". La Vama putem aminti de Samuel &!şei, Eva Darvai, Emeric Dessewffy, Wesselenyi,
Ladislau Irinyi, ele.
Astfel spun bătrânii satului, care, in multe cazuri şi pe bună dreptate, pot fi numiţi "memoria sau
enciclopedia satului". Aceştia, având o minte lucidă, scot la iveală date preţioase de istorie locală, printre care
şi aceea că în timpurile vechi stăpânii domeniilor nu erau niciodată cunoscuţi de supuşii lor şi în multe ca%Uri
proprietarii se schimbau, iar plebea măruntă nu era nici informată, dar nici interesată de schimbarea
intervenită, deoarece situaţia lor nu se schimba nici aşa cu nimic spre bine8.
Aşa se face că, pe la jumătatea sec. al XIX-iea, apare ca proprietar de drept pe domeniul Vama,
inclusiv Băile Valea Măriei, contele Vay Gabor, care, potrivit unor documente despre care am mai scris, şi-a
schimbat acest nume din T olvay şi care a avut un rol deosebit în a păstra ceea ce a moştenit de la înaintaşi.
Printre acestea se numără şi Băile Valea Măriei, dându-le acelor co nstrucţii şi fiecărui hotel în parte un nume şi
o înfăţişare deosebită, găsind de bine ca unul din hotele să poarte numele de "MARIA", ceea ce simboliza
n umele Mariei T ereza.

'lnfonnatori: Crăciun Ioan (1904-1 996) şi Dcmeter Gavrilă (1875-1 977) SLrada Mică. Vama.
'. Acr:lc de

donaţie ale Mariei T ere?:a au fost scoase la iveali de către preotul ono<lox l'aţCu F.milian in anul 1962. Informator. Haiduc Ileana

mvăţatm.re (n. 1930), strada George Coşbuc nr. 698. Vama, care, la cererea preotului l'ascu Emilian, le-a tradus în Limba roim\nă, în anul 1962 şi dupi

cum a a Armat preotul, au fose predare organelor de securitate.
: t•zi_l3ujor Dulgău, i~ "Satu Mare. Studii şi comunidri, IX-X", 1992-1993, p. 91 -106.
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fotormato r: Rnboun Ghcoghe (n. I919), strada George C()şbuc, Vama, de origine din Meclieşu Aurit. O altă informaiie cu privire l:i ceutc am
pmrut· O de la Cardoş Tcre7.a (1892 1972), care era fiicl de inv:'lt<ltor şi tatăl ci pc la 1·umătaica sec aJ XIX-I~· era 'invă a·ror 1•n M d "
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pov~stea copu or sai pagini c mone traJta de dansul, precu m şi venirea for la Valea Măriei.
8
Intormaton: Moraru Vasile (1910-1996), str. George Coşbuc, Vama, şi Piuian Ioan (1909-1991), su. George Coşbuc, Vama.
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5. Locul Băilor în contextul general ca staţiune şi aprecierea apelor alcaline de către forurile
balneare ale vremii. Timp de secole, apele alcaline din zona Oaşului au fost cunoscute şi folosite numai de
către localnici, apoi cu timpul vestea proprietăţilor lor curative s-a răspândit. Şi acest lucru s-a întâmplat atunci
când aceste domenii treceau din posesia unui conte în posesia altuia, care poate era mai interesat în
administrarea mai bună a averilor locului. Aşa s-a întâmplat şi cu partea de hotar denumită "Vale", care este
cuprinsă Între cele două hotare şi are forma unei vechi albii de râu, în subsolul căreia fa o adâncime de 2-3 m
se găseşte un strat de sare destul de gros, amestecat cu alte substanţe minerale şi care au dat naştere la 11
izvoare cu apă alcalină diferită, denumite pe plan local ".Borcut", fiecare apă de izvor având gust şi conţinut
chimic diferit.
Localnicii din cele două sate dar şi din împrejurimi cunoşteau bine importanţa şi folosirea apei în
diferite scopuri de vindecare ale unor boli interne şi externe. La acestea se mai adaugă pitorescul locului care
se găseşte în plină pădure de stejar, cu aici amenajate pentru plimbări, apoi se găseau părculete cu diferiţi
arbuşti şi fel de fel de plante ornamentale (flori), iar poienile pădurii au fost şi sunt şi astăzi presărate cu
floricele, după sezon şi anotimp: ghiocei, !uşte, narcise, creasta cocoşului, zambile de pădure, sânziene, cupa
mierlei, etc. Toate acestea constituie un bun loc de odihnă şi agrement şi în timpurile de faţă, ca şi în trecut. Se
presupune că odată descoperite aceste locuri, care, pc atunci aparţineau contelui Karolyi Sandor şi, mai târziu,
contelui Anton Karo\yi, ei fiind inipatorii, împreună ·cu posesorii din partea hotarului Vămii să se construiască
aici Staţiunea Băilor, între anii 1730-1750. Cărămida din care au fost zidite vilele a fost arsă pe proprietatea
contesei Eva Darvay, din marginea fostului conac, vis-a-vis de actuala pepinieră 9 • Pe fiecare bucată de
cărămidă era aplicat un "M" (Maria). Materialul lemnos a fost asigurat din pădurea existentă la acea vreme.
Pentru acoperiş s-a folosit şindrilă din acelaşi material lemnos de esenţă tare.
În acea perioadă toate construcţiile, inclusiv cele cu caracter social, se numeau "CASE", ceea ce se
dovedeşte şi prin pasajul de mai jos preluat din ''Monografia oraşului Baia Mare şi împrejurimi" scrisă de către
istoricul Nagy Peter în a doua jumătate a sec. XlX, în care este amintită şi Vama despre care se scrie, astfel:
" ... fzvoarele de ape sulfuroase de la Puturoasa şi cele alcaline din «Vale» de pe teritoriul comunei Vama se
parc că-s bune nu numai de băut dar şi împotriva reumatismului. Mulţi oameni săraci şi-au săpat gropi în
împrejurimile izvoarelor pe care le-au căptuşit cu adeag (argilă) apoi Ic-a umplut cu apă şi aruncat în ele pietre
înfierbântate şi aşa s-au scăldat sub cerul liber, iar cei înstăriţi au folosit apa în casele apropiate izvoarelor"IO.
Casele apropiate izvoarelor erau acele "VTLE" balneare în care erau şi băile şi se cazau persoanele înstărite,
venite aici fie pentru odihnă, fie pentru tratament, "unde se ajunge cu căruţa, cu trăsura sau cu trenul (...)
Linia ferată se găseşte la 2 km de Valea Măriei" şi pe atunci staţia (C.F.R.) avea două săli de aşteptare, care au
fost utilizate până prin anul 1965. Călătorii care veneau sau plecau de la băi cu trenul la clasa I sau II aveau o
sală de aşteptare, iar cei care călătoreau cu trenul la clasa a 111-a aveau o altă sală. În prezent clădirea este
închiriată şi are o singură sală de aşteptare.
Mai era un mijloc de transport de călători de la Şoseaua Naţională care trecea prin Vama Satu Mare Sighec, denumit în documentele vechi "omnibus" şi care a circulat în toată perioada interbelică, fiind
proprietatea lui Merza Iosif, proprietarul Băilor. Aşa după cum rezultă din documentele vechi, Staţiunea
Balneară Valea Măriei era tot aşa de căutată şi apreciată ca şi staţiunile Borsec, Vatra Dornei, Tuşnad, etc. (mai
ales în perioada interbelică, când nu se venea cu bilet de odihnă şi tratament, ci cu recomandarea medicului).
Din vechi timpuri, staţiunea era cuprinsă în evidenţa :Ministerului Sănătăfii, care, sub diferite forme,
populariza în rândul oamenilor avu~i ai acelor timpuri efectele benefice ale stapunii. Dar un rol şi mai mare în
privinţa cunoaşterii "Băilor" îl aveau, în primul rând, chiar proprietarii acestora, care de două secole erau
cunoscuţi de către cei din 7.0nă şi sunt menţionaţi mai sus, iar în afară de aceştia o putem arrunti, chiar şi
temporar, ca posesoare a acestora şi pe Maria Tereza. Apoi, pe la jumătatea sec. al XIX-iea îl găsim aici pc
contele Vay Gabor, care le-a stăpânit până în anul 1926. Şi aşa cum se scrie istoria, cu bune şi cu rele, putem
să arătăm că în Primul R~boi Mondial, Băile au suferit anumite stricăciuni, când ideile comunistului Bela Kun
au pătnms şi în Vama, încropindu-se chiar un comitet revoluţionar, format din 5 persoane: Amihăiesii Contra
Mihai, Gheorghe Cosma de pe strada Luna, Ravas Gabor (ţigan înstărit), l\i1ihai Fănăţcan şi Racăş Geza
Musteţosu, îndeplinind fiecare câte o funcţie în comitet.
Aceştia au început să împartă nu numai pământ ţăranilor, dar şi animale de muncă şi atelaje agricole
din conacele boiereşti. Apoi au ajuns şi la Valea Măriei, unde au dislocat geamuri, uşi şi duşumele. Din fericire,
partidul lui Kun, aici, nu a durat decât 3-4 săptămâni. Şi, după cum ştim, s-au format şi la Vama "Gărzile
Naţionale" de apărare, care au interzis să se facă distrugeri de bunuri în zonă.

9 lnform~tor: Robotin
111 Vezi Monogrnfia
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După rfaboi, a urmat o perioadă nu numai de refacere economică, dar şi de reparare a stricăciunilor
pricinuite în staţiune; se avea în vedere o continuă înflorire a acesteia, urmărindu-se nu numai crearea unor
condiţii mai bune de cazare, dar şi de agrement. Aici s-au amenajat baze sportive potrivite timpului de atunci,
bazine de înot, cai de călărie, ere., iar în hotelul Maria era o orchestră de muzică, angajată permanent; pe tărâm
medical, pe lângă cura de apă şi băi, medicul staţiunii mai recomanda masaje de care se ocupa un sanitar cu
numele de Venter Alexandru, care, dealtfel, era şi frizerul staţiunii, iar soţia acestuia, cu numele de lluşca,
poreclită "Lăcusta", era croitoreasă angajată. La nevoie, confecţiona sau repara îmbrăcăminte pentru musafiri.
Apoi, oaspeplor li se recomandau p]jmbări, jocuri sportive: tenis de masă şi de câmp, înot etc.
Vara se organizau tabere pentru copii de către diferite asociaţii, societăţi şi culte 11 , care durau pe toată
perioada vacanţei. Şi ca să fie cât mai în siguranţă, copiii şi oaspeţii veniţi aici, staţiunea era împrejmuită cu
gard înalt de sârmă, la intrare era o poartă din metal, care era asigurată cu un portar (paznic). Acesta
îndeplinea toate ordinele date de către proprietar, aşa că în staţiune se putea intra numai cu aprobarea
proprietarului. Populaţia din zonă putea pătrunde în sta~unc pentru a lua borcut numai scara şi în zorii zilei,
ca să nu fie deranjaţi oaspeţii cazaţi aici.
Şi pentru ca Monografia noastră să cuprindă date scrise autentice din trecutul istoric al acestora am
cercetat foarte multe documente scrise în limba maghiară pe care le-am tradus şi în limba română, printre care
şi fig. 2.
În cartea Dr. Papp Samu, Dr. Hank6 Vilmos, A Magyar Birodalom tisvtif!Jvizei is flirdohefyei (Staţiunile
balneare şi apele minerale ale Imperiului maghiar, Editura Autorităţ.ilor Balneare, Budapesta, 1907) este cuprinsă şi
Staţiunea Băilor Valea Măriei, la p. 177, tratând prin conţinutul ei aprecierea Băilor şi a apei alcaline din
izvoarele de aici de către medici, profesori universitari maghiari din acea perioadă, text care este tradus în
limba română după cum urmează:
a. Băile situate între hotarele Vama şi Tur sunt aşezate în partea de N-V a judeţului Satu Mare, la
încrucişarea hotarelor comunelor Vama şi Tur, împrejmuite de o pădure mare de stejar. Aici se găsesc
vestitele băi Valea Măriei, care, după nume, este cu adevărat vale şi este bogată în ape minerale. Comunitatea
este aşezată in apropierea liniei de cale ferată Satu Mare-Bixad, la o distanţă de 2 km de la gara din Vama.
Direcţiunea Băilor, împreună cu M.A.V., transportă călătorii cu trenul, apoi de la gară până la Staţiune cu
omnibusul.
b. Amenajarea mijloacelor de vindecare
Infrastructura este formată din 9 clădiri. Construcţiile sunt înconjurate cu parcuri care fac legătura cu pădurea
de stejar. Aleile care străbat parcul şi apoi pădurea pe ambele părţi sunt străjuite de copaci ornamentali:
castani, tei, paldni şi diferite varietăţi de pini şi plante (flori). În cele 9 clădiri sunt 40 camere bine mobilate şi
confortabile. Hank6 Vilmos, profesor universitar, a analizat apa izvoarelor Martha, Gabor, Maria şi Kurucz şi
a izvorului Csendes (liniştitor) din Valea Măriei.
c. Reacţii de vindecare terapeutică
Aceste ape alcaline au un efect vindecător şi se clasează printre primele din ţară, în special izvorul Kuruczforras, care prin cornpmdţ.ia apei este foarte bun la vindecarea diferitelor boli interne. Izvoarele sunt
recomandate la vindecarea afecţiunilor aparatului respirator, digestiv şi vezicii urinare şi este destinat scoaterii
de pc piaţă a apelor minerale din Glcichenberg, Selters şi Luhatschowitz.
Profesorul universitar Koranyi Prigyes de la secţia de interne a Universităţii din Budapesta exprima în
felul următor efectul apelor din Valea Măriei: „Pot 111ărt111isi că apele alcaline de aici t1t1 dat reZ!t!tate foarte bune la
z,indecarea unor boli inteme. Aceste izyoare, îndeosebi izvoarele Gabor, Martha şi Mariei care aparţin categoriei izvoarelor
sămte, a11 tm efect remarcabil i11 special ft1 vindecarea bolilor de stomac, de ficat şi de reglare a secreţiei slo!llacale, apoi la digestie
şi lafuncţionarea normală a intcstiflelor. Toate aceste izvoare 011 un efect benefic i11Jpotliva rerm1atismului, prin acţiunea băilor".
După cercetările aplicative ale profesorului, într-un litru de apă din izvorul Martha se găsesc: 2,876 g.
bicarbonat de natriu, 1,012 g. sare de masă, 1,434 g. acid clorhidric liber. Părţi solide componente 4,637 g. În
apa izvorului Maria (cel mai bun) se găsesc într-un litru de apă 5,156 g. bicarbonat de natriu, 2,603 g. sare de
bucătărie, 1,771 g. dioxid de carbon liber. În apa izvorului Kurucz, într-un litru de apă se găseşte 5,093 g.
bicarbonat de natriu, 3,671 g. clorhid de natriu, 0,948 g. sulfat de natriu; suma părţilor solide 10,288 g. iar
dioxid de carbon 2,603.
d. Cazare şi deservire
Preful unei camere costă de la o coroană 20 filleri până la două coroane, lenjerie 40 filleri, baie de la 80 de
filleri până la o coroană. Mâncarea este bună şi ieftină. Muzica locală. Stariunea este posesiunea contelui Vay
Gabor, vistiernicul regal. Izvorul liniştitor era folosit pentru afecţiuni astenice.

11 ln form:iror: învăiătorul l\brincaş Vasile (188-0-1968), care era loe:tlnic şi a îndeplinit zeci de ani şi funqia de director al şcolii Vama.
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Pe lângă datele cuprinse în studiul nostru menţionat mai sus, Staţiunea mai avea muJte terase zidite în
de rotonde, prevăzute cu bănci, mese de tenis, jocuri de biliard, popicărie, teren de tenis de câmp,
bazine de înot pentru copii şi tineret, amenajate în partea dreaptă a şoselei şi taJuzate cu plăci de piatră iar în
partea stângă a şoselei, imediat ce trecem podul, a fost ştrandul pentru băi, folosit numai de către persoanele
aduJte, unde tineretul şi copiii nu aveau acces. Dar şi acestora le erau asigurate terenuri pentru joacă, precum
şi mijloacele necesare caracteristice vârstei lor.
formă

Perioada interbelică

6. Schimbările istorice de la începutul sec. XX în structura Băilor. Istoria şi-a depănat firul şi,
prin anuJ 1926, Băile au trecut într-o nouă fază de organi7.are.
Din documentele vremii (monografii aJe unor istorici maghiari, ca Szirmai, Borovszky, Dobosi etc.),
precum şi din discuţiile avute cu unii informatori pe parcursul a 47 de ani, precum preotu] Corodan Teodor
(1873-1965), Pintea Mihai (1890-1974), Demeter Gavrilă (1875-1977) şi alţii, reiese că Băile au avut mai mulţi
stăpâni, aşa cum s-a arătat şi mai sus, dar cel care le-a întreţinut cel mai bine şi care a rămas în memoria
bătrânilor comunei (ca fiind un om foarte dotat intelectuaJ, bun la suflet şi care a deţinut, în calitate de
proprietar, complexul Băilor cea mai lungă perioadă de timp, a fost contele Vay Gabor, care a rămas în
amintirea comunei ca un personaj pozitiv. Acesta a fost legat de comună prin faptul că una din reşedinţele
sale de vară o avea chiar în centruJ comunei Vama, pe locul unde acum este Dispensarul Uman. Perioada lui
Vay Gabor s-a încheiat în anul 1926, când s-a retras în Austria, iar Băile au fost preluate de către fostul
administrator de până atunci, Mer?.a Iosif, cum s-a întâmplat şi cu Băile Puturoasa, care au fost preluate de
către administratorul Treigher. Iosif Merza era un om acru şi răutăcios. Nu se ştie cum a devenit el din
administrator stăpânul Băilor. Unii localnici spun că au auzit şi ei de la părinţii şi bunicii lor că Vay ar fi jucat
cărţi cu adm.inistratoruJ său şi contele, nemaiavând bani, a pus miză în joc chiar Băile 12, pe care le-a pierdut. O
altă variantă, poate cea adevărată, este aceea că Vay, retrăgându-se în Austria, le-a trecut în Cartea funciară pe
numele lui Merza, ca acesta apoi să Ic vândă şi preţul primit urmând să îl transfere contelui, prin bancă, lucru
care însă nu s-a realizat niciodată. Şi pentru a fi împiedicată retrocedarea pe motiv de nerespectarea
convenţiei, Merza le-a înscris în C.F. pe numele membrilor familiei sale, după cum se poate constata din unele
documente ale Băilort3_
Cele afirmate mai sus cu privire la caracterul şi zgârcenia lui Merza reies şi din istorioara descrisă mai
jos: acest parvenit, Merza, avea o soră care, prin căsătorie, se numea Panek; ea locuia în Satu Mare şi avea 2
copii: Zolcin şi Klâra. Prin anii 1936-1937, copiii aveau 10, respectiv, 12 ani, şi fiind în relaţii bune cu unchiul
lor, copiii s-au rugat de acesta să-i lase şi pe ei ca să-şi petreacă vacanţa de vară în staţiune. Acesta le-a aprobat
cererea pe un timp limitat, cerându-Ic nepoţilor să-şi aducă o pâine de acasă, pentru că mâncare vor primi, dar
pâine nu, şi cât timp le va ajunge pâinea, vor rămâne în staţiune::, iar după terminarea acesteia vor fi obligaţi să
plece acasă. Copiii s-au învoit şi, odată ajunşi în staţiune, consumau din pâine numai ca nişte păsărele, pentru
a le ajunge pâinea cât mai mult timp, astfel că şederea lor la "unchiul" a durat mai bine de 2 săptămâni. Acea
ieşire a lor, considerată vacanţă în tabără, a fost şi prima şi ultima ... Peste ani, Zoltin (devenit scriitor şi
redactor la "Ut1..mk", a redat, prin 1960, conţinutul istorioarei de mai sus, în revista clujeană), şi sora sa, Klara
- învăţătoare, îşi aminteau cu amărăciune despre egoismul şi răutatea unchiului lor, care pretindea că lui să nu
i se spună, simplu, ''Domnule", ci "Nagysagos fu" - aproape un titlu nobiliar! După cum se vede, "cu cât omul
adună mai muJt, cu atât devine mai hapsân şi mai răutăcios". Acest lucru se dovedeşte şi în cazul lui Merza,
căruia îi mergeau treburile foarte bine, mai ales după ce, Ja propunerea MinisteruJui Sănătăţii şi Ocrotirilor
Sociale s-a emis Legea BaJneo-Climatică din 23 martie 1926 14, (fig. 3) iar Băile Valea Măriei erau aduse, prin
noile legi româneşti, la rangul de staţiune balneo-climatică, ca toate staţiunile mari din ţară, cu nimic mai
prejos decât Borsec, Bazna sau Buziaş, şi erau foarte căutate de către lumea bună, deci treburile mergeau
foarte bine şi stăpânul Băilor prospera în toate ... După câţiva ani, Adunarea Generală a Breslelor BalneoCLimadce din data de 16 şi 17 decembrie 1937 a adoptat un Tablou al staţiumlor şi localităfilor balneare şi clir!latice
recunoscute oficial de către Ministrul M1mcii, Sănătă,tii şi Ocrotirilor Sociale (fig. 4 şi 4b). În acest Tablo11, la p. 24, poz. 5,
apare şi Staţiunea Băile Valea Măriei, următoarele date de identificare: proprietar - Merza losif din Satu Mare;
medic curant: doctor Carol Morelli, profesor universitar; "Staţiunea Valea Măriei din VaJe, judeţu] Satu-Mare,

12 Jnformator: Sarkozi Francisc (1909· 1998), m. Principală, Vama.
IJ Document nr. 19957/1946 emis de către Prim~rin Vama şi transmis (originalul) Prefecturii Jud. Sam Mare.
" publie11t.'I în Monitorul Oficial nr. 68.
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anul recunoaşterii 1937". În Tabloul JI al ÎZJIOarelor na/urale româneşti (p. 25, poz. 26), era specificat acelaşi
proprietar: "domnul Merza".
În acea Adunare a Breslelor-Climatice, Băile Vruna erau recunoscute ca unitate negustorească de
îmbuteliere a apei minerale, care, pe la jumătatea sec. al XIX-iea, era autorizată să îmbutelieze apa de masă din
izvoarele Gabor, Martha şi Maria, dar, din nefericire, din acea perioadă nu păstrăm nici un semn, sau o
etichetă ce se aplica pe sticlele îmbuteliate pe atunci. Se ştie doar că şi pc atunci se îmbutelia apa şi o cantitate
însemnată se comercializa la muncitorii care lucrau la fabrica de cherestea din Vama, iar valoarea ei era
achitată de către patronul societăţii 1 5. Apoi, după ce Merza Iosif a devenit proprietarul Băilor, se îmbuteliau
aici, în fiecare zi, 1.000 de sticle de 1 litru, care purtau pe ele o etichetă dintr-o hârtie impermeabilă, cu un
înscris de culoare albastră (fig. 5).
7. Averea mobilă şi imobilă a Băilor Valea Măriei. Fondul funciar şi construcţiile care
alcătuiau patrimoniul acestora. Aşa după cum am văzut în descrierea de mai sus, Băil e aveau 9 con strucţii
mai importante de cazare a pacienţilor veniţi la odihnă şi tratament. Cons trucţiile se numeau "Case de cazare"
şi îşi aveau numele lor, atribuit cu sute de ani în urmă. Dar, după apariţia Legii Balneo-Climatice, pentru a fi în
rând cu alte staţiuni, au primit numele de "hoteluri" şi "vile", însă, din nefericire, nu avem imaginile în
întregime ale acestor clădiri . Din această cauză, ne limităm să publicăm doar imagini mai vechi, preluate din
cărţi şi pliante, pe care le menţi onăm mai jos:
1. Un pliant scris în limba maghiară, editat la Budapesta în 18 martie 1903, prin grija contelui Vay
Gabor, proprietar de drept al Băilor Valea Măriei (fig. 6). În imagine apar 6 vile, după cum urmează: Kossuth Lak
(Hotelul Kossuth, fig. 7), era construcţ:ia cea mai impunătoare din punct de vedere arhitectural, avea parter şi un
etaj, o lungime de 60 m şi lăţimea de 8 m. Peretele de faţadă era construit din lemn cu sticlă mată, care oferea
un aspect deosebit. Atât la parter„ cât şi la etaj camerele erau despărţ:ite printr-un coridor de 2 m. Camerele
erau spaţioase şi bine luminate. Baia ş i tratamentul se făceau în spaţii anume amenajate în interiorul clădirii.
Mana Lak (Hotelul Mana) - fig. 8. - purta numele Mariei T ereza. Deşi nu prea mare ca spaţ:iu, acest hotel era
cel mai luxos în interior. Era înzestrat cu mobilă tip baroc, cu multe picturi de valoare, ceea ce ne face să
credem că în acel hotel erau cazate persoanele din înalta societate. Mozes Lok (Hotel Moise) fig. 9, era destinat
numai pentru populaţia de etnie evreias că. Aici şi bucătăria prin care se înţelege în limbajul vechi şi sala de
mese, erau deservite de către bucătărese de aceeaşi etnie; întreaga activitate e ra păzi tă în mod strict c.le către un
administrator ales de către ei. Baia şi tratamentul se desfăşurau în aceeaşi clădire. Fv:ikO~ Lik (hotelul &ikoczj)
fig. 1O, era hotelul cel mai încăpător. Dimensiunea lui era de 60 x 1O m şi pe mijlocul clădirii era un coridor
lat, iar camerele erau spaţ:ioase de 4 x 4 m. În faţa hotelului era un frumos parc cu arbuşti ornainentali şi flori.
Katalin LL1k (boteM Catali11a) - fig. 11, era în apropierea ştrandului. După înfiiţ:işare, hotelul era construit în stil
neogotic; în apropierea lui se găseau şi 2 izvoare de borcut, împrej muite cu gard şi protejate de eventuale
poluări provocate de apa din canalul ce trecea prin apropierea lor. Vila Bercsb!fl fig. 12, poartă numele unui
general maghiar din timpul lui Răkucz i . Vila se aseamănă, ca mărime şi stil, vilelor de odinioară de la Băile
Puturoasa.
2. Pig. 13 repre:.dntă statuia Reginei Elisabeta, soţia împăratului austro-ungar Francisc Iosif, posesoarea
multor calităţi intelectuale, generoasă şi filantroapă cu cei săraci şi suferin zi. Datorită carităţii ei, poporul o
considera o sfântă. Statuia era aşezată pe un soclu înalt într-un părculeţ cu multă verdeaţă, cu arbuşti şi flori.
3. În altă imagine apare Casa hăi/or (fig. 14), numai pe jumătate vi:dbilă, o parte din construcţie fiind
acoperită de copacii din împrejurul acesteia. Nu se ştie cu exactitate ce capacitate de îmbăieri exista, ţinând
seama însă de faprul că în unele vile erau amenajate şi băile, putem considera că nu erau mai mult de 15-20
cabine, cu până la 30 vane, având în vedere că într-o serie de tratament capacitatea era de 220-250 persoane.
4. fig. 15 înfăţişează un teren pentru tenis de câmp, teren care la acea vreme era bine amenajat, unde
m usafirii veniţi la odihnă îşi puteau petrece în mod plăcuL timpul. Acest sport îl practicau numai persoanele
alese, provenite din marile familii aristocratice sau din rândul unor familii de intelectuali. Tot în acel pliant, pe
penultima pagină, este invitată la băi şi odihnă popul aţia de rând; începând cu 15 septembrie 1903, se putea
beneficia de cura de struguri, pe lângă alte avantaje (ex:. cura de fructe din cele mai bune soiuri de pomi
fructiferi din livada staţiunii). Pentru a stimula interesul cât mai multor vi%itatori, se face o descriere a zonei,
astfel: "Aceste băi se găsesc într-o vale ferită de vânturi şi de arşiţa puternică a soarelui şi putem spune că
staţ:iunea, în tot cursul anului, are o climă moderată şi este împrejmuită de dealuri, care sunt o prelungire a
munţilor Gutâi, cu vârful Pietrosu de 1169 m şi Mica (Hedişa) în formă de con, 1012 m, unde se pot face
excursii cu ghizi numiţi gornici". Băile ocupă o suprafaţă mare de teren, asem enea unui sat, şi se găsesc în
plină pădure . Apa din cele 11 izvoare este folosită cu succes pentru cura de tratare a bolilor interne, pentru băi
t5 Informator. Demctcr Crtvrilă.
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şi îmbutelierea apelor în sticle, mai ales din cele 2 izvoare, Maria şi Martha. Tot aşa de bune ape au şi
izvoarele: Adam, Laszlo (Vasile), Kurucz şi Csendes (Liniştit). I lotelurile cele mai importante din staţiune
erau Kossuth, Maria şi Katalin. Tot în acelaşi stil era construită şi ViJa Direcţiunii, cu serviciile de recepţie.
Hotelul "Car!' era construit în formă de U şi era ~plasat în cel mai liniştit loc.
5. Fig. 16. Imaginile din această planşă sunt extrase dintr-un alt document editat în anul 1926. Centrul
planşei reprezintă o alee pentru plimbări, străjuită de copaci ornamentali: tei, castani, brazi şi mesteceni.
Imaginea de jos înfăţişează ştrandul copiilor, în care apa era semfrermală, de 20-25 grade şi se asemăna cu un
lăcuşor, schimbarea apei se producea în mod natural, printr-un pârâiaş care făcea legătura cu canalul de
e\·acuare a reziduurilor din băi. Şi acel lăcuşor îşi are istoria lui, după cum se va vedea în descrierea
următoare ... Pc la sfârşitul celei de-a doua conflagraţii mondiale, când armata rusească s-a apropiat de aceste
locuri, proprietarul Merza Iosif, prevăzând ororile care-l amcnintau, a dat dispoziţie personalului să transporte
obiectele de valoare, din porţelan şi metal, şi să le scufunde, cu grijă, in apa ş_crandului, într-un anumit loc,
crezând că aici vor fi ferite de sustrageri sau distrugeri de către Armata Roşie 1 6. lnsă nu a fost să fie aşa. Toate
obiectele ascunse aici au fost descoperite de către Armata Sovietică cu ajutorul unor călăuze din Vama. Se
presupune că pârâtorii au fost Gheorghe Tarba şi Petru Iuhas, care locuiau în apropierea băilor şi care, după
venirea trupelor sovietice, făceau parte din Miliţia Civilă, fiind numi~j de către primarul de atunci, Ioan Contra
Naghju din Vama. Pentru a fi şi mai sigur că ceva din patrimoniul său va fi salvat, proprietarul Merza Iosif le-a
spus supuşilor săi să ascundă şi în pământ, sub anumiţ:i copaci, unele obiecte de u7. casnic, printre care multe
seturi de vase scumpe şi farfurii de porţelan vienezl7. Prin anul 1965, brigadierul silvic din Vama, era un om
destoinic, cu numele de Gheorghe Cârlig, a primit dispo:t.i~e de la Ocol să taie o parte din copacii seculari care
erau pentru sămânţă şi cu lăstăriş tânăr de stejar în jur, pentru a lăsa să crească pădurea tânără. Când unul
dintre acei copaci a fost doborât, prin căzătură, terenul de sub el s-a denivelat ş i a ieşit la iveală multă ceramică
de porţelan, parte din ca fund distrusă, iar ceea ce s-a putut folosi, s-a împărţit între tăietorii copacilor. Se vede
că nu doar în basme oamenii găseau căldări cu bani şi obiecte în pământ sau în scorbura copacilor, asemenea
comori ascunse se mai găsesc şi în zilele noastre.
6. Fig. 17. Hotelul Carl era construit în formă de U şi era împrejmuit cu parc, flori şi arbuşti. Prin
aşezarea acestei construcţii în "plan", hotelul era apreciat de către oamenii venip aici, care-l solicitau pentru că
era un loc liniştit, cu aer curat şi îmbălsămat, cu mult miros de flori de tei, de castani, de liliac, iasomie etc. În
partea stângă se găsea casa atelier de îmbuteliere a apei, unde se practica această activitate "negustorească", aşa
cum este amintită ea în documentele vechi şi în cadrul asociaţiei "Breslaşilor" Băilor Balnco-Climatice din anul
1937, p. 24 şi 25, unde este cuprinsă şi Vama. După cum am arătat mai sus, aici, la îmbutelierea apei erau 7
muncitoare din Vama, toate fete şi femei tinere, care asigurau o producţie de îmbuteliere de 1.000 sticle pe zi,
din care cea mai marc parte se transportau cu trenul la Satu Mare iar de acolo şi în alte oraşe.
Statiunca Valea Măriei, aşa cum se prezenta pe atunci, era deservită de un personal numeros, în jur de
50 de persoane, în rândul cărora erau cuprinşi şi servitorii de la ferma de animalt: 18. Intreg personalul, precum
şi primirea oaspeţilor era supravegheat printr-o conducere numită "Direcţiune", care funcţiona într-o
construcţie tip vilă, cu arhitectură neogotică . .t\semenea construc~i se mai găsesc în câteva staţiuni din Cehia şi
Slovacia. Tot în acea clădire, într-o cameră era amenajată o Capelă greco-catolică, în care oficiau preoţii din
Vama, cărora le aparlinea ca filic 19. Ultimul preot care a servit aici a fost preot dr. Gheorghe Coman (19021994), care, după anul 1948, a fost strămutat în Satu Mare, strada Ioan Slavici nr. 12.
7. Figura 18. După înfăţişarea exterioară, se poate observa că era tot aşa de impunătoare ca şi alte vile
din sta~iunc, dar şi interiorul era frumos, dotat cu mobilă stil baroc. Construcţiile gospodăreşti, precum şi
câteva locuinţe pentru personalul de serviciu erau amplasate în partea stângă, cum se intra în băi. Tot aici se
găsea grajdul, care adăpostea 20 bovine (vaci cu lapte), 10 cabaline pentru transport şi călărie şi o marc fermă
de porci şi păsări. Toate aceste animale asigurau o mare parte din produsele alimentare necesare pentru
consumul zilnic la cantină, întregite cu produse vegetale şi cerealiere (sup rafeţele le vom reda mai jos, datele
fiind extrase din Cartea funciară).
Fişa de proprietate cadascrală a
D-lui Merza Iosif, anul 1945
)

A

Cartea funciară nr. 256 de pe hotarul comunei Tur şi C.F. nr. 720 de pe hotarul comunei Vama.

16

Jnformaror: Csch <Themghc (n. 1923), care a fost muncitor la îmbutelierea apei.

17 Infonnacor: Man Ion a lui Onuc (n. 'l 924), str. Principală Vama.
IM

Informator: C~eh Gheorghe (n. 1923- 1996), str. Cioaca, Vama, servitor la animale.

l9

"St111atis11111/ ll'mtratuhli Cltr al 13.parhiei Grtro·Calo/ice Rott1tit1e a Mara11111rqului", 1932, p. 73.
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1. Parcelele şi numerele topografice sunt cuprinse de la 881 la 918 şi cuprind 38 de poziţii.
2. Numirea locului sau a unei părţi de hotar: Slatina întorsătura 111.
3. CJasificarea parcelelor: CJasificarea 3-1 poziţie
Clasificarea 5-3 poziţie
Clasificarea 6-6 poziţie
Clasificarea 7-18 poziţi e
4. Teren arabil ....... ....................................... „......... 18 iugăre şi 148 st. p.
5. fâneaţa naturală...... „.. „.. „„ .... „„„ ... „„„„„„„„. 32 i ugăre şi 635 st. p.
6. Păşunt:..... „... „... „... „... „.„ ...„„ ... „.... „..... „......... 314 st. p.
7. Pădure.... „„ .. „.. „...... „... „„........... .„„ .............. ... .43 iugăre şi 11067 st. p.
8. Teren pentru cultură„ .......................... „„ ..... „„25 iugăre şi 98 st. p.
Suprafaţă totală„ .... „„„ .. .. „.... .. „ ... „„„ ... „........ „„ ..98 iugăre şi 590 st. p.
Aşa după cum se arată în situaria funciară cuprinsă în fişa cadastrală de mai sus, se poate observa, cu
uşurinţă, situaţia funciară (proprietatea) care îi apaqint:a lui Mcrza l osif, în mijlocul căreia se găsca staţiunea
Băilor Valea Măriei; la Fisc, însă, nu apare suprafap de 6 i ugăre de livadă cu pomi fructiferi, formată din
soiurile cele mai productive din acele timpuri: meri ionatani, batuli şi parmen. Apoi, tot aici era o plantaţie cu
vie de diferite soiuri, în suprafaţă de 1 iugăr, , care asigura pentru ultimek scrii de oaspeţi cura de struguri, pe
care am menţionat-o mai sus.
Sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial

8. Alungarea proprietarului Merza şi distrugerea Băilor. Ca ş i în întreaga ţară, şi peste aceste
locuri au trecut două mari valuri de armate, care se războiau între ele, adeverindu-se vechea zicală: "omul
tocmeşte (construieşte), dar tot omul, cu mâna lui distruge (strică)". Din primul val au făcut parte armatele
maghiare şi germane, care, nici la plecarea lor spre Est şi nici la reîntoarcerea lor spre Vest, nu au produs mari
pagube. În ambele cazuri, se păstra o oarecare disciplină militară. Dar nu acelaşi lucru s-a întâmplat în timpul
trecerii armatei sovietice, care se considera armată "eliberatoare" şi aproape fiecare soldat folosea cuvântul
"slobodna", ceea ce însemna libertate, democraţie, dar ţăranii noştri l-au interpretat în limba română prin a fi
slobod, a face ce vrei tu. Apoi acea "slobodna" au dovedit-o chiar ei, soldaţii ruşi, prin atitudinea lor de
însuşi re a unor bunuri de valoare, pe care le confiscau fără mustrări de conştiinţă sau vreo opre lişte: "davai
ceas" ... şi nimeni nu li se putea împotrivi. Peste toate acestea, erau şi foarte agresivi şi ceea ce nu le convenea,
distrugeau. Ajunşi în Vale, venind din partea de N-V, şi nu dinspre S-E, de unde erau aşteptaţi, au început să
devasteze. Au jefuit din interiorul construcţiilor tot ceea ce-au dorit, apoi, prin faptele lor, au dat curaj şi
populaţiei civile să distrugă bunurile "burjuilor" (proprietarilor)2°. Distrugerile B ăilor au durat de pe la sfârşitul
anului 1944 şi în aproape tot cursul anului 1945. Devastările au fost mult înteţite, mai ales după ce au apărut
prizonierii eliberaţi şi cetăţenii duş i la lagăre de muncă, eliberaţi sau ~ugiţi de acolo. Aceştia, ajunşi acasă, nu au
stat pe gânduri şi s-au ataşat primilor care au început devastările. Tn paralel cu devastările din Valea Măriei
s-au devastat şi Băile Puturoasa, Toagul lui Şcler (Ş e rer) numit şi Toagul Sărăcii, ere.
Iosif Merza, proprietarul Băilor, într-una din nopţi (ianuarie 1945) a fost urmărit de asemenea
răufăcători ce doreau să-l omoare; ca prin minune, însă, a scăpat cu viaţă şi a luat-o pe jos spre Satu Mare,
unde mai avea un domiciliu, şi nu s-a mai abătut niciodată prin acele locuri 21 . D upă plecarea acestuia, ziua, şi
în văzul tuturor, s-au intensificat distrugerile şi însuşirea de bunuri. La început, s-au golit de mobilier
hotelurile ş i vilele. În unul din hoteluri era şi un pian, rămas ca ultim obiect din interiorul clădirii . Nemaiavând
ce duce, un cetăţean din Tur, cu numele de Făniuc, venit şi el la jefuit, cu carul tras de bivoli, s-a înfeles cu alţi
ortaci să pună acest pian în căruţă, "că doar bun va fi şi acela la ceva". După ce au ieşit din staţiune, d rumul
era denivelat şi pianul producea zgomote. Bivolii s-au speriat şi au luat-o la fugă spre Tur şi nici stăpânii, nici
alţi cetăţeni nu au reuşit să-i oprească. fuga lor s-a încheiat cu răsturnarea pianului într-un şanţ iar pianul a stat
acolo mai multe zile, până când, în una din nopţi, a dispărut fără să se ş tie vreodată cine l-a dus22. Apoi,
jafurile au continuat şi, după ce s-au golit de bunuri toate spaţiile clădirilor, au început dislocările de geamuri,
uşi şi duşumele din fiecare cameră. Bunurile provenite din devastări , povestesc unii consăteni, au ajuns şi în
Vama. Amintim următoarele persoane: Sima cu cei 4 fii ai săi, Mihai Contra, Emanuila Pop, etc. care se ştie că
şi-au construit casele cu materiale provenite din Băile Valea Măriei23 .
Inforrnat0r: Oros Iacob (n. 1919-1988). str. Băilor, Vama, airc a avut teren în apropierea "Băilor" şi avea tangcnp cu acele Incuri.
Informator: Conua Ioan Ciumu de 78 de aru. str. Băilor, care era palmic de vânătoare peste acele locuri, Valc;t Măriei.
22 Această relatare a făcut·O chiar Ffoiuc, pe când ajunsese pă<lurnr în Vama, în sectorul Coasta Caprii, Vacariştc, Boroşrcni, etc.
Z'1 lnformator: Pintca i'Vlihai Morcanu (1890-1974), str. Principal:!., Vama. viceprimar în Vama.
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Prin anii 1947-1948 s-ar fi lansat zvonul că Iosif Merza s-ar fi reîntors în Staţiune şi unele bunuri le-ar
fi înstrăinat chiar eJ. Însă care este adevărul curat nu se ştie. Dar ceea ce se poate afirma sigur este că toate
construcţiile au dispărut, inclusiv temeliile lor, ~cţ:iune care s-a încheiat la sfârşitul anului 1945. În i:aralel cu
acele distrugeri, care au continuat şi în anul 1946-1947, s-au devastat pădurile din preajma Băilor. Jn partea
dreaptă a staţiunii era o frumoasă pădure de brad din care n-a rămas nici măcar un exemplar. Apoi s-a tăiat o
bună parte clin pădurea de stejar, sub pretextul că trebuie lemne pentru reconstruirea podurilor distruse de pe
râul Taina şi Tur, care făceau legătura între Vama şi Oraşu Nou, Tur şi Călineşti,. După cum arată şi câteva
documente găsite în arhiva primăriei:

COPIE
Nr. 6869 /2 ian. 1948
Oficiul Naţional de Turism
Serviciul Staţiunilor şi al Oficiilor Locale de Turism

Întrucât până în prezeor nu am primit răspun sul O-voastră la Ordinul nostru circular nr. 6108 din 7
oct. 1947, revenim, rugându-vă să binevoiţi a ne înainta de urgenţă tabloul tuturor vitelor şi caselor particulare
din staţiune, precum şi tabloul caselor de odihnă şi Căminelor, propr ietatea diverselor instituţii publice sau
societăţi particulare, cu capacitatea lor de găzdui re, menţionându-se dacă mai sunt folosite sau nu.

Semnătura şi sigiliul
Director O.N.T.
Dr. Fr. Sulman

Răspuns

dat de către

Primăria

Şeful Serviciului
M. Ionescu

Vama

COPTE
Primăria

Comunei Vama
Nr. 1562/1947 ... 115

Serviciul

Staţiunilor şi

CĂTRE
Oficiul Naţional de Turism
al Oficiilor
Locale de Turism

Bucureşti

La ordinul D-voas tră nr. 6108 din 7 oct. 1947, vă comunicăm că Băile Valea
frontului peste aceste ţinuturi, sunt complet distruse. Deci, nu mai funcţionează.
Vama la 8 ian. 1948
Primar I. Contra
Primăria

Măriei,

Notar
Pop Dumitru

comunei Vama dă răspuns la Ordinul Prefecturii nr. 2811 / 1946 jud. Satu Mare

în urma trecerii
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COPIE
Primăria comunei Vama
Nr. 1957/1946

CATRE
Prefectura

jude~ui

Satu Mare,
Oficiul Judeţean al Bunurilor Inamice ...
La ordinul D-voastră nr. 2811 /1946 am onoarea a vă raporta că în urma cercetărilor făcute la
organele din Negreşti, am constatat că averea Băilor Valea Măriei din Vama Tur parte este avere inamică,
parte este avere particulară.
Averea din chestiune este întăbulată după cum urmează: Merza Coloman 1/5 parte, Merza Maria 1/5
parte, Merza Matei 1/5 parte, Merza Marcel 1/5 parte, Merza Gheorghe 1/5 parte.
Merza Coloman şi Merza Maria se găsesc în România şi sunt stăpâni pe averea lor.
Merza Matei, Marcel şi Gheorghe sunt refugiap cu trupele maghiare şi gem1ane. Deci această parte
este = se declară avere inamică.
Constantin Meleg afirma că a încheiat un contract de vânzare cumpărare cu Merza Coloman şi Maria.
Până acum nu s-a ştiut că susnumiţii sunt proprietari. În comună şi astăzi este crezul că proprietarul
Băilor Valea Măriei este Merza Iosif, tatăl susnumiţilor care este şi astăzi prezent.
Inventarierea şi încadrarea averii în articolul 8 este în curs.

Semnătura

Vama la 2 dec. 1946

Notar Pop Dumitru

NOTĂ: Pe verso acrul se referă la inventarul C.F. nr. 256 din Tur şi C.f. 20 din Vama.
Răspuns

dat de

primăria

Vama nr. 1957 Ocolului Silvic Negreşti.

COPIE
Jud. Saru Mare
Primăria

comunei Vama
Nr. 1957/1946

cATRE
Ocolul Silvic

Negreşti

Având în vedere că averea ce se găseşte la Băile Valea Măriei, fosta proprietate a fraţilor Mcrza 4/5
parte este declarată bun inamic şi dată în administrarea primăriei Vama cu data de 1 dec. 1946, 1I 5 parte este
a văd. lui Şomogy Eugen (meclic în Negreşti) care dispune după bunul plac şi în cadrul Legii de acea avere.
Având în vedere că D-voastră împreună cu organele jandarmeriei aij confiscat în mai multe rânduri
lemne provenite din această pădure ca primăria Tur, postul de jandarmi Negreşti etc. pe care deja în unele
locuri aţi ţinut licitaţie. Aceasta până la această dată s-a întâmplat din cauza că n-aţi fost în CL1noştinţă de
cauză.

Având în vedere că noi suntem administratorii acestei averi în mod provizoriu, până când tvlinistrul
va decide asupra acestei averi, vă rugăm ca licitaţiile să se ţină în prezen~ delegatului nostru şi numerarul să se
predea contra chitanţă delegatului nostru, după ce se vor scădea cheltuieWe şi partea de 1/4 parte cuvenită
organelor constatatoarc.
Aceasta este şi natural, având în vedere că paza, administrarea şi păstrarea acestei păduri şi averi
reclamă cheltuieli, ori momentan aceste cheltuieli vor fi suportate şi acoperite din aceste venituri.
Deoarece noi nu putem schimba faţa actuală a acestei păduri, a acestei averi, respectiv nu putem tăia
lemne sau vinde materialul provenit din clădiri pentru acoperirea acestor cheltuieli. Cred că D-voastră sunteţi
de această părere şi veţi proceda în consecinţă .
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Vă

comunic că începând cu data de 1 oct. 1946 am angajat un număr de 2 paznici pentru paza acestei
averi şi plătim lunar câte 200.000 lei pentru fiecare, suszişii paznici dovedindu-se a nu corespunde,
cu data de 1 ian. 1947 au fost schimbaţi. În loq1l lor am angajat un alt paznic cu 300.000 lei lunar cu numele
de Fanea Petru din Vama, care şi -a luat completa răspundere de acea pădure.
În viitor vă rugăm D-le inginer a ţinc cont de cele comunicate, cu atât mai vârtos, că este şi în
interesul D -voastră de a putea păstra această pădure care cade şi sub paza şi controlul D-voastră.
păduri şi

Semnează Notar
Pop Dumitru
Referitor la cei doi paznici, după informapile primite, putem afirma următoarele: aceştia erau vămeni
şi se numeau Petru Iul1as şi Gheorghe Tarba, alcoolici notorii, implicaţi în fraude şi tăieri masive de stejar
pentru constrncţii. Din documentele de mai sus, dar şi din alte documente, reiese cum şi-au făcut datoria atât
cei doi, cât şi ultimul paznic şi credem că nu mai sunt necesare alte comentarii. Dar cu toate măsurile luate de
către primăria Vama, distrugerile în numele democraţiei se ţineau lanţ.

Dat în coniuna Vama la 2 ian. 1946

COPlE
Dr. Sandor Victor avocat
Satu Mare
CĂTRE
PRlMĂRlA COMUNEI VAMA TUR

Cu referire la adresa nr. 481/1945 a Ocolului Silvic din Negreşti, din 16 august 1945. Din
clientului meu, D-nul Merza Iosif, domiciliat în Satu-Mare, cu onoare vă invit să achitaţi în
termen de 8 zile de la primirea prezentei somapuni lemnele de construcţie de esenţă tare, ridicare din pădurea
clientului meu pentru construirea de poduri.
Dacă nu răspunde~ la termen prezentei somaţiuni, voi fi silit să vă dau în judecată pentru obţinerea
creanţei clientului meu.

încredinţarea

Satu Mare 12 april 1946

Răspunsul Primăriei

Cu stimă deosebită
Dr. Sandor Victor avocat S-M

Vama la adresa 481/1945, trimisă de avocatul V. Şandor.

COPIE
Primăria comunei Vama
nr. 1946/717

CĂTRE
Ocolul Silvic Negreşti

Am onoarea a vă ruga să binevoiţi a ne comunica cum am devenit noi, comuna Tur, datori cu
lemnele de construcţie, pentru construirea de poduri, faţă de Merza Iosif, fapt pe care D-voastră îl comunicaţi
D -lui Merza Iosif adică prin adresa nr. 848/16 aug. 1946.
Comuna Tur nu a cumpărat lemne şi nu a dus lemne de nici un fel şi nici de construcţii din pădurea
proprietarului Merza.
În cazul că D-voastră sunteţi în cunoştinţă de cauză şi pentru că numitul să nu fie pus În situaţie de a
ne improcesa şi pentru a ne crea spese zadarnice şi inutile, rog binevoiţi a răspunde adresei noastre.
Dat în comuna Vama la 7 mai 1946

Semnătura

Notar POP DUMITRU
Aşadar, Băile Valea Măriei, după sute de ani de funcţionare, au rămas distruse În totalitatea lor şi mai
pustiite decât după un incendiu, un cutremur sau în urma unor mari inundaţii.
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Mul ţi localnici deplângeau situaţia Băilor Valea Măriei, multo ra nu le venea să creadă că războiul a
putut aduce asemenea schimbări şi distrugeri pe locurile lor natale. O perioadă îndelungată nu s-a mai
consumat borcut de către populaţie, considerat fiind infestat, fapt dovedit apoi de către o rganele de sănătate
ale raionului Negreşti. Apoi, prin anul 1954-1955, câţiva bărbaţi din satul Tur au trecut la curăţirea şi
dezinfectarea izvorului găsit primul în dreapta drumului.
Vestea s-a extins repede, apoi rând pe rând, numărul celor care purtau apa pen tru consum s-a
înmulţit continuu, mai ales duminica începeau să vină grupuri de tineri, apoi vârstnici, la "Vale" să-şi petreacă
timpul liber la iarbă verde. În asemenea condiţii, atât Cooperativa de Consum din Vama, cât şi cea din
Negreşti veneau cu tarabe care aduceau alimente şi băutură, nelipsind p reparatele din came p regătire pe loc,
precum şi ceteraşii din Vama, Negreşti şi Tur şi se încingea câte o veselie de pomină.
Acel mod de distrac~e şi voie bună a durat până în 1970-1971, când s-a pus în funcfiune prima
cabană a OJT.-ului, fapt ce a adus mari schimbări în concepţia popuJa ţiei, care s-a acomodat uşor cu regimul
de restaurant, unde, cu bani puţini, îşi permiteau să servească în mod civilizat şi comod, la masă, preparalele ce
intrau în meniul localului.
9. Refacerea parţială a Staţiunii Valea Măriei, prin construirea a 3 cabane turistice Cabana
O.]. T. din Vam a (fig. 19). Copstruirea acestei clădiri a începul în anul 1969, la impulsul primului secretar de
partid, Iosif Uglar, care a îndrăgit mult aceste locuri şi care a făcut posibilă crearea multor cabane şi locuri de
agrement în j udeţul Satu Marc. Aşa s-a ajuns ca şi aici, la Vama-Valea Măriei, să se asigure o investiţie de
2.500.000 lei, să se construiască o cabană turistică, găsindu-i-se locul potrivit pe unul din vechile
amplasamente, care au existat în vechea statiune, înainte de război.
În componenţa cabanei sunt 15 c~mcre pen tru turişti şi 2 camere de serviciu. Toate încăperile sunt
bine dotate cu mobilieml necesar şi pentru găzduirea hotelieră erau 45 paturi care asigurau ca%area pentru
aproximativ 2000 de turişti pe an. Însă fluxul zilnic al turiştilor în trecere, în medic se ridica la cca. 400-500 de
persoane. În general, veniturile anuale se ridicau la 2.500.000-2.600.000 lei. În afară de turism, aici se
organizau nunţi, botezuri, revelioane, conferinrc, simpozioane etc„ realizări care se includeau în cifrele de mai
sus. Toate categoriile de persoane care se abăteau pe aici erau mulrumite nu numai de cond i ţi ile:: de cazare dar
şi de bucatde găti te aici, mai ales gustoasele şniţele "Palermo" şi "Cotletul de Vale".
Aici munceau 14 angajaţi, printre care se aflau şi şeful de unitate, barmana şi recepţionera. Pentru a
asigura o bucătărie câl mai bogată în sortimente, cabana avea şi gospodărie anexă format?l din ferma de porci,
cea de păsări, iar vara mai deţinea şi vaci cu lapte. Toate acestea se realizau printr-o bună gospodărire a
cabanierului Vasile Pomnean şi soţia acestuia, Doina, care aşa cum spune o zical ă şi -au sfinţil locul, în cei 22
de ani cât au lucrat aici şi au administrat cabana 0.J.T . Valea Măriei din Vama.
În anul 1992, cabana a fost pusă la licitape şi, prin nişte manevre ale fostului director judeţean, au
ajuns patronii (proprietarii) acesteia fraţii Creştin din sarul Trip. Omul cu vechime şi iniţiat în administrarea
cabanei a fost eliminat de la licitatic. Prarii Creştin, după un an de activitate, au constatat că administrarea
cabanei în scop turistic nu este ren~bilă şi' au închis-o. În prezent, este în grija unui paznic şi nu se ştie pentru
cât timp această cabană va rămâne închisă24 .
Cabana Teilor (fig. 20) este aşezată în minunata pădure din Valea Măriei. Construcţia a fost începută
în anul 1972 şi a fost dată în folosinţă la data de 22 august 1973. Clădirea este executată în stil modern şi este
foarte bine întreţinută. Spaţiile de cazare cuprind 5 camere, înzestrate cu mobilier; pentru cazare arc 18 paruri,
precum şi un frumos restaurant cu SO locuri pentm servirea mesei. Costurile construcţit::i au fost de 1.600.000
lei iar fondurile au fost asigurate de către proprietarul cabanei, Cooperativa de Consum "Indcpendenfa"
Negreşti-Oaş2S.

De la inaugurare şi până în anul 1989, această unitate turistică a funcţionat cu mare succes, realizând
un vcnfr anual de cca. 3.600.000 lei pc an. Vcnirurile se datorau fluxului marc de turişti care o vizitau,
aproximativ 2.500-3.000 pe an. MuW dintre aceştia erau atraşi de frumuseţea nawrii, de aerul curat şi liniştea
care domneau aici. D ealtfel, i se spunea "Cabana Teilor", pentru că a fost construită pe vatra unei alte vechi
cabane, la care duce o alee mărginită de tei, aceştia menţinându-se în viaţă încă din perioada vechii sta\iuni.
Deşi caban a se găseşte la o distanţă mai mare de izvoarele cu "borcut", to tuş i cei ca:t.aţi aici beneficia:r.<1
lesnicios şi de cura de ape minerale.

2• Infonnarorii au fosr chiar cabanierul Vasile Pomnean (n. 1944), su. Principală nr. 646, in Voma, şi soţia acestuia, Doina (n. 1946); ambii au gestionat
activitatea Cabanei între anii 1970-1992.
2s Men1ion~m că dacele despre cabană ne :iu fost furn izate de dltrc preşedimelc Cooperarivci de Consum "Tnuepcndenţa", d-nul D umitru Dragoş,
căruia ii mulţumim şi pc această calc penuu infoanaµile oferite.
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După revoluţie, cabana este dată în administrarea S.C. NORD PARC S.R.L., în asociere cu
Cooperativa de Consum, fiind încadrată cu 14 lucrători, în rândul cărora este inclus şi cabanierul. Este de
remarcat faptul că personalul acestei cabane este bine instruit şi aici se aplică cele mai mici preţuri la cazare şi
masă.

Cabana "PINTEA'' (fig. 21) s-a construit între anii 1990-1992. Proprietarul acestei cabane este Pintea
Vasile, care a concesionat terenul de la primăria din Negreşti. Cabana este situată în pădurea Valea Măriei şi
dispune de 48 locuri de cazare în camere cu 2 şi 3 paturi. Construcţia este înzestrată cu 70 locuri pentru
servirea mesei. Mai are bazin acoperit cu apă termală şi o sală cu jocuri de club.
Se cuvine, în final, să menţionăm că cele două cabane - care mai funcţionează - sunt vizitate de tot
mai mulţi turişti, români şi străini, care consideră că merită să-şi petreacă, aici, în inima Oaşului, câteva zile de
vacanţă, găsind aici peisaje şi oameni de un pitoresc aparte, manifestat, din plin, şi în ţipuritL1rilc de o
actualitate mereu vie, care urmează:
Mândru meu tare-o zăcut
M-am dus cu el la borcut
Şi-o făcut băi la picior
Şi s-o-n trămat binişor

de lele

şi

da la la ...

Hai Văsâi pe vale-o sus
da apă şi borcut
Ţ-oi da borcut cu paharul
Tu mi-i da gura cu caru
De le le şi da la la ...
Ţi-oi

Mândruleor, cocon crescut
Gura-ţi miroase a borcut
Nu te tare moţăi26
Mie-mi vine-a râgâi27.
Mândruleor crescut în puf
Hai cu mine la Borcut
Să bem apa din i:Gvor
Şi să ne iubim cu dor.
Cucule de-ai tot cânta
În pădure la Merza
Până va veni mândra
Să ieie borcut cu olu
Şi-apoi oe-om stâmpăra doru'.
Cucule,

să cânţi tu

Că şi mândruţu'

bine
meu vine

Şi-om şide

pe pajişte
vorbi de dragoste
Şi-om be borcut cu olu
Şi-apoi ne-om stâmpăra doru'28.
Şi-om

Pe cine-l doare rânza
Margă la Borcut cu ea
Beie apă din izvor
Şi s-a face binişor
De le le şi da la la ...
Merza-i ungur rău crescut

„ A mopi înseamnă a face mişcări necontrolate.
V

A râgâi în cazul nostru înseamnă a-ţi veni a vomita.
au fost culese de la vllduva Maria Pintca a lui Otel, 79 de ani, str. Mihai Eminescu.

2ll Strig~turile

192

Gheorghe Haiduc

Nu ne lasă la Borcut
Tot om be noi furişel2'>
Şi nu ne-om tomni cu cl30.
!3orcutu din şes adus
Ii ca laptele de uns

Îl bei cu dor şi te-nduri

g{ Je e( nu te satuJ.
Hai Mărie pe vâlcele
Să

culegem viorele
Din P~dure lui Merza
Că acolo-i şi apa (borcutu).
Vay Gabor îi baron
Şi el îi tare bun domn
Şi ne lasă la izvor
Să bem apa cu finjie31
Să ne stâmpărăm sete.
Mândru-o venit la Borcut
Cu trei cai prinşi la căruţ
Nu ştiu ce s-o întâmplat
Că caru i s-o- mburdat
Şi borcutu s-o vărsat
Vai cc necaz s-o-ntâmplat.32
Pădurea

de stejar mică
Pe lângă borcut întinsă
Cu poieni şi flori deschisă33
Printre ele se plimba
Maria Terezia.

ANEXA
Fig. 1.
Fig. 2.
Fig. 3.
Fig. 4.
Fig. 5.
Fig. 6.
Fig. 7.
Fig. 8.
Fig. 9.

Fig. 10.
Fig. 11.
Fig. 12.
Fig. 13.

Fig. 14.
Fig. 15.

Cetatea Medieşu-Aurit, căreia i-a aparţinut, cândva, şi Valea Măriei.
Coperta Monografiei staţiunilor balneare din Imperiul Austro-Ungar în anul 1907.
Coperta cărţii care cuprinde Legea Balneo-Climatică din anul 1926.
Coperta cărţii care cuprinde înregistrarea tuturor breslelor hainea climatice din Românfa Marc în
anul 1937.
Eticheta aplicată pe sticlele cu apa minerală îmbuteliată la Valea Măriei în anul 1928.
Coperta pliantului care înfăpşează Staţiunea Băilor Valea Măriei în anul 1903.
Imaginea Hotelului Kossuth, reprodusă după o revistă din anul 1897.
Imaginea Hotelului Maria, reproducere după un pliant din anul ·1903.
Imaginea Hotelului Moise, reproducere după o revistă din anul 1879.
Cabana Rakoczi, reproducere după o revistă din anul 1879.
Hotelul Katalin, reproducere după o revistă din 1879.
Imaginea Cabanei Bercsenyi, reproducere după o revistă din 1879.
Imaginea unui peisaj în centrul căruia se găseşte bustul Împărătesei Elisabeta, reproducere după
un pliant din anul 1903.
Imaginea Casei Băilor în anul 1903.
Imaginea terenului amenajat şi a unei runde de tenis de câmp la Vale.

" A bea furişei înscamn5 a pătrunde la izvo r şi a bea apa în ascuns .
.lO "Nu ne-om tomni cu el" - înseamnă a nu se târgui, a nu recurge la o in1clcgerc sau învoială cu proprietarul.
>1 Cuvântul finjic csre de origine germană şi înseamnă pahar.
~l Strigăturile au fost <le la Marincaş Gavrilil <le 70 de ani, de pe str. Gării din Vama.
H Au?.ită de la Bah Carol (1886 ·1966), fost p~durar peste pădurea Valea Măriei <lin Vruna.
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Pig. 16.
Pig. 17.
fig. 18.
Fig. 19.
Fig. 20.
Fig. 21.

193

Reproducere clupă un pliant din 1928.
Imaginea Hotelului Carl, reproducere după o fotocopie din anul 1920.
Imaginea cabanei în care era o rganizat serviciul de recepţi e, "Direcţiunea" , în anul 1920.
Cabana Fra~lor Creş tin (fosta cabană O.J.T.)
Imaginea actualei cabane a T eilor din Valea Măriei.
Imaginea actualei cabane "Pintea" din Valea Măriei.

The Monograph of thc Valea

Măriei

Baths from Vama

Oaş

Summary
This Monograph rontains a detai/ed description

of the Baths. The u1ork i.r base 011 JJJOl!J documents andpictures, most

ofthe1J1 histmical, discovered efter intense investigatio11s i11 the publicatiofl.S edited thro11ghtout the cent111y.

After a hard ivork of research I disc()Vered refere11ces abo11t the wateri11g resorls spread al/ over Ro1J1a11in, a11d a111011g
the111 there are 111entioned Valea lvlărici Baths jro111 Va1na.
Of a grr?at impor!ance werc the pieces ef ziiformatio11 gathcred Jrom the old people of !he villa,[!,e, who, havinţ, a fre.rh
111e111ory, !old 111e paţ,es jroJ11 the local history, s{)fm heardfivm theirJorefathers a11d othcr.r thry lived through.
ln the Mo11ograph the great da111ages of the resort d11ri11J!, tbe Seco11d ['/Yorld IV'ar are a/so relotetl. These da1J1ages
co11stit11ted a11 overcast shad01v i11 the regio11's hislory. After the relumi11g of lhe soldiers and ptisoners fa111 the Seco11d l~fJrld
l~ar, th~y bm11ght 111ith them th11 bate again.rt the oppnssors mul thry distrqyed the Bt1ths along uith the nob/emen hot1se.r.
A.li tbe.re are de.rcrihed in detail in this work whicb contai11s jour cht1Jlers fznishing 11Jith a piecc of realjolklore from the
village of Va111a1 Oaş Land, told l!J people 1vho lived 01ul 1vorked al Valea Măriei Bath.r.

fig. 1
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fig. 2
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MINISTERUL SĂNĂTĂŢJI
DIRECŢIA BAC.NEO-CLIMATICĂ

Joi ·16 şi Vineri 17 Decembrie 1937

ADUNAREA GENERALĂ
A

BRESLELOR BALNEO-GLIMATICE
sub

prezidenţia

Domnului Ministru,
Doctor JON COSTlNESCU
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fig. 5

fig. 6
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fig. 1.3
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fig. 17

fig. 18
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fig. 19

fig.20
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fig. 21

ISTORIE

Istorici din Maramureş, Satu M are şi Sălaj
(15 fişe-articol pentru Enciclopedia istoriografiei romaneşti, 2003)
Cornel Grad

După un sfert de veac de la apariţia Enciclopediei istoriografiei româneşti (ediţia princeps din
anul 1978), .Editura Enciclopedică a iniţiat reeditarea acestei lucrări în formă nouă, revăzută, îmbogăţită ş i
actualizată. In cadrul acestui proiect ambiţios, de absolută prioritate pentru cunoaşterea reală a stadiului actual
al acumulărilor - cantitative şi calitative - în domeniu, mi-a revenit sarcina onorantă de a redacta articolele
privind 14 personalităţi/istoriografi din NV, care, prin activitatea lor din ultimii 25 de ani au contribuit,
indiscutabil, la conturarea unui nou profil cultural-ştiinţific al zonei (Notă: fişa-articol a semnatarului acestor
rânduri, CG, a fos t reali:.-.ată de cunoscutul istoric clujean, Stelian Mândruţ - a se vedea fişa-bruion nr. 15) . În
acest context, autorul precizează că cele 14 articole/ fişe-portret de dicţionar, redactate de el, se referă,
exclusiv, la personalităţi/istorici care s-au afirmat istoriografic, printr-o activitate desfăşurată de-a lungul a cel
puţin 15 ani, în instituţii de profil din cele 3 judeţe nord-vestice, nicidecum la toţi istoricii care au scris, mai
mult sau mai puţin întâmplător, despre zona în discuţie. Dealtfel, criteriile generale pentru includerea în EIR,
ed. 2003, vizau o activitate istoriografică Je cel puţin 10 ani, materializată într-un număr de cel puţin 10-15
lucrări în domeniu, cu o certă valoare ştiinţifică.
1) ACHIM, Valeriu 1. - N. 8 aprilie 1923, în corn. Tircam, jud. Sacu Mare. Studii secundare la
Şcoala Normală de Învăţători Carei, Oradea, Timişoara (1937-1945), universitare la UBB Cluj-Napoca,
Facultatea de Filologie, Secţia română-istorie (1961-1966). Stagii de perfecţionare (învăţământ-cultură) în
România şi Italia (1980). Doctor în istorie aJ ISISP Bucureşti (1 984) . 1945-1987: succesiv, învăţător, profesor,
director de şcoli în învăţământul gimnazial din Noţig Qud. Sălaj), Tiream, Dindeşti, Andrid Qud. Satu Mare),
inspector şcolar şi şef al secţiei raionale de învăţământ Tg. Lăpuş Qud. Maramureş), secretar şi vicepreşedinte
al Comitetului de Cultură şi Artă al regiunii/judeţului Maramureş, director al M~cului Judeţean Maramureş şi
al Teatrului Dramatic Baia Marc. După pensionare (1987): director al Casei de Presă şi Editurii "Gutinul" Ba.ia
Mare; redactor şef al revistei de istorie "Pro Unione"din Baia Mare; membru al Academiei de Ş1jinţc,
Literatură şi Arte Oradea (ASLA) România - 2001; Laureat al premiului "Nicolae Iorga" al Academiei
Române pc anul 1981 pentru voi. 1Vfat't1111ureşe11ii fn lupta penim libertate şi 1111itate 11afio11ald. Docu11Je11te 1948-1918.
2. Paralel cu o susţinută activitate didactică şi cultural-educativă - în calitate de profesor secundar, conducător
al principalelor instituţii judeţene de cultură din Maramureş (mu%eul şi teatrul) -, a desfăşurat o eficientă
muncă de cercetare ştiinţifică, materializată în peste 40 de studii de specialitate, cca 200 de articole de
populari%arc în presa locală şi centrală, care, apoi, au fost valorifica« e prin publicarea a 13 volume (cărţi de
autor, în colaborare, editări/ reeditări şi îngrijiri ediţii de documente şi texte) privind epoca modernă şi
contemporană, cu deosebire în domeniul istoriei culturii din nord-vestul României Qudeţele Sălaj, Maramureş,
Satu Mare). Redactor responsabil aI anuarului Muzeului J udcţcan Maramureş, Manna/ia, nr. 3 (1977), 4 (1978),
5-6 (1979-1981); redactor şef al publicaţiilor Cutinul şi Pro Unione. A coordonat şi îngrijit 5 căr~ şi broşuri
editate/reeditate de Editura Gutinul, în perioada 1991-2003. A colaborat la RP, RM, ASTRA, Transilvania Sibiu, Familia, T1ibuna, AMN, AMP, SC- Satu Mare, Artheus- Baia Mare.
3. - coautor la: Maramureşenii i11 lupta pent111 libertate şi unitate 11afională. Doo1111e11te 1948-1918, DGAS, Fii. Arh. St.
Maramureş, Bucuccşti, 1981, 412 p .; Dr. Vasile Lucaciu, luptător activ pentn1 unirea românilor. Texte alese, 2 voi. (voi.
1, E d. D acia, Cluj-N apoca, 1988, 448 p„ 12 planşe color; voi. 2, Ba.ia Marc, E d. Gutinul srl, 2000, 350 p„ 12
planşe foto); Triunghiul Morţii - Baia Sprie. Un 11Jemon'al al duren'i cu su.ftrinjele deţinufilor politicz~ denumiţi ''braţe
sociale'~ Baia Mare, Ed. Gutinul, 2001, 308 p.
- Dr. Vasile Lucaciu - luptător penim drephnile românilor şi 1111irea Transilvaniei cu Rnmâ11ia. (Editor: Muzeul Judeţean
Baia Mare), 1968, 263 p. + 26 ilustra~i; Mara111ureşul şi Unirea, (Editor: Muzeul Judeţean MaramL1reş), Baia
Mare, 1968, 252 p. (în colaborare); Monografia municipitdui Baia Mare. (Editor: Consiliul Municipal Baia Mare),
voi. 1, 1972, 567 p. (în colaborare); Maramureş, monografie, (col. Judeţele patn'ez), Bucureşti, Ed. Sport-Turism,
1980, 330 p. (în colaborare); Nord-vestul Tra11silva11iei, cultură 11afională-fi11alitate politică (1848-1918), Baia Marc,

Satu Marc - Studii şi comunicări (Seria 11 Istorie-Etnografie-Artă), nr. XVIl - XXl, 2000-2004
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tl metalurgiei neferoase şi preţioase din nord-vestul
Ro111ânie4 Ed. Gutinul, Baia Mare, 2003, 510 p. (în colaborare).
- Scn'eri În timp, 1946-2003. (Culegere de studii şj articole publicate, voi. 1), Baia Mare, Ed. Gutinul, 2003, 584

Ed. Gutinul, 1998, 534 p„ 32 ilustrapi; Istoria conducen'i 111itmitulu4

~: George Vulturescu, Cultură şi literatură În ţinuturile Săt111arului. Dic;tionar 1700-2000, Satu Mare, Editura
Muzeului Sătmărean, 2000, 298 p., p. 11 -13; Ioan Ciocian, V Achim, Nord-Vestul Transilvaniei: Cultură
naţională.. . (recenzie), în I.ivm, 1999, 2, nr. 1-2 (5-6), p. 56-58.
2) ALEXA, Tiberiu
1. - N. 09 .19.1954, Baia Mare. Studii secundare la Liceul de Mu~ică_şi Arte
Baia Mare-Sectia umanistă (1969-1973), universitare la UBB Cluj-Napoca, Facultatea de Istone-Filosofie
(1975-1979). S~dii postuniversitare de muzeologie, cercetare ştiinţifică şi expertiza opcr~i de_ artă la Centrul
de Perfectionare al Min.Cult. Bucureşti (1979- 1981, 1982-1985, 1986-1989), Universitatea CentralEuropcană' din Praga, Republica Cehă - masterat în Istoria pjilosofta artei şi arh1iect111ii (1994-1995), Budapesta,
Ungaria - programul de Statistici sociale aplicate (1998). Doctor în istorie - speciafo~area istoria artei al UBB ClujN. (1999). Muzeograf principal la Oficiul judeţean Maramureş pentru Patrimoniul Cultural Naţ:ional (19791999), Mu?.eul de Artă - Centrul Artistic Baia Mare (1994-2003), concomitent, cadru didactic asociat (conf
univ.) la Universitatea Je Nord Baia Mare, Facultatea de Litere, Catedra de Filosofie, secţia: Pictură - Arte
Decorative (disciplinele: lslona arlez~ Estetică, Estetica şijilosojia C1rte1), redactor şef al revistei de cultură Hclvetica
JJaia Marc (1998-1999), din 2002, editor şi îngrijitor al colecţiei de editoriale Mica Bibliotecă de Artă Băimăreană.
2. Critic şi istoric de artă, membru titular al UAP din România - secţia critică de artă; membru al Corn. Dir.
Terit. al jud. Maramureş (1992-1998); membru în Cons. de adm. al Asoc. «Fil. Baia Mare a UAP din
România» (1986-2002); director al Corn. jud. Maramureş pt. Protecţia Monumentelor (1992-1998); membru
al Asoc. Ist. din Transilvania şi Banat - Corn. Ist. Art.; membru al Corn. Na~ de Ist. a Oraşelor. Este unul
dintre cei mai activi animatori ai viepi cultural-artistice din Baia Mare, având contrilmtii deosebite la
promovarea şi recunoaşterea pc plan naţ:ional şi internaţional a realizărilor Centrului/Şcolii/Coloniei
Artistic(c) de la Baia Mare, interneiat(e) de Simon Holl6sy în 1896. A participat la 315 reuniuni ştiinţifice şi de
creaţie artistică cu caracter naţional şi la 45 reuniuni ştiinţifice şi de creaţie artistică, cu participare
intcrnaţiorntlă la Ulm, Koln, Ni.ircnberg, Mi.inchen (Germania), Praga, Hradec Kralove (Cehia), Bratislava
(Slovacia), Budapesta, Szolnok, Szombathcly, S:i:eged (Ungaria), Lvov şi Cernăuţi (Ucraina), Sofia (Bulgaria),
Bucureşti, Baia Mare, Sibiu, Cluj-Napoca, Zalău, Carei, Satu Mare. Curator, coorganizator şi expert
colaborator la 133 expo:;~iţ:ii de artă plastică modernă şi contemporană, dintre care: 14 internaţionale (Baia
Mare - Arta Dialogului European. Noua Colonie I11temaţio11ală de la Baia Mare, Co11vent11I I11temaţio11al de pidură Si111ion
Holltf!J 2001, 2002 şi 2003 etc.), Ulm, Satu Mare, Szolnok, Nyiregyhaza, Gyula din Ungaria; 38 - de auror; 25
- colective şi de grup; 8 - cu temă şi de program etc. În calitate de autor/coautor/colaborator, editor,
coordonator/îngrijitor a publicat 13 volume (albume şi eseuri de artă), 9 cataloage/ghiduri, cca 262 cronici
plastice, recenzii de carte, foiletoane, articole şi note publicistice de istorie locală etc., apărute în presa locală
din Maramureş (lb. rom. şi lb. magh.) şi în cea culturală din Cluj-Napoca, Zalău, Oradea, Bacău. "Premiul
Naţiomil lll" pentru critică dr: artă şi eseu, CCES. B ucurt:şti (1987); "Premiul Special pentru Istoria Artei" acordat de
revista Nrrpoca Universitară pentru serialul de eseuri Şcoala de la Bc1ia Mare (1979); Premiul „Cartea anului 1997"
pe11tm secţi1111ea literatură de specialitate, acordat de Primăria şi Consiljnl Municipal Baia Marc pentru voi. bilingv,
În colab„ Centml Artistic Baia Mare. 1896- 1996/ The Baia Mare /J.1tistic Centre. 1896~1996, Baia Mare (1998);
'The Stephen R Grand Award" acordat de Ciz,ic Ed11catio11 Pr0jecl, New Haven, S.U.A (1999); nominalizare la
Pr-e111Î11/ anual penim critică de artă al UAP di11 F.omânia (2003).
3. - Centrul Artistic Baia Mare. 1896-1996/ The Baia Mare Artistic Centre. 1896-1996, Baia Mare, Muzeul
Judeţean Maramureş - Inspectoratul pentru Cultură, 1996, 512 p. (coautor).
- Mara1mmş / Marat11aros, Gyula (Ungaria), 1982, 112 p. !voi. bilingv în lb magh. şi rom.]; Cm!rttl Artistic Baia
Mare: Atelier 35, Baia Mare, 1988, 90 p.; A nagybd1!Jai 1111lveszjelep, [Colonia de artă de la Baia Mare. Capodopere din
colecţiile Muzeului de Artă din Baia Mare], Szolnok [Ungaria!, 1991, 62 p (în colaborare); Un decenitt de viaţă artistică
la Bma Mare. 1984-1993/Une deccnie de vie artistique aBaia Mare. 1984-1993, Baia Mare, Inspectoratul pentru
Cultură al judeţului Maramureş, 1993, 192 p. [vol. bilingv în lb rom. şi fr.); Centrul Artistic Baia Mare - Artiştii
«Şcolii Holloşy». De la Henn'ette Abramovits la Max B11ri, în colecţia editorială Mica bibliotecă de artă băitJJăreană 11.
Seria Artiştii <<Şcolii Holltf!J1>. 1, UAP din România - Fii. Baia Mare, Baia Mare, 2003, 186 p.
- Ce11trul artistic Baia Mare. A1J,11111e11te în favoarea 1111ei reC11perări i11tegratoare, în Arta, 1983, 30, nr. 9, p.9-13;
Co11trib11tii la reconstituirea primei etape a mişcării plastice de la Baia Mare (1896- 1901). Colonia din 1897, în AMP,
1986, 10, p.745-772; Pict11ra ro111â11ească Î1l preqj111a an11lui 1900, în Ateneu, 1992, 29, p.9; Centml artistic Baia Mare şi
Î11ceput11rile integrării sale În via/a mlturală a României (1919-1920), în Studii de Istorie a Transilvaniei - Specific rey,ional
şi deschidere europeană, Cluj, 1994, p. 230-235; O incursiune 11econvenfio11ală în istoria Centrului Artistic Baia Mare, în
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T1ibuna, (s.n.), 1996, 8, nr. 42, p.14-15; Orientr1m1 culturală şi acţiunea p11blică a mişcării artfrtice de la Baia Mare i'n
vmm:a <r$colii Hollo.ry)), în Artă şi Societate, Buletin ştiinţific al Asoc_ Tst. din Transilv. şi Banat - Corn. Ist. Artei,
Cluj-Napoca, 1997, 2, nr. 19-20, p. 321 -329 (l -Avet1is111e111); nr. 21-22, p. 337-345 (TI - Coborârea În ce/ale şi
direcţiile unui ~fort integraţi.onisl); nr. 23-24, p. 354-362 (111 - IJictloypl m "cetatea": prit11ele expozifii băimărene de mtă
plastica'); 1998, 3, nr. 25-26, p. 373-378 (1 V - l111plicapile ascume ale 1mui panii artistic ratai); Motivating Student
l!tvolvef!lent 111he11 Teaching Art History, în Sandra L. Rencgar, Beno Csap6 lF.ditorsj, Active Leamzizg Strategies for lhe
Higher Ed11catio11. Proceedings of the Regional Workshop 011 Higher Educalio11, J A TEPress, Szeged, 1997, p. 89-94 (rn
colaborare); Anuala Altelor [album de artă contempo rană]. editori: UAP - Filiala Baia Mare-Primăria
Municipiului Baia Mare, Raia Mare, anii 2001 (80 p.), 2002 (90 p.), 2003 (118 p.); I:.temulfeminin. M.ittd revelat, în
colecţia ediLorială Mica bibliotecă de altă băi111ărea11ă 1. Seria Expoz!.tii 1., Muzeul de Artă «Centrul Artistic Baia
Mare>> - BibLioteca Judereană «Petre DuJfm>, Baia Mare, 2002, 80 p.; .fovoan:a vieţii cotidiene • Flcl1lo11rs of a Dai!J
l iving - Dorothea Fleiss - J11mal • Diary, în colecţia ed itorială Mica bibliotecă de altă bclimăreană 8. Seria Expoz!,tii 4.,
UAP din România - Filiala Baia Marc, Baia Marc, 2003, 96 p.
3) BADER, Tiberiu (s) 1. - N. 2 aprilie 1938, corn. Ardud, jud. Satu Mare. Studii secundare la
Liceul de Băieţi din Satu Mare (1951-1954), superioare la Universitatea "Bolyai" Cluj, Facultatea de I storieFilologie, specialitatea istorie (1954-1958). Director (1958-1971), muzeograf principal (1971-1987) la Muzeul
Satu Mare. Conducător al şantierului arheologic "Miinsterplatz" din Ulm - Oficiul Badcn-Wi.irttembcrg din
Stuttgart - Germania (1988-1990), director al Muzeului Celtic German (Keltenmuscum) din HochdorfStuttgart, Baden-Wiirttemberg, Germania (1991-2003). D octor în istorie - specialitatea arheologie preistorică
- Tnstitutul de Istoric şi Arheologie Cluj (1977).
2. Arheolog, specialitatea - preistorie, cu precădere epoca bronzului, secundar - arheologie experimentală. A
întreprins cercetări sistematice de teren, arhivă şi bibliotecă privind epoca brommlui în NV României Qud.
Satu Marc), Ungaria, Germania şi a cft:ctuat săpături arheologice la Potău, Medieşu Aurit, Boineşci, Turulung,
Tojib, Berea, Ciumeşti, Cehăluţ, Culciu Mare, Culciu Mic, Săcuicni,. Tămăşeni, Ardud (România), Ulm
(Germania). A publicat 6 volume de autor şi peste 40 Je studii, articole, note, recenzii etc. în România
Germania, Ungaria, Slovacia, fiind considerat drept unul dintre cei mai competenţi şi prolifici cercetălori ai
epocii bronzului din Europa Centrală.
3. - DiplJt d ! nge du bronz.e tardif du 11ord-011est de la Transylva11ie, 1nv. Archeologica, 6, Ed. A cad., 1971, 18 f.(pQ.
- Descoperi1i monetare în Câmpia So!lle,wnă, Baia Mare, [f.tl, 1967, 15 p.; Tez.atJre momtare dinjudeful Satu Mare. Sub
redacţia lui T. Bader. !Satu Mare], Muzeul de istoric, 1968, 136 p.; Epoca hro11z!1/11i fn Nord-Vest11ITramilva11iei,
Bucureşti, 1978, 248 p. (fig., h.); Die Fibel11 in RJf111iinie11, Prăhistorische Brv11zefu11de, 16, 6, Mi.inchcn, 1983, 144
p. + 62 pl.; Die S chwerter in Rumiinie11, Stuttgart, f rnrrt Stciner Verlag, 1991, 202 p.; Experimente/le Archiiologie in
f:!.uropa, Oldenburg, 2002.
- Fibule cu mit di11tr-1111 si11g11rfir, în SCW, 1970, 21, 2, p. 209-224; Cit/tura S11ci11 de Sus Îll nord-l'e.rtu/ Ro111â11iei, în
SCW, 1972, 23, 4, p. 509-535; Tezţumtl mo11etar ett itnitapi de tip Filip IT, descopm·t la Tm11lu11g (jf((/. Sat1f Mare), în
AMN, 1975, 12, p. 75-92; Co11trib11(ii la cunoaşterea oraşului Snt11 Mare. Descoperiri arheoloy,ice (1.), în SC - Satu Mare,
1975, p. 19-45; Nette Beitrâge Z!' den vqkcnischen Sch1verlen von Tjp A atu H..iimiinien, în Zeitschnjt Jur Archiilogie,
Berlin, 1986, 20, p. 1-15; Aşezarea eneolitică de la J-10111orodu de S11s, în Reia/ii româ110-ucrai11ene. Istorie şi
co11fe!llpora11eitate, Satu Mare, 1999, p. 21 -62 (în colaborare); Bron:r.cfunde von Surduc, Bez. Sălaj, Rumănien.
Bcmerkungen zu dt:n bronzczeitlichen Passfunden in Samosch-Engpass, în Trcms.rilvanica. CedenkschnjtJiir IV1rt
Horedt. lntemationaleArchăologie. Studia honoraria 7, Rahden, 1999, p. 133-1 41. (C.G.)
4) BAJUSZ, Istvan (Ştefan) 1. - N. 17 martie 1954, Turda, judeţul Cluj. Studii liceale la Turda,
superioare - Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj, Facultatea de lstorie şi Filozofie, 1978. Muzeograf
arheolog, cercetător principal III la Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău (1978-2003); concomitent, din
1995, lector la Universitatea „Babcş-.Bolyai" din Cluj, facultatea de Istoric şi Filosofie, Secţia Tstoric, Catedra
de lstorie Antică şi Arheologic. Doctor în istorie (2000).
2. Arheolog şi istoric al epocii romane, post-romane şi feudale din Transilvania. Preocupări susţinute privind
cercetarea de teren şi bibliotecă în domeniile: arheologia epocii romane, cu specială privire la Complexul
Arheologic Porolissum - Moigrad (amfiteatrul, artefacte), artă decorativă medievală din bisericile sălăjene.
3. - colaborator la Nihti'!)' szjkigystigi refomuiflls egyhtiz umszţali jelszerelise CI 16-17. szazadb61, în sz!ldgystigi
111agyarok, Bucureşti-Cluj, Editura Kriterion, 1999, f698 p.], p. 56-138.
- Castrul roman de ia F.omita-Certiae. Das R.iimergrenzkastell 11011 R.omita-Certiae, Zalău, s.n., 1997. 248 p. + VUI. (în
colaborare); Poro/issum. A11sschnitte aus den1 Leben cim:r dakisch-r0J11ischen Grenzşiedlung a/IS dem Nord1v1:sten der Pro11inz
Dada Porolissmsis. (Red.: Nicolae Gudca, Schuller, Wolfgang). Amsterdam, Editura Adolf M. I iakkert, 1998
1204 p. + LXV], (rn colaborare).
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- Inscrip,tia OL lII 836 şi realitatea arheologică, în Mihai Bărbulescu (rcd.), Civilizaţia m1u111ă în Dacia. Cluj, Centrul
de Studii Transilvane, 1997, p. 92-101; 1262 p.J; Propunere de reconstituire a a111.Jiteatmltti de piatră de la Porolissum, în
Dumitru Protasc-Dan Brudaşcu (rcd.), Napoca. 1880 de ani de la f11ceputu/ vieţii 11rba11e, Cluj, 1999, p. 11 -31; 1238
p.l; Podoabele di11 allljiteatml de la Poroliss11111, în Călin Cosma-Dan Tamba-Adrian Rustoiu (rcd.), Studia
archaeologica et hfrtorica Nicolau Cudea dicata, Zalău, Editura Porolissum, 2001, [571 p.], p. 397-430, (în
colaborare); Considerapi p1ivind arg,intăn(1 de cult din S;;/qj (I), în AMP, 5, 1981, p. 451 -459; idem (Il), în AMP,
1982, 6, p. 163-168; ide111 (111), în AMP, 1983, 7, p. 163-168; Mărgele ro11w1e de la Porolim1111, în AMP, 1982, 6, p.
23-38. (în colaborare); Obiecte de cositor În Sălaj (I) în AMP, 1984, 8, p. 765-774.; 11, în AMP, 9, 1985, p. 785793.; ill, în AMP, 10, 1986, p. 135-137; Ace de păr din os de la Poroliss1111J, în AMP, 1990- 1991, 14-15, p. 81-126
(în colaborare); lnstmmente medicale şi 11stensile folosite de mediezi· pfcmllaciştii romani din Dt1cia Porolissensis. Cuntrib11fii
la studi11I 11Jedici11ei romane în Al\ifP, 1992, 16, p. 249-291 (în colaborare); Caps11le de sigilii romane de la Porolissum în
AMP, 1995, 19, p. 61 -72; Aplici disc omammfa/e cuJif!.11ră umană din Dacia Porolissensis în AMP, 1996, 20, p. 97113 (ln colaborare; Fibule romane de la Porolissum, în AlvfN, 1997, 34/1 , p. 521-534 ~n colaborare); Avifiteatrul de
la PorolisS11111 şi aspectele sale mitice, în Atta Musei Porolissensis, 2003, 25, p. 165-194.
5) CIOCIAN, Ioan 1. - N. 23 ianuarie 1949, sat Domnin, corn. Someş Odorhei, jud. Sălaj. Studii
liceale la Cehu Silvaniei (1963-1967), universitare la Oradea (Pacult. Istorie-Geografie, 1975) şi Cluj-Napoca
(UBB - Facult. Istorie-Filosofie, 1979). Doctor în istorie (1998). Profesor în învăţământul gimnazial şi liceal
(Sărmăşag, Zalău), director de şcoală, inspector şcolar, cadru didactic asociat al Univ. Je Vest "Vasile Goldiş"
Arad, publicist şi redactor la revistele "Alma Mater Porolissensis" şi "Şcoala Noastră" din Zalău.
2. Istoric specializat în istoria modernă a României şi istorie locală, cu deosebire a Sălajului, publicist. A
studiat, cu precădere, mişcarea oaponaJă, via ţa religioasă şi cultural-artistică românească din NV Transilvaniei,
îndeosebi activitatea Vicariatului gr. cat. aJ Silvaniei din Şimleu Silvaniei- cea mai importantă institupc din
zonă, până la Marea Unire.
3. - Biserica şi societatea românească di11 Transilvania. Vicariatul Silvaniei fn a do11aj11111ătate a secol11l11i ai XIX-iea, Arad,
University Press, 2000, 238 p.; Victor De/eu (monogrcfze), Zalău, 2002, 249 p. (în colaborare).
- Consideraţii asupra i11Jplicajti'/or etico-sociale ale horei i11 satele din Dealurile Silvanin· în AMP, 1986, 10, p. 653-665;
L11pta biseriai unite din Sălaj penim drepturi 11aţio11ale şifă11rirea stalului naţional unitar român Între 1848-1918, în AMP,
1992, 16, p. 417-432; Via/a economică şi socială a preoţi1JJii din Vicariatul Silva11iei Î11 a douaju1JJătate a Sl'col11l11i al XlXlea, în AMP, 1994, 18, p. 324-338; Aspecte privind activitatea lui Iuliu Ma11i11 intre 1914-1918, în Alma Mater
Porolissewis (prese. A'1\1atP01J, 2001, an 11, 6, p.19-24; Şcoli, dascăli şi preoţi din Sălqjul de altiidată, în Limes, 2001,
an lV, 13-16, p. 269-273; Activitatea publicistică a lui Victor DeleH Între 1905-1910, în AIMatPor, 2002, an III, 9-10,
p. 136-142; David Proda11 - un mare spirit al istorioJ!.rafiei ro111âneşti di11 seco/111 XX, în vol. L-am c1mosmt pe
atade111icianu/ David Prodan, Zal ău, Ed. Dacia Porolissensis, 2002, p. 34-41 (212 p. + 37 p. ilustraţii).
6) CIUBOTĂ, Viorel 1. - N. 25 ian. 1952, laşi Qudeţul laşi). Studii liceale la Lic. "Avram Iancu"
Brad - jud. Hunedoara (1967-1971), Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca - Pacultatea de IstorieFilosofie (1972-1976); 2002 - doctor în istoric al Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca. Muzeograf (1
iulie 1976-1 s~ptembrie 1990); cercetător principal T (2002); director adjunct (1 septembrie 1990 24 aprilie
1992); director (24 aprilie 1992 - 1 august 1997); director general (1998--.) la Muzeul Judeţean Satu Mare;
1998 - director al Editurii Muzeului Sătmărean.
2. Jscoric modernist şi contemporaneist. Preocupări constante în domeniul cercetării ştiinţifice de teren, arhivă
şi bibliotecă a istoriei moderne şi contemporane a NV României Gudcţul Satu Mare, cu deosebire) şi a
Regiunii Euro-Carpatice (NE Ungariei, E Slovaciei, Ucraina Subcarpatică). A valorificat complex rezultatele
cercct.ării prin achiziţii, expoziţii, organizarea mai multor reuniuni ştiinţifice regionale, naţionale şi
internaţionale, precum şi publicarea - în calitate de autor/coautor sau coordonator - a 5 cărţi şi peste 40 de
studii de specialitate, în ţară şi străinătate. Coordonator la 7 culegeri de studfr Sovietizarea 11ord-vest11/11i Rom/iniei
(1943-1950), Satu Mare, 1996, 320 p.; 1918. Sfârşit şi început de epocă, Zalău-Satu Mare, 1998, 578 p.; Relaţii
româ110-11craine11e- istorie şi co11te1J1poraneitate, Satu Mare, 1999, p.; Relaţii interetnice fn zona de contact ro111!i110-maghiaro11crai11ea11ii din secol1fl al XVlll -lea până În prezent, Satu Mare - Tiibingen, 1999; Democraţia Îlt Huropa Centrală şi de
Sud-Est - aspira/ie şi realitate (secolele XIX-XX), Satu Mare, 2001; Cultura mate1ială şi spirituală din Bazinul Tisei
Superioare. ItifluetJ/a populaţiei gertJJane asupra culturii ce/or/altor etnii din regiune; Satu Mare - Tiibingen, 2003, 430 p.
A introdus în istoriografia românească problema Vicariatului National Greco-Catolic de la Carei, ca formă a
luptei pentru autodeterminare narională a românilor transilvăneni în toamna anului 1918.
3. - coautor la Lupta românilor din judeţul Satu Mare pentru făurirea statului naţional unitar rotJJ!in. DomJ1Je11te 18481918, Bucureşti, 1989, 57 5 p.; coautor la Junwl de operaţiuni al Coma11dament11/11i· T mpelor din Transilvania (19181912), 2 voi., Satu Mare, 1998, 528 + 298 p.;
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1918 În Săt111ar, Cluj-Napoca, 1996, 198 p.; Vicariatul Nafio11al Ro111ân din Carei, Satu Mare, 1997, 211 p.; Lupta
Unire (1918-1919), Satu Mare, 2003, 520 p.
- A.rpecte ale 111z;rcării 111cmorrmdiste dinj11deţ11l Satu Mare (1892-1894), în SC - Satu Marc, 1980, 4, p. 203-211;
Docmmmte privind mz;rcarr:a c11ltural-1wţională din Transilvania la ~flirtitul secolttlui al XIX-iea şi începutul secolttlt1i al XX/ea, în SC - Satu Marc, 1981-1982, 5-6, p.369-381; Două scrisori inedite ale lui Iosif Vulcan, în SC - Satu Marc,
1986-1987, 7-8, p. 265-269; Trei scrison· inedite ale ''Asocia/iei Naţionale in Amd pmtm cultura şi conseroarea poporului
ro1J1ân", în SC - Satu Mare, 1992-1993, 9-1 O, p. 141-147; Cooperaţia şi siste11111/ bancar românesc fli j11dep1/ Sa111 Mare
Io ifârritul secol11/11i al XIX-iea şi focepJ1tt1I seco/11/11i al XX-iea, în SC - Satu Marc, 1996, 13, p.145-162; Direct01i11I
ro11u111ist la Satu Mare, În martie-aprilie 1919, în SC - Satu Marc, 1997, 14, p. 221-228; Comili11l Nafional Român
CoJ11itt1tens Sct!u Mare fn pe1ioada decembrie 1918 - ian11a1ie 1919, în 1918. jjârfil p' Î11cep11t de epocă, Satu Mare Zaifo, 1998, p. 339-354; Kealită,ti de11Jo.~rqfice fn comitalul Ugocea Îfl pri111a ju111cltcile a secolului al XVlll-lea, în &laţii
interetnice i't1 zona de contt1ct româno-111aghiaro-ucrainea11c'i din secolul al XVIII-iea până în prezent, Satu Mare Ti.ibingen, 1999, p.51-69; Noi date despre stmct11ra etnică şi c01ifesio11ală a pop11laţiei dzi1 bazimd Tisei S11JJerioc1re fn a
do11a j11111ălate a veacului al XVIII-iea, în C11lh1ra 1nate1ială şi spin/11ală din Bazi1111/ Tisei S11pe1ioare. lnjlue11/a populaţiei
p,ennam a.supra cult111ii ce/oria/tor etnii din regiune/Materie/le rmd f,tÎstiege Volkskultur des Obere11 Theiflbeckens. Ei1if111ss der
de11tsche11 Bcvolkeru1~g atif die anderen Eth11ie11 der R.egion, Satu Mare - Tiibingcn, 2003, 430 p.
7) GORON, Doru E . 1. - N. 22 august 1955,Jibou, judeţul Sălaj. Studii liceale la Liceul Real-Uman
Jibou (1970-1974), cursuri postliceale de arhivistică. Referent principal la DireqiaJudeţcană Sălaj a Arhivelor
Na~onale (1977~) Publicist, secretar de rcdaq:ie şi redactor la revistele Acta J.1usei Porolissensis, Li111es, Alma
Mt1t11r Porolissensis din Zalău.
2. lstoric, arhivist modernist şi concemporaneist, publicist. Preocupări constante în direcţ:ia cercetării şi
publicării documentelor de arhivă privind istoria modernă şi contemporană a Sălajului (viaţa culturală,
economică, politico-administrativă, Marea Unire din 1918, asociaţiile cuJtural-naponale, presa, tipografiile
etc.).
3. - coautor la: Sălt!). Monografie, EditLira Sport-Turism, Bucureşti, 1980, 222 p.; Ca111era de Comerţ şi Industrie a
j11det11/Jti Sălqj. Schiţă 111onograftcă (1936-1990-2000), Zalău, 2000, 88 p.
- Tipaml sălăjeatJ. File de istorie, Zalău, 1980, 127 p. (coautor); Victor Dele11. (1876-1939), Zalău, 1999, 163 p.
(coautor); 1918-1919. Co11trib11ţii săli!Jmc la Marea Unire, Eclitura U111es, Zalău, 2000, 303 p. (coautor);).
- Oe.rpre ifârşitul lui Mihai Viteazul fn cronicile lui Gh. Şi11cai şi Pethii Gery,e!J~ în AMP, 1980, 4, p. 431-434
(colaborare); Deleu. Ofamilie de luptcltori nc1fio12ali din Sălaj, în AMP, 1980, 4, p. 705-726 şi AMP, 1981, 5, p. 707735 (în colaborare); Co11t1ib11fri la isto11{1 presei româneşti f11 Sălqj în AMP, 1982, 6, p. 473-494 (în colaborare);
Aspecte ale integrăfii organice ajudepr/11i Sălc!) in cadrul stalului naţional unitar român, în AMP, 1984, 8, p. 469-489 şi
Arv!P, 1986, 10, p. 337-361 (în colaborart); Alegerile parla111e11/are di1111oie111b1ie 1946 Î11 Sălaj Pregătire, deifăşurare,
rezultate în voi. Sovietizarea fn Nord-Vestul Ro111â11iei, Satu Marc, 1996, p. 143-203 (în colaborare); 320 p.; 1917.
Victor De/eu - in~tiatoml şi organizatorul Corp11!11i Voluntafilor Români Ardeleni şi B11co1ine11i în voi. 1917. Pe.ft-011t11I de
E.rt, Focşani, 1997, p. 131-142 (în colaborare); 304 p.; Dezjntegrarea administraţiei maghiare şi co11stit11irea noilor
1v111â11ilorsătmăre11i pentm

stmctttri de putere româneşti în judeţele Să/a;; S ătmar şi Bihor (noiembrie 1918-aprilie 1919), în 1918. Sfârşit şi
început de epocă. Kor:rzakvig ir korszakkezdet. The End attd Beginning of an Era. !Coordonatori: Cornel Grad,
Viorel Ciubotă, Zalău - Satu Mare, Ed. Lekron - Muzeul Sătmărean, 1998, 578 p.I, p. 279-338 ('111 colaborare);
B11sl111ile lui Si111io11 Bămuţi11 În Săfqj, în AMP, 1990/1991, 14-15, p. 511-548; U11 doc11t11e11t despre situaţia
Transilvaniei la 20 de ani după Unire: J.1e111ora11d1111111I Ro111â11ilor din Transilvania (Ardeal, Banat, Cn'şana, Satu lvfare,
Mara1m11î!ş) prezentat regelui Carol al II-iea la 15 decemb1ie 1938, în AMP, 18, 1994, 18, p. 379-407 (în colaborare);
Corneliu Coposu despre Simion Bămuţiu, în Umes, 1998, 2-3, p. 11-26 (în colaborare); Un raport despre situaţia
Sălqjuftli tn anttl 1938, în Limes, 1999, 2, p. 30-50 (în colaborare).
8) KACS6, Carol 1. - N. în 2 aprilje 1943, la Budapesta (Ungaria). Studii liceale la Oradea (19561960), universitare la UBB Cluj - Facultatea de Istorie, specialitatea istorie veche universală. Doctor în istorie
- specialitatea arheologia epocii bronzului la Institutul de Istorie şi Arheologie Cluj-Napoca (1981). 19652003: muzeograf principal, şef sectie arheologie (1991), director adjunct (1993) la Muzeul Judeţean
Maramureş - Baia Mare. Concomitent, djn 1999, cadru didactic asociat al Universităţii de Vest ''Vasile
Goldjş" Arad, filiala Baia Mare, catedra de istorie veche a României şi universală - arheologic. A fost bursier
sau invitat al mai multor universităţi şi institute de cercetare din străinătate: Bologna, Viena, Berlin, Budapesta,
Ujgorod, Nitra, Vrfac, Frankfurt pe Main etc. Organizator al mai multor reunjuni ştiinţifice şi expoziţii
na~onale şj internaţionale pe teme privind arheologia bronwlui în Regiunea Euro-Carpatică.
2. Arheolog şi istoric al epocii străvechi şi vechi pe teritoriul României, în special al epocii bronzului din
nord-vestul României Qudeţcle Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Bihor), dar şi clin alte zone ale Transilvaniei şi
Banatului. De-a lungul a cca 4 decenii de activitate ştiinţifică neîntreruptă a efectuat cercetări sistematice în
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numeroase obicrive arheologice din Maramureş şi judcrele vecine: Berea, Baia Mare, Lăpuş, Libotin, Bătarci,
Suciu de Sus, Oarta de Sus, Oarţa de Jos, Bica7., CrăciuncştJ, Tisa, Onceşti, Bârsana,
Ciumeşti, Băben i, Sarasău, Groşii Ţibleşului, Arpăşel, Lazuri, Crasna Vişeului. A publicat două monografii şi
peste 100 de smdii, articole, recenzii, note etc. în periodice de specialitate şi în volume tematice din ~ră şi
Călineşti-Maramurcş,

străinătate.

3. - Morminte din peno(lda de tranziţie spre epoca bronzul11i de la Ciumcşti, în SC - Sa/11 Mare, 1969, 1, p. 49-56;
Contribuţii la problev1a inceptJturilor epocii bro11z1dui în 11ord-11esh1I Ron1âniei, în SCTV, 1972, p. 31 -44; Co11hibution.r d !t1
con11aissat1c11 de la c11/t11re de .fttciu de Sus tl la l11Jmerc de recbercbesfaites d l ,,ăp11ş, în Dacia, 1975, 19, p. 45-68; Beitrilgf
Z!" Ken11t11i1 des Verbreit1111/!,sgcbietes 1111d der Cbronologic dcr Suciu de S111-Kultur, în Dacia, 1987, 31, p. 51-75;
Pandantivele de bronz în fam1ă de clepsidră din &mânia, în Apulum, 1989, 26, p. 79-89; 13mnZ!'I târz!11 i11 nord-vestul
Ro111âniei, în .fymposia Thracologica, 1990, 8, p. 41-50; Contribuţii la cunoaşterea bro11z11lui târzf11 di1111ordfflTransilvaniei.
Cercetările de la Liboti11, în Thraco-Dacica, 1990, 11, p 79-98; Contribuţii la cunoe1ştcrea Bronzului târzj11 din nordul
Transilvaniei. Cercetă1ile de la r ..ăp11ş - "Gruiul Târpplui': în Cnsia, 1994, 24, p. 9-21; Der Depoifund VOfl Arpăşel, Kr.
Bihor, în Bronzefunde a11s &1mai1ien. Prăhisto1ische Archâologie in Siidcsteuropa, Berlin, 1995, 1O, p. 81-130; Fazaji11e1lă
a culturi.i Otomani ri evol11fia c11lt11rală ulterioară acesteia IÎI nord-vestul l<.DllJtÎlliei, fn
Satu Mare, 1997, 14, p. 85-11 O;
Aspecte ale Bronzului târzlu 1Î1 regiunea Tisei Superioare, în Relaţii româno-ucrainene. lst01ie li conte111poraneilate, Satu
Marc, 1999, p. 83-94; 7.ur chronologt"schen 1md kulturellen Stel!ung des Hiigelgriiberfaldes von Lăpuş, în C. Kacs6 (ed.),
Der nordkt1rpati.rche &iu111 in der Bronzezeit. Symposium Baia Mare, 7-1 O Oktober 1998, Bibliotheca Marmaţia 1,
Baia Mare, 2001, p. 231-278; Der Z!veite Depoif1md vo11 U11g11reni, în C. Kacso (ed.), Bro11zezeitliche
l&lturencheinungen i111 karpatischen P.au111. Die Bezjeh11nţ,tll Zfl den be11achbarten Gebiele11. Ehrensymposium fur
Alexandru Vulpe :;mm 70. Gcburtstag Baia Marc 10.-13. Oktobcr, 2001, Bibliotheca Marmaţia 2, Baia Mare,
2003, p. 267-300.
9) LAZIN, Gheorghe 1. - N. 04 aprilie 1946, Viile Satu Mare, judeţul Satu Marc - M. 19 aprilie
2004, Salu Mare. Studii liceale la Satu Mare (1960-1964), universitare la Cluj-Napoca, Facultatea de Istoric
(1965-!969). Muzeograf arheolog la MuzeuJ Judeţean Deva (1969-1971), Muzeul Jude~ean Satu Mare (19711999), pubUcist la "Informaţia Zilei" Salu Mare (1999-2003).
2. Muzt:0graf ş i publicist, specializat în arheologie şi numismatică, cu preocupări constante, de peste 30 de ani,
pentru activitatea de cercetare şi valorificare cultural-ştiinţifică a patrimoniului arheologic din nord-vestul
României, cu deosebire a celui dacic, daco-romanic şi post roman din judep.tl Satu Mare (secolele TIT î.e.n. - X
e.n.). A publicat peste 30 de articole şi studii în reviste de specialitate din România şi Ungaria.
3. - Cirrnlafia monetară in 11ord-11estul &mâniei (sec. II-IV}, în SC - Saft1 Mare, 1969, I , p. 111-120; Un depozjt de
unelte dacice descoperit la Lt.mctmi (Munfii Orăştici), în S argetia, Deva, 1970, 7, p. 21-26; Descoperiri dacice din sec. II-IV
e.n. in zona Carei, în Crisia, 1972, 2, p. 199-213; Cercetări arheologice fn mduljudeţului Satu Mare (zona Tăşnatlj, în SC
- Satu Mare, 1975, 3, p. 61-75; Monede antice din colecţia M11ze11luijudcţean Satu lvfare, în SC - SatJI Mare, 1980, 4, p.
127-131; Cuptoare dacice de ars cerat11ică din sec. III-TVe.n. descoperite la Sat11 Mare, în SC - Satu Mare, 1980, 4, p.
133-1 42; Descoperiri dacice di11 sec. TTT î.e.11. - I e.n. În j11defttl Satu M.are - Cataloy,, în SC - Satu Mare 1982, 5-6, p.
69-81; Ceramica ştavtpilată din secolele III-lVe.n. descopentă În nord-vestul României, în SC- Satu Mare,1982, 5-6, p.
123-135; ReZftllatele cercetcirilor arheologice in aşezarea dacică (sec. I f.e.11. - sec. I e.n.) de la Laz11ri - jud. Sa/11 Mare, în
Symphozjt1 Thracologica, 1989, 7, Tulcea, p. 312-314; Civilizaţia dacică i11 Jec. II i.e.tJ. - 1 e.11. În nord-vest11I României Symphozja Thmcorogica, Satu Mare - Carei, 1990, 8, p. 62-67; 100 de ani de muzeografie pe 111eleag11rile sătmărene, în
5_ymphozja Thracologica, 8, Satu Mare - Carei, 1990, p. 21-28; Monede antice din;udeţul Satu Mare. Bibliografia
numismatică a judeţului Satu Mare - anticei şi medievală, în SC - SatfJ Mare, 1993, 9-1 O, p. 49-56 (în colaborare);
judeţul Satu Mare - Bibliografia perioadei secolelor II-IV, în SC- Satu Mare, 1998-1999, 15-16, p. 107-113; Cercetări
arheologice privi11d epoca ft"aco-dacică fn Ucraina Transcarpatică, în Relaţii ro111â110-ucrainene, frtorie ţi co11tepora11citate, Satu
Mare, 1999, (578p.), p. 149-155 (ln colaborare).
1 O) MATEI, Alexandru V.
1. - N. 23 noiembrie 1950, Chinteni, jud. Cluj . Studii secundare
(1965-1969) la Zalău, universitare la UBB Cluj-N., Pac. de lsLorie-Pilosofic, Secţia istorie, specializarea
arheologie (1969-1973). Muzeograf-arheolog (1973-1983), director (1983-2000), cercetător pr. I (2001), şef
secţie arheologie la Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău; membru în colectivul de redacţie al anuarului
muzeului, AMP. Doctor în istorie al UBB Cluj-N. - specializarea istorie veche şi arheologie (1999).
2. Arheolog şi istoric al antichităţii daco-romane şi prefeudale. A publicat 3 cărţ:i şi peste 30 de studii şi
articole privind, în principal, cercetarea, conservarea şi valorificarea ştiin ţifică a patrimoniului arheologic dacoroman din Sălaj, cu deosebire de la ComplcxuJ arheologic daco-roman de la Porolissum-Moigrad. A mai
efectuat cercetări arheologice în castrele de la Buciumi şi Romita, precum şi în obiectivele situate În provincie
sau din faţa li111es-ului: Panic, Zalău - Valea Mâţii, Şimleu Silvaniei, Popeni - Cuceu, Nuşfalău, Badon, Bocşa,
Sâncraiu 1\l maşului, Mirşid, Hereclean, Valcău de Jos, Supuru de Sus. Participant la peste 100 de sesiuni de
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rapoarte şi comunicări, organizate în ţară, precum şi la 14 congrese şi 4 simpozioane interna~onale. Unul
dintre principalii organizatori ai celui de-al XVII-lea Congres internaţional al Limes-ului (Zalău, 1997).
3. - Colaborator la Porolissum. Ausschnitte aus dem [_,eben einer dakisch-râmischen Grenzsiedlung aus dem nordzvesten der
Provinz Dacia Porolissensis. (Editor N. Gudea, Ve~lag Adolf M. Hackkert), Amsterdam, 1998, 204 p. + 98 planşe
(p. 64-90, 16 planşe).
- Castrul roman de la Romita-Certiae, Zalău, 1997, 147 p. + 111 planşe (în colaborare); Vestigii din epoca romană (sec.
ll- W p. Chr.) în spaţiul nord-vestic al României, Zalău - Cluj-Napoca, Ed. Porolissum, 2000, 131 p. + 357 planşe
şi 12 anexe (în colaborare).
- Der Bronze-Ak.inakes von Firminiş, în Dacia, 1978, 22, p. 107-113; Repertoriul descoperinJor şi aşezărilor de epocă
romană pe tcritori.ufjudcţului Săkg; în Ai\1P, 1979, 3, p. 121-136 (în colaborare); Repertoriul de aşeZf'iri şi descopen'ri
aparţinând secolelor IV-IX e.n. pe teritoriul judeţ11lui Sălaj, în Ai\1P, 1979, 3, p. 473-513; Rtpert01iu/ aşezărilor
apmtinând dacilor liberi (rec. IT - IV e.n.) descoperite pe teritoriu/judeţului Sălaj, în AMP, 1980, 4, p. 229-243; Vasul
decorat cu şetpi descoperit la Po1vlissum, în AMP, 1982, 6, p. 17-22; Un cuptor de ars ceramică descoperit în aşezarea dacilor
liberi de la Zală11-Valea Mâţii, îo ANJP, 1984, 8, p. 232-246; Cuptoru/ de ars ceramică cenuşie ştampilată descoperit în
aşeZf1rea dacilor liberi de la Panic (jud Sălaj), în AMP, 1985, 9, p. 247-258; Statuia ecvestră a împăratului Marcus
Aurelius Antoninus (Caracal/a) df! la Porolissum. Prop1111eri pentnr o reconstituire grqftcă, în AMP, 1O, 1986, p.157-182
(în colaborare); A neJv defensive line (ditches, wall and and t01vers) discovered in fivnt ef the Roman military site of
Porofissum in Dacia Porolissensis, în Roman Frontiers Studies, Oxford, 1997, p. 93-101; Un nou castm descoperit la
Poro/issum?, în Civilizaţia romană în Dacia, Cluj-Napoca, 1997, p. 231 -246; 264 p.
11) MUSCA, Elena 1. - N. 22 martie 1950, corn. Budila, jud. Braşov. Studii liceale la Braşov (19651969), universitare: la Cluj-Napoca, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de lstorie-Filo:wfie, secţia lstorie,
(1969-1973). Profesor gr. II Ja şcolile generale din Prodăneştj, Creaca şi Crişeni - judeţul Sălaj; muzeograf
(1982-1994), cercetător prncipal 111 (1994-2003) - specialitatea istoric medie şi relaţii cu publicul, şef secţie
istorie la Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă din Zalău; cursuri de atestatare în muzeografie (1985) şi de
perfecţionare la Centrul Pedagogic de Artă de la Muzeul Naţional German din Nurnberg - Germania (1997).
2. Istoric - specialistă în istorie medie (numismatică şi meşteşuguri), pedagogie muzeală. Tema centrală de
cercetare este economia medievală în comitatul Sălaj; alte preocupări: cultura săl~jeană în epoca modernă,
personalităţi, istoria militară medie şi modernă.
3. - colaborator la Transilvania, ghzd turistic, Oradea, 2002, p. 238-249.
-Reperto1iul/ocalită,tilordin.Săkg; în AMP, 1984, 8 (sec. XV), p. 265-290; 1985, 9, (sec. XIV), p. 261 -277; 1987,
11 (sec. XIII), p. 199-205; Două tezaure monetare din Muzeul de Istorie şi Artă din Zalău, în AMP, 1986, 10, p. 229234; L.ăzj de breaslă din colec,tia Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă din Zalău, în AMP, 1988, 12, p. 389-400;
Documente ale breslelor din Za/clu, în AMP, 1994, 18, p. 207-218; Reprezentarea bataistă de la Guruslău - 3 august
1601, în AMP, 2002, 24, p. 99-114; Mem01ialistica europeană despre preliminanile intrării României în război~ în anul
1916 (I), în Apulum 1997, 34, p. 529-539; 1998, 35, p. 511-526; 1999, 36, p. 433-448); Consideraţii generale asupra
meşteşuguri/or sălqjene, în Mmisit1, 2000, 26, p. 203-218; Domeniile nobiliare sălqjene: monu1nente de arhitectură, în voi.
col. Palate, castele şi cetăţi din Transilvania, în Muzeul Ţării Făgăraşului, 2000, p. 172-1176 (223 p.); Descoperirea de
monede ;-i podoabe din satul Borza, comuna Creaca,judeţul Să/o/~ în AMP, 2000, 23/1, p. 603-620; Ornamentica unor
cahle medievale descopc1ite în oraşul Şimleu Silvaniei, în Colocviul Naţional de Iston·a A1tei Decorative, 1997, 5, p.16-22
(168 p.); Monede şi podoabe medievale din colec,tiile Muzeului Judeţean de Iston'e şi Artă din Zalău, în Colocvi11I Naţional de
IstonaA1tei Decorative, 1998, 6, p. 12-22.
12) MUSCA, Ioan 1. - N. 17 iulie 1950, Rus, jud. Sălaj; Studii lkeale - Sinaia (1961-1963) şi
universitare la UBB Cluj-N. - Facultatea de Istorie-Filozofie, Secţia istorie (1969-1973). Prof. gr. def. - Şc.
Gen. Jac, jud. Sălaj (1973-1980); muzeograf atestat în etnografie şi istorie modernă la Muzeul Judeţean de
Istorie si Artă Zalău (1980-2003).
2. Muzeograf specializat în etnografie şi istode modernă (locală). Cercetări de teren şi arhivă în domeniul
etnografiei (vânătoarea şi pescuitul, ceramica, ocupaţii, inventar gospodăresc, icoane pe sticlă etc.) şi istoriei
moderne (activitatea asociaţiilor, reuniunilor si societăţilor cultural-naţionale sălăjene pentru Unirea de la 1
Decembrie 1918) a Sălajului.
3. - Procedee trad~tionale de pescuit cu unelte din plasă pe cursul sălqjean al Someşului, în AMP, 1983, 7, p. 685-696;
AMP, 1984, 8, p. 717-730; Activitatea Reuniunii Femeilor Române Sălqjene lntre anii 1881-1918, în AMP, 1986, 10,
p. 551 -568; Adunarea Generală anuală a ASTREI de la Şimleu Silvaniei (4-5 august 1878), în AMP, 1988, 12, p.
403-423; Membri .rălăjeni ai Astrei: 1861-1918, în AMP, 1992, 16, p. 592-509-526; Despărţământul Şimleu al
ASTREI (1870-1918), în AA1P, 1994, 18, p. 499-504; Docmnente privind activitatea Despă1fământului Jibou al
ASTREI (1912-1918), AA1P, 1995, 19, p. 237-277; Documente privind a~tivitatea Astrei în Sălaj (186S-1878), în
AMP 1996, 20, p. 235-276; ibidem (1879-1891), în AMP, 2000, 23, p. 35-109); ibidem (1892-1900), în AMP,
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2002, 24, p. 291-380; Fonduri docu111mtare ieşene despre activitatea lui Si111ion Bămu/iu, în AMP, 1998, 12, p. 317-332;
Adu11arec1 generală anuală a Despărţii111ântului Sălifjean-Chioroan al ASTREI, Şomcuta Mare (3 august 1904), în
Mar111aţia, 2002, 7, nr.2, p. 213-219.
13) OROS, Ioan (alias OROS, Ioan-Maria) 1. - N . 07 sept. 1947, în Şeredeiu, jud. Sălaj. Studii
lkeale la Şcoala medie nr. 1 Zalău (1961-1965), universitare la UBB Cluj-N. - fac. de Istorie-Filosofie, secţia
Filosofie, promoţia 1974. Profesor şi învăţător în Şeredeiu, Pria, Recea Mare-Sălaj (1965-1975), apoi,
bibliotecar atestat profesional (1976- 1990) la Casa Corpului Didactic Zalău; muzeograf la Oficiul Judeţean
pentru Patrimoniul Cultural Naţional Sălaj şi la Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău (1991-) cercetător pr. III, specialist/expert În carte veche, istoria culturii. Membru fondator al Asociaţiei Române
pentru Ex libris (AREL) şi colaborator al Societăţii Olandeze de Bibliofilie. Secretar de redacţie al anuarului
MlAZ (AMP) şi responsabil aJ secţiunii Carte veche. Istoria culturii. Personalită,ti.
2. Specialist în carte veche românească şi străină, publicist, eseist, poet. Autor a peste 40 de articole privind în principal - valorificarea bibliofilică şi ştiinţifică a colecţiilor de carte veche tipărită şi manuscrisă din judeţul
Sălaj (identificări de copişti şi manuscrise, interpretare ex-librisuri, cataloage, rarităţi/ unicate cane veche
străină, circulaţia cărţii vechi româneşti, biblioteci şi lectură). A introdus conceptul de efect de colportaj în
literatura de specialitate şi a studiat târgul cărfii din perspectiva sărbătorescului. Consilier editorial şi
fondator/asociat al Editurii LEKTON .rr/ Zalău. Autor/redactor de rubrică ("Viaţa cărţilor") şi membru în
colectivul redacţional aJ Gazetei de Duminică. Autor/ redactor de rubrică ("Philobiblon") la revista Silvania
(începând cu anul 1, nr.1, martie 1990), rubrică reluată în Limes (1998-2002), revistă de cultură, Inspectoratul
pentru Cultură Sălaj.
3. - Coautor la: Bibliografia de Referinţă a Cărţii Vechi, CIMEC, Bucureşti, 1999, 460 p.; Memoriz; jurnale şi
tnsevmări transilvane (1938-1989), Zalău, 2001, Ed. Limes, 375 p.
- Din istoricul biblioteci/or pentru cadre didactice in Sălqj (1870-1970), în AlvfP, 1986, 10, p. 615-619; Preoţi şi dieci
copişti din Să/qj in secolele XVII-XIX, în AMP, 1993, 17, p. 363-374; Schimbări de mentalitate in psihologia soldatului
ro111ân din Transilvania de după Unire, în lumina unei cmspo11denţe de familie (1921 -1921), în AMP, 1998, 22, p. 651656; Un unicat alba-iulian de la 1647 În colecţiile Bibliotecii Documentare din Zalău: 'Janua Linguae reserata aurea" de
Comeniu.r, în Limes, 1999, 2, nr. 3-4 (7-8), p. 260-268; Circulaţia cărţii româneşti sibiene de secol XVJJI-XIX în Sălqj,
în AMP, 2000, 23/2, p. 374-385; Unicatele olandeze de secol XVII şi XVJJI din colecţiile sălăjene, în Limes, 2000, 3,
nr. 1-2 (9-10), p. 181 -184; "Moartea lui Irod" intr-o variantă manuscris inedită de la Pomi/a- Sălqj, în U111es, 2000, 3,
nr. 3-4 (11-12), p. 231 - 240; Două 111a1111scrise de pe Valea Someşului: Mi11eiele din Topliţa şi Căpâ/na, în I Jmes, 2001,
4, nr. 1-4 (13-16), Zalău, p. 203-212; O posibilă contribuţie la Bibliografia Românească Modernă- ''Acathistieriu/" de
Blqj (1861)- exemplarul de la Zalău, În Apulum, 2001, 38, p. 89-94; Tipă1ituri "Slovacica" de secol XVII-XVIII În
colecţii sălefjene, în AMP, 2002, 14, p. 533-564; Circulaţia in Sălqj a cărţii vechi româneşti de Blaj (1753-1830), în
Apulum, 2002, 39, p. 367-382.
14) TAMB~ Dumitru Gheorghe 1. - N. 9 aprilie 1958, Zalău, jude~ul Sălaj. Studii liceale la
Liceul "George Coşbuc" Cluj-Napoca (1974-1978), universitare la UBB Cluj-N. - Facultatea de IstorieFilosofie (1979-1983); atestat în muzeografie-arheologie, cursuri de administraţie publică l ocală şi relaţji
publice la Roma (Italia, 1997), Birmingham (Marea Britanie, 1998), stagiu la Parlamentul Europei - Bruxelles
şi Strasbourg (1999). Profesor - Şcoala generală Ungureni, corn. Cupşeni, judeţul Maramureş (sept. 1983 dec. 1983); muzeograf arheolog la Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău-Sălaj (ian. 1984 - dec. 1996);
prefect aJ judeţului Sălaj (dec. 1996 - ian. 2000); director, din ianuarie 2000, al Mu;i;eului Jud eţean de Istorie şi
Artă Zalău-Sălaj şi cercetător pr. TU (2001).
2. Arheolog, cercetător specializat în epoca daco-romană. În cadrul Muzeului Judeţean de Istorie şi Art.'1 Zal ău
a desfăşurat activităţi specifice, legate de patrimoniul arheologic (daco-roman) al judeţului Sălaj, valorificarea
acestuia, relaţii cu publicul, cercetare concretizată în 2 volume de autor, 18 studii şi articole publicate în reviste
din ţară şi străinătate, 50 participări la sesiuni de com unicări ştiinţifice, mese rotunde şi simpozioane cu
comunicări în domeniul istoriei vechi şi arheologiei daco-romane.
3. - Castrul roman de la Ro111ânali-Largiatza (Das R!J111ergre11zkastel/ von Ro111ânaşi -Largiana), Zalău, s.n„ 1997, 58 p.,
în colecţia Ghid al 111on11111mtelor arheologice din Dacia Porolimmsis; colabo rator la Poro/im11n aussch11ilte atl.f de111 Lebm
einer dakisch - Romischen Grenz siedlung aus dent Nord111estet1 der Provi11z /Jacia Porolissensis, p. 64-71, Amsterdam,
1998.
- Despre templul lui Jupiter Optimus Maximus Dolichenus, Zalău, 2001 (coautor).
- Un fmg111e11t de mon11111ent funerar de la Porolissum, în AMP, 1987, 11, p. 251-261; O no11ă descoperire paleocreştină la
Poroliss11111, în AMP 1987, 11, p. 191-196 (în colaborare); Co11trib11fii la topografia arheologică a Văii So111eş11/111;
sector11I Căpâlna - Jibou, în AMP 1988, 12, p. 91-128 (in colaborare); Raport prehi11i11ar Îfl legătură m săpăturile
arheokgice şi lucră1ile de resta11rare şi co11sen1are executate Îfl comple:xu/ arheolof!ic daco-roma11 de la Poro/issum În anii 1986-
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1981, în AMP 12/1988, p. 144-174 (în colaborare); Raportpreliminar în legătură cu săpăturzJe arheologice şi /ucră1ile de
restaurare şi conservare executate fn complexul daco-roman Porolissum în anii 1988-1991, în Acta MP. 16/1992, p. 143184 (în colaborare); Tipare ceramice romane pentru medalioane descoperite la Porolissun1, în AlvfP 1990-1991, 14-15, p.
221 -223 (în colaborare); Tipuri de aşezări civile de castre auxiliare din provinciile dacice, în Studia Archaeologicc1 et
Histon"ca Nicolao Gudea dicata, Zalău, 2001, l571 p.l, p. 249-285; Fibule romane de la Porolissum, în RB, 2001, 15, p.
77-99.
15) GRAD, Comei 1. - N. 30 ian. 1949, satul Domnin, corn. Someş Odorhei, jud. Sălaj. Studii
liceale la Liceul de cultură generală Jibou, Sălaj (1963-1967), superioare la Facultatea de Istorie a Universităţii
Bucureşti - secţia Istoria României (1968-1973) şi la Facultatea de Drept a UBB Cluj-N . (1976-1981).
Doctorat în istoria relaţiilor internaţionale - UBB Cluj-N. (1996), cu tema: Al II-iea ArbitrC!f de la Viena (30 aug.
1940). Pozi,tia armatei rov;âne. Specializări post-universitare: muzeografie-arhivistică în domeniile etnografieetno-lingvistică-sociologie,
protecţia-evidenţa
PCN (monumente-documente), istoric modernă şi
contemporană; secretariat de redacţie, editare/ tehnoredactare. Succesiv, profesor de istorie în J\1irşid şi Hida,
jud. Sălaj (1973-1975), muzeograf-etnograf la Oficiul Judeţean Sălaj pentru Patrimoniul Cultural Naţional
(1975-1979); apoi, specialitatea istorie contemporană (1980-1991, 1993-1996 şi cercet. pr. I la la Muzeul
Judeţean de Istorie şi Aml din Zalău (1996-2002) şi la Muzeul Judeţean Satu Mare, şef secţie; consilier
teritorial şef la Inspectoratul pt. Cultură al jud Sălaj (1991 -1993; 1997-2001); în paralel, prin cumul, cadru
didactic (specialitatea istorie şi drept) în învăţământul liceal (1986-1995) şi universitar (2000~) , specialitatea
Istoria dreptului românesc, Drept internaţional public, membru în colegiul de redacţie al revistelor Acta Musei
Porolissensis, Silvania (seria I, II), Archeus clin Baia Mare; Limes (fondator şi director/redactor şef); membru
fondator al Asoc. Istoricilor din Transilvania şi Banat, preşed. al Fil. Sălaj a Secţiei de Istorie militară.
2. Istoric modernist şi contemporaneist (istoria României, istorie universală, relaţii internaţionale), etnolog,
filolog, jurist, eseist, publicist. A întreprins cercetări sistematice de teren în N-V României (sondaje, anchete şi
achiziţii de materiale etnografice şi istorico-documentare), completate cu cercetarea de bibliotecă şi arhivă în
marile instituţii de profil din ţară. La fel, a vizitat şi cercetat locurile şi instituţiile ce atestă prezenţa
românească (îndeosebi cea militară, în ambele războaie mondiale) în estul şi centrul Europei. Înainte de 1989,
sub genericul Istorie şi civiliZf1/ie în NV Transilvaniei, a iniţiat seria simpozioanelor de nivel naţional, organizate
anual de Muzeul Judeţean de Istoric şi Artă Zalău, precum şi ciclul de manifestări Tineretu/ şi istoria. După
1990, a contribuit la supravieţuirea şi dezvoltarea publicaţiilor culturale locale (AMP) şi la apariţia altora noi
(Silvania, Gazeta de Duminicti şi, cu deosebire, I .imes - apreciată în presa culturală ca una dintre cele mai solide
reviste de cultură, care apar în provincie), publicând materiale cultural-ştiinţifice şi de atitudine civică. Iniţiator
şi realizator al programului cultural Limes 2000 - incluzând cercetarea şi valorificarea complexă-istorică, socioetnologică, literar-artistică etc., prin revista Limes şi colecţia Biblioteca Lilles, inclusiv realizarea unor manifestări
cultural-ştiinţifice internaţionale unicat (1918. Jjârşit şi început de epocă, Chemarea rădăcinilor, Zilele I imes).
materializat, începînd cu anul 1997, în 8 volume (col. Historia-Diplomaţie, Histona-Documenta, Ethnos) şi
numerele 1-16 ale revistei trimestriale de cultură Limes (istorie, etnologie-sociologie, literatură, eseistică
interdisciplinară, multiculturalitate etc.), format carte/almanah; 1850 p„ în total/anii 1998-2001. Între anii
1977-2003 a redactat şi publicat: 5 volume de autor; 9 colaborări la volume colective şi peste 70 de studii şi
articole de specialitate, care valorifică materialul cercetat şi publicatîn ultimii 27 de ani (total: 2800 p. tipărite cca 5600 p. mss. standard, din care 1370 p. însumează cărţile de autor); coordonator la 8 volume colective,
colecţie/ serie etc. Grosul lucrărilor publicate valorifică, în premieră pentru istoriografia românească
postbelică, material inedit privind perioada modernă (post 1848 până la Primul Război Mondial) şi
contemporană (1918-1919, 1938-1947, 1948-1989, 1990~), cu deosebire documente de arhivă (statale,
particulare, civile, politice, religioase, militare, diplomatice etc.) referitoare la activitatea, locul şi rolul unor
instituţii şi personalităţi proeminente ale românilor ardeleni din NV Transilvaniei, în procesul de naştere,
coagulare şi consolidare a naţiunii române moderne şi a statului unitar (biserica, şcoala, asociaţiile culturalnaţionale, politice şi economico-financiare, armata, diplomaţia etc.), precum şi în cadrul relaţiilor cu statele şi
comunităţile etnice vecine, inclusiv în eforturile de integrare a Regiunii Euro-Carpatice în UE, după 1990.
3. - colaborator la ***Istoria României. Transilvania. Vol II (1867-1947), Cluj-Napoca, "George Bariţiu", 1999;
(1642 p., coautor la cap. VI, p.1327-1365); coautor la Me11Jorii, jurnale şi însemnări transilvane (1938-1989).
Coordonator: Cornel Grad; Biblioteca Limes - col. Historia-Domn1enta. Zalău, Ed. Limes, 2000, 375 p. (p. 5229, 374-375;
- Al doilea ArbitrC!f de la Viena, Iaşi, Inst. European, 1998, 256 p.; 1918/ 1919. Contribuţii săl4Jene la Marea Unire.
(Biblioteca Limes - col. Historia-Documenta), Zalău, Ed. Limes 2000, 304 p. (coautor); Al II-iea Arbitrqj de la
Viena (30 aug. 1940). Poziţia armatei române, Ed. Limes, Zalău, 2000, 400 p., ed. 2, rev. şi adăugită (un capitol
nou - Introducere. Consideraţii ,generctle, anexe documentare şi iconografie);
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- Cele 111ai vechi icoane pe sticlă din Sălq;: în AMP, 1977, 1, p. 433-441 + 9 p. ilustrapi; Memorandumul şi Sălajul.
Scrisori şi telegrame de aderenţă fn "Tribuna" (1892-1894), în AMP, 1980, 4, p. 545-566; Rapoarte şi fflemorii privind
activitatea consiliilor şi gărzjlor naţionale române din co111itatele Sătmar, Să/o/; Bihor şi Arad {decembrie 1918 - martie 1919),
în AMP, 1981, 5, p. 507-554; Aspecte ale procesului istoric de integrare organică ajudeţu/J1i Săky' În structurile politicoadministrative ale stat11lui naţional 1111itar român. Unia demarcaţionalăprovizorie (ia11uarie-aprilie 1919), în AMP, 1982, 6,
p. 251 -262; Starea de spirit a populafiei, autorită,tiior şi armclfei din Ţinutul Someş în vara anului 1940, în AMP, 1983, 7,
p. 333-380; Noi mărturii documentare despre contribuţia românilor din Crişana lafăurirea stalului nafronal unitar român, in
Crisia, 1983, 13, p. 255-276 (în colaborare); Patru docu1J1ente inedite despre situaţia româmlor din circummipfia
consulară a Oradie1; în anti' 1943-1944, în Crisia, 1983, 13, p. 301-314; Din istoricul instituţiilor cultt1rai-naţionale
săl4Jene: &uniunea Femeilor Române Săl4Je11e, în AMP, 1984, 8, p. 663-674 (rn colaborare); Propaganda pnn radio Îll
frontul a11ti-Diklat (1941-1944) în AMP, 1987, 11, p. 365-420 (colaborare); Structură1i şi reslmcturări ad111inistrativteritoriale în N-V .României: Proiecte şi dispute, serial documentar, în Gazeta de Duminică, serie nouă, 1994, 1, nr. 2,
3, 4, 5, 7,9 , 1O (în colaborare) ; În mijlocul Europei, la margine de /ară, în Limes, 1998, 1, nr.1 , p. 29-40; Come/iii
Coposu despre Simion Bămuţi1-1, în Limes, 1998, 1, nr. 2-3, p. 11-26 (in colaborare); Personalităţi cultural-naţionale
săl4Jene (1848-1948). Microdicţionar selectiv, în Limes, 1998, 1, nr. 2-3, p. 140-148; Un raport despre situaţia Sălajului
Îll anul 1938, în Limes, 1999, 2, nr. 1-2, p. 30-40 (m colaborare); Reînvierea istoriei de parastas, în On'gini-Caiete
Silvane, 2003, 1-2, p. 53-56; O scrisoare despre Ioan Ossian, în vol. AS, Memoria ca formă dejmtiţie, Alianţa Civică,
ed„ Bucureşti, 1994, p. 238-241 (in colaborare); Alegerile parlamentare din noiembrie 1946, în Sălaj. Pregătire,
desfăşurare, rezultate, în. Sovietizarea nord-vestului României. Coordonator: V. Ciubotă. Satu Mare, Ed. Muzeului
Sătmărean, 1996, 320 p„ p. 143-203 (în colaborare); Victor De/eu, iniţiatorul şi organizatonti Cotpuiui Voiuntanlor
Români Ardeleni şi Bucovineni, în 1917. Pe Frontul de Est. Coordonatori: V. F. Oobrinescu, H. Dumitrescu.
Focşani, Ed. Vrantop, 1997, 304 p, p. 131-142; (în colaborare); Relapi'le româ110-111aghiare i11 emisiunile postului de
radio <(&mânia Mare» (1940-1944), în voi. col. Concepte iri metodologii în studiul relaţiihr intema/i'onale. Coordonator:
Mihai Timofte. Iaşi, Ed, Antheros, 1998, 582 p., p. 430-472; Dezintegrarea ad111inistraţiei maghiare şi constituirea
11oilor structuri de putere româneşti înjudeţele Sălaj, Sătmar şi Bihor (noiet11brie 1918-aprilie 1919), în voi. 1918. Sfârşit şi
început de epocă. Korszakvig is korszakkezdet. The End and Beginning ef an Era. Coordonatori: Cornel Grad, Viorel
Ciubotă. Zalău-Satu Mare, Ed. Lekton-Muzeul Sătmărean, 1998, 578 p., p. 279-338 (în colaborare); Rolul
revistelor culturale plurilingve în constituirea şi consolidarea societă,tii civile. Un experiment publici.rtic regional (euro-carpatic):
revistct '7 imes" din Zalău, în vol. col. Materialele Sinpozionului internaţional Colaborarea transfrontalieră În regiunile
multietnice din S-E Europei/Tra11skordon11e spivrobitniţtuo u polietnicinih reghio11ah Shidnoi ta Pivden110-Shid11oii Evropi
(eds.: Centrul Politologic Bucovinean, Filiala Bucovineană a Fondului "Fr. Ebert" din Ucraina), Cernăuţi, 1617 iunie 1999, p. 185-186; Coagularea conştiinţei transfrrmtaiiere în Regiunea Euro-Carpatică, varianta extinsă
(trilingvă), în voi. col. Elite regionale şi naţionale: cine fanneaz!i politica?/ Reghional11i ta naţionalni eliti: hto fam111s
politicu?, editat de Centrul Politologic Ukrainean, Universitatea de Stat "Iurii Fedikovici" din Cernăuţi şi
Fundaţia "Fr. Ebert"J Cernăuţi (Ukraina), 2002, (280 p.), p. 58-64; A11111rgul Mişcării I ,egionare din emigra/ie,
reflectai Îll corespondenţa privată, in voi. col. Omagiu iston'cul11i Valeriu Florin Dohrinescu. Coord. H. Dumitrescu.
Focşani, Ed.Pallas, 2003, 830 p„ p. 772-775; Ejeclele educaţiei comunist-egalitariste asupra mentalului colectiv din nordvestul Rol11âniei, în vol. Cultura materz'ală şi spirituală dt'n Bazinul Tisei Superioare. Influenţa populaţiei gen11a11e aS11pra
culturii celor/altor etnii din regiune/Materie/le und geistige Volkskultur des Oberc11 Theiţbeckens. Einfluss der deutschen
Bevolverun,~ au] die cmderen Ethnien der R.egion. Coordonatori: Hans Gehl, V. Ciubotă. Satu Mare - Tiibingen,
2003, 430 p., p. 171-192.
4. Ioan Ciocian, 1918. Sfârşit şi Început de epocă (recenzie), in I imes, 1998, 1, nr. 4, p. 31-32; Idem, C Grad, Al
doilea Arbitro/. de la Viena (r·ecenzie) în Limes, 1998, 1, nr. 4, p. 33-34; Dumitru Ş andru, C Grad, Ai doilea Arbitraj
ele la Viena, în AlIX, 1999, 36, p. 218-220.

Evolutia populatiei din Plasa Carei, între anii 1880-1941, din punct de vedere al
'
'
. 1or.
recensănunte
Aspecte etno-confesionale şi economico-sociale

În intervalul anilor 1880-1941, Comitatul Satu Mare, caracterizat de o mare diversitate etnoevenimentelor istorice, a trecut prin mai multe schimbări teritorial-administrative, fiind
obiectul de interes atât al Ungariei (1867-1918 Austro-Ungaria) cât şi al României. Transformările pe plan
politic, au avut impact asupra evoluţiei populaţiei, şi au marcat atât relaţiile dintre state cât şi relaţiile
interconfesionale şi interetnice din cadrul aceleiaşi ţări. Principalul indicator pentru cercetarea fenomenelor
istorico-demografice, este numărul populaţiei1, iar recensămintele sunt surse importante de date, care însă
datorită conjuncturilor politice, deseori au suportat amprenta intereselor statelor. Obiectul principal al lucrării
de faţă este studiul evoluţiei etno-confesionale şi economico-sociale a populaţiei din Plasa Carei, la sfârşitul
~eq>luJui al XIX-iea şi începutul secolului XX, din punct de vedere al recensămintelor.
·"l.._
Necesitatea cercetării evoluţiei demografice a unei populaţii, dintr-o regiune pluriculturală, se impune,
în 5Pecîal, cu privire la problema relaţiilor interetnice. Demografia, inaugurată în secolele al XVII-lea, XVIIIiea prin lucrările lui John Graunt (1662) şi Robert Malthus (1766-1843) serveşte drept bază acelor discipline,
care au obiectul de studiu evoluţia populaţiei privită în contextul evenimentelor istorice, şi care s-au dezvoltat
la sfârşitul secolului al XIX-iea, începutul secolului al XX-iea. Geografia populaţiei, prin utilizarea indicatorilor
demografici, pentru măsurarea populaţiei, pune accentul pe factorul regional, contribuind astfel la o înţelegere
mai profundă a transformărilor din societate. Friedrich Ratzel, întemeietorul acestei discipline, în lucrarea
"Geografie antropologică"(1891) subliniază, în afară de importanţa mediului, şi acei factori legaţi de viaţa
economică şi socială, care au impact asupra populaţiei 2 • Dezvoltarea geografiei sociale, este strâns legată de
numele cercetătorilor germani Ruppert şi Schaffer (1969), care tratează regiunea, ca mediul care reflectă
interacţiunea grupurilor sodale. La începutul epocii contemporane, se conturează o nouă disciplină, cu baze
demografice şi cu influenţe din ştiinţele istorice: demografia istorică. Constituirea ca disciplină datează din
anul 1956, prin publicarea lucrării demografului Louis Henry şi istoricului arhivist Michel Fleury. Cercetătorii
reconstituiesc familii dintr-o comunfrate rurală, utilizând datele registrelor parohiale. Această disciplină
prezintă anumite asemănări şi diferenţe faţă de celelalte ştiinţe ale populaţ:iei, atât din perspectiva metodelor
utilizate, cât şi din perspectiva izvoarelor de cercetare. În afară de recensăminte, de statistica stării civile şi a
mişcării populaţ:iei, care sunt surse principale ale demografiei şi geografiei populaţ:iei, demografia istorică
utiUzează şi registrele parohiale.
În România întemeietorul statisticii populaţ:iei, Sabin Mănuilă (activitatea lui fiind între anii 19301947), a avut importante preocupări atât în domeniul demografiei cât şi în cel al demografiei istorice. Ca
director general, a condus Recensământul din anul 1930, a fost director al Centrului de Statistică, iar mai
târziu al Institutului de Demografie şi Recensământ (1933). Dezvoltarea demografiei istorice în România, se
leagă de numele istoricului Ştefan Pascu, prin coordonarea căruia, are loc publicarea colecţ:iei: "Populaţ:ie şi
societate. Studii de demografie istorică (1972-1980)". Prin activitatea lui Louis Roman, se înfiinţează în anii
'80, la Bucureşti, în cadrul Facultăţ:ii de Istorie, Laboratorul de Demografie Istorică, unde s-au elaborat
cercetări referitoare la. fenomene demografice3 • La sfârşitul secolului al XX-iea, se realizează tot mai multe
cercetări în cadrul diferitelor instituţii, cum este Facultatea de Istorie a Univcrsităţ:ii "Babeş-Bolyai", Arhivele
Naţionale - filiala Cluj, precum şi Centrul de Studii Transilvănene din Cluj-Napoca. Au adus importante
contribuţii în acest domeniu sopi Sorina şi Ioan Bolovan. De asemenea, s-au efectuat cercetări importante
confesională, datorită

1
Thirring Lajos, Magyaror.rzag 11ipmige 1869-1949 kiiziitt, p. 222, cf. "Magyarorsz:ig torteneti demogcifiăja", Szerkesztette
Kovacsics J6zsef, Kozgazdasăgi es Jogi konyvkiado, Budapest, 1963.
2 J iirgen Băhr, Beviilkemngigeoghraphie, cd. Eugen Ulmer, Stuttgart, 1997, p. 12.
3 Sorina Paula Bolovan, Familia in sa/11/ ro11Jâ11esc di11 Transilvania, cd. Centrul de Studii Transilvănene, Fundaţia Culturală
Română, Cluj Napoca, 1999, p. 14.

Satu Mare - Studii şi comunicări (Seria II

Istorie-Etnografie-Artă),

nr. XVII - XXI, 2000-2004

218

Andrea Bertici

despre populaţia din Transilvania, la Facultatea de Istorie şi Geografie din cadrul Universităţii din Oradea, sub
coordonarea profesorului Ioan I-Iorga.
Din partea maghiară, amintim pe cercetătorul Thirring Lajos.•El, ocupându-se de evoluţia populaţiei
din Ungaria, a adus valorase con tribuţii, şi în domeniul metodologiei 4• In ceea ce priveşte cercetarea populaţiei
din Transilvania, structura etno-confesională, mobilitatea, migraţia, urbanizarea, deosebit de semnificative
sunt lucrările lui Varga E. Arpads.
Cercetarea populaţiei pe micro-zone, este foarte importantă, în special în cazul Plasei Carei,
semnificativă atât din punct de vedere al diversităţii etno-confesionale, a aşezării geo-politice, precum şi din
cauza faptului că, o parte din ea aparţine subzonei etnografice a Bălţii Ecsed 6, în care viaţa locuitorilor a fost
diferită faţă de cclelate subzone ale Comitatului Satu Mare. Prin această cercetare, s-a studiat evoluţia etnoconfesională şi economico-socială a populaţiei din localităţile Plasei Carei, din perspectiva recensămintelor,
care au avut loc în perioade semnificative, caracterizare de mari schimbări politice şi social-economice.
Conform definiţiei lui Shryock (1971)7, recensământul este înţeles de către naţiuni, ca un întreg procesul de
adunare, pregătire şi publicare a datelor demografice, economice şi sociale dintr-o anumită perioadă,
referitoare la toate persoanele dintr-o ţară sau dintr-un teritoriu bine definit. Recensământul este întocmit de
instituţia statală, de aceea Josef Wolf ne atrage atenţia, că pentru aprecierea acestuia, sunt de neglijat, scopurile
politice care stau la baza conceperii lor8 . Cercetând recensămintele, considerăm important reflectarea asupra
problemei credibilităţii datelor, precum şi asupra mărimii şi împărţirii teritoriale ale etniilor. În ceea ce priveşte
credibilitatea datelor din recensăminte, G. Brunner se îndoieşte de punctualitatea acestora, considerând
recensământul un instrument nepotrivit pentru surprinderea identităţii naţionale a populaţiei, punând în
evidenţă conştiinţa de grup diferit format şi politic influenţat9. Examinarea credibilităţii presupune analiza
anumitor indicatori cum sunt perioada istorică, scopul întocmirii, de către cine a fost realizat, ce fel de criterii
s-au folosit pentru surprinderea naţionalităţilor, ce fel de metodologie s-a aplicat atât în cursul conceperii şi
aplicării chestionarelor, precum şi în procesul de prelucrare a datelor. Astfel, primul set de întrebări, la care
cercetarea de faţă caută răspunsuri este: în ce măsură au fost influenţate rezultatele recensămintelor referitoare
la identitatea narională de către cele două criterii: limba maternă respectiv naţionalitatea, cc impact a avut
puterea statală asupra declarării apartenenţei lingvistice I naţionale a indivizilor?
Nu putem însă studia evolu ţia populaţiei din nord-vestul judeţului, fără să reflectăm asupra
evenimentelor istorice care au marcat această zonă, şi să analizăm repercursiunile schimbărilor de putere, în
structura etno-confesională a localităţilor din Plasa Carei. Începând de la Trianon (1920), Plasa Carei trece
prin numeroase schimbări teritorial-administrative, care în marc măsură au afectat populaţia. Dacă în anul
1848, în Comitatul Satu Mare se introduce sistemul autonom al judeţelor, prin legea XVI, datorită constituirii
Statului Dualist Austro-Ungar (în anul 1867), în anul 1886, are loc organizarea definitivă a administraţiejlO.
Localtăţile rurale sunt împărţite în comune mari, care includ una sau mai multe sate şi comune mici alcătuite
dintr-un singur sat. Atât comunele mari, cât şi comunele mici au organizaţie comunală, prin care înţelegem:
consiliu propriu, judecătorie proprie, etc. În ceea ce priveşte Plasa Carei, prima sa organizare ca plasă datează
din 1octombrie1877, prin Regulamentul de Organizare al Judeţului Satu Mare, întocmit şi votat de Adunarea
Generală a Congregaţiei Judeţului Satu Mare. După Primul Război Mondial, prin tratatul de la Trianon, din
vechiul teritoriu al plasei s-au tăiat comunele Merk, Villaj şi Peneszlek. De asemenea, s-au tăiat următoarele
teritorii: din comuna Sanislău 4.643 jug. cat., din comuna Ciumeşti 596 jug. cat, din Foieni 257 jug. cat., din
Berveni 958 jug. cat. S-au ataşat României, la teritoriul comunei Urziceni, 35 jug. cat.1 1 . Între 1920-1926,
judeţul Satu Mare a cuprins 220 de comune care au fost grupate în 8 plase: Ardud, Baia-Mare, Careii-Mari,
Oaşiu, Sătmar, Seini, Şomcuta-Mare, Ugocea, 3 oraşe cu consiliu: Baia-Mare, Baia-Sprie, Careii-Mari şi un oraş
cu municipiu: Satu Mare. În urma legii pentru unificarea administrativă din anul 1926, Plasa Carei se trece la

4 Thirring

Lajos, op. cit„ p. 222.

s Varga E. Arpad, Fejezetek ajelenkon: Erdefy m!pesedestiir!CnetibOI, ed. Puski, Budapest, 1998.
<>

Farkas J6zsef identifică următoarele subzonc etnografice din Comitatul Sătmar: Paladok, Szatmiri-Tiszahât, Szatmiri-

Erd6hat, Szamoshât, Ecscdi-lap videke, Farkas J6zsef, Fejezetek az Ecsedi-!tip gazdalkodri.rahoz, Debrccen, 1982, p. 7.
7 Jurgen Dăhr, op. cil„ p. 21.
8 JosefWolf, Deutsche Mi11derheiten i11 Siidosteuropa im Un1br11ch, Die Volksziih/Jmge11 1990-1992, p. 26.
9 Jurgen Băhr, op. cit., p. 25.
IO Ioan German, Plasa Carei, Judeţul Sălqj, ed. Librăria şi tipografia Cultura, Societate Cooperativă Carei, 1938, p. 7.
I I Ibidem, p. 11.
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judeţul Sălaj 12 • În ceea cc priveşte Administraţia în România de după Trianon, până în anul 1950, localităţile
sunt împărţite în comune rurale ş i comune urbane, astfel încât comunele rurale au fost alcătuite clin mai multe
sate, sau dintr-un singur sat, dacă acesta a fost capabil să suporte cheltuieWe administrative. Diferă de
organi%area administrativă maghiară, prin faptul că, dacă comuna rurală a fost alcătuită dintr-o singură
localitate, acesta nu dispunea de organ comunal propriu ca şi în cazul comunelor mici, clin dreptul
administrativ maghiar. De asemenea, în cadrul comunelor rurale au aparţinut şi comunele suburbane, care din
punct de vedere al construcţiilor, săn ătăţii, şi ordinii au fost subordonate oraşului de care aparţincau13.
Cele două războaie mondiale au afectat grav populaţia rurală din Plasa Carei, în anul 1920, ea a
crescut faţă de anul 1910, cu doar 703 persoane. În cazul oraşului Carei, populaţia a scăzut cu 81 de persoane.
Aceasta se datorează mortalităţii ridicate în rândul soldapJor, pierderile fiind mai mari decât în timpul celui de
al Doilea Război Mondial. Ca o consecinţă, şi natalitatea este mult mai scăzută în timpul Primului Război
Mondial 14•
Între anii 1924-1925, se formează pe teritoriul plasei colonii cu populaţie venită din Munţii Apuseni,
sau din alte localităţi a judeţului Satu Mare 1s. Varga E. Arpad pune în evidenţă fenomenul migrărilor
concomitente, care au avut loc între Transilvania, Ungaria şi România, în prima jumătate a secolului XX. Dacă
în această perioadă migrările din Transilvania în România au fost mai frecvente, decât migraţiile din România
în T ransilvania, începând din anul 1945, acest raport se schimbă, accentuându-se migraţiile din România în
Transilvania, în special în rândul populaţiei române l6. Astfel, se impune o nouă întrebare, şi anume, în
perioada anilor 1880-1941, cum au influenţat schimbările administrativ-teritoriale evoluţ:ia etno-confesională a
popuJaţ:iei din Plasa Carei?
Un impact deosebit de important asupra evoluţiei demografice din Plasa Carei l-a avut factorul
economico-social. Într-o zonă în care majoritatea populaţiei lucrează în domeniul agriculturii, se declanşează
criza agrară şi totodată posibiJfratea de emigrare în America, din această cauză mulţi părăsesc aceste localităţi,
reîntorcându-se doar o mică parte dintre cei plecaţi. Conform datelor prezentate de Ioan Bolovan, între anii
1899-1914, un număr de 382.045 de persoane au părăsit Transilvania, mutându-se în România sau America.
Dintre ei, s-au reîntors 71.512 de persoane, după o şedere de câteva luni sau ani'7.
Pentru mărirea terenului agricol, se procedează la asanarea bălţii Ecsed, în urma căreia se stabilesc, în
diferite comune, noi populaţii.
Aflată în deplină manifestare a procesului de industrializare, şi în zona Carei, sunt înfiinţate diferite
întreprinderi, funcţionarea cărora influenţează numărul populaţiei. Declanşate de fenomenul urbanizării, au
loc migraţii de populaţie din mediul rural spre mediul urban, în special în centre industriale. Varga E. Arpad
menţionează faptul că, înainte de Primul Război Mondial, urbanizarea a fost mai accentuată în partea nordică
a Transilvaniei, centrele industriale fiind: Bihor, Cluj, Satu Marc, Baia Mare. Între anii 1931-1941, are loc o
schimbare, urbanizarea fiind mai accentuată în partea sudică a Ardealului, în centre industriale ca: Braşov,
Sibiu, Timişoara, Arad, Reşiţa. În lumina acestor informaţ:ii, formulăm întrebarea, care sunt acei factori politici
şi economico-sociali care au influenţat evoluţia populaţiei din Plasa Carei?

Metodologia cercetării
Cercetarea evoluţiei populaţiei, a fost realizată, în cazul a 24 de localităţi rurale care au format Plasa
Carei şi oraşul Carei, după schimbările administrativ-teritoriale din anul 191818, pe parcursul întregului studiu
operându-se cu numărul populaţiei din acest teritoriu politic. Excepţie prezentând ca:!ul cercetării structurilor
economico-sociale, când s-a operat cu Plasa Carei din timpul Austro-Ungariei. Analiza cuprinde inte.rvalul
12

V.

Meru~u,]11deţele din Ardeai şi din Maramf(reşpână î11

Banat. Evol11fia teritorială, ed. Institutul de Arte Grafice "Ardealul",

Cluj, 1929, p. 198.
13 În anul 1956 apare categoria, localitate asimilată urbanului, iar în 1968, în urma reformei administrative, apar comunele
subordonate judeţelor, creşte numărul oraşelor, iar uncie localităţi din marginea oraşelor sunt subordonate oraşelor.
Varga E. Arpad, op. cit, p. 181.
14 Thirring Lajos, op. cit. p. 236.
15 Ioan German, op. cit., p. 66.
16 Varga E. Ârpad, op. cit., p. 201.
17 Ioan Bolovan, Transilvania la {(ârşilll/ secolu/11i ai XIX-iea ,rila î11cep11t11/ secoi11/11i XX, ed. Presa Universitară Clujeană, ClujNapoca, 2000, p. 19.
18 În 12 şi 13 noiembrie 1918 administraţia din judeţul Satu Mare trece în sub conducerea Consiliului Naţional Român,
cf. Dare de seamă a.mpra realiz!lrilor înfăptuite Înjudeţul Satu Mare, 1933-1973, p. 92.
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când se produc modificări în hotarele plasei, şi localităţile anume, în anul 1926
lrina, şi Andrid sunt ataşate Plasei Valea lui Mihai, iar în anul 1929 Dindeşti, Andrid şi
Irina sunt realipite plasei Carei. Începând din 1933, cele trei comune sunt din nou trecute la Plasa Valea lui
Mihai 19. Datorită colonizărilor de după Trianon, se constituie câteva aşezări noi: Horea, Marna, Lucăceni, de
aceea, pentru anul 1930, s-au analizat, împreună cu oraşul Carei, 28 de localităţi. După 1941, Horea şi Mama
sunt realipite la Sanislău şi Ciumeşti, iar despre Lucăceni nu avem date.
În lucrarea de faţă, se prelucrează datele referitoare la structura lingvistică I naţională şi religioasă, din
recensămintele anilor 1880, 1900, 191 O, 1920, 1930, 1941, cu scopul de a studia evoluţia populaţiei din Plasa
Carei, prin folosirea datelor pre:.centate de Varga E. Arpad, date care în cazul anumitor localit!ţi, faţă de datele
publicaţiilor Institutului Statistic Maghiar, sunt recalculate pe teritoriul actual al României20. ln cadrul analizei
s-a pornit de la ipoteza, conform căreia, un important factor, care a influenţat semnificativ evoluţia populaţiei
din localităţile plasei, este configuraţia etnică, evoluţia unui grup etnic dintr-o localitate, diferind de evoluţia
populaţiei din altă localitate, şi în funcţie de statutul ei de majoritate sau minoritate, pe care o are în cadrul
anilor 1880-1941,

perioadă

Curtuişeni, Dindeşti,

localităţii.

Studiul se realizează prin metoda corelaţiei a doi indicatori: limba maternă / apartenenta naţională şi
confesiune I religie, care se poate aplica, în special, în cazul populaţiei române, care, în zona studiată, este în
majoritate de confesiune greco-catolică. În afară de populapa română, şi o parte din populaţia ucraineană este
de religie greco-catolică, aşa numiţii ruteni. Prezenţa acestora în munţii Maramureşului, se datează încă din
secolul al XVIll-lea, participând şi la repopularea Comitatului Satu Mare. Ei, cu timpul, au fost asimilaţi de
populaţia maghlară21. În cazul Plasei Carei ponderea rutenilor este din punct de vedere statistic nesemnificativ.
Este incenă situaţia maghiarilor şi germanilor. În timpul reformei, marea majoritate a populaţiei din această
zonă se converteşte la această confesiune, astfel încât, în secolul al XVII-Jea, Sătmarul a devenit un puternic
centru al protestantismului. În perioada contrareformei însă, în secolul XVIII-iea, dar în special, începând cu
secolul XlX-lea, când se fondează Episcopia Romano-Catolică din Satu Mare (anul 1804), mulţi se
reconvertesc la romano-catolicism. Dacă în anul 1808, numărul enoriaşilor din dieceză a fost 52.828, până în
anul 1900, au devenit 142.094 de persoane 22. Cu referire la originea populaţiei germane, ştim despre
colonizările care au avut loc în această zonă, între anii 1712-1838, când datorită familiei Karolyi s-au stabilit
un număr semnificativ de şvabi, atât în sate nepopulate, cât şi în sate cu o populaţie maghiară şi română. În
perioada colonizărilor, s-au aşezat în jur de 2.072 de familii, în 31 de comune, dintre care cei mai mulţi în
localităţile: Carei, Ardud, Moftinu Mare, Urziceni, Căpleni23. Deşi nu sosesc toţi de pe acel teritoriu vechi al
Wiirttembergului, Oberschwaben, ci în mare parte din părţile sud-vestice şi vestice ale Germaniei, chiar şi din
Rlsas şi Lotaringhia, sunt denumiţi de către locuitorii acestei zone, şvabi.
Despre prezenţa evreilor, ştim că în a doua jumătate a secolului al XIX-lea au avut loc emigrări
masive clin Galiţia şi Rusia. Evreii astfel veniţi, s-au stabilit în comitatele din nordul şi vestul Transilvaniei. 24
Menţionăm, că pentru cercetarea etno-confesională a populaţiei din Plasa Carei, s-au utilizat
următoarii indicatori: sporul real exprimat în procente, rata anuală medie în procente, raportate la mijlocul
perioadelor de zece ani, numărul şi ponderea populaţiei.
Evoluţia populaţiei din Plasa Carei, sub aspectul metodologic al recensămintelor

Recensămintele realizate în perioada anilor ls80-1941, de către autorităţile maghfare şi române trec
prin mai multe schimbări metodologice. După pactul duălist (1867), recensământul anului 1880, este al doilea
recensământ realizat de către autorităţile maghiare (s-a mai efectuat unul în 31 decembrie 1869), şi totodată
primul care surprinde structura populaţiei, , pe naţionalităţi, utili2ând criteriul limbii materne. Toate
recensămintele maghiare .din intervalul anilor 1880-191 O, înregistrează apartenenţa naţională, folosind în
exclusivitate criteriul limbii materne, utilizarea ei trecând prin anumite modificări metodologice. Dacă în
recensământul anului 1880, nu se înregistrează numărul copiilor încă neştiutori să vorbească, şi numărul
muţilor, doar într-o rubrică separată, în anii următori numărul acestor persoane se introduce în rândul
Ioan German, op. cit., p. 13.
Varga E. Ărpid, zatmtir megye tel~iiliJeinek etnikai (a'!JOll)'tlvi/ nemzelUigi) adatai 1850 I 1880-1992, zatmtir lfle!!)'C
telepii/e.reinekfelekezeti adatai 1850/ 1869-1992, cf. www.kia.hu.
21 Varga E. Ărpad, Fejezţtek ajeknkori Erde!J nepesedestorte11etebo/, ed. Pi.iski, Budapest, 1998, p. 51.
22 A izatnuiri Piispoki Egyhtizntegye emlikk0rryvefen11tilkistinak sztizadik esz.tendejibe (She111ati1m11.r centenarim) 1804-1904,
Szatmaron, 1904, A "Pâzminy - Sajto" nyomtatâsa, p. 338.
23 Vonhaz Istvin,A Szatmarmegyei nemet telepftt.r, Kiadja Merli Rudolfbubesheim plcbinos, 1997 p. 48.
24 Sorina Paula Bolovan, op. cit., p. 55.
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populaţiei vorbitoare de o anumită limbă maternă. În anul 1890, în cazul acestor copii, se înregistrează limba
maternă a mamei, iar în anii 1900, 1910 "pentru copiii care încă nu ştiu să vorbească şi pentru muţi, ca limbă
maternă, se înregistrează acea limbă care este vorbită de către membrii familiei acasă, în mod sistematic" 25 .
Metodologiei recensămintelor din aceşti ani i se mai reproşează, faptul că Limba izraelită, nu a fost
considerată o limbă vie, evreii fiind introduşi, conform raportului recensământului din anul 1910, printre
vorbitorii de Limbă maternă maghiară, germană, eventual ruteană sau slovacă: "în general, unde evreii trăiesc
printre valahi şi sârbi, în mare parte se declară maghiari, în timp ce în mediu slovac şi rutean îşi păstrează în
mare măsură jargonul stricat nemţesc, sau în unele cazuri presch imbă în limba slovacă sau ruteană, iar, acolo
unde în cadrul populaţiei sunt mai mulţi maghiad, şi evreii se declară în mai mare procent maghiari"2 6 .
Asemănătoare este situaţia vorbitoruor de limba maternă rromă, numărul lor fiind introdus în rubrica de "altă
naţionalitate".

Analizând evoluţia numedcă a populaţiei din Plasa Carei, între anii 1880-191O, constatăm o tendinţă
de creştere de la 38.957 de persoane la 52.139, structura confesională / religioasă a populaţiei, relevând o
creşte re în cadrul tuturor confesiunilor. Această dinami că se poate observa şi în cazul ponderii, cu mici
excepţii. În tabelul următor se prezintă evoluţia confesională/ religioasă a populaţiei exprimată în procente.
Anul

Totalnumeric
1880
38957
43591
1890
1900
49742
1910
52139

Ortod ocşi

0,04%
0,01%
0,22%
0,09%

GrecoReformaţi
Evanghelici RomanoMozaici
catolici
catolici
0,75%
37,09%
7,84%
30,23%
23,98%
29,39%
24,32°/ci
0,54%
38,73%
6,98%
29,56<Yo
23,79%
0,51%
39,90%
6,50%
29,85%
23,41%
0,50%
39,98%
6,12%

Evoluţia relativ liniară, prezentă în cazul ponderu confesiunilor nu se constată şi în cazul apartenenţei
lingvistice. Există o scădere treptată atât în ponderea acelor persoane care se declară de limbă maternă
română, de la 17,96% în anul 1880, la 13,15% în 1910, cât şi în rândul acelora care se declară de limbă
maternă germană, de la 14,97% în anul 1880 la 0,62% în anul 1910. Totodată se constată o creştere bruscă în
rândul persoanelor cu limba maternă maghiară, de la 66,58% în anul 1880 la 86% în anul 191 O. Calculând
sporul real în procente, raportat la mijlocul perioadelor de zece ani, se poate constata că în cazul maghiarilor,
cele mai ridicate valori se ating între anii 1890-1900, cu un spor de 19,6% şi din anul 1900 la 1910 la 12,92%
(Anexa 1.). La aceeaşi concluzie ajunge şi Ioan Bolovan, cercetând evoluţia populaţiei reflectate în
recensămintele anilor 1880-1910, în cazul Transilvaniei. Cercetătorul ajunge la concluzia, conform căreia,
ponderea maghiarilor a crescut considerabil, în timp ce a scăzut ponderea românilor şi germanilor, aceasta
fiind confirmată şi prin utilizarea indicatorilor ca spor natural, spor reaJ27.
Referitor la Plasa Carei, constatăm că, declararea limbii materne, este în mare măsură influenţată, de
configuraţia etno-lingvistică a localităţii. Se prezintă schimbări în opţiunea pentru o anumită limbă maternă, în
cea mai mare măsură, în cazul localităţilor cu o populaţie mixtă, majoritar maghiară şi germană. De exemplu,
structura etno-linvistică a populaţiei între 1880-191 O, pentru localitatea Foieni, se prezintă în modul următor:

Anul
1880
1890
1900
1910
Aceeaşi situaţie,
Căpleni, Petreşti,

anii

Total
1206
1336
1549
1770
cu intensitate

scăderii populaţiei

Români
1,65%
0,82%

diferită

de

este

Maghiari
8,62%
10,7%
87,99%
98,75%
valabilă şi

Germani
89,71%
88,39%
11,94%
1,24%

pentru localităţile: Moftinu Mare, Căv;in, Urziceni,
concomitenta creştere a maghiarilor sunt

limbă maternă germană, şi

Varga E. A.rpad, op. dt., p. 11.
A magyar szent koron:i orszăgainak 1910. evi nepszamlălasa. 6. rcsz. Vegeredmenyek osszefoglalăsa. Budapest, 1920,
M. Kir. Kozponti Statisztikai Hivatal 75. p. Cf. Varga Ârpad op. cil., p. 14.
27 Conform datelor prezentate de Ioan Bolovan, numărul românilor a scăzut de la 55,07<% la 53, 74%, sporul natural
fiind de 238.815 de locuitori, sporul real de 142.164 de locuitori, numărul maghiarilor, a crescut de la 25,05% la 31,6%,
sporul natural fiind de 173.443 de persoane, sporul real de 219.272 persoane, numărul germanilor a scăzut de la 12,03%
la 10,73%, sporul natural fiind de 51.649, sporul real de - 19.301. Ioan Bolovan, op. dl., p. 15.
25

26
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1890, 1900, iar pentru Ghilvaci, se menţine un număr ridicat de populaţie maghiară, creşterea numărului
g ermanilor având loc doar sub administratia română .
In localitatea cu populaţie mixtă, Tiream, unde, cele trei etnii: română, maghiară şi germană, sunt
prezente într-un număr statistic semnificativ, schimbarea limbii materne este de asemenea vizibilă.
A

)

Anul
1880
1890
1900
1910

Total
1662
1838
2048
2339

Români
37,12%
31,28%
16,79%
15,47%

Maghiari
7,64%
9,19%
42,87%
83,49%

Germani
53,06%
58,16%
40,13%
0,Sl<Yo

Din analiza datelor, se poate constata că în anii 1880-1890, ponderea maghiarilor, românilor şi a
germanilor evoluează într-un mod relativ liniar, având loc o scădere bruscă pentru ultimele două, în anii 1900191 O. În ceea cc priveşte structura confesională, se remarcă tendinţa de creştere la toate cele trei confesiuni:
greco-catolică, romano-catolică, reformată. Situaţi a este similară şi în cazul localităţilor Ciumeştt; Dindeşti, şi
Sanislău.

În localităţile mL""<te maghiaro-române (populaţie majoritar maghiară), constatăm scăderea ponderii
românilor în special în anii 1900, 191 O, cum este cazul comunităţilor din Andrid, Ghenei, Irina, Domăneşti.. 1n
locali tăţile cu o populaţie preponderent română, cum este lstrău, Portiţa Vezp1di111 Resighea, se constată o
stabilitate în dinamka populaţ:iei române, num ărul lor fiind aproape identic cu numărul greco-catolicilor. Tor
în această categorie înşirăm localităţile Moftinu Mic şi Sânmic/ăuş care sune aşezări cu o populaţie majoritar
română, greco-catolică, cu o pondere considerabilă de maghiari reformaţi. Deci,' se cons tată că în aceste cazuri
s-a păstrat evoluţia relativ liniară atât în cazul limbii materne cât şi în cazul confesiunij. Localităţile Berve11i,
Berea, C11rt11işeni, sunt sate cu o populaţie maghiară, preponderent reformată, dar Într-un număr redus sunt
prezenţi şi greco-catolici, respectiv romano-catolici, numărul maghiarilor fiind mai mare decât numărul
românilor şi germanilor. Prezenţa românilor şi germanilor este foarte redusă. În cazul localităţilor Bervmi lÎ
Curtuişeni, numărul greco-catolicilor, în recensământul anului 1930, prin aplicarea criteriului de naţionalitate,
tinde să se egaleze cu numărul românilor .
•În ceea ce priveşte populaţia evreiască, evoluţia ei numerică este diferită în mediul rural de medtul
urban. In oraşul Carei se constată scăderea numărului persoanelor de religie mozaică între 1880-1890, cu
0,3°/i1, rata medie anuală fiind de 0,03%, în următoarele decenii are loc o creştere, între anii 1900-1910, rata
medic a~uală fii nd 0,22%. În mediul rural scădere pronunţată se· constată în intervalul 1900-1910, cu 1,11%.
Dintr-o astfel de analiză reiese faptul că structura etno-lingvistică a localităpi, sau conlocuirea cu
persoane de etnie diferi tă, este un factor important în formarea şi declararea limbii materne. Menţionăm, că
nu se constată schimbarea limbii materne în localităţile cu o populaţie preponderent maghiară sau română,
cazuri în care numărul celorlalte etnii este statistic nesemnificativ. Opţiunea în favoarea limbii maghiare, în
cazul populaţiei germane şi române, se constată în special în acele localităţi unde există o populaţie mixtă,
unde ei, intrând frecvent în contact cu locuitorii maghiari, au avut ocazia de a însuşi limba puterii statale.
Suntem de acord cu opinia lui Varga E . Ârpad, conform căreia "surprinderea naţionalităţii doar prin utilizarea
criteriului limbii materne, în cazul unei populaţii bi- sau multi-lingvistice, a inclus posibilitatea răspunderii
deviate de conţinutul adevărat al întrebării, astfel datele lingvistice au conţinu t în afară de declararea de sine
înţeleasă a apartenenţei lingvistice, şi acele declaraţii puţin unanime, provenite din efectele foqelor care atrag
spre declararea limbii puterii statalc"28.
Pozi ţia statisticii române a fos t una critică, susţinând că acest criteriu a favorizat naţiunea politic
dominantă. Conform opiniei demografului istoric Ioan Bolovan creşterea ponderii maghiarilor în cadrul
populaţiei din Transilvania, se expljcă: "fie prin asimilarea autohtonilor sau imigranţilor, fie prin colonizarea în
Transilvania a populaţiei maghiare adusă din alte părţi ale Monarhiei" 29. Considerăm că asimilarea lingvistică,
în special în cazul Plasei Carei, este o problemă complexă şi trebuie studiată din mai multe puncte de vedere.
De exemplu, o altă explicaţie interesantă este dată de un statistician de la Institutul Statistic din Budapesta,
Kardhord6 Kâroly, care analizând datele din zona Carei, ajunge la conclu:lia conform căreia scăderea bruscă a
p opulaţiei de limba maternă germană, în anul 1910, nu se poate datora în exclusivitate procesului de asimilare.
Cercetătorul subliniază, că este posibil ca recenzorul, să nu fi considerat limba şvăbească ca fiind aceeaşi cu

2s Varga Arpad, op.
29

lbident, p. 16.

cit„ p. 13.
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limba literară gcrmană30. Conform cercetătorului german Josef Wolf, nu pentru toţi, aparteneţa naţională este
o problemă esenţială, de asemenea, nu toţi pricep înţelesul recunoaşterii apartenenţei naţionale, iar i!:_ldivizii,
recenzor sau recenzat au relaţionarea lor specială, părerile şi instrumentarul propriu pentru întrebări3 1 • In acest
sens, rezultatele recensământului sunt în mare măsură influenţate de părerile, modul de relaţionare dintre
întrebător şi întrebat, putând interveni distorsiuni în cursul comunicării.
Analizând datele recensămintelor realizate sub administraţia română, constatăm schimbarea structurii
etno-confesionale, chiar în cazul localităţilor care în intervalul 1880-191 O, sunt mixte, cu o populaţie majoritar
maghiară. Astfel, dacă până acum, a existat tendinţa de aderare la limba maternă maghiară, în anii 1920 şi
1930, există preferinţa pentru naţionalităţile sprijinite de guvernul român: română şi germană, atât În cazul
folosirii criteriului de limbă maternă cât şi în cazul celui de naţionalitate.
Recensământul din anul 1920, realizat pentru pregătirea reformelor administrative şi a dreptului de
vot, a fost des criticat atât de către statisticienii maghiari cât şi ulterior de către români. l se reproşează
metodologia greşită, deoarece nu s-a efectuat prin metoda interogării oamenilor, din casă în casă, ci prin
solicitarea cetăţenilor la Primărie, prezentând o creştere bruscă a românilor şi a germanilor. Datele
recensământului reflectă faptul că s-au considerat, în afară de ruteni şi sârbi, toţi greco-catolici şi ortodocşi
români, astfel nu s-a respectat dreptul individului de a-şi afirma în mod liber aparteneţa naţională. Această.
rezultă din asemănările în unele cazuri cu datele recensământului din anul 191 O, fiind criticat de către
statisticienii maghiari, de manipularea ulterioară a datelor: "Astfel a devenit populaţia secuiască ortodoxă sau
greco-catolică de naţionalitate română, şi din această cauză în judeţul Satu Marc şi în plasele nordice ale
Bihorului numărul greco-catolicilor din anul 191 O, este identic cu numărul populaţiei române din 1920, iar în
jurul Careiilor Mari numărul romano-catolicilor din anul 1910, este identic cu populaţia germană din anul
1920"32. Localităţile unde numărul germanilor din anul 1920, este identic cu numărul romano-catolicilor din
anul 191 O sunt: Urz!cen~ Ghenei, Ciumeşti, Foien~ Irina, Căplen~ Moftinu Mic, Petreşti, Curtuişeni şi oraşul Carei. Sunt
localităti unde numărul maghiarilor este identic cu numărul reformatilor din anul 191 O, acestea fiind: Mo1+;nu
~1-fMare, Ciumeşti, Foien~ Cămin, Căpleni, Curtuişeni. ln localităţile A1oftinu Mare, Ghenei şi Trina, numărul românilor
este identic cu numărul greco-catolicilor din anul 191 O.
Recensământul din anul 1930, s-a realizat sub conducerea directorului Sabin Mănuilă şi sociologului
Dimitrie Gusti, şi este primul recensământ în care s-a utilizat atât criteriul limbii materne cât şi de
naţionalitate. Recensământului din acest an i se reproşează de către statisticienii maghiari, numărul redus al
recenzorilor din cadrul minorităţilor33. Faţă de recensământul anului 1920, populaţia din Plasa Carei creşte
numeric, iar fată de recensămintele realizate sub administraţia maghiară, are loc o schimbare în structura
etnică a popul~ţiei în special în cazul localităţilor mixte maghiaro-germane. După actul de la Trianon,
populaţia totală din Plasa Carei împreună cu oraşul Carei creşte numeric, cu 3.451 de persoane, şi cu un
procent de 6,41% faţă de recensământul anului 1920. Faţă de anul 1910 are loc o schimbare în ceea ce
priveşte raporturile dintre diferite grupuri etnice şi lingvistice.
În graficul nr. 1 este reprezentată structura populaţiei preponderente, a românilor, maghiarilor şi
germanilor, în procente, după criteriul limbii materne În anii 191 O, 1930 şi după criteriul de naţionalitate în
anul 1930, din comunele Plasei Carei, incluzând şi oraşul Carei. Menţionăm că din numărul populaţiei
maghiare din anul 191 O, este scăzut numărul populaţiei mozaice.
)

Jo Varga E.

A

Arpad, op. cit., p. 47.

Josef Wolf, op. cit., p. 44.
32 Varga E. Arpid, op. cit., p. 24.
33 Ibidem, p. 32.
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Graficul Nr. 1
Din anali:Ga graficuluj, se constată, în anul 1930, o creştere a ponderii românilor şi a germanilor, faţă
de anul 191 O, în cazul aplicării ambelor criterii. Această creştere respectiv scădere este mru pronunţată în cazul
criteriuluj de naţionalitate. Mulţi illntre cci care s-au declarat de limbă maternă maghiară, în 1930, se consideră
de limbă maternă / naţionalitate română respectiv germană. Această evoluţie ncliruară în ponderea celor trei
grupuri etno-lingviscicc se marufestă în special în localităple rruxte, care în anul 1910, au o majoritate
maghfară. În localităţi.le cu o popula~e greco-catolică relativ redusă, care între 1880-1910, sunt aşezăd cu o
majoritate maghiară şi germană, în anul 1930, se constată o marc illfercnţă între cei care se declară de limba
maternă maghiară şi cci care se identifică de naţionalitate maghiară. Aceasta deoarece, urui dintre germaru şi
româru, care îşi declară limba maternă maghiara optează pentru narionalitatea germană respectiv română.
Aceste localităţi sunt: Mojtinu Mare, Ghenei, Dim/eşti, Andrid, Carei, Irina, Căpleni, Tiream, Sanis/ău, Curtuişeni,
Berven~ Petrcştz~ Urz,icenz; Cămin, Ghilvaci.
Recensămânrul din anul 1941, efectuat de către autorităţile maghiare, s-a realizat prin utilizarea atât a
criteriului limbii materne cât şi a naţionalităţii. În ceea ce priveşte atitudinea populaţiei fa~ă de cele două
criterii, constatăm o situaţie diferită faţă de recensământul anului 1930. Graficul nr. 2. prezintă evoluţia
popula~ei române, maghiare şi germane, exprimată în procente, referitoare la Plasa Carei, pentru anul 1941,
după cele două criterii limba maternă şi naţionalitate, împreună cu evoluţia lingvistică illn anul 191 O. De
asemenea, pentru anul 191 O din numărul maghiarilor este schut numărul mozaicilor.

.- - - - --- -------- - - --- - - Structura lingvistică/ naţională a populaţiei cin anii 1910, 1941
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Graficul Nr. 2
Din acest grafic reiese faptul că, în anul 1941, ponderea acelor persoane care au limba maternă
română respectiv germană este mai ridicată decât ponderea membrilor acestor naţionalităţi. Iar, în ceea ce
priveşte populaţia maghiară, ponderea lor este mai mare în cazul criteriului de naţionalitate. Aceasta este
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confirmată şi de sporul real al populaţiei exprimat în procente, precum şi de sporul reaJ anual în procente,
raportate la mijlocul intervalul anilor 1930-1941 (Anexa nr 1).
Conform aprecierilor făcute de Oficiul Central Statistic, la o mică parte a populaţiei, declaraţia limbii
materne, în cazul recensămintelor anterioare, corespunde cu declaraţia naţionalităţii din anul 1941. Acesta este
explicat prin faptul că, acele persoane s-au declarat de naţionalitate maghiară, în timpul recensământului din
anul t 91 O, care au fost bilingve. Ei, în anul 1941, se declară de naţionalitate maghiară, iar ca limbă maternă se
înregistrează limba învăţată în familie34. Datele relevă faptul că, creşterea populaţiei maghiare se realizează în
toate localităţile din Plasa Carei, inclusiv în satele preponderent româneşti, dar într-o proporţie redusă.
Referitor la evrei, din anul 1920, are loc o scădere pronunţată, în cazul oraşul ui Carei, între 19201930, se înregistrează o scădere de 1,51%, între 1941-1930 după criteriul limbii materne 6,73%, rata anuală
fiind 0,67%, iar după naţionalitate 13,58%, cu rata anuală medie de 1,35% (Anexa 1). Acesta se datorează şi
faptului că în cazul evreilor, în anul 1941, domină numărul acelor persoane, care, se declară de naţionalitate
evreiască faţă de cei cu limba maternă izraelită. În mediul rural, în anul 1930, numărul celor care se declară de
limba maternă izraelită este asemănător cu numărul celor care se identifică cu naţionalitatea evreiască. În anul
1941, este, la fel ca şi în cazul oraşului Carei, mai mare, numărul celor care aderă la naţi onalitatea evreiască,
scăderea numărului evreilor nefiind aşa de pronunţată ca în cazul oraşului Carei, rata anuală între 1930-1940
fiind doar 0,09%. Menţionăm că marea parte a evreilor locuieşte în mediul urban.
În urma analizei evoluţiei populaţiei din Plasa Carei, se constată faptul că, aplicarea criteriului
apartenenţei naţionale a favorizat, atât în cazul recensământului din anul 1930, cât şi în cazul celui din anul
1941, naţiunea politic dominantă. Deci, în cazul celor două ţări (Austro-Ungaria - după Trianon, Ungaria şi
România), în zona studiată şi indiferent de criteriile aplicate pentru surpinderea naţionalităţii, puterea statală a
avut un impact asupra declarării identităţii naţionale a indivizilor. Astfel, putem afirma, conform opiniei mai
multor speciaJişti şi după experienţa statistică a mai multor state, faptul că metoda cea mai adecvată pentru
realizarea unui recensământ, este aplicarea criteriului limbii materne, împreună cu cel al apartenenţei naţionale.
Trebuie însă să menţionăm faptul că, criteriile aplicate în recensăminte au influenţat doar parţ:ial evoluţia etnolingvistică şi naţională a populaţiei. Foarte importanţi factori fiind migraţiile care au avut loc din motive
economice, precum şi din cauza sch imbărilor de putere.

Mobilitate teritorială în Plasa Carei, în perioada 1880-1941

În ~.fară de metodologia recensămintelor, care implică modul de întocmire şi aplicare a chestionarelor,
prelucrarea datelor, precum şi utilizarea criteriilor de investigare a apartenenţei naţionale: Jimba maternă ş i
naţionalitate, ceea ce au mai influenţat considerabil configuraţ:ia etnică a acestei zone, sunt migraţiile,
provocate de factori politici, economici şi sociali.
Conform studiilor efectuate de Sorina Bolovan, desfiinţarea relaţiilor feudale prin patentele din anii
1853-1854, care au favorizat introducerea structurilor capitaliste în aceste zone, în special în ceea ce priveşte
agricultura, precum şi perioada fără războaie, au avut efect benefic asupra populaţiei, declanşând aşa numita
"explozie demografică". Astfel, în perioada anilor 1858-1870, populaţia Transilvaniei (teritoriul actual) a
crescut cu 558.068 persoane, care înseamnă o creştere de 15,2%35. După un regres în anul 1880 de 3,4%,
datorită epidemiei de holeră care a bântuit între 1871-1880, dar şi din cauza epidemiilor în rândul copiilor:
variolă, difterie, tuse convulsivă, etc., începând din 1880, populaţia Transilvaniei, înregistrează din nou o
creştere36 . Această creştere a populaţiei este valabilă şi la nivelul localităplor Plasei Carei. Între 1880-1890,
populaţia din localităţile plasei, împreună cu oraşul Carei, creşte cu un procent de 11,22°;;,, sporul real anual
fiind de 1,12%. În mediul rural creşterea este mai mare decât în mediul urban, populaţia satelor din plasă
prezentând o creştere de 12,95%, în timp ce în oraşul Carei doar 7,32%. Această creştere se con stată şi în
intervalul anilor 1890-1900, când popula\ia din localităţile p lasei, împreună cu Carei, creşte cu 13,18% (Anexa
1). Conform specialiştilor, începând din anul 1880, se pun bazele procesului de industrializare, care se
manifestă prin sporirea investiţiilor industriale, şi a suprafeţelor de pământ. În ceea ce priveşte zona plasei
Carei, din cauza asanării bălţii Ecsed, terminată în juru.I anului 1900, datorită câştigării de noi terenuri agricole,
se constată stabilirea de noi populaţii în diferite localităţi. Balta Ecscd, s-a situat într-o formă elipsoidă, în cele
două părţi ale râului Crasna (Veche), alcătuind două bălţi, cea mică fiind pe teritoriul Ungariei de azi, cea mare

ibidem, p. 39.
Sorina Bolovan, op. cit„ p. 46.
36 Jbide111, p. 47.
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confirmată şi de sporul real al populaţiei exprimat în procente, precum şi de sporul real anual în procente,
raportate la mijlocul intervalul anilor 1930-1941 (Anexa nr 1).
Conform aprecierilor făcute de Oficiul Central Statistic, la o mică parte a populaţiei, declaraţia limbii
materne, în cazul recensămintelor anterioare, corespunde cu declaraţia naţionalităţii din anul 1941. Acesta este
explicat prin faptul că, acele persoane s-au declarat de naţionalitate maghiară, în timpul recensământului din
anul 191 O, care au fost bilingve. Ei, în anul 1941, se declară de naţionalitate maghiară, iar ca limbă maternă se
înregistrează limba învăţată în familie34 • Datele relevă faptul că, creşterea populaţiei maghiare se realizează în
toate localităţile din Plasa Carei, inclusiv în satele preponderent româneşti, dar într-o proporţie redusă.
Referitor la evrei, din anul 1920, are loc o scădere pronunţată, în cazul oraşului Carei, între 19201930, se înregistrează o scădere de 1,51 %, între 1941-1930 după criteriul Limbii materne 6,73%, rata anuală
fiind 0,67%, iar după naţionalitate 13,58%, cu rata anuală medie de 1,35% (Anexa 1). Acesta se datorează şi
faptului că în cazul evreilor, în anul 1941, domină numărul acelor persoane, care, se declară de nationalitate
evreiască faţă de cei cu limba maternă izraelită. În mediul rural, în anul 1930, numărul celor care se dec.Jară de
limba maternă izraelită este asemănător cu numărul celor care se identifică cu nationalitatea evreiască. In anul
' la naţionalitatea evreiască,
1941, este, la fel ca şi în cazul oraşului Carei, mai mare, numărul celor care aderă
scăderea numărului evreilor nefiind aşa de pronunţată ca în cazul oraşului Carei, rata anuală între 1930-1940
fiind doar 0,09%. Menţionăm că marea parte a evreilor locuieşte în mediul urban.
În urma analizei evoluţiei populaţiei din Plasa Carei, se constată faptul că, aplicarea criteriului
apartenenţei naţionale a favorizat, atât în cazul recensământului din anul 1930, cât şi în cazul celui din anul
1941, naţiunea politic dominantă. Deci, în cazul celor două ţări (Austro-Ungaria - după Trianon, Ungaria şi
România), în zona studiată şi indiferent de criteriile aplicate pentru surpinderea naţionalităţii, puterea statală a
avut un impact asupra declarării identităţii naţionale a indivizilor. Astfel, putem afirma, conform opiniei mai
multor specialişti şi după experienţa statistică a mai multor state, faptul că metoda cea mai adecvată pentru
renlizarea unui recensământ, este aplicarea criteriului limbii materne, împreună cu cel aJ apartenenţei naţionale.
Trebuie însă să menţionăm faptul că, criteriile aplicate în recensăminte au influenţat doar parţial evoluţia etnolingvistică şi naţională a populaţiei. Foarte importanţi factori fiind migraţiile care au avut loc din motive
economice, precum şi din cauza schimbărilor de putere.

Mobilitate teritorială în Plasa Carei, în perioada 1880-1941
În dară de metodologia recensămintelor, care implică modul de întocmire şi aplicare a chestionarelor,
prelucrarea datelor, precum şi utilizarea criteriilor de investigare a apartenenţei naţionale: limba maternă şi
naţionalitate, ceea ce au mai influenţat considerabil configuraţia etnică a acestei zone, sunt migraţiile,
provocate de factori politici, economici şi sociali.
Conform studiilor efectuate de Sorina Bolovan, desfiinţarea relaţiilor feudale prin patentele din anii
1853-1854, care au favorizat introducerea structurilor capitaliste în aceste zone, în special în ceea ce priveşte
agricultura, precum şi perioada fără războaie, au avut efect benefic asupra populaţiei, declanşând aşa numita
"explozie demografică". Astfel, în perioada anilor 1858-1870, populaţia Transilvaniei (teritoriul actual) a
crescut cu 558.068 persoane, care înseamnă o creştere de 15,2%35. După un regres în anul 1880 de 3,4%,
datorită epidemiei de holeră care a bântuit între 1871-1880, dar şi din cauza epidemiilor în rândul copiilor:
variolă, difterie, tuse convulsivă, etc., începând din 1880, populaţia Transilvaniei, înregist:ează din nou o
creştere36. Această creştere a populaţiei este valabilă şi la nivelul localităţilor Plasei Carei. Intre 1880-1890,
populaţia din localităţile plasei, împreună cu oraşul Carei, creşte cu un procent de 11,22%, sporul real anual
fiind de 1,12%. În mediul rural creşterea este mai mare decât în mediul urban, populaţia satelor din plasă
prezentând o creştere de 12,95%, în timp cc în oraşul Carei doar 7,32%. Această creştere se constată şi în
intervalul anilor 1890-1900, când popul aţia din localităţile plasei, împreună cu Carei, creşte cu 13,18% (Anexa
1). Conform specialiştilor, începând din anul 1880, se pun bazele procesului de industrializare, care se
manifestă prin sporirea investiţiilor industriale, şi a suprafeţelor de pământ. În ceea ce priveşte zona plasei
Carei, din cauza asanării bălţii Ecsed, terminată în jurul anului 1900, datoriră câştigării de noi terenuri agricole,
se constată stabilirea de noi populaţii în diferite localităţi. Balta Ecsed, s-a situat într-o fonnă elipsoidă, în cele
două părţi ale râului Crasna (Veche), alcătuind două bălţi, cea mică fiind pe teritoriul Ungariei de azi, cea mare

Jbide111, p. 39.
Sorina Bolovan, op. cit., p. 46.
36 Ibidem, p. 47.
34
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în RomâniaJ7. Încercări pentru asanarea bălţii s-au făcut încă în secolul al XVI11-Jea, la cererea contelui
Kârolyi Ferencz, iar mai târ~iu sub conducerea lui Kârolyi Antal, însă în anul 1785 procesul se întrerupe. Din
anul 1880 muncile de asanare sunt continuate şi au reuşit datorită unei asociatii fondate în 1889, în acest
,
'
'
"'
scop, având în frunte pe Karolyi Tibor38. În această zonă, s-a dezvoltat o viaţă specifică zonei. In afară de
principala ocupaţie în agricultură, datorită zonei mlăştinoase au practicat şi munci care suplineau veniturile
cum sunt pescuitul, tăierea stufului şi nadei. Datorită însă procesului de asanare şi a sistemului politico-social,
viaţa oamenilor s-a modificat considerabil în această parte a zonei Careiului. Lovassy Sândor menţionează 17
comune ale căror hotare, în anii 1890-1900 (ultimii ani de asanare), au atins balta. P e teritoriul actual al
României acestea sunt: Domăneşti, Moftinu Mic, Berveni, Cămin şi Căpleni 39 .
Conform menţionărilor lui Varga E. Acpâd, asanarea bălţii Ecsed a influenţat evoluţia numerică a
populaţiei în anii 1900-191 O, în următoarele localităţi: Berveni (populaţia a crescut cu 547 pe~soane), Urzice~
(cu 309), Cămin (cu 182), şi Domăneşti (cu 221), iar din 1890-1900 în Moftinu Mic (cu 325). In tabelul de maJ
jos, este prezentată evoluţia populaţiei din aceste localităţi, cu ajutorul indicatorului sporului real anual
exprimat în procente.
Localitatea/
intervalul de
ani

1880-1890
1890-1900
1900-1910

Bervcni

0,39%
2,03%
2,78%

Urziceni

0,33%
1,8%
1,93%

Cămin

0,66%
1,17%
1,85%

Do măneşti

2,65%
3,44%
2,03%

MoftinuMic

2,13%
2,22%

Conform tabelului, un număr mare de oameni s-a stabilit în localităţile Berveni, Urziceni, Cămin, deja
între anii 1890-1900. De asemenea, rata anuală medie a creşterii populaţiei este destul de ridicată şi în cazul
localităţilor Domăneşti şi Moftinu Mic, începând din anii 1880-1890. Din analiza etno-confesională a populaţiei
din aceste localităţi, reiese că în Ben1eni, între 1890-1900, s-au aşezat în inajoritate maghiari reformaţi, iar între
1900-191 O, maghiari greco-catolici. În Urzfceni, între 1890-1900, s-au stabilit maghiari romano-catolici, iar
între 1900-191 O, maghiari greco-catolici. În Cămin, s-au aşezat maghiari romano-catolici, între 1890-191 O, iar
în Moflinu Mic maghiari reformaţi. În Domăneşti între 1890-191 O, au sosit maghiari greco-catolici şi reformaţi.
Aceeaşi este situaţia şi în cazul localităţilor Urziceni şi Cămin, în care, în anul 1930 creşte numărul germanilor.
Stabilirea populaţiei în localităţile unde s-au câştigat noi terenuri este strâns legat, de problema crizei agrare,
care a caracterizat sfârşitul secolului al XV'lll-lea şi începutul secolului al XJX-lea. Criza pământului a provenit
în mare măsură din sistemul de moştenire, care la români şi la maghiari, consta din împărţirea egală a
pământului, copiilor. Un sistem de moştenire diferit aveau şvabii, în cazul cărora, lotul de pământ era
moştenit de către un singur copil. Însă, de la sfârşitul secolului al XIX-lea - începutul secolului XX, locul
acestui sistem, este preluat de sistemul divizării egalitare. Conform explicaţiei date de Sorina Bolovan, această
criză agrară se datorează faptului că, numărul mare al populaţiei din anii 1870, ajunsă la maturitate, a
contribuit la accentuarea divizării pământului prin moşten.ire40.
Ceea ce a agravat situaţ:ia precară a ţărănimii din zona Carei, a fost extinderea proprietăţilor
moşiereşti. O mare parte a pământurilor fiind în mâinile marilor proprietari, cum au fost: Solymossy Istvan
(Ciumeşti, dar a avut părţi şi la Foieni şi la Sanislău2, descendenţii lui Domahidy Sândor (Domăneşti),
Domahidy Elemer (Domăneşti), Falussy Arpâd (Andrid), Strobencz Peter (Andrid, Balasi J 6zsef (Curtuişcni,
a avut pământ şi în Dindeşti), Irinyi Tamas (lrina, 800 k.h (1 k. hold este 0,5754 Ha)), Boer Endre (Petreşti,
are poprietate şi în Curtuişeni, 1300 m. bold (lm. bold este 0,43 Ha), Kârolyi Gyula (Carei, a avut pământ şi în
Petreşti, Ciumeşti, Bervcni etc.), Karolyi J6zsef (Sanislău, 10.013 (1 k.bold este 0,5754 Ha)) etc41. Inclusiv
terenurile nou câştigate, erau cumpărate de către moşieri, crescând astfel numărul muncitorilor agricoli, şi
dezvoltându-se o formă specială a proletariatului agricoJ 42. Din analiza structurii economico-sociale a
37

D espre mărimile bălţii opiniile diferă: conform lui Miko,rinyi Sâmucl, în anul 1730, lungimea ei a fost 58,S km, lăţimea
33,5 km, Vă.lyi Andrâs menţioneză lungimea de 62,5 km, lăţimea 16,7km. Cf. Farkas J6zsef, op. cit., p. 42.
38 Numele asociaţiei: „Ecsedi-lâp lccsapol6 es Szamos bal parti armentesit6 es belvizszabâlyoz6 tarsulat",
Berey J6zsef,AzEcsedi-kip, cf. Borovszky Samu, Magyarorszag vârmegyei es vârosai, Szatmar vannegyfi, p. 30.
39 Lovassy Săndor, Az Ecsedi-ldp is madarvilrigafe1111allasa 11tol.r6 ivtizedeiben. Budapest, 1931, p, 19-24, cf. Farkas J6zsef, op.
cit., p. 66.
40 Sorina Bolovan, op. ai., p. 49.
41 Borovszky Samu, op.dl., p. 320.
42 Farkas J6zsef, op. cit., p. 36.
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din Plasa Carei (teritoriul fostei plase din Austro-Ungaria) de la începutul secolului XX se constată
faptul că majoritatea populaţiei active lucrează în domeniul agriculturii, în anul 1900 un procent de 81,74% iar
în 191 O, 79 ,02% 43. Datorită acestei crize a pământului şi a exploziei demografice din a doua jumătate a
secolului al XIX-iea, la sfârşitul secolului şi începutul secolului XX, din Transilvania, au loc migraţii spre
România şi Statele Unite ale Americii. Aceste migratii au afectat evolutia numerică a Transilvaniei, ritmul
creşterii populaţiei diminându-se, creşterea fiind de 8°/;44• În cazul comun~lor rurale din Plasa Carei rata medic
anuală între 1900-1910, este de 0,48%, considerabil mai redusă decât cea de 1,32%, între 1890-1900, şi 1,29%
în perioada 1880-1890 (Anexa 1.). Conform specialiştilor, dacă la sfârşitul secolului XIX au loc migraţii spre
Românja, la munci sezoniere, de la începutul secolului XX populaţia se îndreaptă spre America 4s. În
Comitatul Satu Mare între 1899-1913, au migrat în România un număr foarte redus de persoane, în total: 102
persoane. l\figraţia în America în cazul comitatului Satu Mare, ca şi în întreaga Transilvania a fost
considerabilă între anii 1904-1907. În aceşti ani, au emigrat 10.080 persoane. Scăderea numărului emigranţilor
din anul 1908, se datorează crizei din industria fierului şi oţelului din anul 190746. La sfârşitul anului 191 O,
numărul populaţiei din Comitatul Satu Mare este 250.831. Între 1899-1913, au emigrat din comitat 28.278 de
persoane, din care s-au reîntors doar 6.504 de persoane. Majoritatea celor care au părăsit ţara au avut ocupaţii
în domeniul producţiei primare 47 • Menţionăm, că printre emigranţi au fost indivizi aparţinători celor trei
grupuri etnice: români, maghiari, germani, ci fiind atraşi de posibilitatea stabilirii în Canada. Iată un articol
dintr-un ziar editat la New York: "David Reid C. O. Room 22, Stanley Block. În atenţia dumneavoastră.
Winnipeg, Manitoba, Canada. Unguri, care doriţi să vă stabiliţi în Canada, puteţi primi 160 hold (1hold 50 ari)
pământ arabil, situat pe teren plat, şi care este sub lucrare, cu locuinţă şi cu anexe gospodăreşti, jumătate
recoltă de grâu pentru plată, la cumpărare se plăteşte doar 1 dolar pentru bold (50 ari), în bani cheş. Vă oferim
cu plăcere informaţii, dacă vă adresaţi în limba maghiară la următoarea adresă: David Reid C. O. Room 22,
Stanley Block, Winniped, Manito ba, Canada. Unguri care doresc să se gospodărească" 48.
Între 1890-1900, are loc o creşte!e considerabilă atât în rândul populaţiei din comunele rurale ale
Plasei Carei cât şi în cazul oraşului Carei. In urma revoluţiei industriale care se manifestă în această perioadă,
se înfiinţea:d noi fabrici, care prin oferta de noi locuri de mw1că atrag populaţii din alte părţi. În Plasa Carei
(teritoriul din Austro-Ungaria) faţă de anul 1900, creşte ponderea lucrătorilor în industrie, dacă în anul 1900
acesta este 8,3%, în anul 1910 este 9,7% din totalul populaţiei active 49 • Varga E. Arpid pune în evi denţă acele
localităţi în cAare instituirea sau reducerea producţiei, unui punct de lucru, a influenţat evoluţia numerică a
populaţiei50. In urma reducerii producţiei gaterelor din Ghilvaci, după creşterea din anii 1890-1900, în anul
191 O se constată o diminuare a populaţiei din Moftinu 1\!1ic şi d!n Ghilvaci, datorită părăsirii localităţii a unui
număr de locuitori, romano-catolici maghiari şi germani. In Resighea, între 1890-1900, se stabilesc
producători de tutun, români greco-catolici.
Influenţe asupra structurii etnice a populaţiei le-au avut migraţiile, datorită schimbărilor politice.
Thlrring Lajos menţionează faptul că în anul 1920, au migrat din România în Ungaria 199. 788 de persoane
dintre care 197.181 s-au născut pe teritoriile despărţitcs1. Dacă datele despre structura naţională, din anul
1920, sunt criticate de către statisticieni, sunt însă acceptate ca fiind relativ reale, datele referitoare la mişcările
generale ale populaţiei, numărul total al populaţiei din Transilvania în acest an fiind mai redus decât în anul
191 O. Conform explicaţiei date de Sabin Mănuilă, cauza principală, este numărul scăzut de natalitate care se
datorează războiului, creşterii îmbolnăvirilor, a mortalităţii ridicate şi numărului marc de refugiaţi şi
rcpatriaţi52. Pentru Plasa Carei, împreună cu oraşul ~arei, numărul populaţiei totale este 52.139, cifră care este
foarte apropiată cu cea din 191 O, care este 52.058. In timpul Primului Război Mondial mortalitatea în rândul
soldaţilor a fost deosebit de ridicată, mai mare decât în timpul celui de al Doilea Război Mondial, iar bărbaţii ·
43

Izyoare de demogrqfte istorică,

Direcţia Generală

a Arhivelor Statului din Republica Socialistă România voi. II, Bucureşti,

1987, p. 420.
44 Sorina Bolovan, op. cit., p. 49, 50.
45 Ibidem, p. 50, 51.
46 Sorina Bolovan Ibidem, p. 50.
lzyoare de demogrqfte istotică, Direcţia Generală a Arhivelor Statului din Republica Socialistă România ... , p. 516, 706-722.
A bevandor/6. (Szerk. Singer Mihti!J.), New York, N.Y., Passaic, N.J., es Pittsburg, PA„ 1907. mircius 15-fo, IV.
Evfolyam, 21. es 22. szâm. Cf. Frakas J6zsef, op. cit„ p. 31.
49 Izyoare de demografie istorică, Direcţia Generală a Arhivelor Statului din Republica Socialistă România ... , p. 420, 602.
50 Varga E. Arpad, .rzatmăr megye telepiiliseinek efnikai {at!Janyelvi/ nemzetisegi) adatai 185o I 1880-1992, szatmar megye
telepiiliseinekfalekezeti adatai 1850 / 1869-1992, cf. www.kia.hu.
51 Thirring Lajos, op. cit., p. 241.
52 Varga E. Arpad, Fljezetek ajelenkori Erdefy nepesedestb'rteneteblJI, ed. Piiski, Budapcst, 1998, p. 26.
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recrutaţi s-au aflat la vârsta ideală de procreare şi de muncă. Pe teritoriul Austro-Ungariei, între anii 19141918, numărul naşterilor a fost cu 1,25 <le milioane mai redus decât ar fi fost în condiţii normale53.
Odată cu procesul de schimbare a funcţionarilor sosiţi din alte părţi ale României Mari, între anii
1924-1926, au loc colonizări de populaţie, care au confesiunea preponderent ortodoxă. Astfel, se constituie
colonia Iar:culeşti unde conform menţionărilor lui Ioan German au sosit 99 de famiHi, moţi din Munţii
Apuseni5 4. Io anuJ 1930 datele comunelor suburbane sunt înregistrate împreună cu datele oraşului de care, din
punct de vedere administrativ au apar~inut, în acest caz de oraşul Carei. O altă colonie este Lucăceni unde
s-au aşezat 176 de familii venite din comunele judeţului Satu Mare (a7.i aparţinând jud. Maramureş): ex. Şişeşti,
Dăneşti, Surdeşti55, conform recensământului ei sunt români greco-catolici. În Horea au sosit 94 de familii din
Munfji Apuseni, români ortodocşi. De asemenea, în Marna Nouă, sosesc 40 de familii tot din Munţ:ij Apuseni,
români ortodocşi. În Domăneşti sosesc 27 de familii din Maramureş56, care conform recensământulw sunt
greco-catolici de limbă maternă preponderent maghiară şi de naţionalitate română. În afară de formarea
acestor colonii s-au mai aşezat familii şi în alte localităţi: Tiream - 31 familii din Maramureş, Portiţa - 18
familii, sosite din Munţii Apuseni, Sânrniclăuş - 18 familii sosite din Sălaj57 • Varga E. Arpad pune în evidenţă
faptul că, procesul creşterii populaţiei române în Transilvania, şi schimbarea raporturilor etnice din oraşe, se
desfăşoară după cel de al Doilea Război Mondial, prin migraţ:ij interne ale locuitorilor, veniţi din alte părţi ale
României, şi stabiliri în special în mciliul urban58.
În anul 1941, creşte considerabil ponderea maghiarilor pe tot teritoriul Transilvaniei. Ca explicaţie
pentru acest fenomen sunt, în afară de forţa de atracţie a puterii statale, şi migraţiile provocate din cauza
schimbărilor de putere. După alipirea Ardealului de Nord Ungariei, au avut loc migraţii, interne şi externe, în
special în direcţia oraşelor mai mariS9. Deşi Carei nu este considerat printre oraşele mari, se constată creşterea
populaţiei maghiare şi scăderea numărulw românilor. Acest proces, în mare parte se datorează părăsirii
localităţij de către un număr considerabil de populaţie ortodoxă, stabilită între 1924-1926, în Ianculcşti. De
asemenea, se constată scăderea numărului greco-catolicilor. În anul 1941, în cazul aşezărilor Marna Nouă şi
Horea nu mai sunt înregistraţi ortodocşi, doar 5 persoane la Ciumeşti. Aşadar, după realipirea acestor părţi
Ungariei, mulţi români, stabiliţi după 1920, se reîntorc în locurile natale. Scăderea populaţiei ortodoxe şi
greco-catolice este confirmată de sporul real exprimat în procente, precum şi de rata anuală medie (Anexa nr.
2). Datele din recensămintele anilor 1920 şi 1941, dau dovada de existenţa mişcărilor sau schimburilor de
populaţie care au avut loc datorită schimbărilor de putere.

Concluzii generale
Din anali7,a datelor emo-confesionale, în cazul populaţ:iei din comunele Plasei Carei reiese că, forţele
de atracţie a puterii statale în cazul celor două ţări (Austro-Ungaria - după Trianon, Ungaria - şi România), au
avut influenţă asupra declarării identităţii naţionale, privind ambele criterii: limba maternă şi apartenenţa
naţională. S-a format astfel un grup de oameni cu identitate nesif,rură proveniţi din localităţi mixte. Conform
opiniei lui Josef Wolf, hotarul între membrij pasivi a unw f:.>tUP naţional sau etnic şi între cetăţenii de altă
naţionalitate de multe ori nu se observă în actul de recunoaştere a recensământului ci în alte domenii ale
vieţ:ii 60. Între anii 1880-1941, pe teritoriul studiat se schimbă de două ori puterea statală, cele două războaie
mondiale şi nesiguranţa, au avut efecte asupra declarării identităţii na~fonale a populaţiei, devenită din acest
punct de vedere politic influenţată. Dinamka demografică între 1880-1941, nu este liniară prezentând o
scădere în ritmul creşterii populaţiei între 1900-191 O, din cauza emigrărilor masive în America provocate de
criza agrară, şi în anul 1920, datorită pierderilor din război. De asemenea, semnificative sunt migraţiile cauzate
de schimbările de putere. În această perioadă au loc migraţii în primul rând din motive economice, atât înainte
de 1920, cât şi după. Înainte de Trianon migraţiile au avut loc datorită măririi terenurilor agricole În urma

54

Thirring, op. cit., p. 236.
German Ioan, op. cil., p. 68.
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Ibidem, p. 68.
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Ibidem, p. 68.
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E. Arpad, qp. cit., p. 195.
Ibidem, p. 39.

58 Varga
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60 Josef Wolf,

op. cit., p. 44.
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c110l11fia populaţiei din P!tua Carei, foire anii 1880-1941, din p1111cl de vedere cil recensii111i11telor
asanării l3ăl\ii Rcsed, şi în

urma procesului de industrializare. După Primul Război Mondial, s-au desfăşurat
de ani, în
care s-a cercetat populaţia din zona Carei, este o perioadă semnificativă, manifestându-se efectele ideologici
naţionalismului, care a declanşat două războaie mondiale. Din acest punct de vedere se iveşte o nouă întrebare
şi anume în ce măsură a pătruns ideologia naţionalismului în politica celor două state, în speciaJ cu privire la
colonizări de popuJapi. Pentru a răspunde Ja o astfel de întrebare, cercetarea datelor din recensăminte se
dovedeşte a fi insuficientă, acestea furni%ând doar puncte de pornire în studiul structurii etno-confesionale a
populaţiei, a identităţii grupale şi a situaţiei economico-sociaJe.
migraţii în rândul populaţiei româneşti prin care s-au forma t noi localităţi. Considerăm că intervalul
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Evoluţia ctno-lingvistică şi naponală

a populapei din zona Carei

Comunele rurale din Plasa Carei
Intre anii
1880lb.mat-1890lb. mat
1890lb. mat.-1900lb. mat.
1900lb. mat -1910lb. mat
1910lb.mat.-1920lb.mat
1920nat.-1930nat.
1930nat.-1941 nat.
1930lb.rnat.-1941 lb.rnat.

Sporul real în procente
Maghiari
Total
Români
8,65%
12,95%
3,98%
21,63%
13,23%
0,47%
-3,63%
16,17%
4,83%
1,93%
16,71 %
-54,95%
6,53<Yo
7,09%
3,61 %
4,09%
-20,04%
54,78%
4,09%
-14,46%
31,37%

Germani
0,32%
-8,71%
-7,7%
38,7%
-4,7%
-27,98%
-11,34%

Evrei

Sporul real în procente
Românj
Total
Maghiari
5,60%
7,32%
1,70%
15,08%
13,21 %
-1,88%
4,42%
-0,51%
5,63%
-4,99%
-79,27%
17,35%
14,67%
4,77%
17%
-1 ,20%
-32,09%
58,25%
-1,20%
-24,74%
31,93%

Germani
-0,09%
0,11%
-0,54%
37,4%
-26,8%
-9,57%
-0,54%

Evrei

Sporul real în procente
Români
Maghiari
Total
11,22%
3,26%
7,69%
-0,25%
19,60%
13,18%
4,70%
-2,67%
12,92%
-0,15%
16,92%
-62,27%
8,9<Yo
7,49%
6,41%
-23,46%
2,59%
55,77%
2,59%
-17,38%
31,53%

Germani
0,19%
-5,98%
-5,49%
38,31%
-1 1,17%
-22,76%
-8,28%

Evrei

-0,002%
-0,95%
-0,74%

Total
1,29%
1,32%
0,48%
0,19%
0,7%
0,4%
0,4%

Rata anuală medie în procente
Români
Maghiari
Germani
0,4%
0,9%
0,03%
0,04%
2 ,16%
-0,9%
-0,36%
1,61%
-0,8%
1,67%
- 5,5%
3,87%
0,36%
0,7%
-0,47%
-2%
5,5%
-2,8%
- 1,44%
3 ,13%
-1,13%

·i·otal
0,73%
1,32%
. 0,44%
-0,5%
0,5%
-0, 12%
-0,12%

Rata anuală medic în procente
Români
Ma~hiari
Germani
0,17%
0 ,56%
-0,009%
-0,19%
1,5%
0,Q1%
-0,05%
0,56%
-0,05%
1,73%
-7 ,92%
3,74%
1,7%
1,47%
-2,7%
-3,2%
5,82%
-0,95%
-2,47%
3 ,19%
-0,05%

Total
1,12%
1,31%
0,47%
-0,01%
0,64%
0,26%
0,26%

Rata anuală medie în procente
Români
Maghiari
Germani
0,33%
0 ,77%
0,02%
-0,02%
1,96%
-0,60%
-0,27%
1,29%
-0,55%
1,70%
-6,28%
3,83%
0,75%
0 ,89%
-1,12%
-2,35%
:;_::;8"/o
-2,28%
-1,74%
">.l.'i%
-0,83%

Evrei

o
-0,09%
-0,07%

Orasul C
Intre anii
1880lb. mat.-1890lb.mat.
1890lb.rnat.-1900lb.mat.
1900lb.rnat.-191 Olb.rnat.
191 Olb.mat.-1920lb.mat.
1920nat.-1930nat.
1930nat.-1941 nat.
1930lb.mat.-1941 lb.mat.

-1,54%
-13,58%
-6,73%

Evrei

-0,15%
-1,35%
-0,67%

.,

-·

Intre anii
1880lb.mat.-1890lb.rnat.
1890 lb.mat.-1900lb.mat.
1900 lb.mat.-191 Olb.rnat.
1910 lb.mat.-1920lb.mat.
1920nat.-1930naţ.

1930nat.-1941 nat.
1930lb.mat.-1941 lb.mat.
lb.mat. - limba maternă,
naţ. - naţionalitatea

-0,45%
-4,53%
-2,44%

Evrei

-0,05%
-0,4S<Vo
-0,24%

Evoluţia populaţili di11

Plasa Carei, intre anii 1880-1941, di11 pm1d de vedm al recensămintelor
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Evoluţia confesională

a

populaţiei
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din zona Carei

Comunele rurale din Plasa Carei
Intre anii
1880lb.mat-1890lb.mat.
1890 lb.mat.-1900Ib.mat.
1900 lb.mat.-191Olb.mat.
1930naţ.-1941 naţ.

Sporul real în
Total
Ort.
12,95%
13,23%
0,0
4,83%
0,03%
4,09%
-1,82%

o

procente
Gr.c.
3,04%
4,66%
1,34%
-2,60%

Re
7,05%
6,35%
2,99%
6,30%

Ref.
2,98%
2,63%
0,79%
1,54%

Ev.
-0,16%
-0,05%
0,04%
0,03%

Moz.
0,09%
0,40%
-1,11%
-0,15%

Total
1,29%
1,32%
0,48%
0,40%

Rata anuală medie în procente
Gr.c.
R.c
Ref.
7,05%
3,04%
2,98%
4,66%
6,35%
2,63%
1,34%
2,99%
0,79%
-0,18%
-2,60%
1,54%
6,30%

Total
0,73%
1,32%
0,44%
-0,1 2%

Rata anuală medie în procente
Gr.c.
R.c
Ref.
0%
0,13%
0,33%
0,31%
0,06%
0,27%
0,64%
0,27%
0,44%
-0,03%
-0,04%
0,06%
-0,80%
-0,54%
0,86%
0,47%

Total
1,12%
1,31%
0,47%
0,26%

Ort.
0%
0,02%
-0,01%
-0,28%

Ort.

o
o

o

Ev.

i\foz.

-0,16%
-0,05%
0,04%
0,03%

0,04%
-0,11%
-0,01%

o

Orasul C
Intre anii
1880lb.mat.-1890lb.mat.
l 890lb.mat.-1900lb.mat.
1900lb.mat.-191 Olb.mat.
1930naţ.-1941 naţ.

S >orul real în procente
Total
Ort.
Gr.c.
R.c
7,32%
-0,01%
1,29%
3,32%
13,21%
0,65%
2,73'llo
6,41%
4,42%
-0,48%
2,44%
-0,36%
-1 ,20%
-5,41%
-8,02%
8,57%

Ref.
3,17%
2,68%
0,60%
4,72%

Ev.
-0,06%
0,27%
-0,05%
0,14%

Plasa C
lotre anii
1880lb.mat.-1890lb.mat.
1890lb.mat -1900lb.mat.
1900lb.mat.-191 Olb.mat.
l 930naţ.-1941 naţ.
lb.mat. - limba maternă
naţ. - naţionalitatea
Ort. - ortodox
Gr.c. - greco-catolici
Ref. - reformat

Ev. - evangheLic
Moz. - mozaic

Sporul real în procente
Total
Gr.c.
Ort.
11,22%
-0,02%
2,49%
13,18%
0,22%
4,06%
4,70%
-0,12%
1,68%
2,59%
-2,84%
-4,13%

R.c
5,87%
6,37%
1,95%
6,94%

Moz.
-0,30%
0,45%
2,23%
-0,87%

Ort.

Ev.
0%
0,03%
0%
0,01%

Moz.
-0,03%
0,04%
0,22%
-0,08%

Rata anuală medic în procente
Ev.
Gr.c.
R.c
Ref.
0,24%
0,59%
-0,01%
0,30%
0,40%
0,26%
0,26%
0%
0,16%
0,19%
0,07%
0%
-0,41%
0,69%
0,20%
0%

Moz.
0%
0,04%
0%
-D,03%

, ulC

Ref.
3,04%
2,64%
0,73%
2,04%

Ev.
-0,13%
0,04%
0,01%
0,06%

Moz.
-0,03%
0,42%
-0,08%
-0,35%
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Andrea Bertici

Die Entwicklung dec Bevol.kerung im Kreis GtoBkarol /Carei in der Zeitspanne 1880-1941
anhand der Vol.kszăhlungen

Zusamrnenfassung

!11 dieser Studie 1v11rde die eth110-konfesio11elle und sozial-wirtschqftliche E11fJvicklu11g der Bevbikenmg im Kreis Grofkmvl /
Carei anband der Volkszii/u11gen in der Zeitspanne 1880-1941, verfolgt.
Im Kreis Grofkarol / Carei hatie der Staat eine Auszieungskraft und Einjluj allf die Erkkinmg der nationalen ldenh'tiit
bcide Krilelien, die bei den Volkszjiiungen in den Jahren 1880-1941 beniitzţ simi, 1varen: Muttersprache rmd nationale
Angehiirigkeit.
Der Z}JJcite Teii der St11die beschăftigt sich 1nit den lVandenmgen der Bevoikerung, die an A11fang der 20. Jahrh1111dert
Z}lgenomn;en haben, daZf'gctragm hat der lndustrialisienmgsprozess so11Jie auch Ausdehnu1{~ der Agraifliiche11 durch
Kana/isierung und qydrotechnischen Arbeitm. Die A11nvandenmg nach Amerika die JJJegen der Krise in der Landl/Jirtschaft
Zf'genom111e11 hat, halte einen negaliven Binjlujl auf die demographischen Entwicklung der Bevbikenmg. Ein JVeiterer Cnmdfiir
die Wandenmgen 1J1are11 auch die Grenzyerschiebungm zplischen den beiden l,iindem: Ostereich-Ungam, 11ach T1iano11 Ungam
und &111iinien.

ETNOGRAFIE

ETNOGRAFIE
I. Imaginar mitic

şi

practici rituale

Judecata din urmă. Imaginar mitic şi implicaţii în pictura
a bisericilor de lemn din zona Codru

murală

Alina Nogradi

Studiul de fa~ă se vrea o încercare de stabilire a etapelor procesului creator al mirului Judecăţii din
în universul mitico-religios popular românesc, cu implicaţiile de rigoare în cel universal, luând în
considerare desfăşurarea lui diacronică, de la credinţele precreştine până la cele ale cultului creştin oficial
medieval. Jdentificarea etapelor procesului creator continuă cu o analiză sincronică a mitului Judecăţii din
urmă, conform reprezentărilor lui în pictura murală a unor biserici de lemn din zona Codru (Or?ţa, Corund ş i
Bicaz).
urmă

Argumentare teoretică:
Bazele teoretice care s usţin analiza materialului mitologic sunt constltllltc din deschiderile
interpretative propuse de poetica antropologică şi de studiile asupra imaginarului mitico-religios.
Vom prezenta în continuare, pc scurt, liniile fundamentale ale "poeticii antropologice", conform
căreia orice creaţie culturală (de natură ştiinţifică, literară, mitico-religioasă) are la bază un principiu creator,
identificat de Blaga în Geneza meteforei şi sensul C1tltuni 1 şi discutat de M. Borcilă în studiul D11alitatet1111eteforimlui
şi principiulpoetic 2 . Acest principiu creator are ca fundament, în primul rând, considerarea metaforicului ca o
categorie ce ţinc de însăşi esenţa limbajului uman, Blaga înţelegându-l (pentru prima dată până atunci) ca
mediu primar în structurarea experienţei lumii, dar mai ales ca singurul mediu în care este posibilă creaţia
culturală (i.e. creaţia de lumi poten?ale). Aceste două funcţii diferite ale metaforicului, tratat ca o categorie, vin
din distingerea celor două tipuri de metafore, "plasticizantă" şi "revclatorie"J: cea dintâi este integrată funcţiei
elementare a limbajului, de exprimare a experienţei noastre primare în lume\ caracterizând creativitatea de tip
l, lingvistică; metafora "revelatorie" este parte integrantă a creativităţii de tip JT, culturală, şi constiruie o
funcţie metaforică diferită de cea a limbajului semantic, este "o ipostază nucleară" a creaţiei spirituale în toate
manifestările

ei (artistice, mitologic-relig1oase, filosofie-metafizice şi

ştiinpfice)5.

Distincpa făcută de Blaga între cele două tipuri de metafore, cca lingvistică şi cea culturală, este
\•alidată şi de lingvistica integrală, promovată de Eugenio Coşeriu la şcoala lingvistică de la Tiibingen6. Ca şi
filosoful român, Coşeriu consideră creativitatea ca una dintre trăsăturile esenţiale ale limbajului, inerente
funcţiei lui semnificative, creativitate pe baza căreia se edifică orice text cultural. Acest prim nivel de creape
constiruie fundamentul (mai bine zis "fundaţia") celui de-al doilea, i.e. nivelul metaforicului poetic-cultural.
T..egătura Între aceste două teorii, cca blagiană şi cea propusă de E. Coşeriu, este realizată de M.
Borcilă, în sensul unei complementari tăp indiscutabile: din primul nivel, al experienţei noastre primare în
lume, prin "saltul metaforic" 7, inerent oricărui proces creator, se trece în planul creaţiei de sens (generalizând,
în planul culturii). Principiul acestui proces metaforic este cel identificat de Blaga: un principiu "ecuaţional "8,
care vi:tcază echivalenţa celor doi termeni obligatorii ai unei metafore, numiţi de Blaga termenii "a" şi "b".
Termenul "b" nu mai descrie pe "a", ca în mccafora plasticizantă, ci este echivalent cu acesta, în cadrul unei
dizanalogizări cu fundalul experienţei noastre în lume (caracteri stică primului nivel al limbajului). Pentru a
putea fi concepută şi înţeleasă o astfel de echivalenţă, ca trebuie perspectivată printr-un "factor X" înspre
nivelul creaţiei de sens: "Pentru a asigura operaţiei primordiale reperate statutul ei de nucleu într-un proces
esenţial poetic (i.e. creator de lumi), filosoful in troduce, cum se ştie, în ecuaţia primară, un al treilea factor,
care reprezintă, în ultimă analiză, elementul cu adevărat decisiv în constituirea puterii generatoare a acestui tip

1

I.. Blaga, 1969, p. 261 389.
M. Borcilll, 1997, p. 263-284.
) L. 8laga. op. cit„ p. 276.
• Humboldt, 1991.
~ M. Borcdll, t 997, p. 263-284.
6 E. Coşeriu, 1995.
l

7

M.

Bercii~,

1997, p. 263-284.

• Jbidt:111, p. 277.
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de metafore [metafora revelatorie, n.n.]"9. Ecuaţia nu are loc, aşadar, între "a" şi "b", ci între "a+x=b", adică
"a" este echivalent cu "b" din perspectiva lui "x" 10. Acest principiu "embrionar-serniotic" 11 susţine procesul
metaforic, creator de sens/lumi posibile, proces care se desfăşoară în trei etape: "diaforicul", "endoforicul" şi
"epiforicul", cu alte cuvinte, etapa primară a punerii în tensiune a celor doi termeni metaforici, tensiune
datorată dizanalogizării cu fundalul experienţei obiective, etapa accentuării tensiunii prin căutarea unei solu~i
previzibile, şi momentul ieşirii din tensiune, printr-o soluţie neaşteptată, validată prin "saltul ontologic" în nivelul
creaţiei de sens.
Nu insistăm mai mult asupra procesului creator, interesul nostru vizând distincţia pe care o face M.
Borcilă între celt: trei ramuri ale lui "logos semantikos": "logos poetikos", "apophantikos" şi "pragmatikos", de
fapt, moduri de realizare a procesului metaforic în creaţia culturală. Logos-ul poetic cunoaşte trei modalităp
de realizare: poe%a literară, folclorică şi poeza mitico- religioasă, cu precizarea că prin termenul "poeză"
înţelegem orice act de creaţie culturală ce validează principiul creator de sens/lumi posibile discutat anterior.
Poeza discursului mitico-religios se diferenţiază de celelalte două prin faptul că lumea posibilă creată
în mit nu rămâne la stadiul de pură potenţialitate, precum în poeza literară, ci ea este ontologizată ca atare,
prin acreditare colectivă, are substanţă ontologică. Lumea creată "este identificată cu cuvântul, trăieşte doar
prin el: sensul este ontologizat în mit" 12. Blaga, în Rcl~gie şi spirit, afirmă că metafora mitico-religioasă ilustrează
capacitatea de "autototalizare şi autodepăşire a fiinţei umane în corelaţ:ie ideală cu toată exfatenţa, dar mai ales
cu ultimele elemente ale misterului existenţ:ial, pe care omul şi le revelează sau şi le socoate revelate" 13.
M. Borcilă consideră că în fiecare poeză există un 11ucle11 gmerah·v de la care se de%voltă un text.
Procesul mito-poetic, pornind şi el de la un nucleu simbolic, cunoaşte un parcurs discursiv ce reprezintă o
modalizare a sensului creat în direcţia specificului mitic. În orice mit există un "sâmbure" trans-semnificativ
ireductibil, la un nivel structural foarte adânc. Acest "sâmbure simbolic". este constituit din două metafore
nucleare, a fiinţei supreme şi a anthroposuJui, metafore care se desfăşoară conform etapelor principale ale
procesului metaforic. Există o rensiune provocată de sciziunea radicală de planuri ontologice, cel real-obiectiv
şi cel real-mitic. Consideraţiile teoretice despre nucleul simbolic şi despre realitatea posibilă creată şi
ontologizată ca atare în textul mitic direcţ:ionează discuţia înspre teoriile simbolului şi studiile asupra
imaginarului mitic.
În continuarea deschiderii pe care o oferă această "poetică anthropologică", vom supune discuţiei
câteva linii teoretice privitoare la simbol şi imaginar. Menţionăm că nu preluăm ad litteram afirmaţii şi teorii,
ci preluăm doar punctele de abordare respective, tratându-le conform fundamentelor teoretice expuse mai
sus, cu spiritul critic necesar.
Perspectiva asupra simbolului cea mai apropiată de opţiunile noastre teoretice este cca a lui Ernst
Cassirer, care consideră omul "animal simbolic", plasându-l într-o reţea de forme simbolice, dar greşeşte când
afirmă că gândirea mitică este "copilărească" şi că, în cadrul ci, nu poate exista vreo tensiune, ceea ce ar
însemna anularea mito-poe7.ei. Recunoaşte faptul că realitatea mitică este una ontologizată printr-un "act de
credinţă" şi că gândirea mitică şi cea ştiinţifică urmează, în cele din urmă, aceleaşi căil4, i.e. au la bază acelaşi
principiu creator. Cassirer nu diferenţ:iază cele două nivele de creativitate, el suprapunând formele simbolice,
culturale, realităţii obiectuale. Ceea ce reţinem din teoria cassireriană asupra formelor simbolice este
sublinierea statutului de "animal simbolic" acordat omului, cu toate implicaţiile de rigoare, urmând să aducem
această afirmaţie la un punct comun cu blagianul "omul este animalul metaforizant", care creează o altă
realitate, simbolică, acreditată la nivel cultural, colectiv.
Alte teorii ce ne interesează sunt cele propuse de Roger CailJois (R. Caillois,) şi Gaston Bachelard (G.
Bacl1elard, 1989; 1997) teorii ce se încadrează în ceea ce specialiştii numesc "poetica materiei": natura se
caracterizează printr-o putere de creaţie umană, substanţele fundamentale ale universului (apa, focul,
pământul, aerul etc.) creând ele însele imagini mitico-simbolice. Rectificarea ce se poate aduce acestor
abordări este că materia constituie doar contexte naturale propice unor viziuni mitice primare, de la care
ulterior creativitatea umană (şi numai umană) dezvoltă mituri integrale, unele universal valabile, cu variantele
regionale respective.
Arheripologia arc variate propuneri în ceea ce priveşte imaginaţ:ia creatoare, accentuând asupra
faptului că arhetipurile constituie nişte modele simbolice cu caracter general, mereu aceleaşi, după Jung (C. G.
J ung) fiind nişte manifestări ale unui imaginar atemporal, creat nu se ştie cum, imaginar ce nu este, în nici un
' Tbidtm, p. 279.
"'l/mlem.
11

lbidu11.

12
13

/bidtm, p. 263-284.
L. Bfag>i, 1996, p. 171-372.
E. Cassirer, I 994, p. 108.
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caz, rezultat al creativităţi i umane. Conceptul de "arhetip" este valabil, în opinia noastră, dacă i se atribuie
procesualitatea diacronică şi caracteristica "sine qua non" de produs cultural, cu alte cuvinte, arhetipul este un
model imaginativ, simbolic, creat de om, pc parcursul unei îndelungate istorii culturale, antologizat şi
generalizat în timp.
O altă interesantă direcţie de studiu asupra imaginarului o constituie teoria lui Gilbert Durand (G.
Durand), situată între "poetica materiei" şi fenomenologia lui Mircea Eliadc. Durand propune ş i analizează
mari scheme mentale, " cons telaţii de simboluri", după care funqionează imaginam( uman. Ca şi Jung, el
consideră că aceste imagini mitice fundamentale există ab initio, făcând parte apoi din diferite mituri, la
diverse popoare. Spre deosebire de părintele arhetipologiei, Durand introduce conceptul de "traseu
antropologic" pe care-l parcurg imaginile simbolice discutate de el. Aşadar, ceea ce aduce nou este
procesualitatea, diacronia imaginarului. Greşeala este că plasea:d acest traseu anthropologic între materie (m
concepţie bachelardfană) şi libido-ul uman (în sens freudian), şi nu o atribuie creativităţii umane de tip poeticcultural. O altă posibilă eroare este scbemati:t.area imaginarului, schematizare echivalentă cu funcţionalitatea lui.
Ca şi Eliade, el creează o morfologie, o gramatică a imaginilor mitice de bază, valabilă oriunde şi oricând, fără
să ţină cont de contextual izările simbolurilor respective şi de procesul creării lor: axis muncli este şi piatra de
mormânt a grecilor homerici, şi stâlpul indian, şi arborele funerar, etc., dar cum s-a ajuns la un asemenea
simbol şi cum funcţionează el în contexte culturale diferite, cum a fost creat nu reprezintă un puncc de interes
pentru cele două teorii.
Ceea ce aduce nou perspectiva noastră de abordare a materialului mitic este diacronia fenomenului
mitic. Prin diacronie nu înţelegem istoria propriu-zisă, reală, ci istoricitatea lui ca rezultat al unui proces
creator poetic-cultural, uman, istoricitatea lui imaginativă. Ţinem cont de datele istoric-obiective legate de
mitul studiat, dar accentuăm procesualiracea lui la nivelul imaginarului, cu etapele de creaţie şi cu contextele
culturale obligatorij dezvoltării lui.
I. MITUL JUDECĂŢII DIN URMĂ. ETAPELE PROCESULUI CREATOR

Pentru a putea urmări etapele procesului metaforic de creare a mitului Judecăţii din urma, m
constituirea lui diacronică, trebuie să identificăm, mai întâi, viziunea mitică primară care 1-a determinat şi
metaforele nucleului generativ. De exemplu, pentru crearea figurii mitice a lui Mithra "ca zeu născut din
piatră" (credinţele mitice identifică piatra ca fiind silexul), viziunea mitică primară este scânteia care iese din
piatră, cu alte cuvinte lumina născută din piatră, apoi "soarele născut din piatră"I S.
Considerăm că viziunea mitică ce a stat la baza creării acestui mit a fost determinată de tensiunea
umană universal valabilă provocată de misterul morţii şi de căutarea unei posibilităţi de depăşire a sfârşitului
inevitabil al oricărei vieţi omeneşti. În completare, afirmăm că, în privin ţa raportului mit-ri tual, orice practică
rituală este motivată mitic, cu alte cuvinte, îşi are finali ratea în planul mitului, chiar dacă de:t.voltarea unui text
mitico-religios unitar şi integral, de tipul cosmologiilor orientale, are loc într-o perioadă mare de timp şi în
paralel cu modificarea calitativă a practicilor rituale aferente.
Metaforele nucleare (adică cei doi termeni metaforici "a" şi "b" obligaLorii constituirii oricărui nucleu
metaforic) identificabile în cadrul etapelor procesului creator, sunt următoarele: metafora fiinţei supreme o
constituie aici imaginea mitico-religi oasă a judecătorului absolut; planul antroposului este reprezentat de
metafora păcatului uman în raport cu perfecţiunea divină.
1. Diaforicul
Originile mitului J udecăţii din urmă în mitologia românească sunt relativ greu de stabilit, având fu
vedere faptul că primde informaţii "ştiinţifice" scrise despre acesta sunt databile în a doua jumătate a secolului
trecut. Literatura populară nescrisă (cântece funebre, basme, povestiri despre strigoi, etc.) este mai importantă
în privinţa aportului de date: ne referim la unele dintre cele mai vechi mărtu rii despre lumea de dincolo,
păstrată în textele Câ11tecelor de Zori. Literatura religioasă apocrifă care circula în perioada medievală în mediul
rural ofe ră informaţii serioase pentru etapde creării mitului. O altă sursă, din secolele XVII-XVIII, este
pictura parietală a unor biserici de lemn din zona Codru, pictu ră ce surprinde epiforicul mitului "tradiţional",
în cadrul imaginarului mitic popular românesc, nu în cadrul imaginarului religici oficiale. Mult mai uşor pot fi
identificate începuturile acestui mit în mitologia şi religia universală. Referitor la "genul apocaliptic"16 există
su ficiente studii pentru a putea fi stabilită etapa primară a acestei creaţii mitico-religioase universal valabile.

"A. Loisy, 1996, p. 204sq.
16 I. P. Culianu, 1997, p. 73s<j.
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caz, rezultat al creativităţii umane. Conceptul de "arhetip" este valabil, în opinia noastră, dacă i se atribuie
procesualitatea diacronică şi caracteristica "sine qua non" de produs cultural, cu alte cuvinte, arhetipul este un
model imaginativ, simbolic, creat de om, pe parcursul unei îndelungate istorii culturale, antologizat şi
generalizat în timp.
O altă interesantă direcţie de studiu asupra imaginarului o constituie teoria lui Gilbert Durancl (G.
Durand), situată între "poetica materiei" şi fenomenologia lui l'.vlircea Eliade. Durand propune şi analizează
mari scheme mentale, "constelaţii de simboluri", după care funcţionează imaginarul uman. Ca şi Jung, el
consideră că aceste imagini mitice fundamentale există ab initio, făcând parte apoi din diferite mituri, la
diverse popoare. Spre deosebire de părintele arhctipologici, Durand introduce conceptul de "traseu
antropologic" pe care-l parcurg imaginile simbolice discutate de el. Aşadar, ceea ce aduce nou este
procesualitatea, diacronia imaginarului. Greşeala este că plasează acest traseu anthropologic între materie (în
concepţie bachelardiană) şi libido-ul uman (în sens freudian), şi nu o atribuie creativităţii umane de tip poeticcultural. O altă posibilă eroare este schematizarea imaginarului, schematizare echivalentă cu funcţionalitatea lui.
Ca şi Eliade, el creează o morfologie, o gramatică a imaginilor mitice de bază, valabilă oriunde şi oricând, fără
să ţină cont de contextualizările simbolurilor respective şi de procesul creării lor: axis mundi este şi piatra de
mormânt a grecilor homerici, şi stâlpul indian, şi arborele funerar, etc., dar cum s-a ajuns la un asemenea
simbol şi cum funcţionea/.ă el în contexte culturale diferite, cum a fost creat nu reprezintă un punct de interes
pentru cele două teorii.
Ceea ce aduce nou perspectiva noastră de abordare a materialului mitic este diacronia fenomenului
mitic. Prin diacronie nu înţelegem istoria propriu-7.isă, reală, ci istoricitatea lui ca rezultat al unui proces
creator poetic-cultural, uman, istoricitatea lui imaginativă. Ţinem cont de datele istoric-obiective legate de
mitul studiat, dar accentuăm procesualitatea lui la nivelul imaginarului, cu etapele de creaţie şi cu contextele
culturale obligatorii dezvoltării lui.
I. MITUL JUDECĂŢII DIN URMĂ.. ETAPELE PROCESULUI CREATOR

Pentru a putea urmări etapele procesului metaforic de creare a mitului Judecăţii din urma, m
constituirea lui diacronică, trebuie să identificăm, mai întâi, vi7.iunea mitică primară care l-a determinat şi
metaforele nucleului generativ. De exemplu, pentru crearea figurii mitice a lui Mithra "ca zeu născut din
piatră" (credinţele mitice identifică piatra ca fiind silexul), viziunea mitică primară este scânteia care iese din
piatră, cu alte cuvinte lumina născută din piatră, apoi "soarele născut din piatră" 15 •
Considerăm că viziunea mitică ce a stat la haza creării acestui mit a fost determinată de tensiunea
umană universal valabilă provocată ,de misterul morţii şi de căutarea unei posibilităţj de depăşire a sfârşitului
inevitabil al oricărei vieţi omeneşti. In completare, afirmăm că, în privinţa raportului mit-ritual, orice practică
rituală este motivată mitic, cu alte cuvinte, îşi are finalitatea în planul mitului, chiar dacă dezvoltarea unui text
mitico-religios unitar şi integral, de tipul cosmologiilor orientale, are loc într-o perioadă mare de timp şi În
paralel cu mod_ificarea calitativă a practicilor rituale aferente.
Metaforele nucleare (adică cei doi termeni metaforici "a" şi "b" obligatorii constituirii oricărui nucleu
metaforic) identificabile în cadrul etapelor procesului creator, sunt următoarele: metafora fiinţei supreme o
constituie aici imaginea mitico-religioasă a judecătorului absolut; planul antroposului este reprezentat de
metafora păcatului uman în raport cu perfecţiunea divină.

1. Diaforicul
Originile mitului Judecăţii din urmă în mitologia românească sunt relativ greu de stabilit, având în
vedere faptul că primele informaţii "ştiinţifice" scrise despre acesta sunt databile în a doua jumătate a secolului
trecut. Literatura populară nescrisă (cântece funebre, basme, povestiri despre strigoi, etc.) este mai importantă
în privinţa aportului de date: ne referim la unele dintre cele mai vechi mărturii despre lumea de dincolo,
păstrată în textele Cântecelor de Zori. Literatura religioasă apocrifă care circula în perioada medievală în mediul
mra1 oferă informaţii 'serioase pentru etapele creării mitului. O altă sursă, din secolele XVll-XVIII, este
pictura parietală a unor biserici de lemn din zona Codru, pictură ce surprinde epiforicul mitului "tradiţional",
în cadrul imaginarului mitic popular românesc, nu în cadrul imaginarului religiei oficiale. Mult mai uşor pot fi
identificate începuturile acestui mit în mitologia şi religia universală. Referitor la "genul apocaliptic" 16 există
suficiente studii pentru a putea fi stabilită etapa primară a acestei creaţii mitico-religioase universal valabile.

1s A. Lnisy, 1996, p. 204sq.

'61. P. Culianu, 1997. p. 73sq.
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Începuturile acestei tensiuni între misterul morţii şi limitele vieţii umane au stat la baza constituirii
m ai multor mituri cu origini foarte vechi şi a unor atitudini umane universale. În privinţa mitului Judecăpi din
urmă în mitologia românească, am luat în considerare, din materialul mitico-religios universal, pe cel referitor
la religiile de salvare, care este posibil, chiar demonstrabil, să ai bă legătură cu primele credin~e româneşti
despre acest tip de eschatologie, reperabile în vechi texte ceremoniale fun erare cu statut de ghid spre lutnea
cealaltă, numite Cântece de Zori 17.
În privinţa mitului studiat de noi, elementul care-i marchează în mod indubitabil primele manifestări
este tensiunea produsă de ideea de vină a omului faţli de divin, dezvoltată mai ales de vechii greci, şi de
imaginarea unei posibili tăţi de răscumpărare a acestui păcat. Iniţial, păcatul uman fundamental l-a constituit
m ortalitatea lui în raport cu permanenţa elementului natural şi cu nemurirea atribuită divinului. Moartea,
conştienti7.ată ca vină anistorică şi supraindividuală, este misterul a cărui dezlegare este posibilă doar în planul
creaţiei de lumi potenţiale. De aici, faprul că primele încercări de depăşire a acestei tare umane l-au constituit
aşa-numitele "religii de salvare" antice, de la care s-au dezvoltat sisteme întregi de repre%entare a lumii de
dincolo, de la cele mai primitive până la cele mai complexe (raţionalismul grec, gnosticismul etc.)18.
Primele religii de salvare în lumea greacă au fost considerate a fi misterele eleusine şi, mai ales,
orfismul, ale căror origini egiptene nu sunt de neglijat.
Orfismul se carac teri7.ează printr-o concepţie panteistă a unei divi njtăţi universale, imaginarea unei
pedepse dincolo de m ormânt sau a unei nemuriri preafericite, mântuirea fiind legată de ascetismul viepi
terestre19. Sectele orfice se presupune că ar fi cunoscut riturile funerare egiptene şi tradiţia ghidurilor despre
călătoria spre lumea de dincolo 20 . Există anumite legătu ri, cel puţin tipologice, între prescripţiile orfice privind
călătoria spre lumea de dincolo şI textele funerare de Zori din vestul României2 1 .
Motivul pentru care am considerat că există o legătură între eschatologiile egiptene ş i greceşti antice şi
credinţele reflectate de textele româneşti de Zori este, aşadar, imaginea asemănătoare şi primitivă (în sensul de
nedezvoltată) a lumii de dincolo: drumul care duce fie spre câmpiile cu flori, fie spre locul celor neispăşi~, fără
ca această imagine să aibă, deocamdată, o dezvoltare de tipul raiului sau iadului creştin. T rebuie menţionat că
Zon'/e sunt datate în primele secole ale erei creştine, un argument fiind linia lor melodică foarte veche,
"tracică", unică în folclorul românesc. Textul lor prezintă o binaritate primitivă a drumului spre lumea de
dincolo, vina celui care porneşte pe " cărarea de-a stânga" este, ca şi în orfism, că nu cunoaşte "prescripfiile
rituale" necesare.
În studiile de specialitate, primele reprezentări ale infernului sunt identificate la egipteni, în lran,
India, dar mai ales Grecia şi Roma. Platon este considerat "părintele infernurilor filosofice", iar Vergiliu
"părintele infernului popular"22 • Credinţele greceş ti timpurii legate de iatromanţ:i şi de Insulele Preafericiplor
"sunt suficiente pentru a explica marile mituri eschatologice platonicc"ZJ. În dialogurile Phaidcn şi Gorgias,
locurile de pe oceanul aerian unde trăiesc locuitorii adevăratului pământ se numesc insule: "E foa rte uşor să
recu noaştem în ele insulele preafericiţilor pe care oamenii le căutau pe dimensiune orizontalii, dar care, de
fapt, în conformitate cu întreaga ontologic a lui Platon, trebuie căutate pc verticală, mult deasupra lumii
omeneşti"24 • Conform credinţelor grecilor din perioada hom erică, Okeanos era la apus, la capătul lui fiind
intrarea în Hades, insulele feric i~Jo r fiind situate undeva deasupra pământului, spre vest.
Şi în textele de Zori româneşti, câmpii le cu flori unde trebuie să ajungă sufletul dalbuluj de pribeag
sunt situate pe orizo ntală, la vest de marea cea mare, peste "buşteanul zânelor", precum aceste insule de la
vest de Okeanos. Ideea că morţii care o iau pe calea de-a stânga ar avea vreun păcat nu este dezvoltată încă.
Păcatul ca vină individual ă aparţine creştinismului.
Printre primele imagini ale unei judecăţi postume a sufletelor apare la Platon, în cartea a X-a a
Republicii: "judecarea sufletelor are loc între porţile cerului şi porţile pământului, deci într--tm loc aflat deasupra
pământului" 25. Râurile lumii subpământene din mitologia greacă apar şi în cărţile religiei iudaice precreştine:
în Cartea lui Daniel, din secolul al II-iea a. Chr., este descris un râu de foc sub tronul lui Dumnezeu, râu preluat
şi de primele tradiţii gnostice.

17

S. FI. Marian, 1995a, p. 77sqq.

'"J. P. Vemant, 1995, passim.
19
20

M. A. Boulangcr, 1992, p. 7-15

M. A. Boulangcr, 1992, p. 7-15; O. M. Pippi<li, 1969, passim; M. Eliade, 1991, p. 167· 169.
P. Mureşanu, 1977, p. 307; V. Creţu, 1968, p. 270.
G. Minois, 1998, p. 45-49.
2J l. P. Culianu, 1997, p. 81.
"'I. P. Culianu, 1997, p. 82.
2S I. P. Culiaou, 1997, p. 86.
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în mâini de un înger. Diavolul are un rol mai important în această apocalipsă: "Am văzut în
un alt loc, cu pedepse de toate felurile, plin de bărbaţi şi de femei peste care curgea un râu de
foc. M-am uitat şi am văzut nişte gropi adânci, unde se aflau mai multe suflete, unul peste altul; adâncimea
locului aceluia era de vreo trei mii de coţi"3 1 •
Iată o descriere a iadului făcută de S. FI. Marian, conform credinţelor populare româneşti din secolul
XIX: "Iadul ... se află în interiorul pământului. Un întuneric nedescris se află acolo şi în el rătăcesc sufletele
celor păcătoşi. Unii ard în foc, alţii sunt mâncaţi de viermi, alţii joacă într-o arie de mărăcini, iară alţii poartă
încinşi pe dracii care au fost cauzatorii păcătuirii lor ... iadul ar fi o groapă foarte adâncă şi colosal de mare în
fundul pământului, unde cât e lumea arde focul. .. iar în mijlocul iadului stă pe un scaun de foc Scaraoţchi,
împăratul întunericului, iar împrejurul lui mii şi milioane de draci şi drăcoaice" 32 .
Există câteva elemente care sunt comune reprezentărilor apocalipsei în arta medievală (evul mediu
mijlociu) şi care devin locuri comune: imaginea lui Hristos judecător, cartea judecăţii, balanţa dreptăţii, râul de
foc etc. 33, elemente pe care le întâlnim în pictura murală din Moldova (mai ales) în secolele XV-X'll
Programele iconografice de filon postbizantin integrează şi tema Judecăţii de apoi astfel: "Hristos, şezând pe
un tron înalt şi mândru, înveşmântat în alb şi strălucitor mai mult decât soarele, însoţit de toate oştile îngereşti
ce tremură cu spaimă, binecuvântează cu dreapta sfinţii şi cu stânga arată sălaşul chinurilor pentru păcătoşi. Şi
lumină mare împrejuru-I şi deasupra lui cuvintele acestea: Iisus, dreptul judecător. ( ... ) iar în stânga laolaltă
toţi păcătoşii, cu diavolii, Iuda vânzătorul, împăraţii tirani, închinătorii la idoli, antihriştii, ereticii, ucigaşii,
trădătorii, furii, înşelătorii, nemilostivii, hulpavii, zgârciţii, mincinoşii, potlogarii, beţivii, codoşii, desfrânaţii şi
toţi cei necinstiţi şi necuraţi, iar înaintea tururor cărturarii şi fariseii ticăloşi şi proşti şi ceilalţi iudei ( ...) Şi râul
de foc ţâşnind de la picioarele lui Hristos şi diavolii cei crânceni şi sălbatici aruncă păcătoşii într-însul şi îi
căznesc groaznic cu felurite unelte rele, cu lănci şi cârlige, iar alţii îi împing cu furci în mijlocul flăcărilor, şi alţii
încă, în chip de balauri de foc, îi târăsc şi-i îmbrâncesc în lăcaşul iadului, unde e întunericul veşnic, lanţurile în
veci ferecate, scrâşnirea dinţilor, viermele neadormit şi focul cel nestins ( .. .) şi iarăşi raiul cu toţi sfinţii
veselindu-se într-însul [etc., n.n.]" 34 . Reprezentările Judecăţii de apoi din pictura parietală religioasă
moldovenească respectă, în amănunt, canonul oficial al vremii, ba chiar amplifică tragismul şi "scrâşnirea
dinţilor" vremurilor din urmă: "Apărută pentrn prima oară în pictura murală din Moldova, această temă
Oudecata de apoi, n.n.], de veche tradiţie în arta bizantină şi vest-europ~ană, dobândeşte aici o trata.re
neobişnuit de amplă, circumstanţiată de numeroase episoade şi detalii cu funcţii 'd e adevărate comentarii"35 •
Acestei teme îi este rezervat, de obicei, peretele de vest, în pronaos sau în exterior, picatrea ei urmând
indicaţiile conţinute în manuscrisele religioase ale vremii, care circulau încă din secolul al VI-lea36• Scenele
canonice ale Judecăţii din urmă sunt următoarele: "Sus de tot se află Dumnezeu-Tatăl, în mijlocul cerului ale
cărui porţi, cu două canaturi, sunt deschise ( ...) semnele zodiacului ( ...) îngeri ( ...) cei doisprezece apostoli
( ... ) Sfânta Fecioară (...) Sfântul Ioan Botezătorul ( ...) hetimasia ( ... ) Adam şi Eva îngenunchiaţi ( ... )
balanţa, ţinută de mâna divină ( ... ) raiul este înfăţişat ca o grădină luminoasă, înconjurată de un zid fortificat,
plină de flori şi arbori ( ... ) fluviul de foc care izvorăşte din picioarele lui Iisus ( ... )un monstru cu două capete
( ...) o mulţime de damnaţi ( ...) Satana"37 •
Judecata clin urmă în imaginarul mitic românesc, în evul mediu, apare astfel: sfârşitul lumii sau vremea
de apoi va veni atunci când "se vor înmulţi oamenii ca ciupercile de nu-i va mai încăpea pământul ... , când va
veni Antibârţ pc lume etc."38. Morţii vor ieşi din morminte, porţile raiului şi iadului se vor deschide, toţi
oamenii vor sta "de faţă înaintea dreptului judecător". Christos, înconjurat de cetele îngereşti se va arăta ca un
soare strălucitor şi "va judeca pe fiecarele amăsurat faptelor sale"39 •
Această variantă populară a Judeţului, coroborată cu reprezentările pict;urale religioase, este
încadrabilă etapei secundare, datorită faptului că este vizibil aici tragismul şi exagerarea păcatelor şi
pedepselor, în manieră medievală, în unele variante sentimentul culpabilităţii atingând limite paroxistc.
Cum se rezolvă această tensiune acutizată în perioada medievală (mai puţin evul mediu târziu), vom
vedea în conturarea etapei finale a mitului, a ieşirii din tensiune printr-o soluţie inedită.
miazănoapte

'' Apocalip.ra.. „ 1997.
32 S. FI. Marian, 1995a, p. 291.
''Ph. Arics; 1996, voi. T, p. 136- 144; G. lVlinois, 199B, p. 113; I. P. Culianu, 1997, p. 119.
'.l4 D. ilin Fuma, 1979, p. 17Ssqq.
3> V. Drăguţ, 1982, p. 25.
'J6 V. Vătăşianu, 1974, p. 25.
37 P. Henry, 1984, p. 222 sq.
J• S. FI. Marian, 1995a, p. 305.
39 S. FI. Marian, 1995a, p. 306.
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3. Epiforicul
Soluţla depăşirii acestui tragism la care a ajuns relaţia omului cu moartea, cu păcatul, este, în
Occident, o diminuare a rolului infernului în teologia creştină, clin secolul al XVII-iea fiind contestat şi
eufemizat40.
În mitologia românească, sol uţia este inedită, constând în ridiculizarea tragismului păcatelor omeneşti,
în satirizarea figurilor de draci şi în rolul mai important acordat lui Luci fer, în defavoarea lui I iristos, fapte
observabile în cadrul reprezentărilor picturale ale apocalipsei clin secolele XVII-XVJll.
Considerăm că putem surprinde, ţinând cont de particularităţile regionale, acestă etapă a procesului
creator în pictura murală a bisericilor de lemn din nord-vestul Transilvaniei, din secolele XVII- XVW,
perioadă când se poate spune că procesul de creaţie a acestui mit se stabyizcază în liniile lui esenţiale,
bineînţeles în imaginarul mitico-religios tradiţional, nu în cel al religiei oficiale. lnţelegem prin "tradiţional" un
univers sau un mediu cultural în care elementele alogene aparţinând culturii urbane nu constituie decât o mică
parte, adaptată la şi adoptată de cultura populară arhaică, conceptul de "puritate" absolută, în această privinţă,
fiind o abstracţie teoretică. Sfârşitul secolului al XVlll-lea este considerat un moment de trecere de la
"tradiţional" şi "arhaic" la o cultură populară infuzată cu elemente "culte", care nu se mai integrează sistemului
vechii mentalităţi populare. Apare "o imagerie de srructură folclorică ce nu aparţine ţărănimii propriu-zise, ci
acelor grupuri populare medii ivite clin ca, în care intra elita scmi-alfabeti%ată purtătoare de mentalitate
rurală"41 • Schimbul de valori se produce nu numai într-o singură direc~e, de la "cult" la popular, ci şi invers,
de aceea veacul al XVIII-iea este "veacul unei autentice explo7.ii folclorice" 42. Valorile moralei populare sunt
integrate, în această perioadă, moralei religioase propuse de biserică, dezvoltându-se într-un spirit realist, cu
accentuarea criticii sociale din viaţa prezentă şi diminuarea tragismului Judecă~i din viaţa de apoi. De aici,
reprezentările picturale ale Judecăţii din urmă sunt marcate, în special, de valoarea moralizatoare a scenelor
alese şi de scopul de a orienta comportamentul social al membrilor comunităţii rurale, satirizând "greşelile" şi
eufemizând demonii. De exemplu, pronaosul bisericilor maramureşene este dominat de Judecata din urmă,
scenele pc care se pune accentul fiind muncile iadului. În secolul al XVII-iea şi chiar în secolul al XVJJI- lea,
în Maramureş, mai apăreau Iisus judecător, raiul, Adam şi Eva, etc. 4 3 . În veacul următor, în pronaosul
bisericilor codreneşti sunt pictate în special muncile iadului, figurile religioase fiind slab reprezentate, sursa
iniţială de inspiraţie fund manuscrisele de tipul Apocalipsa aposlol11l11i Pavel, Călătoria Maicii Do1111111/ui la iad,
legende apocrifc 44, etc.: "Bogata literatură apocrifă şi hagiografică, legendele populare circulau în acea epocă
[sec XVIU, n.n.], erau cunoscute pictorilor cu atât mai mult cu cât unele erau copiate de ei, fiind firesc ca Lot
acest material să contribuie la realizarea programelor iconografice. Într-o regiune în care contradicţiile dintre
două religii - cea a locului şi cea impusă din afară - duceau, în mod inevitabil, la lipsa ( ...) sporadică a unei
ierarhii eclesiastice şi implicit a controlului acesteia asupra procesului de stabilire a iconografiei, ctitorul
colectiv - obştea sătească, <lin care făceau parte şi preoţii după cum reiese din inscripţiile existente în
majoritatea bisericilor - era liber să-şi impună crezul artistic şi cultura sa de natură populară" 4 5. Mitul Judecăţii
din urmă, în evul mediu târziu, în imaginarul popular românesc, în coroborare cu informaţiile ce se pot
extrage din pictura religioasă, este unul în care tragismul păcatelor se diminuează, acestea fiind mai mult
greşeli sociale. După această perioadă, mitul Judecăţii din urmă, în mediul rural, este unul de factură religioasă
oficială, în principal, nemaifiind un mit "tradiţional" în esenţa lui.
Vom încerca să realizăm, în cele cc urmează, o prezentare (interpretare) în sincronie Oa un moment
dat al procesului creator) a etapei finale a acestui mit religios tradi~o nal, deşi limitele temporale exacte ar fi
prea pretenţios să afirmăm că se pot cunoaşte.

II. JUDECATA D IN URMĂ. ÎN P ICTURA MURALĂ A BISERICILO R DE LEMN D IN ZONA
COD RU
Ca şi în cazul picturii parietale a pronaosului, arhitectura religioasă în lemn 46 din nord-vestul
Transilvaniei reflectă clemente de mentalitate tradiţională, mai ales prin similitudinile ei cu construcţiile
ţărăneşti. Creatorii arhitecturii religioase monumentale în lemn sunt aceeaşi cu cei ai gospodăriilor tradiţionale,
fapt care constituie un argument în plus în favoarea susfinerii tezei interferenţei creştinismului, ca religie
oficială, cu gândirea populară, interferenţă surprinsă de noi în pictura pronaosului bisericilor codreneşti.
"' G. Minois, 1998, cap. VTII·XL p. 146-250.
" R. Thco<lorcscu, 1987, p. 199.
42 R. Theodorcscu, 1987, p. 197.
•;A. Pop· Bratu, 1982, p. 25-29.
"' F. Dudaş, 1986, p. 116-122)
~; E. Cinche7.a - Buculei, 1980, p. 28.
«> P. Petrescu, 1974; /\.. Pănoiu, 1977; 1. Godca, 1996.
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1n literatura de specialitate s-a scris relativ puţin despre aceste monumente ale arhitecturii religioase
din zona precizată anterior. Există doar studii sporadice, cu caracter descriptiv, care nu epui;:ează aspectde ce
se impun cercetării47.
Bisericile de lemn avute în vedere se încadrează arhitecturii populare din nordul ţării. Construcţiile de
acest tip, de o valoare artistică indiscutabilă, sunt cele din localităţile .Arduzel, Bicaz, Bolda, Corni (biserica a
fost mutată la Orţiţa), Corund, Soconzel, Stâna, datând din secolele XVJl-XVlli.
Tehnica de construcţie a bisericilor este aceeaşi cu cea a locuinţel or ţărăneşti, aşa-numitul sistem
"blockbau", constând din bârne aşezate şi îmbinate orizontal, pe o temelie scundă (uneori mai înaltă) de piatră
de râu, cu o împărţire canonică a spaţiului: pronaos (tindă), naos, absidă (altar), cu turnuri avântate în formă
de săgeată, de tip gotic. Cele mai multe dintre bisericile codreneşti se încadrează tipului de biserică cu altarul
pentagonal, dominant pe teritoriul ţării noastre, având altarul orientat, de regulă, spre est. Intrarea se face pe
latura de vest, în general, tinda fiind precedată sau nu de un pridvor. Biserica din Arduzel are intrarea pe latura
de sud, iar cea din Corund, pe latura de vest şi pe cea de sud, apropiindu-se astfel de monumentele de acelaşi
tip din Sălaj şi Bihor.
Cele mai interesante pentru cercetarea noastră sunt bisericile din Bicaz (1770), Ortiţa (1792) şi
Corund (inainte de 1750), mai puţin de Soconzel. Prin modul în care este construită, prin motivele folosite în
decoraţiuni, sculpturile ornamentale (motivul brâului ce o înconjoară), biserica din Corund este "cel mai
frumos monument de arhitectură populară de lemn din zon ă. Pictura interioară, de o realizare remarcabilă,
completează valoarea inestimabilă a monumenrului"48.

1. Pronaosul
.Am ales bisericile menţionate pentru similitudinea evidentă a picru"rilor pronaosului şi pentru faptul
că sunt reprezentative pentm mitul avut în discuţie, în secolul al XVUI-lca. Unitatea redărij J udecă~ii din urmă
la cele trei biserici este frapantă, atestând la bază o viziune unică asupra apocalipsei, viziune inspirată din surse
necanonice (spre deosebire de pictura absidei şi naosului, care respectă mult mai mult canoanele picturii
parietale a vremii), dar determinată şi de anumite credinţe şi concepţii populare despre lumea de dincolo. În
interpretarea noastră, am încercat să identificăm elementele componente tradiţionale, mai ales sincronic.
De reţinut faptul că pronaosul este, din punct de vedere funcţional, spaţiul în care femeile asistă la
liturghie, fără să aibă, deseori, dreptul de a intra în biserică. Pronaosul, numit şi "tinda femeilor", este, în
general, situat în partea de vest a construcţiei, nu în mod întâmplător. Aceste două aspecte pot fi explicate
prin credinţe populare şi impuneri canonice. Orientarea altarului spre est, prin urmare a pronaosului spre vest,
este impusă de biserica oficială. Dar, reprezentările lumii de dincolo, a Judecăţii din urmă pe pereţii
pronaosului pot fi explicate prin factori psihologici ('Scopul final al vieţii unui creştin este astfel primul lucru
ce se impune privirii celui ce intră în biserică" 49 şi ultimul, la plecarea acasă, adăugăm noi; şi credinţe uniform
răspândite în spatiul traditional românesc, care atestă situarea lumii de dincolo înspre apusso. Numeroase
studii etnologice ;u sublin{at această situare înspre apus a lumii de dincolo. În cântecejc ceremoniale funerare
din Banat, Cântecele de Zori (discutate anterior), calea "dalbului de pribeag" spre lumea cealaltă este orientată
spre vest, după mersul soarelui, peste marea de la asfinţi t: "lară mortul îmi trecea/Unde dorul îl ducea/Marea
fără nume/L-ailată lume" sau "Să mergi cu soarele/ Iar nu cu apelc"S 1• Aşadar, pictarea lumii de dincolo, "audda de la mort", în spaţiul vestic al lăcaşului sacru se explică prin credinţa că aceasta se află înspre apus.
Religia oficială nu impune pictarea Judecăţii din urmă, a lumii de apoi, în acest spaţiu al bisericii. Mai mult,
modelul canonic aJ apocalipsei şi al reprezentărilor ei pe pereţii bisericilor este unul care are ca figură centrală
divinitatea, în strălucire absolută, după cum am văzut în discuţiile de mai sus. În picturile din pronaosul
bisericilor codreneşti, majoritatea figurilor sunt demonice: Lucifer este cel care deschide cartea ultimei
judecăţi, nu Dumnezeu, în timp ce dracii anunţă prin trâmbiţe apocalipsa. Important de reţinut este faptul că
lumea Judecăţii din urmă este o lume populată în principal de figuri demonice, caricaturizate, după cum reiese
din reprezentările avute în vedere. Se cunoaşte că, în mitologia românească, lumea de dincolo, de la apus, este
o lume a duhurilor, a demonilor, a morţilor eroizaţi sau demonizaţi. Reiese clar motivul pentru care aceste
picturi ocupă spaţiul dinspre apus al lăcaş ului de cult.
Legată de această situare într-un spaţiu vestic, marginal, mai puţin sacru în cadrul bisericii, a figurilor
de demoni care locuiesc pe tărâmul celălalt, este şi interdicţia femeilor de a avea un loc privilegiat în biserică.

.1. luraşciuc, S. Şainelic, 1975, p. 165-203.
I. luraşciuc, S. ŞuincLic, 1975, p. 174.
•9 P. Henry, 1984, p. 221.
•1
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sos. FI. Marian, 1995a, p. 72-74; R. Vulcănescu, 1987.
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Ele se aşează cât mai departe de altar, cât mai departe de sursa de sacralitate, datorită lipsei lor de puritate
(rituală şi naturală, mai ales). În mediul rural, în riturile şi practicile magice, rolul preponderent revine
femeilor. De aceea, ele sunt în relaţii mai apropiate cu duhurile, demonii şi celelalte făpturi impure ale lumii de
dincolo. Impuritatea acestora se transmite lor, în credinţa populară, determinând faptul că femeile trebuie să
ocupe, ca şi demonii pictaţi, locul cel mai puţin sacru al construcţiei religioase.
Un alt argument al preponderenţei credinţelor populare faţă de cele religioase oficiale este
reprezentarea mitică tradiţională şi general valabilă pentru toţi românii, indiferent de zone, a Morţii în
pronaos: un schelet cu o coasă în mână.
Dacă elementele picturale care alcătuiesc scenele Judecăţii aparţin, în mare parte, culturii populare,
viziunea spaţială fund cea caracteristică credinţelor precreştine (situarea tărâmului celălalt spre vest, fapt
atestat în numeroase mitologii vechi, în special cea greacă) , dimensiunea temporală este una de tradiţie biblică.
Este vorba de timpul progresiv, care se desfăşoară pe o axă lineară, spre un sfârşit evident: apocalipsa.
Timpul, în comunităţile arhaice, era reprezentat ciclic, după modelul fazelor lunii sau al naturii, moartea fiind
o premisă obligatorie pentru o nouă naştere. În cazul de faţă, deşi elementde mentalităţii arhaice sunt
numeroasie, modelul temporal biblic este cel care s-a impus: apocalipsa propune o viaţă veşnică, nu o reluare
ciclică a raportului viaţă-moarte-viaţă.
După ce am luat în discuţie aspectele generale ale func~ei pronaosului, locul lui în cadrul lăcaşului de
cult, simbolistica legată de aceste aspecte, vom încerca o interpretare a reprezentărilor picturale de pe pereţii
lui.
Judecata din urmă este cunoscută în picturile bisericilor din Transilvania de la sfârşitul secolului al
XIY-lea, cea mai veche atestare părând a fi pictura bisericii din Leşnic: "Cu mijloace satirice, în rândurile celor
chinuiţi de flăcările iadului sunt înfăţişaţi zlătarul, crâşmarul, prostituata, preotul păcătos. Este cea mai veche
reprezentare de acest tip din pictura medievală românească, preludiu îndepărtat al acelor judecăfi bogate în
tăişuri de critică socială din pictura secolului al XVI11-lea"52 • Aceeaşi critică socială, realizată cu mijloace
satirice, este evidentă în pictura pronaoselor bisericilor Bicaz, Orţ:iţa, Corund, pictură acribuită meşterilor
Ţiple Popa şi Ioan Zugravul din Ekiu, în analogie cu pictura bisericii de lemn din Chiejd (Bihor, cor. Sălaj), în
care sunt "reprezentaţi doar păcătoşii şi iadul, fără a avea tradiţionala compoziţie cunoscută de erminii"53.
Reprezentările de pe pereţii pronaosului se pot structura într-o tipologie al cărei criteriu îl constituie
viziunea mitică de bază în care se încadrează personajul respectiv. Am stabilit, fără pretenţia de exactitate
maximă, trei tipuri principale de figuri.
Primul tip este cel al reprezentărilor veridice. Înţelegem prin termenul "veridic" atributele de
"credibil" şi "real", în acelaşi timp. Veridicitatea acestor reprezentări nu exclude încadrarea lor într-un context
mitic. De exemplu, "crâşmarul" este văzut în lumea de dincolo, într-un timp al Judecăţii din urmă, aşadar
într-o perspectivă mitico-religioasă, fiind şi un personaj real al lumii satului.
Un al doilea tip îl constituie reprezentările biblice şi de tradiţie creştină, perspectiva lor de abordare
fiind, în principal, una religioasă, cu interferenţe mitice mai puţin sesizabile. De exemplu, Isus cu crucea în
mână.

Al treilea tip este format de reprezentările mitico-simbolice aparţinând culturii populare,
antropomorfe sau zoomorfe: Moartea, şarpele, calul; alte simboluri precum: ţesătura, furca, fusul etc.
Diferenţele tipologice dintre ele ţin de capacitatea lor de a fi simbol mitic: primul tip de personaje este
"veridic", deci real-posibil, doar contextul în care apare Qudecata din urmă) este unul mitico-religios; figurile
"cr,eştine" sunt personaje mitico-religioase, dar nu uităm faptul că exemplaritatea lor în privinţa
comportamentului "sfânt" vine din biografia lor de fiinţe istorice, reale la un moment dat (majoritatea
sfin~lor, Isus, Maria etc.), care s-au sacralizat în timpul vieţii, devenind astfel figuri religioase; ultimul tip, al
imaginilor mitico-simbolice, nu mai pune problema opozipci real-mitic, deoarece reprezintă nişte simboluri
mitice general-valabile pentru români, atât de înrădăcinate în viaţa de zi cu zi, precum moartea, furca, fusul
etc„ încât atemporalfratca simbolismului lor determină un grad de abstractizare aproape absolut. Trebuie să
precizăm că, deşi fenomenul morţii este unul real, figura Morţii, ca schelet cu coasa în mână, este una de
natură mitică exclusiv, făcând parte integrantă din infra-realitatea mitică cotidiană a omului tradiţional.
Considerăm că ceea ce diferiţi specialişti au numit momente sacre sau perioade de manifestare a sacrului în
lumea primitivă constituie, parţial, o greşeală. Sacrul sau miticul nu apar doar în zilele de sărbătoare etc„ ci
sunt cotidiene. Omul Lradiţional trăieşte zi de zi şi în realitatea obiectivă, şi în realitatea culturală, mitică, creată
şi ontologizată de ci. Aproape fiecare gest de viaţă cotidiană se motivează, mai mult sau mai puţin, mitic, are o
S2
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posibilă explicaţie mitică. Strigoii trăiesc pe tărâmul celălalt, dar, în acelaşi timp, sunt caracterizaţi pnn
ubicuitate: în pădure, în cimitir, la ferestrele caselor, noaptea, dimineaţa, seara, şi nu neapărat numai în
anumite perioade. D e aceea, considerăm conceptul de "infra-realitate mitică" unul mult mai potrivit
fenomenelor studiate, discuţia rămânând deschisă pentru viitoare precizări teoretice.

2. Reprezentări veridice în pictura parietală a bisericilor de lemn din zona Codru
În acest subcapitol vom încerca să realizăm nu numai un inventar al figurilor pictate pe pereţii
pronaosului bisericilor Bicaz, Or~ţa şi Corund, ci să ridicăm discuţii acolo unde complexitatea reprezentărilor
Ic impune.
1. Morarul. figura morarului apare, la Bicaz, cu o piatră de moară şi o măsură atârnate de gât;
asemănător, la Ortiţa apare cu o piatră de moară şi două unită~ de măsură legate de gât; la Corund,
reprezentarea este aproape identică cu cea de la Bicaz.
Pe de o parte, se poate vorbi de satirizarea fărădelegilor comise de morar faţă de membrii comunităpi,
dar, în acelaşi timp, această figură are şi următoarele conotaţii simbolice: "În mitologia românească e un
personaj având strânse legături cu necuratul, cu demonii vânturilor sau apelor. Această poziţie de intermediar
între oameni şi duhuri se explică prin conotaţiile infernale atribuite morii, invenţie djavolească şi sediu preferat
al spiritelor de dincolo" 54 • Morarul este implicat şi în mitologia morţ:ii, acest personaj apărând în alaiurile
mascaţilor de Crăciun, alaiuri ale morţilor, şi la jocurile de priveghi, ca "strămoş mitic", cu faţa mânjită de
făină55.

2. Crâjmarul. La Orţiţa, este reprezentat cu un butoi şi cu o măsură, atârnate de gât, alături de el un
drac suflând din corn vesteş te Judecata din urmă. La Corund, crâşmarul apare cu un vas legat de gât, un drac
dându-i să bea vin din butoi.
Apariţia crâjmarului în acest context mărturiseşte despre satutul de "îmbogăţit" al acestui personaj, în
lumea satului, păcatul lui fiind unul "social".
3. Judecătoril necinstiţi. În pronaosul de la Bicaz, judecătorii ce judecă strâmb sunt reprezentaµ
într-o căldare, în timp ce doi draci aţâţă focul sub ea. La Corund, textul.Îtl chirilică vorbeşte despre
"biraiele care fac lege strâmbă"56, judecătorii necinstiţi stând într-un cazan, doi draci cu pipe şi foale în
mână aţâfă focul.
Statuml judecătorului în comunităţ:ile tradiţionale este unul bine stabilit prin tradiţia membrilor
acesteia, judecătorul satului fiind nu numai întruchipare a dreptăţii, ci având în comun cu divinitatea puterea
de a judeca şi de a pedepsi. De aceea, a judeca strâmb atrage după sine o pedeapsă pe lumea cealaltă, pedeapsă
atribuită de meşterul popular biraielor care fac legea, ca elemente alogene, faţă de care nemulţumirea ţăranului
de rând găseşte un mod de manifestare prin pictura de pe pereţii pronaosului.
4. Cel care joară strâmb. Acest păcat este reprezentat la Corund astfel: un drac îi scoate limba cu un
cleşte.

Valoarea şi puterea cuvântului în lumea satului este deja un truism in literatura de specialitate, care
în primul rând valoarea magică a limbajului motivat. Legământul sau jurământul prin cuvânt este la
fel de puternic, în gândirea arhaică, precum legământul realizat prin sânge, în cazul frăţiei de cruce. În religia
creştină, cuvântul a fost asimilat focului (sabiei de foc) şi spiritului. Dracul care scoate limba păcătosului cu un
cleşte îşi motivează gestul, din punctul de vedere al ţăranului care-l priveşte, astfel: puterea cuvântului care
leagă nu trebuie nesocotită, limba fiind "organ şi sinonim al vorbirii"s1.
5. Carele doarme în vreme de rugă. Sunt pictaţi doi păcătoşi pe două perne. "Un drac urcă pe ei, al
doilea, cu foale aţâţă focul la picioarele lor, în timp ce la treilea ( ... ) cântă la cimpoi"58. Spre deosebire de
Or~ţa, la Corund sunt reprezentate dou ă personaje de sex opus, acoperite cu un ţol, la capul lor cântă un drac
din cimpoi, în timp ce alt drac apasă asupra lor.
Practicile rituale legate de cultul religios, în lumea satului, erau marcate de sacralitate şi de necesitatea
respectării lor. De altfel, orice practică rituală de tradiţie îndelungată avea acelaşi statut, mai mult, impunea
puritate rituală. Aluziile, în scenele prezentate mai sus, la o impuritate de ordin sexual sunt evidente şi
catalogate drept păcat. Patul, datorită funcţiilor sale principale Qoc de odihnă şi de reproducere a oamenilor),
se apropie ca simbolism de pământ, "ca stihie a regenerării"59. Patul este legat, în primul rând, de divinităp
subliniază
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6. Carele ascultă la ferestrele a/tuie. În pronaosul de la Corund, acestui tip de păcătos dracul îi
scoate ochii.
Interesantă această asociere a auzului cu ochii, organul vederii. Se poate explica, din punct de vedere
simbolic, prin caracteristica lor comună de organe ale cunoaşterii. Ochii reprezintă, prin atributul lor principal
- vederea - în imaginarul mitic, cunoaşterea spirituală. Toate culturile arhaice le atribuie puteri magice, legate
de focul sacru. Deschiderea ochilor este asimilată naşterii, iar închiderea lor morţii. Ochii reprezintă porţi de
ieşire şi de intrare a sufletelor dintr-o lume în alta. Gestul scoaterii ochilor înseamnă, pe de o parte,
condamnarea la o moarte veşnică, pe de alta pedeapsa cea mai semnificativă pentru înjosirea actului de
cunoaştere, de la una spirituală la una empidcă.
7. Care-şi ocărăşte părinţii. Scena, la Corund, are următoarea compoziţie: un păcătos cu un nud
care atârnă de o funie cu un cârlig prins de şira spinării. Şi la Orriţa apare acest păcat, sub numele "cel care-şi
suduie părinţii"
lnterpretarea este mai dificilă, deoarece semnificaţiile multiple ale nudităţii se contextualizează diferit
aici. Nudul nu mai semnifică integritatea şi plenitudinea paradisiacă, nici forţe magice deosebite. Este, mai
degrabă, o consemnare a degradării nudităţii într-o anumită perioadă istorică (evul mediu), statutul de nud al
personajului reprezentat având un sens peiorativ. Gestul atârnării, cu rol de pedeapsă, este unul cc are ca scop
imobilizarea într-o stare improprie făpturii umane, între sus şi jos, aşa cum, prin gestul de a-şi sudui părinţii,
păcătosul nu aparţinea nici familiei, nici spaţiului extrafamilial, situându-se între ele. Pedeapsa, care se exercită
asupra organului de reproducere, se explică prin faptul că acesta este mijlocul fizic de realizare a unei familii,
de câştigare a statutului de părinte.
8. Carele pe altul l-a îndemnat la ... Luat de un drac în spate, alt drac trăgând cu funia legată de gât
păcătoşii în urma lui (Corund).
Identificăm aici motivul funiei, ca simbol al legăturilor de diferite naturi şi la diferite nivele.
Simbolistica acestui motiv, în cazul de faţă, este redusă. Ar putea constitui nu numai un instrument de tortură
al diavolului, ci şi marcarea puterii de legare pe care o posedă acesta, putere caracteristică, în milologiile
primitive, făpturilor demonice.
9. Lacomele carele taie pământul altuie. Este reprezentat, în bisericile luate în discuţie, în acelaşi
fel: făranul care trage un plug de lemn ('răspândit în zonă"60, condus de un drac care ţine un bici în mână.
Comentariul autorului referitor la faptul că plugul este unul de model regional ne determină să
considerăm această pictură din pronaos în mod evident necanonică, faţă de cea a naosului, unde nu apar
elemente de etnografie locală. Scena acestui păcat este şi un element de reglare a relaţiilor sociale şi de drept
de proprietate în cadrul comunităţii, chiar dacă aluziile la ordinea socială prezentă sunt încadrate Judecăţii din
urmă. Elementele simbolice existente, plugul şi biciul, atribuie demonului puterea justiţiară, biciul fiind un
instrument magic şi de purificare.
10. Muierea stearpă. Este obligată să înghită un copil, un şarpe muşcând-o de sân (Orara).
Din punctul de vedere al mentalităţii arhaice, imposibilitatea de a avea copii nu are cau;~e fiziologice,
ci presupune fie practici magice negative, fie un blestem sau o vină de care se face responsabilă femeia în
cauză. Lipsa fertilităţii este una din cele mai inadmisibile greşeli, într-un mediu cultural în care o mare parte
din credinţele şi practicile rituale sunt legate de cultul fecundităţii şi al fertilfrăţii, cu simbolurile lor
caracteristice. Şarpele6t este un adevărat model simbolic În concepţiile arhaice despre univers. Animal
chtonian, este simbolul regenerării lumii şi funcţionează în strânsă legătură cu principiul fecundităţii şi
feminităţii, având atribute falice. Imagine a dualităţii viaţă-moarte, el însumează principiile vitale ale regenerării
ciclice a universului. Nu întâmplător, femeia vinovată de lipsa de fertilitate este pedepsită prin intermediul
unui şarpe.
11. Muiere care strică pruncii. La Bicaz şi la Corund, există mai multe scene similare, ale căror
personaje sunt femeile pedepsite pentru vina de a fi încercat să distrugă echilibrul principiului fertilităţii, în
cazul de faţă, prin refuzul de a naşte copiii procreaţi. Ca şi în cazul muierii sterpe, pedepsele vin din partea
şarpelui, ca element ce supraveghează manifestarea normală a acestui principiu.
12. Muiere care ia mana. Scena este constituită din două figuri: o femeie căreia un drac îi zdrobeşete
oasele mâinilor (Bicaz).

"' I. luraşciuc, S. Şainclic, 1975, p. 195.
" I. Evsecv, 1997, p. 449;J. Chcvalier, A. Ghccrbrant, 1994, \•Ol. lll, p. 298;). P. Clcbcn., 1995, p. 264.
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Conceptul de "mana" 62 este mult discutat în studiile de specialitate, mana reprezentând un anumit
raport cu sacrul, fără să aibă funcţia de simbol. Este o capacitate, o forţă ce intervine în viaţa agricolă şi
pastorală, i!1 folclorul românesc acţionând ca un agent spiritual, ca o forţă sau o substanţă magică activă a
lucrurilor. ln contextul de mai sus, scena muierii care ia mana se referă la o veche practică rituală, prin care
femeile lacome furau mana laptelui sau a ogoarelor, în profitul propriu, în sensul că, prin intermediul magiei,
influenţau bogăţia sau calitatea roadelor Qaptelui) lor în detrimentul altor membri ai comunităţii. Gestul
zdrobirii oaselor mâinilor este echivalent cu o pedeapsă pentru lăcomie, având în comun verbul "a lua".
13. Vrăjitoarea. Imaginile vrăjitoarelor din pictura parietală a bisericilor Bicaz, Ortiţa şi Corund sunt
similare: femei încolăcite de şerpi, cărora sângele li se scurge din inimă şi sâni, raci care le sug sângele, alături
cu vase din care ies reptile fioroase etc.
Cu trimiteri înspre magia erotică, în special, prin simbolul şarpelui, pedepsele acestor femei care au
legături cu spiritele demonice ~n de alte valenţe ale simbolului ofidian, anume de cele referitoare la puterea lui
de atotcunoaştere şi de făptură demonică. Magia, domeniul de exercitare al forţelor demonice feminine, în
mediul arhaic, este considerată un păcat prin viziunea adusă de creştinism asupra credinţelor în zeii păgâni şi a
practicilor legate de ei. Religia oficială demonize:12ă aceste credinţe şi prin intermediul acestor scene pictate în
tinda femeilor.
14. Lenea. Apare la Ortiţa şi Corund, personificată astfel: "o femeie goală, cu sâni mari, care se
piaptănă cu mâna dreaptă, în timp ce cu cealaltă ţinc furca în vârful dlreia este caierul şi fusul. Femeia are
formele corpului molatice, stă pe un butoi. Este individualizată semualist şi redată naturalist" 63 .
Această imagine are un caracter satiric evident, cu valoare caracterologică clară, ridiculizând una
dintre cele mai condamnabile atitudini în mediu rural, unde activitatea de zi cu zi lasă foarte rar locul
"contemplaţiei".

Se poate spune că toate reprezentările "veridice" au o anumită valoare caracterologică, meşterul
popular realizându-le nu numai cu intenţia de a reda cât mai realist chinurile infernale, ci şi cu cea de a regla
mecanismele sociale ale comunităţii respective.

3. Reprezentări biblice şi de tradiţie creştină în pronaosul bisericilor codreneşti
Rolul redus pe care îl ocupă reprezentările de tradiţie biblică şi creştină în economia picturii parietale
a pronaosului bisericilor codreneşti nu permite o discuţie foarte largă. Vom insista să evidenţiem faptul că
tocmai această lipsă a lor este o dovadă valabilă a tezei că, în majoritate, sursele de inspiraţie ale tratării temei
Judecăţii din urmă sunt fie de factură populară, fie de factură religioasă neoficială.
1. Iisus cu crucea în mână. Tmaginea este una canonică; reprezentarea lui Isus cu crucea în mână
apare în special când este vorba de] udecata de apoi.
Personaj divin, de mare importanţă în cultul creştin oficial, are un rol minor în :wgrăvirea Judecăţii.
Figura lui Isus cu crucea în mână este de tradiţie creştină post-biblică, după conciliul desfăşurat la
Constantinopole în anul 692 de Sfinţii Părinţi, conciliu care a hotărât ca reprezentarea lui Isus să fie legată de
cruce, nu de simboluri precum mielul, soarele şi luna etc.
Există o relaţie puternică, stabilită prin dogmele creştinismului oficial, între Isus ca fiu al lui
Dumnezeu care a refăcut legătura între cer şi pământ, şi cruce ca simbol al totalităţii lumii, prin cele patru
direcţii ale brafelor sale indicând unitatea unui cosmos organizat prin ea. Simbolismul cruc!i este plurivalent,
atestat încă din antichitate (Egiptul antic etc.), ea reia unele teme fundamentale ale Bibliei: este pom al vieţii,
simbolul răscumpărării în numele dreptăţii, a:i..is 1!11111di şi instrument de sacralizare. În cazul de faţă, "Isus cu
crucea" este interpretat, în anumite studii, ca o apariţie justiţiară, la ] udecata de apoi, crucea devenind un
simbol al puterii de judecată.64.
.
2. Sfânta Maria. Apare doar la Soconzel, în contextul scenei care reprezintă parabola celor "cinci fete
înţelepte şi a celor cinci fete nebune", dintre multiplele ei valenţe fiind accentuată aici cea referitoare la
castitate, ca victorie spirituală asupra păcatelor lumeşti şi ca depăşire a stării profane. Credinţele populare
româneşti atribuie abstinenţei sexuale o putere miraculoasă, concepţje ce reiese din diferite practici rituale,
cum ar fi cea a focului viu sau tragerea unei brazde de către fete fecioare în jurul satului pentru a-l apăra de
ciumă65 (I. Evseev, 1997, p. 68; 1994, p. 30; T. Pamfile, 1997).
3. Pilda celor "cinci fete înfelepte şi a celor cinci fete nebune". Imaginea este prezentă în
pronaosul celor trei biserici despre care vorbim şi are statut de canon, de factură biblică. Plasarea ei în tinda
62 I.

Evsecv, 1997, p. 252;J. Chcvalier, A. Gheerbranr, 1994, p. 264.
$. Şainelic, 1975, p. 196.
"'I. Evsccv, 1997, p. 99;J. Chcvalier, A. Ghecrbrant, 1994, p. 395.
65 J, Evseev, 1997, p. 116;J . Chevalicr, J\. C.ihccrbranc, 1994, p. 441sqq.
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de Fecioara Maria, are rolul de sublinia importanţa virginităţii în ceea ce priveşte înălţarea
de biserica oficială, dar şi locul privilegiat pe care îl ocupă fecioria în mentalitatea
populară . Lămpile pe care Je ţin aprinse în mâini cele cinci fete înţelepte au o simbolistică creştină aici, fiind
vorba de focul spiritual, de puterea duhului divin asupra trupului. De menţionat că această parabolă are
valenţe eschatologice, fiind asociată cu a doua venire a lui Hristos.
4. Sfintele mucenice. Constituie reprezentări canonice, de tradiţie creştină postbiblică în majoritate,
redate în maniera picturii parietale a naosului şi altarului, care au un model precis de executare, fără variaţii
individuale.
Sfintele mucenice precum Tatiana, Matrona, Tekla, Pelaghia, Melania, Paraschiva, Varvara, Eudochie,
Anastasia, Ecaterina etc. sunt redate într-o atitudine pioasă, în grupuri de câte şapte (Soconzel) (I. Iuraşciuc, S.
Şainelic, 1975, p. 183). Existenţa unui canon numeric presupune reinterpretarea de către creştinism a vechii
simbolistici a numerelor, preluându-le din tradiţia arhaică şi transfigurându-le. Ca şi cele cinci fete înţelepte,
sfintele mucenice reprezintă un model comportamental religios feminin, dar şi social.
5. Sfinţii. Spaţiul pe care-l ocupă, în tinda femeilor, figurile <le sfinţi este extrem de restrâns: Petru,
Pavel, Nicolae, Arh. Mihail (mai mult în icoane, nu în pictură). Dacă luăm în considerare că pictura
pronaosului este una ce are ca scop orientarea comportamentului religios şi social al membrilor comunităţii şi
că tinda este spaţiul destinat femeilor, atunci înţelegem ca firesc faptul că pictura de aici oferă, în primul rând,
un model comportamental feminin. Spre deosebire de programul iconografic din secolele anterioare, rolul
sfinţilor, apostolilor, arhanghelilor etc. este mult mai redus, ceea cc atestă o schimbare de mentalitate.
6. Lucifer. Punerea în discuţie a lui Lucifer ca figură <le tradiţie biblică sau populară constituie o
problemă delicată . Dic ţionarele de simboluri fac diferite distincţii între demon, diavol, drac, distincţii valabile
în mare măsură. Pentru spaţiul românesc, potrivit acestor dicţionare, demonul nu este termenul cel mai
potrivit pentru a desemna principiul creştin al răului, ci se referă mai ales la spiriduşi, strigoi, pricolici, aşadar
fiinţe demonice, cu puteri supranaturale şi reprezentări variate. Termenul "diavol" este de origine livrescă în
cultura noastră populară. EI desemnează principiul răului şi este principalul adversar al lui Dumnezeu.
Sinonimele diavolului - Satan, Belzebut, Mamona, Lucifer sunt tot de origine livrescă medievală. "Aceştia sunt
consideraţi în popor căpetenii ai dracilor. Dracul, în sine, este faţeta cea mai răspândită în folclor a
Diavolului".
În pronaosul bisericilor de lemn din zona Codru, Lucifer este cel care patronează Judecata din urmă.
Spre deosebire de Apocalipsa lui Ioan, unde rolul preponderent în desfăşurarea Judecăţii din urmă revine lui
Dumnezeu şi cuvântului său, ca sabie de foc, în reprezentările care ne interesează, dracii sunt cei care anunţă
apropierea ceasului de judecată prin trâmbiţe. Lucifer, cu doi draci alături, arc o carte deschisă pe cap, carte în
care se poate citi un text realizat după modelul Fericirilor biblice: "Vai, vai, vai, celorpăcătoşi/ Veniţi cei ce aţi sltfjit
noao/ i'vfopeniţi păcura .fi întun:en'cul/ Care-i p,ătit vouă" (Bicaz) (I. Iuraşciuc, S. Şainelic, 1975, p. 187). Tot el este
cel care ţine "cumpăna dreptăţii". "Lucefer" sau "Luţeferul" este o figură de tradiţie bibl ică, dar rolul principal
pe care-l are în scena Judecăţii din urmă este unul de sursă apocrifă (Apocalipsa lui Pavel etc.).
femeilor,

alături

spirituală, promovată

4. Reprezentări mitico-simbolice de traditie populară
In capitolele precedente am discutat, în mare parte, simbolismul unor reprezentări de tradiţie
populară, tratându-le ca simboluri adiacente unor imagini, prezenţa lor lângă acestea modifiCându-Je în mare
măsură sensul. Ne referim, în primul rând, la simbolurile animaliere, dar şi la cele abstracte precum castitatea,
focul spiritual etc.
În această parte a lucrării, rămâne să luăm în considerare simbolismul complex al unor reprezentări
mitico-simbolice de o importanţă fundamentală pentru mitologia şi religia populară românească.
1. Moartea. Imaginea cea mai comună a morţii în lumea satului românesc este aceea a unei babe
"hâde şi urâte, numai ciolane, cu ochii duşi în fundul capului, cu clintii mari"66, care poartă cu ea o coasă sau o
seceră, uneori o săgeată. În tinda bisericilor de la Corund şi Ortiţa, r:ioartea este reprezentată astfel: un schelet
de om cu o eşarfă care trece peste un picior, cu o coasă în mâna stângă şi cu o săgeată în dreapta sau (la
Corund) cu coasa într-o mână şi cu un pocal în cealaltă.
Atributele hidoase ale Morţii, armele cu caracter magic pe care le poartă asupra ei atestă faptul că
avem de-a face cu o figură demonică, o imagine de factură mitică aparţinând demonologiei primitive şi, în
acelaşi timp, marii mitologii româneşti a morţii.
Numită şi Samodiva, Moartea este identificată cu cca de-a treia ursitoare, care taie firul vieţii. Faptul
că este înfăţişată ca purtând o eşarfă se explică prin legăturile ei cu destinul omului, cu actul magic al ţeserii şi
A

66 T .
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,

248

Alina Nogradi

al ursirii. Numele Samodiva este un nume care desemnează mai multe figuri aparţinând demonologiei
primitive balcanice. Imaginea umanizată a morţii, ca babă urâtă, este determinată de o veche concepţie
populară: "Mai demult, Moartea se vedea"67.
2. Ciuma. Reprezentarea Ciumei o găsim în pronaosul bisericilor de la Ortiţa şi Corund. Este vorba
de un om călare, nud, cu o coroană pe cap, cu o greblă în mâna dreaptă.
Această boală epidemică se confundă cu moartea din punctul de vedere al faptului că ambele curmă
firul vieţii. În foclorul românesc, Ciuma are, în general, înfăţişarea unei femei bătrâne şi hâde, îmbrăcate în
alb, cu o seceră în mână 68 , în uncie regiuni ale ţării, se confundă cu imaginea morţii cu coasa 69. Aici, rolul
calului nu este de animal solar, ci de animal psihopomp. Este o imagine de factură mitică, dezvoltată în special
în evul mediu, datorită marilor epidemii cunoscute.
Imaginea Ciumei constituie o dovadă în plus ca tradiţiile din care s-a inspirat meşterul popular la
pictarea Judecăţii din urmă sunt, parţial, nereligioase.
3. Dracii Credinţele despre posibilităţile de manifestare ale acestor făpturi demonice sunt multiple în
folclorul românesc. De observat faptul că, aici, ei au formă umană, cu atribute animale: coarne, coadă etc.
Dracul nu este un personaj total negativ, rcpre7.entările lui au conotaţii satirice. Spre deosebire de Lucifer, al
cărui nume şi statut, în mare, nu s-a modificat faţă de tradiţia biblică, dracii aparţin credinţelor populare, iniţial
genii apărătoare ale casei, demonizaţi mai târziu de creştinism. Acest aspect eufemistic al reprezentărilor
populare ale dracilor, diferite de cele ale cultului oficial, este nota dominantă a figurilor de draci pictaţi pe
pere~i pronaoselor în discuţie. Din acest motiv, considerăm că sursa de inspiraţie a acestor imagini este una
tradiţională, fie că este vorba de folclor sau de basmele populare, unde figura dracului atrage simpatia
ascultătorului.

În cadrul acestei analize sincronice, am încercat să identificăm elementele mentalităţii tradiţionale şi
ale imaginarului mitico-religios românesc implicate în pictarea Judecăţii din urmă în pronaosul câtorva lăcaşe
de cult, mai mult decât să identificăm clementele corespunzătoare etapelor lui de creaţie, identificare realizată
în cadrul analizei diacronice.

CONCLUZII
Rezultatele interpretării noastre, realizată conform bazelor teoretice c.'Cpuse în primul capitol (poetica
anthropologică şi poetica imaginarului), se constituie în două categorii: identificarea etapelor procesului
creator metaforic, în perspectiva lui diacronică, şi o analiză a reprezentărilor mitului Judecăţii din urmă, în
cadrul unei analize sincronice a epiforicului creaţiei lui.
Analiza diacronică
Viziunea mitică primară de la care se porneşte mitul Judecăţii din urmă este determinată de tensiunea
aspectului trecător şi a limitelor existentei umane în raport cu permanenţa naturalului şi divinului, cu
nemurirea lor. Misterul morţii este cel care cere o soluţie de depăşire, aceasta neputând fi realizată decât în
planul creaţiei culturale.
• Nucleul generativ al acestui mit îl constituie metafora fiinrei supreme ca judecător absolut şi metafora
greşelii omului de a fi muritor, greşeală dezvoltată într-o imagine complexă a păcatelor umane şi a
pedepselor corespunzătoare.
• Diaforicul mitului este cel al credinţelor precreştine încadrabile primelor religii de salvare şi eschatologiilor
propuse de ele: misterele greceşti, infernul imaginat de Platon şi Vergiliu„infernul iudaic, toate acestea
având urme clare în imaginarul 111icic românesc, respectiv în Cântecele de Zori.
• Endoforicul constituie accentuarea şi dezvoltarea unei imagini complexe a infernului creştin, de la
începuturi până în secolul al XVII-lea cel târziu, pentru mediul românesc, mitul Judecăţii din urmă având
drept caracteristică acutizarea tragismului referitor la păcatele omeneşti.
• Epiforicul aduce ca soluţie la acest tragism ridiculizarea infernului, a diavolilor, satirizarea păcatelor etc„
etapă surprinsă în pictura murală bisericească a secolelor XVII-XVIII (în nord-vestul Transilvaniei).

61 T. l'amfile, 1997, p. 311; S. F. Marian, 1995b, p. 97sq.
"'I. F.vsecv, 1997, p. 84.
• 9 T. Pam file, 1997, p. 296.
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Analiza sincronică
• Jnterprctarea epiforicului mitului studiat începe cu o prezentare a picturii pronaosuJui câtorva biserici de
lemn codreneşti şi a roluJui ei în lumea tradiţională a sfârşituJui evului mediu.
• Încercarea de apologizare a figurilor în cadrul Judecăţii din urmă arc ca rewltat distingerea a trei categorii:
reprezentări veridice; de tradifie biblică şi creştină; figuri mitico-simbolice de tradiţie populară.
• SpecificuJ epiforicuJui Judecăţii din urmă în imaginaruJ mitic românesc îl constituie eufemiwrea, prin
satirizare, a păcatelor umane, "sociale" mai ales, şi modul inedit de fuziune a elementelor componente de
diferite origini şi influenţe, preponderent fiind elementuJ culturii tradi ţionale româneşti şi cel religios de
sursă apocrifă.

StudiuJ de faţă nu epuizează discuţiile asupra datelor problemei abordate, ci deschide noi
de interpretare, fără pretenţia de a trata exhaustiv subiectul.

posibilităţi
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Le Jugement Final. lmaginaire et implications mythiques dans la peinture
des eglises en bois de Codm

Rcsumc
Les reSllllats de 110/re exercite interpretalij, fimdi Sf.Ir Ies lignes thioriques de la poitiq11e a11thropologiq11e el de la poitiq11e de
f'i111agit1aÎre, SOf// S/nttltlrees en dettx tafegories; fidmtijita/iofl des etape.r de fa crea/ion du nrythe d11 j11getnCt1/ Fina/ dans la
n(Jlho/ogie ro11111ai11e, avec des liailons a celle rmiverselle, par 1111e approche t!Jachroniq11e; et 1me anafyse sur Ies represmtatiot1! de ce
"!Jfhe dans la peint11re des eglises en bois de la rigion Codr11 (nord-011est de la &mma11ie), a 1me perspective şynchroniq11e. L'it11de
propose des nouvelles possibilites i11tepritalives sur ce mythe, en utilisant pl11sie11res categories des matmeux et des source.r.

Zân ele Zori în mitologia românească a

morţii

Alina Nogradi

Calificând-o drept "încercare de poetică antropologică", prezenta abordare a materialului mirologic şi
folcloric românesc referitor la Zânele Zori urmăreşte procesul creator al acestor figuri mitice complexe şi
definirea nucleului simbolic ca parametru fundamental al acestui proces, luând în considerare - în acdaşi timp
- practicile rituale aferente.
Liniile teoretice care stau la baza acestui exercipu interpretativ se constituie în două categorii, în
opinia noastră complementare: poetica antropologică, în special teoretizările asupra poeziei mitico-religioasc 1,
şi teoriile asupra imaginarului, în cazul de faţă, mitic2. Fără să dctaliem aceste fundamente teoretice, reţinem ca
punct de pornfre al demersului următoarea considera~e: omul nu- şi reprezintă pur şi simplu simbolic lumea
obiectivă, nu numai că "simbolizează", ci mai ales "metaforizează'', creând o altă realitate, mitico-si.mbolică,
areferenţială, pe care o obiectivează la nivel colectiv. Faptul că orice mit reprezintă o formă simbolică şi este
rezultat al unui proces creator permite interpretarea lui ca desraşurare a unui nucleu generativ într-un proces
de creaţie, în a cărui componentă intră două metafore nucleare, în cazul de faţă - Zânele Zori ca metaforă a
Fiinţei Supreme - i.e. a so rţii nestrămutate - şi "dalbul de pribeag" ca metaforă a neputinţei omului de a se
sustrage destinului său.
Desigur, această primă determinare vis-a-vis de aceste figuri mitice are un caracter foarte mare de
generalitate. Trebuie luate în di scuţie nu numai aspectele sincroniei. Ci şi cele care rin de diacronia sau istoria
acestor fiinţe demonice: ele reprezintă o variantă regională (:r.onele în care este atestată credinţa în Zânele Zori
sunt Banatul, Oltenia, în special de nord-vest, sud -vestul .Ardealului, cu Ţinutul Pădurenilor şi Ţara Moţilor) a
mitului Ursitoarelor, mit cunoscut încă din perioada clasicităţii greco-romane şi cu un grad ridicat de
universalitate. Faptul că în studiul de faţă vom lua în considerare mitul Ursitoarelor la greco-romani, celţi şi
slavi nu înseamnă în mod necesar că vom preciza punctul lui de pornire sau că vom încerca să vedem cine a
influenţat şi pe cine cu scopul stabilirii unei ierarhii. Ceea ce ne intt:rescază este stabilirea uno r linii
fundamentale ale acestor imagini mitice (subliniem termenul imagini) în culturile precizate mai sus, cu care
există leg-ături de natură etno-istorică, atestate arheologic şi, în privinţa slavilor, şi etnologic, )joii pe care le
,·om compara cu cele ale Ursitoarelor în mitologia românească, în vederea precizării specificului acestor figuri
mitice, i.e. a precizării "formei lor interne", într-un proces creator care a cunoscut o lungă desraşurare în timp.
Problema formei interne este, în opinia noastră, una nerezolvată în totalitate. Posibil ca pentru primul
nivel de creativitate (cca lingvistică), ea să fie rezolvată prin distinqja făcută de Humboldt între forma externă
a Limbii (insistându-se asupra nivelului fonetic) şi cea internă, i.e. "partea intelectuală", interioară a limbii, care,
dacă nu se determină cu şi în sunet, "aproape dispare rară a lăsa urme"3. Pentru al doilea nivel, cel al creaţiei
culturale, o soluţie o încearcă Blaga în teoria lui asupra culturii, când vorbeşte despre "matricea stilistică
abisală" 4 şi de componentele acesteia. Nu insistăm asupra teoriei blagiene, spaţiul nepermi~ându-ne o
asemenea divagaţie. Problema încă nerezolvată, pe care nu pretindem să o elucidăm, este cea a raportării celor
două forme interne, a limbii şi a creaţiei culturale, una la cealaltă: sunt două structuri diferite sau constituie
una singură, având în vedere afirmaţiile lui Coseriu despre faptul că nu se p oate vorbi d espre limbă ca sistem
în sine, nedeterminat, ci doar despre limbă în contextul unei limbi istorice precise, determinate, după
Humboldt, de faptul că este o creaţie culturală a unei anumite comunităţi etno-culturale. Atunci, toate
componentele matricii stilistice identificate de Blaga privitor la creaţia culturală, care a suferit deja saltul
metaforic înspre realităţile poten~al e create, pot fi ele considerate elemente integrate, în acelaşi timp, şi
creativităţii de tip l? Prin urmare, trebuie să precizăm că, în fapt, pretenţia de a determina forma internă a
figurilor mitice numite Zânele Zori se rezumă la determinarea viziunii mitice primare ce a stat la baza creării
lor, cu specificarea că, în opinia noastră, orice mit desfăşurat şi orice practică rituală aferentă au pornit de la o
inruipe mitică primară de natură metaforică II, de la un "sâmbure simbolic".
D11a/il4lm mttafari'11/11i p prindpi11/poelie, L Blaga. Cm~ mdafom fi rt11111/ '1i//11rii.
asupra teoretizărilor rcfcritore la principiul creator metaforic (crCil\ia de sens/lu mi posibile), poeza mitico-religioasă şi
untologizarca lumilor poten\ialc mitice la nivel colectiv, nucleul generaciv şi Jesfllşurarea procesului creator: diaforicul, endoforicul şi cpiforicul.
1Uruik teoretice referitoare la simbol şi imaginar, cu o lectură critică subiacentă: E. Cassircr, EstN duprt om şi Pi/orojia formelor 1imbolice, G. Ourand,
J/Nlltrilt anlropologite alt imafi11a111/11i; G. BachclarJ. R. CaiUois etc.
Referinţele bibliognlice esenţiale pentru acest studiu sunt: M. Borcilil,

Nt·am oprii

1 M Borcilă,

atenţia

1997.

'I. B'2g2, t 969, p. 205.
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cum se poate observa, termenii folosiţi cu privire la statutul Zânelor Zori sunt cei de figmi sau
obligă la precizări de ordin teoretic. Din studiile despre imaginar reţinem în special
rolul important acordat realităţii imaginate şi modalităţi l or ei de realizare, "structurilor antropologice" ce se
constituie ca parametri constanţi ai actului imaginativ, adăugăm noi, metaforic. Ceea ce nu aprobăm în aceste
studii de poetica imaginii (ne referim în mod special la Gilbert Durand şi Gaston Bachelard) este tratarea
regimurilor imagistice ca reiterări, cu modificări de suprafară, a unor "eterne" scheme mentale de configurare a
imaginilor arhetipale sau a "complexelor" de imagini ca fiind modalităţi de "poetizare" ale materiei în mediul
imaginaţiei poetice, cc capătă un statut de spaţiu, chiar instrument de manifestare a unei voinţe creatoare a
naturii non-umane (aceasta este şi opinia lui Roger Caillois). Or, rămânem la ideea că specificul modului de a
fi om este puterea şi voinţa creatoare, "modul de a vorbi metaforic despre lucruri" s, iar regimurile ~i
complexele imagistice sunt rezultatul unui proces metaforic, de creaţie culturală intenţională, nu manifestări în
om ale unor arhetipuri venite fie din exteriorul lumii culturale (din materie), fie din străfundurile
inconştientului colectiv jungian, cu statut de "revelaţii" necontrolate de instanţa umană.
Am considerat necesare aceste precizări de natură teoretică pentru motivarea perspectivei şi abordării
materialului folcloric de care ne ocupăm şi repetăm afirmaţia că se vrea o încercare de "poetică antropologică"
şi, în acelaşi timp, un studiu de imaginar, adică urmăreşte configurarea acestor figuri mitice sincronic şi
diacronic.

1i11agini mitice, ceea cc ne

I. Zânele zori în contextul mitologiei româneşti a

morţii

Am încadrat aceste imagini mitice în contextul mitologiei româneşti a morţii pentru faptul că ele apar
doar în textele Câ11tecelor de Zori, care, în opinia noastră, se constituie ca texte cschatologice, de tipul tăblitelor
orfice descoperite la Petelia sau al Cărţii egiptene a tJiorţi/or. (Cartea egipteană„„ 1993) Mihai Bărbulescu, În
Interferenţe spirit11ale fn Dacia romană, emite ipoteza că textele de Zori ar fi nişte texte "orfice", ceea ce ne-a
determinat să recurgem la cercetarea fenomenului orfic şi la posibilitatea vreunei influenţe efective6.
Cântecul Zorilor: text de tip orfic
Ceea ce 1-a determinat pe M. 13ărbulescu să facă afirmaţia respectivă şi ceea ce, de fapt, ne-a făcut să
o considerăm fundamentată, este modelul eschatologic, foarte arhaic şi unic în mitologia românească, propus
de aceste texte funerare. Este vorba de motivul celor <louă căi ce duc spre lumea cealaltă, "de-a dreapta" şi
"de-a stânga", motiv întâlnit, în afară de textele de Zori, doar în textele numite Legendele Maicii Domnului.
Nu putem confirma sau infirma ipoteza vreunei legături istorice între cele două viziuni eschatologice,
cert este că cea din textele de Zori este de tip orfic, dar, după cercetările efectuate, ne-am dat seama că este
vorba de o conceppc post-orfică, foarte răspândită în lumea greco-romană (M. Eliade, 1991).
În mod greşit, accepţia obişnuită a termenului "orfism" este că desemnează întreaga mişcare de
misticism şi înnoire spirituală de la începutul secolului Vl a.Chr„ nu numai în ţinuturile greceşti, şi anume:
concepţia panteistă a unei divinităţi universale, imaginarea unei pedepse dincolo de mormânt sau a unei
nemuriri preafericite, dependenţa mântuirii de ascetismul vieţii terer.tre şi de răspunderea individuală vis-a-vis
de impuritate (nu este încă vorba de păcat în accepţia creştină) şi ignoranţa privind învăţăturile despre
lwnea de dincolo 7. De altfel, orfismul este confundat şi cu misterele bahice, confuzie pe care o infirmă
cercetarea orfismului iniţial. Există ipoteza existenţei unor secte de mistere de la care a plecat orfismul, dar
acest fapt nu îndreptăţeşte identificarea lui cu celelalte mistere greceşti. Aceste secte se presupune că ar fi
cunoscut riturile funerare egiptene şi tradiţia ghidurilor despre călătoria spre lumea de dincolo. Herodot, în
lstorii (11, 81), observă identitatea dintre un obicei funerar egiptean şi un rit orfic, identitate susţinută prin
similaritatea de conţinut între Canea e.~ipteaflă a tJIOrţi/or şi instrucţiunile amănunţite privind calea spre lumea de
dincolo din textele orfice, cum ar fi acel papyrus descoperit într-un mormânt la Derveni, aşezat În mâna
dreaptă a defunctului, cu statut de ghid pentru Marele Drum, c~nţinând "prescripţii rituale sau învăţături
împărtăşite de defunct în timpul vieţii" (D. M. Pippidi, 1969). ln literatura de specialitate (8), s-a f:icut
echivalenţa între papyrus-ul de la Derveni şi tăbliţele de aur descoperite la Petelia, Eleutherna, Pharsalos,
Hipponion, Thurii (din secolele IV-II a.Chr.) . Redăm mai jos textul unei asemenea tăbli~e descoperite la
Petelia (Italia meridională) : "Salut ţie cel care călătoreşti pe drumul din dreapta spre câmpiile sfinte şi codrii
Persephonei. La stânga de lăcaşul lui Hades, vei găsi un izvor alături de care se înalţă un chiparos alb; nu te
apropia prea tare de acest izvor. Ci vei găsi un altul: apa proaspătă ţâşneşte din Lacul Memoriei şi paznicii îp
vor da să bei dfo izvorul sfânt" (L. J. Alderink, 1981).
s M.

Borcilă,

1997.
1984, p. 282.
7 A. Boulanger, 1992, p. 7- 15.

6 M. Bărbulcscu,
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Apropierea dintre aceste tăbliţe orfice şi textele de Zori o face şi Pompei Mureşanu în studiul Fluviul
Ltthe sau "apa uitării" şi "cărarea de la .rtânga" di11 bocetele pădureneşti, autorul fiind foarte sceptic în privinţa vreunei
legături între cele două viziuni eschatologice. El susţine autohtonismul modelului românesc, argumentând
astfel: în textele româneşti, izvorul apare "la mijloc de cale", şi nu unul pe stânga (Lethe) şi unul pe dreapta
~emosyne)B. Adăugăm precizarea că, în unele cântece funerare din Banat, "lina fântână" este dublată de
gestul Maicii Batrâne de a stropi "călătorul" cu vin alb, să uite lumea aceasta. Coincidenţele de funcţionalitate
în cadrul ritualului funerar sunt evidente: "La întrebarea: Cc s-ar întâmpla dacă la moartea unui tânăr nu s-ar
cânta cântecul marc de petrecut, informatoarea Maria Ncmoianu a răspuns: Asta nu să poace cu oişi un chip.
Mortu oişi nu poate pleca din casă fără asra, că n-ar şei încotro s-o apuşe şî se să facă'"'. La fel de vizibile sunt
asemănările de structurare a imaginilor şi elementele ei constitutive. Singura deosebire este cea privitoare la
poziţionarea izvoarelor, respectiv a linei fântânc. În urma cercetărilor, am descoperit enigma acestei diferenţe.
Rezultatul nostru nu arc pretenţia să fie o dovadă clară a vreunei legături între cele două "modele", dar cel
puţin este un motiv de întrebare în această privinţă. Mircea Eliade consemnează în Istoria credinţelor şi ideilor
rdigioase existenţa unor credinţe mult mai larg răspândite decât cele orfice referitoare la "marea căl ătorie". Este
vorba de o sinteză între "atitudinea orfică" JO şi eschatologia propusă de misterele eleusine, ceea ce a rezultat o
credinţă post-orfică, conform căreia există un singur izvor, anume Lethe, din care defunctul trebuie să bea
spre a uita lumea aceasta. Calea cea bună este cea dreaptă. Aceasta ar putea fi viziunea cschatologică ce are o
legătură cu cea din textele noastre, admiţând faptul că misterele de la Eleusis cunoşteau o largă răspândire nu
numai în lumea greacă, ci şi în cea romană, chiar dacă orfismul era o atitudine mai puţin populară 11 , şi că este
posibil ca această credinţă să fi fost adusă în Dacia de cetăţeni ai Imperiului, ca şi multitudinea de religii
atestată pentru acea perioadă12.
Menţionările anterioare, despre orfism şi posibilitatea ca textele de Zori (ne referim la cele de Petrecut
sau varianta Fire, tranda.ftre, unde apare motivul celor două căi, în mod special) să fie de tip orfic sau chiar să
conţină elemente de viziune escbatologică orfică, le-am făcut nu pentru stabilirea de influenţe, ci în vederea
susţinerii ipotezei finale cu privire la specificul Zânelor Zori în mitologia românească şi universală. Vom
redeschide discuţia la timpul potrivit.
Cântecul Zorilor ca text ceremonial funerar
Chiar dacă literatura de specialitate (în speţă, cea etnologică) este saturată de "traco-manie" sau de
moda de a explica folclorul român prin cel roman, considerăm că, în cazul de faţă, ipoteza noastră merită
cercetată, susţinând-o cu încă două argumente: un astfel de text echatologic a mai fost atestat în folclorul
hispanic mediteranean: "pe coasta Andaluziei se cântă, în cazul unui copil defunct, Jos auroros (Zorile), dar nu
dispunem de material concret pentru confruntarc"l3. Nu am văzut textele respective pentru a fi în măsură să
facem afirmaţii valide, dar este posibil ca ele să fi rămas în folclorul spaniol, ca şi în cel românesc, din cel
romanic, parţial, desigur. AJ doilea argument îl constituie vechimea acestor texte. C. Brăiloiu consideră că nu
sunt bocete, ci străvechi cântece ceremoniale 14 • Linia melodică este unică în folclorul muzical românesc, fiind
de o mare arhaicitate. "Trăsăturile arhaice ale formei sale, elementele mitologice, precreştine din conţin utul
său au fost puse în evidenţă de O. Bârlea, care a demonstrat convingător existenţa speciei într-o epocă
anterioară feudali smului, deci înaintea formării zonelor etnografico-folclorice şi dialectale cunoscute nouă
astăzi"l5. Aşadar, textul în sine este foarte vechi, ceea ce susţine, indirect, ipoteza existenţei în cadrul lui a unor
elemente de mitologic greco-romană, ipoteză validată la o analiză mai atentă a statutului, funqiei şi atributelor
Zânelor Zori, cu a căror invocaţie încep foarte multe dintre cântecele Je Zori.
Ritualul în care sunt performate cântecele funerare de zori presupune existenţa anterioară a unei
viziuni mitice privitoare la moartea ca o călătorie şi la postex.istenţă ca la un alt mod de a fi: "pretutindeni în
lumea tradiţională moartea este sau a fost considerată o a doua naştere, începutul unei existenţe noi, spirituale.
Cu toate acestea, cea de a doua naştere nu este naturală precum prima - naşterea biologică; adică ou este dată,
ci trebuie creată ritual. În acest sens, moartea este o init:iere; o pătrundere într-un nou mod de a fi. Şi, cum se
ştie, orice iniţiere constă în esenţă într-o moarte simbolld'i urmată de o renaştere sau o înviere. În plus, orice
trecere de la un mod de a fi la altul, implică în mod necesar un act simbolic al morţii: trebuie să moci în

I P. Mureşanu, 1977, p. 307.
'V. CrCîu, 1968. p. 270.
'"M. Eliadc, 1991, p. 167- 195.
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precedentă pentru a te naşte într-o stare nouă, superioară" t6. Trebuie să prectzam că ne
teoriilor privitoare la mit care-l consideră anterior practicii rituale, şi în acelaşi timp determinant:
"Mitul este mai degrabă conceptul general care stă la baza unui complex de ceremonialuri şi reprezintă o
atitudine faţă de existenţă, o încercare de explicare a ci. Poezia ce remonială, în care elemente ale mitului pot să
transpară în îmbinări felurite, face parte integrantă din ceremonialul însuşi, în timp ce mitul determină
ceremonialul şi se s ituează în afara lui. :M.itul nu poate fi confundat nici cu totalitatea credinţelor şi
superstiţiilor care motivează actele rituale, pentru că acestea pot fi deosebite de la o regiune la alta, în timp ce
conceptul mitic rămâne esenţialmente acelaşi [...] Moartea reprezentată ca o lungă pribegie şi alegoria moartenuntă constituie, pentru 7.0na noastră de cultură, condensarea metaforică a celor două mituri fundamentale
care stau la baza modului de a gândi moartea şi de a reacţiona fată de tensiunea tragică pe care ea o impune
sensibilităţii umane, mai ales atunci când moartea survine prema~r" 17 • În ritual şi îi1 poezia care îl însoţeşte,
raţionamentul mitului determină o anumită desfăşurare şi folosirea anumitor simboluri, fără ca mitul să capete
acolo o întruchipare unică. Ritualul este o secvenţă de acte numite să realizeze un scop în lumina conceptului
mitic, mediind astfel opo:t.iţia dintre mit şi realitate. Finalitatea ritualului este din această cauză ambiguă, ea
presupunând o eficienţă fictivă pe plan mitic (integrarea mortului în lumea de dincolo), dar şi o eficienţă de
ordin practic pe plan real (restabilirea echilibrului social). Această ambiguitate va fi transmisă şi poeziei
ceremoniale, ca o caracteristică a structurii metaforice.
Conceperea mor~i ca o mare călătorie determină o serie de practici rituale care se structurează
secvenţial în vederea redării simbolice a "marelui drum": "Modelul poetic nu se acoperă întocmai cu pregătirile
reale din cadrul obiceiurilor nici prin momentele pe care le reţine, nici prin amplasarea lor în scrie.
Constatarea confirmă cele arătate de Claude Levi-Strauss în legătură cu neconcordan~a dintre relatările
mitologice şi realitatea concretă a riturilor şi infirmă supoziţia lui Franz Boas în legătură cu concordan~a
obligatorie, a celor două planuri"lS.
"fenomenul fiziologic" al morţii este transgresat, la modul metaforic, din realitatea cotidiană, i.e.
nivelul creativităţii de tip 1, în realitatea mirului, printr-un proces de metaforizare caracteristic metaforicului
cultural, care devine "principiu de realizare artistică a întregului segment" l9.
Găsindu-şi corepondeoţi în realitatea rituală, marele drum, echivalent al morţii în plan simbolic, se
reali:t.ează pe două planuri: cel mitic şi cel al praxisului ritual, diferit de praxisul real. "Drumul dalbului drumeî
capătă În cântecul de petrecut valenţe de mit. Parcurgerea lui integrală echivalează, în fond, cu salvarea
răposatului, cu esenţiala posibilitate a acestuia de a se desprinde de concfipa vierii" 20 . Ritualul ca atare
reprezintă un "proces dublu de îmbunare şi, paralel, de instruire a celui mort"21 • 'în momentul începerii
descrierii călătoriei, "cântecul ritual părăseşte hotarele pământene sau, în alţi termeni, aici, la rându-i, renunţă
la filonul său epic logic, aventurăndu- se înspre tărâmurile fabuloase ale interminabilelor răzoare aracc şi
nearace" 22• Textul de zori reprezintă un text nu numai eschatologic, ci şi cu valenţe soteriologice, "singura
salvare a omului este priceperea lui de a porni încins spre drumul de la mâna direaptă, drumul, cel bun, cu
răzoare semănate cu flori, pentru cei călători:
Şî-s flori pântru dor
Pântru-ai călători.
Iar când vii mer:~e
Flori îţ' vii culeze,
Braţă-ţ'i vii umplea,
Doru-îi răsfira"23.
Vom pre:centa în continuare, în paralel, în liniile fundamentale, practica rituală numită "petrecerea
mortului" şi reflectarea ei la nivelul textelor funerare "de petrecut".
Petrecerea mortului este sinonimă, parţial, cu înmormântarea: "A treia zi după ~epauzare urmează, de
regulă, înmormântarea sau îngropăciunea l···] În Banat, nici un român nu se îngroapă dimineaţa din cauză că
neamurile sale voiesc a-i expedia sufletul către ~nta sa, dimpreună cu mergerea spre hodină a soarelui. În cnul
contrar, se tem că sufletul repauzatului, pe când se află soarele în urcare, lesne ar putea să apuce pe căi rătăcite
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şi să cadă

apoi jertta vreunui strigoi rătăcitor"24 • După pregătirea plecării, urmează nişte rituri de despărţire:
"În Crasna precum şi în alte sate din Bucovina, cum s-a luat mortul de pe masă sau laifă şi s-a scos afară, nu
numai că cel ce-a rămas în casă, soţ sau soţie, închide îndată uşa după dânsul, ca să nu intre iarăşi moartea în
casă, ci totodată, după ce a închis uşa, se pune pe locul acela unde a stat mortul, anume ca să vadă moartea că
nu se tem oamenii de dânsa, apoi şi pentru aceea, ca să rămâie norocul în casă, să nu se ducă cu cel mort [...)
În unele părţi din Transilvania şi Banat, după cc s-a scos sicriul cu mortul din casă, cei ce rămân în urmă
răstoarnă scaunele şi mesele, arătând prin aceasta turburarea produsă prin moarte" 25 . Tot în categoria.
ritualurilor de despărţire intră şi actul ritual al spargerii unei oale la ieşirea mortului din casă: "În unele părţi
din Transilvania, nemijlocit după ce s-a scos mortul din casă afară şi s-au răsturnat scaunele din casă, unul
dintre neamurile cele mai apropiate sparge o oală şi un blid, trântindu-le pe Jocul acela unde a fost mortul sau
în uşă, anume ca să ducă răul după mort. Alpi aruncă lumina care a srat la capul mortului [...] În alte părţ:i, din
Ţara Românească, după ce se porneşte mortul la mormânt se ia apă în oala cu care a fost scăldat, se stropeşte
în urma lui, apoi se trânteşte în mijlocul casei de se sparge, ca să se spargă toate necazurile, supărăril e şi să
înceteze de-a mai muri cineva din acea casă. [...] În multe locuri este iarăşi datina. ca acea oală să spargă de
pământ ori în locul unde mortul şi-a. dat sufletul ori chiar la mormântul său se umple mai întâi cu cenuşă, şi
apoi se sparge, de unde a rămas şi ~icerea: Ts-a spart oala, adică i s-a frânt viaţa, a murit"26.
Aceste momente rituale sunt reflectate în textele de petrecut, astfel: mai, înrăi, este vestirea morţii:
"Ieri de-alată.ieri,
Uo corboaică niagră,
Pic sus învolburândî,
Din aripi plieznindî,
Pie min' mu-o pleznitâ,
Graiu mi-o pieritî"
Sau:
"Viez' se-o tăbărâtî
Un cal niegru şi urâtî,
Cu şeaua pie ielî,
Cu şeaua caniâ"27.
Urmează reflectarea pregătirilor de înmormântare:
"La târ'[g] să te duci
Şi să-z târguieşt'

Trei marhame niegre,
Trei zăbrănicere
Şi trei cununiele [...]
Nainte să-z' mergi
Şi samasă-t' iei"zs.
În cele mai multe ~exte de petrecut,
cătn: soare în acelaşi timp:
"Zorilor,
Surorilor,
Nu grăbireţi de-a zor,
Până s-o gătovi,
Cu hăi nouă colăcei
Şi cu nouă bani în ei
Şi cu nouă luminioare

după cum se ştie, începutul îl constituie invocaţia către Zânele Zori şi

Să-şi vcgeară călile.

Să-şi petreacă vămile

Cu bât şi cu lumină.
Pân' la locul de hodină"
Ca să-i fie de soţie
Până sus la-mpărăţie

?• S.
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Sau:
"Soare, soare,
Dragu-mi soare,
Nu-mi grăbi
De răsări.
Până (mortu~ I-om găti.
De mine nu vă rugaţi
Că eu sunt un călător
Şi napoi întorcător,
Numai voi să vă rugaţi
De sfântă Maică Marie

256

Alina Nogradi

Unde-i locul la vecie"29.
invocarea Zorilor şi soarelui şi după îndemnarea mortului să plece la drum, în textele funerare
se reflectă momentul bocirii mortului: "Tot drumul de cum s-a scos mortul din casă şi până ce ajung cu dânsul
la ţinterim, bocitoarele de pretudindeni, atât cele interesate cât şi cele năimite, bocesc necontenit diverse
bocete şi numai atunci încetează de a boci, când face preotul stări le"30. Redăm mai jos un text de bocet din
Năsăud (Transilvania):
"Plânge casă, plânge masă,
Că de stăpân eşti rămasă!
După

Plângeţi uşi, fereşti plângeţi,
Că

de-acuma rămâneţi,
voi cheutori

Plângeţi şi

Că stăpânu-i călător,

Bată-te

pustia moarte,
Mult eşti tu făr' de dreptate!
C-ai venit până la prag,
Şi-ai luat ce mi-a fost drag"31.
Drumul propriu-zis la cimitir are corespondenţe în planul mitic, ritualul petrecerii mortului la groapă
fiind determinat de imaginarea călătoriei spre lumea ceal altă ca un drum cu obstacole (vămi) şi popasuri
(stări), corespunzătoare momentelor primejdioase din calea defunctului: "Stările sau popasurile acestea,
numite almintrelea, în uncie locuri, încă şi stâlpi sau prohoade, reprezintă vămile din cealaltă lume. Prin
urmare, ele se fac în prima linie cu scop ca să poată trece mortul prin vămi, şi nu mai rar când pentru paradă
sau spre a se odihni"32.
Obstacolele din calea mortului sunt redate în plan ritual prin pragul casei, ieşirea din curte, răspântiile
şi apele întâlnite în cale: "prima stare se face de comun, îndată ce s-a scos mortul din casă afară, celelalte însă
pc la răspântiile şi cotiturile sau cârniturile drumului, precum şi pe malurile apelor şi ale pâraielor, lângă poduri
şi pufUri, unde sunt de acestea din urmă de trecut, iar cele din urmă, de regulă, înaintea bisericii sau la intrarea în
curte acesteia"33 .
Pomenele făcute pe parcursul drumului nu au neapărat valoare materială, ci una simbolică, rezultat al
credinţei că mortul trebuie să cunoască anumite taine ale drumului, taine dezvăluite prin însuşi cântecul
funerar, ceea ce-i oferă acestuia statutul de ghid pentru lumea de dincolo: "Tot0dată e de observat încă şi
aceea, că deoarece atât colăceii aceştia, cât şi lumânările şi crucerii ce se dau la oca:1.ia aceasta peste sălaş, sunt
meniţi [...J spre a lumina şi a plăti vămile prin care are să treacă suflerul celui repauzat în cealaltă lume, de
aceea se dau numai atâţia colaci, lumini şi cruceri, câte stări se fac, ci atâţia câte vămi cred ei că se află. Aşa, cel
ce cred că sunt şapte, dau câte şapte; cei cc cred că sunt nouă, dau câte nouă, cei ce cred că sunt doişpe, dau
câte doişpe, cei ce cred că sunt duăşpatru, dau câte douăşpatru, iar cei ce cred că sunt nouă:.:ecişinouă, dau
câte nouăzecişinouă de colaci şi lumini"34•
Până la acest moment, textul are corespondenţe cu practica rituală reală. Când se începe descrierea
călătoriei mortului după ce acesta a trecut de "sorbul pământului" (capătul lumii, la asfinţit), textul îşi are
finalitate doar în mitul "marelui drum", în al cărui parcurs există obstacole redate texrual prin motive foarte
vechi şi prin metafore textuale, întreg discursul fiind, de fapt, o metaforizare, un proces de:: creare a unei
realităţl potenţiale, mitice - lumea de dincolo - ontologizată ca atare.
Ceea ce este foarte interesant în această creare a realităţii posibile este faptul că nici un text funerar nu
oferă o descriere a locului de veci unde trebuie să ajungă mortul, o imagine complexă a lumii de dincolo, aşa
cum ar fi de aşteptat. Nu se atestă nici măcar motivul creştin al Raiului, deşi în texte apare, uneori, în locul
Samodivei sau Zânei Bătrâne, Maica Preciste. Locul principal în desfăşurarea procesului îl reprezintă
imaginarea spaţiului tranzitiv al ultimului drum, ceea ce susţine ideea că aceste texte au aceiaşi funcţie ca şi
tăbliţele orfice din aur, depuse în morminte, sau ca papyrus-ul da la Derveni. Un prim obstacol îl constituie
psihosrazia sufletului:
"Du-tce tot pe drum 'nainte,
Pă niş' drumu jumătate,
Ş-acolo în loc să-mi stai
N. Both, 1966, p. 474.
F. Marian, 1995a, p. 180.
"S. F. Marian, t995a, p. t8L
3? $. F. Marian, 1995a, p. 187.
33 S. F. Marian, 1995a, p. 188.
"S. F. Marian, t995a. p. 189.
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sama bine să iai
Pră care drum ai să dai"35.
Prezentăm mai jos cea mai completă variantă a unui text de petrc::cut, numit Fire, trea11dq.fin:, şi anume
punctele lui esenţiale:
"Suflet despărţit,
Din lume mâhnit
Pleacă şi se duce
La marc ajunge[...]
La vadul mărilor,
La bradul zânelor,
Sufletul ajungea,
Frumos se ruga,
Bradc, să-m i fii frate,
Şi întingeţi tu, întinge,
Să le pot cuprinde
Vârfurile talc
Marea de cea parte
Care lumea-mi desparte[...]
Marea fără nume
În cealată lume[...]
Treci-mă şi aşa,

Doar nu mă voi îneca
La vadul mărilor,
La bradul zânelor[...]
Auzi, auzi
Apoi să te duci
Până o s-ajungi
La cea salcă mare
Mare şi rotată,
De vârf aplecată
Şi cu frunza lată,
Unde drum se înfrânge,
Drumul jumătate,
Calea jumătate[„.]

Acolo să stai şi sama
În stânga să nu dai,
Nici să nu-ţi iai,
Că în partea stângă
Iei o cale strâmbă,

şi

iai

Strâmbă-i şi urâtă

Cu lacrimi stropită,
Strâmbă-i şi-astupată,

Cu lacrimi udată;
Şi în acea parte
Sunt câmpuri arate
CL1 spini semănate,
Iar în parteastângă,
Îi zâna bătrână,
Ia nu are milă,
Îţi ia paşul din mână,
Numai să te-apuce,
Şi să mi te duci în partea dreaptă,
Cum firea-ţi arată,
Că-n partea dreaptă,
Iei o cale dreaptă,
Cu câmpuri frumoasă
Şi sunt cu flori alese"36.

Am prezentat mai sus, în mare, contextul ritual şi textele în care apar Zânele Zori, integrabile
mitologiei româneşti a morţ:ii, pentru a avea o privire de ansamblu şi, prin urmare, posibilitatea de a surprinde
toate liniile acestor imagini mitice.

II. Zânele zori în contextul mitologiei româneşti a
Motivaţia

sorţii

pentru tratarea Zânelor Zori în cadrul mitologiei româneşti a sorţii este dată de statutul lor
a Zânelor, pe de o parte, şi a ursitoarelor, pe de alta: "Sub cuvântul zori se înţelege o specie
anumită de bocete, care sunt cunoscute şi uzitate, după câte ştiu eu până acuma, numai în Banat şi care se
cântă nemijlocit înainte de revărsatul sau pe la revărsatul zorilor şi mai ales în prima dimineaţă după
repauzarea unui fecior, a unei fete sau a unei neveste tinere. Numirea lor vine, aşadar, parte de la Zânele zori
care se invocă spre deşteptarea celui repauzat, parte de la timpul când se cântă"l7 • Simion Florea Marian
sugerează, aşadar, identificarea Zorilor din cântecele funerare bănăţene cu reprezentări mitice: "Zorilor,
surorilor,/ Mândrelor voi zinelor/..." sau "Voi zorilor, zori/ Toate tr<::i surori/„."38, în speţă cu Zânele. Florica
Lorinţ şi Mariana I<ahane, în studiul O ipostază a ursitoarelor în credinţe şi ceremo11ia/11ri, aduc argumente în
de
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Zorilor cu zânele, identificare "susţinută atât de texte, cât şi de gestică şi credinţe"l9.
lui S. FI. Marian privitoare la faptul că zorile se cântă doar dimineaţa este incompletă. Există
informaţii ulterioare de teren potrivit cărora invocarea zorilor nu este efectuată numai dimineaţa înainte de
răsăritul soarelui, ci se cântă zorile şi diminca~a şi seara: "Dimineaţa, la miază şi seara, tot Zori se ţin ... Şi la
groapă, şi pe drum, tot zori" (o informatoare din Runcu - Gorj, Oltenia) 40• Referitor la termenul zorile,~{.
Kahanc şi L. Gcorgescu-Stănculeanu susţin că "are pe alocuri sens generic, desemnând cântece care invocă
sau nu zorile; există chiar titluri aparent contradictorii ca: Zorile la amiazi sau Zorile de seară. De fapt
termenul nu arc exclusiv o conotaţie temporală, ci funcţionează în gândirea tradiţională şi cu sensul de Zori =
Zâne" 4 1. Prin urmare, numele zori nu vine de la timpul în care se efectuează ritualul funerar: "Zorile, zic că-s
nişte fete frumoase, Ursitorile" 42 sau "Zorile vin tot ca Ursâtori f...1 trei Ursâtori" 43. "Zuori - spune o
informatoare din Viştea de jos - vine de la cuvântul a zări, adică a ura" 44. Zânele destinului apar, aşadar, şi la
moartea unui om, ca şi la naştere, ceea ce îndreptăţeşte încă odată tratarea lor şi în cadrul mitologiei morţii
mai aJes că una dintre cele trei "surori" este numită "Sora Moartc" 45, fiind echivalentă cu cea de-a treia
ursitoare, Moartea: ".Atunci când moare cineva, punea pe masă un pahar de horincă, mâncare pentru
Ursitoare" 46 . Rcijncm, aşadar, că Zorile sunt echivalente cu Zânele şi Ursitoarele, în număr de trei, iar
cântecele de zori se cântă la cei morţi tineri, nu numai dimineaţa.
Ursitoarele: denumiri, p r actici rituale, funcţii, atribute
Atributul lor fundamental de ursitoare ne obligă la cercetarea acestor imagini mitice ca aparţinând
mjtologici sorţii, cercetare a cărui relevanţă o vom vedea pc parcurs şi care susţine şi ea încercarea de a
determina viziunea mitică specifică de la care au fost create.
Mitologia românească a sorţii cunoaşte diferite figuri mitice sau imagini mitizante şi personificante ale
unor concepte precum Menire, Noroc, Scris, Dat etc. Dintre figurile mitice ce nu reprezintă simple
personificări fac parte şarpele casei, numit şi "ceasornicul morţii", "ştjma casci" 47 , cu a cărui moarte "moare şi
norocul casci"48. Şarpele casei este o prezenţă benefică şi necesară delimitării spaţiului familial şi sacralizării lw,
concentrând în el destinul şi norocul casei (familiei) respective. Dar există credinţa că "fiecare om îşi are şarpele
său", a cărui moarte determină moartea omului şi invers.
O altă figură mitică, de influenţă creştină, este Îngerul păzitor, care, în conştiinţa populară, preia unele
din atributele ursicoarelor, şi anume prezicerea sorţii: "Sortirea pe care o face Îngerul păzitor cu acest prilej
[naşterea unui prunc] este nestrămutată. Deci, iată pe înger cu acelaşi rost ca şi ursitoarele" 49.
Ursitoarele rămân, Însă, creaţiile cele mai bine conturate în mitologia românească a sorţii, a căror
complexitate reiese din diversele lor denumiri şi reprezentări, din parpalele suprapuneri cu alte figuri mitice
aparţinând demonologiei noastre populare, precum Ielele, Muma Pădurii, Sfintele, Ştimele, şi, nu În ultimul
rând, Zânele Zori.
Cel mai adesea, sunt reprezentate în număr de trei, dar există şi variante în care apar ca "şapte muieri"
sau "nouă fcmci"SO. Denumirile lor deschid posibilităţi de analogarc cu figuri demonice din alte mitologii, pun
în lumină aspecte privind atributele şi funcţiile lor sau mărturisesc despre modul în care au fost create de
gândirea trndi\ională: "Ursitoarele, numite şi ursitori, ursători, ursite, ursoi, ursoaice sau ursoni, [...] sunt, după
unele credinţe, trei fecioare sau zâne, după altele şapte muieri, iar după altele nouă femei care ursesc sau
urşesc, adică croiesc ursita, ursa, urseala sau soarta noilor născuţi, în întâia noapte a naşterii - după uneJe
socotinţe, - în cele dintâi nopţi de-a rândul, după altele, în noaptea a treia numai, sau în cele trei nopţi nesoţ: a
treia, a cincea şi a şaptea, sau numai în a opta"51 •
Denumirile cele mai frecvente sunt: "torcătoarea", "depănătoarea" şi "curmătoarea"52 sau: "Ursitoarea
este cea mai mare dintre dânsele. Ea ţine furca şi fusul. Soarta, care toarce - mijlocia - şi Moartea, care curmă
firuJ 1153.
favoarea

identificării
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Scenariul mitic în care apar este diferit de la o regiune folclorică la alta, "cei mai mulţi însă cred şi
spun că ele, după ce au sosit, se postează la fereastra casei, unde se află copilul şi, stând acolo, încep mai întâi
şi întâi a-i toarce firul vieţii, şi anume cea mai mare, adecă ursitoarea ţinând o furcă în mână pune firul şi
învârte fusul; cea mijlocie, adecă soarta, îl toarce din caierul prins la furcă, ce o ţine ursitoarea în brâu, şi-l
învârte pe fus; iar cea mai mică, adecă moartea, ţinând în mână un foarfece printre tăişurile căruia trebuie să
treacă firul, când voieşte, atunci strânge foarfecele laolaltă şi taie firul"5 4 .
Practica rituală de cea mai largă răspândire, aferentă credinţelor despre ursitoare şi determinată de ele,
este "cina"sau "cinişoara ursitoarelor", constituită din alimente purtătoare de sacru şi obiecte simbolice: făină
de grâu, sare, pâine, grâu fiert, untdelemn, alături de "un cot de pânză nouă", lână, pieptene, oglindă, bani etc.:
"Când se împlinesc trei zile de la naştere se vede pe fărînă urma ursitoarelor. Dacă în răstimpul acestor trei
zile, cât umblă ursitoarele, nu află acest dar, se supără şi ursesc ca nou născutul să n-aibă nimic în viaţa sa"55.
Acest act ritual are statutul unui "sacrificiu-dar"56, după teoria lui M. Mauss şi H. Hubert constituindu-se ca un
schimb de beneficii reciproce între om şi fiinţa mitică respectivă, mărturisind, în acelaşi timp, despre
caracterul demonic al ursitoarelor ca făpturi capricioase şi necrufătoare cu cei care nu le acordă respectul
necesar, concretizat în acte sacrificiale. Aşadar, masa ursitoarelor are ca scop îmbunarea acestor fiinţe mitice
ce aparţin demonologici populare, în credinţa aferentă că tot ceea ce ursesc ele noului născut este imuabil,
scris în "Cartea Sorţii", numită şi "Cartea Urselor" 57 odată pentru totdeauna: "Cc se atinge în special de ursita
lor, trebuie să notăm că ea, fie-n bine, fie-o rău, fie orişicum va fi aceea, după ce au rostit-o odată şi au scris-o
într-o carte, numită Cartea Sorţii, nu numai că trebuie să se împlinească, ci ca rămâne veşnică, neschimbată,
nimene în lume, afară de unicul Dumnezeu, care e mai mare şi mai puternic decât dânsele, de s-ar pune luntre
şi punte şi de-ar întrebuinţa orişice ar voi, nu c în stare să prefacă ceea ce au ursit ele odată"SR. În alte credinţe,
nici chiar Dumnezeu nu are puterea de a schimba soarta stabilită de ele omului, ci doar de a-l ajuta să o
împlinească. Cele mai multe povestiri despre ursitoare mărturisesc neputinţa omului de a scăpa de scrisa lui,
faptul că orice încercare de a ispiti destinul sfârşeşte cu un eşecs9.
Conceperea ursitei ca necesitate supranaturală şi ca realitate cc scapă de sub controlul şi voinţa umană
a determinat crearea acestor figuri mitice ca fiind cvasi-atotputernice, cvasi pentru că există, toruşi, o
modalitate de a schimba cele hotărâte de ele. Omul tradiţional apelează la magie, vrăji, farmece şi descântece
pentru a schimba actul de resemnare (care nu este deloc atitudinea specifică românului, cum s-a afirmat de
atâtea ori) într-un act volitiv, prin care preia puterea de a hotărî nu numai în privinţa soartei sale, ci şi a altora.
"Făcătura pe ursită" este unul din actele de magie "neagră"<>O printre cele mai des intâlnice în comunităţile
tradiţionale. Din · cunoştinţele noastre locul în care se fac (întotdeauna) vrăjile pc ursită este pădurea: "Dacă
vreo femeie are mânie nedumerită asupra altei femei sau asupra unei fete, atunci nu odată se întâmplă să-i facă
pe ursită ca să moară. Ciudoasa şi răutăcioasa femeie se duce adică în pădure, caută un butuc uscat [.„] şi-l
îmbracă cu cămaşă femeuască [„.j După ce a îmbrăcat butucul [...J îl leagă de jur împrejur cu o aţă, bate apoi
peste cămaşa de pe dânsul unul sau mai multe cercuri de lemn sau, dacă nu are la îndemână, şi de fier, pe care
le întăreşte şi înţepeneşte apoi din toate părp.lc cu pene de lemn anume ca să nu poată cădea de pe dânsul.
Alte femei răutăcioase, din contră, ducându-se în pădure, mai ales pe la Sf. Gheorghe, leagă o sumă de copaci
[„.] cu felurfrc aţe [„.]. Altele se duc în pădure, caută o teşitură sau o rulpină mai groasă şi mai înaltă, o îmbracă
la fel ca pe o fată sau nevastă, apoi încep a bate într-însa cuie sau pene de lemn ori fuse, de regulă şapte la
număr, zicând la fiecare batere:
Cum intră fusele
În vârful rulpinei
Aşa să intre junghiurile
Şi acul morţii
În N. cea urâtă,
Căreia-i fac pc ursită [„.J Făcându- se acestea, se zice şi se crede că acela sau aceea, căruia i s-a făcut
pe ursită, îndată cade la zăcare şi nu mult după aceea poate chiar şi să moară în cele mai crâncene dureri, dacă
nu se află cineva care să-i desfacă"6 1 • Pornind de a ipoteza că nimic nu este întâmplător sau lipsit de motivaţie
în imaginarul mitic tradiţional, am încercat să găsim resorturile fapn1lui că, în majoritate, vrăjile pe ursită se
S<S.F.Marian, 1995b,p. IOI.
55 S. P. Marian, 1995b, p. 98.
Jjj M. Mauss, H. Hubert, 1997, p. 6.
l' S. F. Marian, 1995b, p. 1O1.
li S. F. Marian, i 995b, p. 101.
l'I M. Ioniţă, 1981, p. 217.
«• S. F. Marian. 1996, p. 56.
61 S. F. Marian, 1996, p. 206.
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realizează în pădure. Primul aspect care ne-a atras atenţia în favoarea unui posibil răspuns este unele dintre
denumirile ursitoarelor: "ursoaice" sau "ursoni", iar în povestiri apariţia lor ca "ursoici" ('ursoaie''): "Aşe o fost
on copcii. Hai p-aci-ncolo pânt-o pădure. Să dusă la ursoici. Iaca pune ursoicile uăchii pă el. - Hei copile,
unde mei? - Dacă mă duc, că n-am tată, că n-am mamă, n-am nimica şi nu ştiu cum m-o făcut pă mine aşe.
- Lasă, că noi te-am ursât aşe. Da' stai acolo pă tăietori că nu-i slobod să vii încoace. O stat coptilu. Da' mult.
Mult. Când îi odată, iese o fată de-alea afară [„.). Să dusă fata repede încolo şi ie un corn şi să duce şi-l dă la
coptil [...] Să dusă coptilu cât o zâs, coată-o corn, iaca să deşchisă acolo:uăi, porci, vaci, diboli„." 62. Reţinem,
aşadar, reprezentarea ursitoarelor ca ursoici şi ca fete ale pădurii, în acelaşi timp, având ca atribut puterea de a
stăpâni bogăţiile şi de a le împărţ:i după voie oamenilor, atribut concretizat într-un aşa-zis "corn al
abundenţei", şi nu uităm echivalen~a lor parţială cu Zânele Zori.

III. Analogii în mitologia universală:

greco-romană, celtică, slavă

În conştiinta mitică românească, sub denumirea de zâne mai sunt cunoscute, în afară de Zânele Zori

şi ursitoare, figurile.mitice numite Iele, "nişte zâne foarte rele" 63. În multe poveşti şi povestiri, ursitoarele sunt
confundate cu Iele: "Despre ursitoare [„.] se aude următoarea povestire, pe care, în variantele sale, o vom
întâlni-o şi acolo unde va fi vorba de iele (...]"64. Este vorba de o povestire despre Alexandru Machedon.
În mitologia noastră, ielele sunt numite, printre altele, şi "Samovile, [...] Irodiţe, [...1Irodiece", "Zâne"
sau "Rusalii"6S. A treia dintre ursitoare, moartea, cel mai des apare sub numele "Samodiva", "Sila Samodiva"66.
"Bulgarii, ca şi macedoromânii, le zic [„.] uneori (zânelor) chiar şi samodive"67• Înainte de a discuta această
denumire sub care apar mai multe figuri mitice, reţinem faptul că, în conştiinţa populară, ele au multe atribute
comune şi fac parte din acelaşi tip de imaginar feminin: demoni ai apelor, ai văzduhului, ai codrilor, cu puterea
de a-l omorî pe cel care nu le respectă apropierea, reprezentaţl ca "fete frumoase", "zâne", însă şi cu atribute
zoomorfe: ielele sunt în legătură cu Căluşarii; ursitoarele cu ursul ("La românii din Munţii Apuseni [„.] lucrul
cel dintâi este, după naşterea unui copil, să-i dea o linguriţă de unsoare de urs, ca să poată rezista influenţei
ursitoarelor"68), şi nu este mai puţin interesantă asocierea ielelor şi ursitoarelor cu figura miti7.ată a morţii,
Samodiva, denumire preluată de la slavii suclici, care numesc ielele "vila" ('bulgarii le numesc Samovila"),
"zână antică a slavilor"69, sau, la plural, Samovile, "zâne rele ale codruJui''70.
Cu cele spuse anterior, avem un răspuns parţial la întrebarea pusă în capitolul precedent, şi anume de
ce vrăjile pe ursită au ca spaţiu privilegiat pădurea: pe de o parte, imaginarea ursitoarelor ca ursoici, iar pe de
alta, ca vile (samodive), zâne în special ale codrului.
Analogii în mitologia slavă
Aducând la un punct de convergenţă aceste două constatări, se deschid largi posibiLităţl de analogare,
la nivelul imaginarului, cu reprezentări mitice de acelaşi tip din alte mitologii. Pentru imaginarul mitic slav,
vilele intră în categoria demonilor primitivi, alături de bereginja, pereplutu, rusalka71 . Bereginje este numele
dat unor făpturi demonice fcminfoe care trăiesc în ape, având multe atribute în comun cu rusalka, "Ies ames
des jeunes filles ayant quitte ce monde"72 sau, după afirmaţiile lui Brukner, în Mitologja slava, "sono donne
bellissime, con lunghi capelli disciolti" 73, a căror apropiere este ostilă. O denumire comună pentru aceşti
demoni feminini, spirite ale copiilor şi tinerelor fete care au murit în mod neobişnuit, este cea de rodzanice,
rozanica sau rozdenica: "Ceux que l'on appelait rozanica ou rozdenica avaient pour fonction d'assister Ies
accouchees et n'etaient pas sans influence sur le sort du nouveau-ne" 74 . Legătura acestor rozdenica cu
naşterea unui copil şi cu soarta lui mărturiseşte, odată în plus, despre o viziune mitică primară care a asociat
spiritele morţilor, demonizate (mai bine-zis, daimonizate) cu cele care abia se nasc, ilustrând ipoteza
următoare: "riturile de trecere" (A. van Gennep, 1996) efectuate la naştere au la bază ideea că lumea de unde
vin copii este lumea de dincolo, a strămoşilor mai ales: "Copii vin l···J de dincolo, o lume în general sinonimă

M. Ioniţă, 1981, p. 215.
S. F. Marian, 1995a, p. 207.
64 T . Pamfile, 1997, p. 16.
' s T . Pamfilc, 1997, p. 230.
"' T . Pamfile, 1997, p. 311.
61 T . Pamfi.lc, 1997,p.28.
"' S. F. Marian, 199Sb, p. 100.
69 B. P. Hasdeu, 1983. I, p. 435.
70 T . Pamfile, 1997,p. 194.
"Al. Bruckner, 1923, p. 166-183; L. Nicdcrle, 1929, p. 127-135.
12 I. Nicdcrlc, 1929, p. 132.
7J Al. Bruckner, 1923, p. 177.
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cu tărâmul strămoşilor şi rezervor de fecunditate al viilor" 7S sau: "Această tăiere (a cordonului ombilical) nu
constituie doar separarea de corpul mamei; ea este despărţ:irea de un alt tărâm, adesea sinonim cu lumea
striimoşilor" 76•
Echivalenţele parţiale dintre bereginje (bcreghinie), rusalke, wile, mawke (nawke), numite, uneori,
generic, rodzanice, permit o redesluşire a aspectelor şi atributelor, pierdute astăzi, ale vilelor: nu sunt numai
"zâne rele ale codrului" sau apelor 77 , ele sunt şi spirite ale morplor, cerând sacrificii (ofrande) specifice
demonilor chtonieni (M. Mauss, H. Hubert, 1997). Sunt "senza dubio ninfe" 78, "trcnta di numcro" 79 , cu putere
de a prezice soarta noului născut: suprapunând, spiritele morţilor hotărăsc soarta celor vii. Un argument în
plus pentru ipoteza că între ursitoarele româneşti şi rozdanice-le sau wiJe-le slavilor există o legătură
ctnoistocică este afirma~a lui Brukner: "nei Balcani conservarono ii loro nome primitivo: samovile presso i
Bulgari, Wile presso i Serbi e i Croati"BO. Am văzut mai sus că la bulgari şi macedoromâni ursitoarele se
numesc samodive sau samovile, ca şi în credinţele noastre populare. Nu cunoaştem dacă între cele două
denumiri există diferenţe de etimon sau este vorba de un etimon comun ce a suferit fenomene lingvistice
diferite8t. Numele wile îl găsim menţionat încă din secolul XI, iar L. Nicdcrle consideră că este mult mai
vechi, atribuind acestor figuri mitice o origine manistică, fapt care atrage critica lui Bruckner (Al. Bruckner,
1923, p. 179sq).

Analogii în mitologia greco-romană. Cultul Dianei-Artemis
Echivalenţele ursitoare-zâne-ursoaice, pe de o parte, şi ursitoare-vile-rusalii-spirite ale morplor, pe de
altă parte, permit luarea în discupe a altor reprezentări mitice de acelaşi gen din mitologia clasică grecoromană şi celtică. Nu pretindem că sugestiile şi analogiile pe care Ic vom face sunt nişte certitudini. Le
menţinem caracterul de simple ipoteze, cu atât mai mult cu cât este vorba de un complex de figuri mitice
asemănătoare, uneori izomorfe, care au suferit un proces de demonizare treptată, datorită perspectivei
creştine, mai ales în Evul Mediu, şi, în plus, au suferit numeroase interpretatio, ceea cc face ca ele să nu apară cu
numele originar, ci sub numele altor figuri mitice mai cunoscute în mediul cult respectiv: de exemplu, sub
numele Dianei apare un întreg complex de fllnţe demonice feminine, din regiuni şi epoci diferite, ale căror
atribute au sugerat, probabil, interpretatorilor lor izomorfisme cu bine cunoscuta zeifă păgână. Sugestiile ne-u
fost generate de lectura volumului lstorz·e nocturnă. O interpretare a sabatului, în care Carlo Ginzburg
demonstrează o legătură de natură istorică, deşi distanţele în timp sunt apreciabile, între Diana - Artemis Hekate, cele trei Matroane cdtice, Parcae sau Moire (în număr de trei, a căror asemănare cu ursitoarele
noastre este mai mult decât evidentă; de aceea nici nu o supunem discupei), Doamna Zânelor sau lrodiada;
wnducătoarea sabatului în Evul Mediu, Rusalii şi spiritele morplor care aduc fertilitatea în lumea celor vii.
C. Ginzburg presupune existenţa unui substrat celtic comun pentru aceste diverse reprezentări
demonice feminine, deşi nu se pot contesta mituri create independent, în timp şi spaţiu. Astfel, după mărturia
lui Plutarh (secolele I şi Il p.Chr.), în Sicilia, cetatea Engyon "era vestită pentru apariţiile anumitor zeire,
numite Madri (Mume); lor le fusese consacrat un sanctuar cclebru8 2 [ •••] Ceva mai recent, mumele din Engyon
au fost evocate în legătură cu nimfele reprezentate pc câteva ex-voto, descoperite în sanctuarul tracic de la
Sabdinovo"83, cu precizarea că "prezenţa substratului celtic a fost documentată în Tracia încă din secolele IV111 î.H r."8~. Ginzburg demonstrează legătura istorică şi de imaginar dintre mumele din Sicilia şi matroanele
celtice, pe de o parte, şi cea dintre cultul sicilian al zeiţelor Mum şi "miturile cretane axate pc ursoaicele-doici",
mituri privitoare la naşterea lui Zeus în Creta sau în Arcadia. Între Kallisto, "nimfa-mumă" transformată în
ursoaică, şi Artemis (numită chiar Artemis Kalliste) există o relaţie mai profundă, bazată pe atributele de
ursoaică ale celei din urmă: Artemis era venerată în sanctuarul de la Brauron de fetire denumite ursoaicess,
este numită "stăpâna animalelor"; este considerată "doică a copiilor ş i protectoare a tinerelor fete" şi a
femeilor însărcinate86. A fost atestată o divinitate feminină celtică, în secolele li-III d.Hr., reprezentată ca
ursoaică şi numită Artio (artos în galică, art în irlandeza veche înseamnă urs), dar şi în formă umană,

"M.Mesnil, A. Poppova, 1997, p. 74.
-M Mtsni~ A. Poppov-a, 1997, p. 88.
"S. F. Marian, I995a, p. 206.
•Al. Bruckncr, 1923, p. 175.
„Al.Bruckner, 1923,p. 176.
•Al. Bruckner, 1923, p. 177.
• Exmi două ipotetice etimologii: ser. diwos, în Eliadc, 1997, p. 191, şi Lit. vcles, gnn. Val - hoUr, în Bruckner, 1923, p.176
"C Gmt.burg.19%, p. 132.
11 C. Ginzburg. 19%, p. 133.
• l. Ginzburg, 1996, p. 133.
•c. Ginzburg, 1996, p. 135; în Iliada (XXI, 470).
• C. Ginzburg, 1996, p. 136.
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asemănătoare

acelor Matres celtice. Nu esre demonstrată legătura lingvistică între Artio şi Artemis87 . Ceea ce
reţinem este existenţa unor divinităţi feminine, cu atribute zoomorfe, în special de natură ursidă, în legătură cu
copiii şi protect0are ale femeilor însărcinate, atât în spaţiul meridional, cât şi în cel european septentrional,
atestate în primele secole ale erd noastre şi având o legătură istorică demonstrabilă unele cu celelalte. Mai
reţinem că, în Arcaclia, "se poate ve<lea şi astăzi o peşteră a ursoaicei (Arkouclia), numită astfel după o
impunătoare stalagmită sugerând figura unei fiare. În peşteră au fost descoperite fragmente sculptate cu
chipurile lui Artemis şi Apollo, datând din perioada clasică şi elenistică"88.
Interpretări medievale
În perioada medievală, în spatele Dianei-Artemis se ascund reprezentări feminine asemănătoare între
ele: Richclla, zeiţa dătătoare de belşug (pe valea râului Fassa, în ltalia), ale cărei adoratoare, căzute în extaz,
susţineau că "mâna ci este păroasă"89; Madona H oriente, conducătoarea călătoriilor extatice nocturne, capabilă
să învie sufletele animalelor moarte şi doamnă a dansului; confundându-se cu acestea două, "mulţi laici
credeau într-o societate nocturnă condusă de o regină: Diana sau lrodiada" 90 (în nordul Italiei), pe care
"adeptele o venerau ca şi cum ar fi fost zeiţa Fortuna"91 • Numele de "Buna Doamnă", sub care apare de multe
ori acest tip de figuri mitice, aminteşte de atributele lui Hekatc - "zeiţa funebră strâns legată de Artemis", şi de
"o divinitate identificată cu Hekate, venerată la Novae, în Moesia inferioară (secolul lll d.Hr.)" 92, i.e.
Dobrogea şi N-E Bulgariei de astăzi. În Evul mediu iese în evidenţă, în primul rând, caracterul extatic al
cultelor acestor divinităţi, deja demonizate (de aici porneşte mitul sabatului, cu credinţele aferente), atestate în
Renania, Franţa continentală, arcul alpin şi câmpia Padovei, Sco~ia, România, "unde [... j erau practicate
ritualuri semiextatice (referiere la Rusalii şi Căluşari) sub patronajul Doamnei Zânelor, numită şi Irodiada sau
Arada - sau, respectiv D iana (Sânziana< Sancta Diana) şi Irodiada, două nume dovedind preluarea cel puţin
verbală a interpretărilor propuse de clerici". Este vorba de zone doar aparent eterogene: "ceea ce le apropie
este faptul că sunt locuite sute de ani (în unele cazuri chiar de la sfârşitul secolului al V-Jea înainte de Hristos
de către celţi" 93 .
Este posibil ca imaginile Dianei (sau ale lui Artemis) să se fi suprapus uneia sau mai multor divinităp
celtice: de exemplu Eponei, care "era o divinitate funerară reprezentată adesea purtând un corn al
abundenfei"94 sau acelor Mattae, Matres sau Matronae, în număr de trei, purtând simboluri ale "prosperităţii,
belşugului şi fertilităţii: un corn al abundenţei, un coş cu fructe, un copil în faşă [...] ca şi Epona, erau nu
numai protectoare ale femeilor însărcinate, ci şi legate probabil de lumea morţilor; o inscripţie britanică .şi
câteva monumente de provenienpl renană, din primele secole de după Hristo$, le asociază cu Parccle"95. In
secolul al XIII-iea, sunt atestate "doamnele nopţli", conduse de Abundia, "este vorba despre spirite apărând
sub formă de fecioare sau matroane înveşmântate în alb [...] în păduri"96.
Ielele, identificate parţial cu Rusaliile, în mitologia românească, ca şi în cea slavă, sunt zâne
înveşmântate În alb, care zboară prin aer dansând. Căluşarii, mascaţi în femei şi al căror dans simbolizează
zborul, sunt sub patronajul Doamnei Zânelor (lrodiadei, Sânzianei), existând ipoteza că apar~in unui cult
semi-extatic. Una dintre denumirile ielelor este cea de Irodiţe. Ursitoarele, echivalate uneori cu ielele în
gândirea populară, apar şi ca Zâne - fete ale pădurii, şi ca ursoaice, în număr de trei, în legătură cu naşterea, cu
norocul şi bogăţia, cu spiritele morrilor. Analogiile avansate de noi au caracter ipotetic, dar merită cercetate:
pe de o parte, este de reţinut faptul că aceste figuri mitice pot avea la bază cultul Dianei-Artemis, cu
reprezentările arhaice, pierdute în clasicitatea târzie, ca ursoaică, protectoare a copiilor şi a femeilor
însărcinate, în legătură cu Apollo şi cu Hekate, zeiţa funerară, suprap';,1s unor credinţe ce ţin de un substrat
celtic, privitoare la Mume, În număr de trei, cu natură umană şi ursidă. ln acelaşi timp, patroane ale belşugului
şi spiritelor morţilor, zâne apărând la naştere şi înveşmântate în alb prin păduri.
Aşadar, este posibil ca ursitoarele noastre să păstreze elemente ale acestor vechi divinităţi celtice şi ale
celor greco-romane cu atribute şi funcţii asemănătoare (Diana - Artemis - Hekate), adăugând aportul slav şi,
nu în ultimul rând, modalitatea proprie de sintetizare şi specificul conceperii acestor zâne - ursoaice, legate de

„ C. Gim:burg, 1996, p. 137.
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C. Ginzburp;, 1996, p. 113.
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moarte, ca "surori ale soarelui". Vom cerceta într-un capitol separat acest specific, deosebirile de

fiinţele demonice feminine din mit0logia universală cu care le-am analogat anterior.

IV. Specificul zânelor zori în mitologia românească
Textele ceremoniale funerare, cunoscute sub numele Cântecul Zorilor şi Bradului, se "strigă" la mor~i
că rozdanicele sunt "doamne preafrumoase", spirite ale copiilor şi fetelor morţi în mod
neobişnuit, iar alaiul Dianei sau lrodiadei medievale este fie un alai alcătuit din spirite ale morţilor, fie din
indivizi care au efectuat călătorii extatice în lumea de dincolo, deci care au avut o experienţă sinonimă mor~i.
Din echivalenra Zâne Zori - Ursitoare, ne interesează, de această dată, numirea lor ca "surori ale
soarelui": "În textele ceremoniale funerare, invocarea poate să fie simultană pentru Zori şi Soare:
Zorilor, zorilor
Şi voi surorilor,
Tu drăguţ de soare
Să nu te grăbeşt
Ca să răsăreşti "?7.
Şi în descântecele de ursită Zorile apar ca surori ale soarelui:
"Şi-o tâlnit trei surori a soarelui
Cu trei mături,
Cu trei greble,
Cu trei diriticanii,
Cu trei mâneci de mătase albă"98.
În unele texte funerare, ele apar în legătură cu Ielele, iar reprezentarea lor, consemnată mai sus, ca
fete în veşminte "de mătase albă" mărturiseşte despre parţ:ialul izomorfism Ursitoare-Zâne Zori-Tele. Nu
trebuie trecut cu vederea faptul că una dintre Zânele Zorieste numită Zâna Bătrână sau Sora Moarte, la fel
cum una dintre ursitoare este identificată cu Moartea:
"Că de-ar fi pe dare
Părinţi-ar fi dat
Pluguleţ cu boi
Cu plugari cu tot
De te-ar fi scăpat
De la Sora Moarte"99.
În textele numite Zâna bătrână, Strigă 111001tea la fereastră, Petrecerea n1ort11/11i, zâna bătrână apare în
aceleaşi secvenţe textuale în care este înlocuită, uneori, de Maica Domnului, Maica Preciste, iar alteori de
Samodiva, "Gia Samog ia" sau "Giva":
"E-o mândră fântână
Si-i scamo dă odină
Şi măi îi ş-o dzână,
O dzână bătrână,
Cu un cauc în mână"rno.
De multe ori, în structura textuală respectivă, zâna bătrână, Maica Domnului sau Samodiva scriu pe
cei plecafi spre lumea de dincolo în cartea morţilor:
"În leagăn şine-mi şedea?
Gia, Gia, Samogia.
la de lucru şe-m' lucra?
Doo protocole-mi scria"101.
Afirmam anterior că specificul reprezentărilor rrutlce ale destinului în mitologia românească este
imaginarea lor ca surori ale soarelui, în acelaşi timp păstrându-şi atributele reieşite din anlogiile şi posibilele
legături de substrat cu Diana - Artemis - ursoaică sau cu zânele celţilor, cu Doamna Zânelor sau Richella, cu
zânele codrilor la slavi.

tineri, amintindu-ne

"N. lloth, 1966, p. 464.
•s. F. Marian, 1996, p. 103.
• F. Lorinţ, ~l Kahane, 1968, p. 182.
"V. Cre1u, 1968, p. 273.
1 M. Kahanc, L. Gcorgescu-Srănculeanu, 1988, p. 603.
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Despre această notă caracteristică există opinii diverse şi întrebări care îşi aşteaptă răspunsul. În
Nicolae Both avansează următoarea ipoteză: "Cântecul ceremonial al zorilor este
construit pe un asemenea motiv străvechi şi reprezintă probabil o invocaţie către soare, cerându-i acestuia să
răsară mai târziu pentru a se putea pregăti înmormântare"toz.
Invocaţia adresată soarelui şi, în cele mai multe variante, şi Zânelor Zori în acelaşi timp, ridică
probleme privind statutul acestor reprezentări mistice ale destinului. F. Lorinţ şi M. Kahane afirmă că stadiul
discuţiilor este cel al confruntării dintre două ipote7.e: "Ursitoarele - Zâne sunt întruchipări ale destinului,
reprezentări mitice ale lui? Sunt doar mandatare ale unei forţe care le este superioară? [...] Soarele?"W3• Aşadar,
"este această credinţă tributară unor elemente fataliste în principal sau se raportează la reprezentări mitice
theiste?"104.
Nu avem pretenţia de a avea un răspuns sigur şi absolut; ipoteza noastră se bazează pe faptul că, în
mitologia românească, sora soarelui este luna (vezi balada Soarele şi luna). Ne întoarcem la echivalenţa surori
ale soarelui - Zâne Zori - Ursitoare - Iele şi amintim faptul că numele cel mai răspândit în basme al Doamnei
Zânelor este Sânziana (Iana Sânziana), care provine din latinescul Sancta Diana, iar cel pe care-l loveau ielele
era numit zănatic, din latinescul dianaticus (Thezaurus..., V, MDCCCCX, p. 1649-1659). In categoria surori ale
soarelui intră luna-zâna Moarte-Zânele Zori-Ielele şi, implicit, Sânziana, ca fiind doamna lor. Gândirea
tradiţională a perceput cel puţin o legătură între aceste figuri ce ţine de apartenenţa la acelaşi tip de imaginar.
Dar între lună şi Sânziana poate exista o legătură mult mai profundă, Sancta Diana, în mitologia clasică, era
sora lui Apollo, zeu cu atribute solare. Ceea ce vrem să sugerăm este următorul aspect: spre deosebire de
rozdanicele şi vilele slavilor, divinităţi demonice feminine în legătură cu pădurile, predestinarea şi alaiurile
morţilor, pe de o parte, iar pe de alta, spre deosebire de celticele reprezentări feminine ca stăpâne ale bogă~ei,
protectoare ale copiilor şi femeilor însărcinate, cu atribute funerare şi urside, ursitoarele, în mitologia noastră,
sintetizează atributele şi ale unora şi ale celorlalte, amestecând, în acelaşi timp, şi urmele unui cult al DianeiArtemis, probabil şi al Hekatei. Răspunsul nostru la întrebările actuale asupra ursitoarelor, ar fi următorul:
dacă invocaţia Zânelor Zori apare alături de o invocaţie a soarelui, aceasta nu. înseamnă, în mod clar, că
acestea ar fi nişte "reprezentări mitice theiste", avataruri ale unei forţe superioare, aici soarele. Statutul de
"surori ale Soarelui" nu indică subordonarea faţă de acesta sau apartenenţa la un regim imaginar solar, ci la un
regim lunar (prin asocierea Zânelor Zori cu luna, sora soarelui în mitologia noastră), nocturn, deci, şi,
mergând mai departe, demonic. În studiile despre imaginar (G. Durand, 1977), în regimul lunar intră
divinităţile demonice, feminine mai ales, cu caracter chtonian, care apar în scenarii nocturne, în genere,
observaţii care caracterizează întru totul figurile mitice analogate în studiul de faţă şi ale căror legături istorice
sunt demonstrabjle. Nu consjderăm ursitoarele ca "mandatare" ale soarelui, ca forţă superioară, sau
"reprezentări mitice theiste" şi nici simple "întruchipări ale destinului". Sunt figuri demonice feminine ce intră
într-un regim lunar, nocturn, chtonian al imaginii, de o mare complexitate în ceea ce priveşte atributele lor,
depăşind cu mult statutul de reprezentări mitice ale destinului sau surori supuse soarelui. Nu negăm faptul că
versurile cu care încep multe dintre variantele textelor de zori ar fi o invocaţie către soare la origini. Dar
puteau fi foarte bine şi o invocaţie către lună, sora soarelui, aşa cum Artemis - ursoaică era adorată în Arcadia
împreună cu Apollo.
Stabilirea specificului de imagine al Zânelor Zori în mitologia românească, cu toate echivalenţele
făcute, arată faptul că acesta ar putea veni dintr-o sinteză inedită de elemente celtice, slave şi greco-romane,
dementul care dă specificitatea fiind cel din mitologia clasică. Afirmam supra că se poate să existe o legătură
istorică între viziunea eschatologică numită de noi p<l>st-orfică şi motivul celor două căi din Petrecerea
mortului. Toată acea dezvoltare şi încercare de argumentare a acestei posibilităţi, în intenţia noastră, nu face
decât să susţină specificul determinat de noi, ca venind din cultul Dianei-Artemis din mitologia clasică
timpurie. Faptul că ar putea exista elemente de tip orfic sau chiar orfice în textele funerare din perimetrul
stabilit deja reprezintă un punct de susţinere în plus pentru acest specific, în sensul că aria în care au fost
atestate zorile corespunde, parţial, ariei de romanizare în Dacia.
Contribuţii la Cântecul Zorilor,

Nucleul simbolic al creaţiilor mitice numite Zâne Zori
Toate consideraţiile făcute în capitolele precedente constituie, de fapt, analiza diacronică a creaţiilor
mitice numite Zâne Zori. Ceea ce ar fi trebuit să urmeze în continuare este o analiză sincronică a acestor
figuri mitice şi încercarea de determinare a formei lor interne, a nucleului lor generativ şi a etapelor procesului
metaforic. Această intenţie nu se poate concretiza, având în vedere variaţiile mitului, diacronic şi sincronic.
wz N . Both, 1966, p. 463.
10~
H"

F. Lorinţ, M. Kahane, 1968, p. 184.
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Ceea ce vom realiza în continuare se rezumă la determinarea viziunii mitice primare ce a stat la baza creării
lor, viziune pe care vom încerca să o determinăm, totuşi, prin nucleul generativ. Considerăm că este
imposibilă analiza desfăşurării lui pe momentele procesului metaforic, din două motive: marea variaţie
diacronJcă, pe care nu o putem identifica cu precizie şi, în lipsa unor date sigure, nu se poate cunoaşte
procesul de formare a acestor imagini mitice în toate etapele lui; un alt motiv este faptul că informa~e
parvenite nouă sunt parţiale, fragmentate, nu există relevanta necesară unui astfel de demers, care presupune
cunoaşterea mitului respectiv în unitatea sa diacronică şi sincronică, lucru care nu credem că se poate realiza
în privinţa vreunui mit de genul acesta, i.e. care nu se cuprinde într-un text aproximativ unitar şi despre al
cărui proces de formare pot fi avansate doar ipoteze, valabile sau nu. De aceea, ne rezumăm să expunem
intuipa despre ceea ce este "sâmburele simbolic" al acestor creapi mitice, Zânele Zori.
Identificarea nucleului generativ am făcut-o într-unul din capitolele precedente, afirmând că metafora
Fiinţei Supreme o reprezintă Zânele Zori ca Îlrulb®e a Sorţii nestrămutate, iar cealaltă metaforă nucleară este cea
corespunzătoare planului uman, i.e. mortul ca imagine a sfârşitului inevitabil al "firului" vieţii.
Singura considerape, cât de cât valabilă, referitoare la desfăşurarea discursivă a acestui nucleu
simbolic, o constituie identificarea tensiunii necesare unui proces metaforic-cultural, existente în mitul supus
discupei, şi anume tensiunea între hotărârile nestrămutate ale Ursitoarelor-Zori şi încercarea omului de a evita
sfârşitul, în planul lumii real-veridice.
O altă afirmaţie, aproximativ pertinentă, este că soluţia ieşirii din tensiunea între Soarta etern egală
sieşi şi viaţa trecătoare a omului este metafora "dalbului de pribeag" călătorind spre lumea cealaltă, o lwne
posibil-veridică, înspre un alt mod de viaţă, fără sfârşit, spiritul lui căpătând puteri supraumane, la fel de
demonice ca ale ursitoarelor (ne referim la strigoi, pricolici etc.)
Viziunea mitică primară care a determinat crearea unui astfel de mit este intuiţia unei legături mistice,
metaforice, între morţii familiei călători între cele două lumi, de aici şi de dincolo, şi copiii care abia se nasc,
legătură sintetizată deja anterior în afirmaţia: hotărârile celor vii vin din voinţa celor morţi şi daimonizaţi,
Zânele Zori apărând atât la naşterea unui om, "zorindu-i" soarta, cât şi la moartea lui, călăuzindu-i trecerea
spre celălalt tărâm.

CONCLUZII

Urmărind demonstraţia anterioară,

destul de sinuoasă, se impun următoarele concluzii:
Structurarea lucrării a fost făcută în ordinea relevanţei consideraţiilor şi faptelor de mitologie
prezentate.
Mai întâi, s-a impus argumentarea teoretică a perspectivei şi abordării materialului folcloric şi
mitologic, priri precizarea celor două categorii de baze teoretice de la care porneşte discursul
analitic: poetica antropologică şi poetica imaginarului mitic, fapt realizat în Introducere.
• În capitolul Zânele Zori În context11I 111itologiei ro111â11eşti a 111orţii am tratat problema aşa-:dsului
"orfism"_al textelor de zori, ajungând la concluzia că este posibil să existe în aceste cântece
ceremoniale elemente ale unor credinţe numite de noi post-orfice. Mai departe am prezentat
eschatologia specifică textelor de zori (este vorba despre cele două căi, "de-a dreapta" şi "de-a
stânga"); câteva consideraţii despre raportul mit-ritual, ca preliminarii la paralela dintre
desfăşurarea ritualului de înmormântare din Banat, N-V Olteniei, S-V Ardealului şi reflectarea lui
la nivel discursiv, cu menţiunea că procesul metaforizării începe cu descrierea în text a călătoriei
"dalbului de pribeag!', după ce acesta trece de "marea fără nume/ L-ailaltă lume".
• În cadrul capitolului Zânele Zori i11 co11textul tnitologiei ro111a11eşti a sorpi~ am luat în considerare
ipostaza de Ursitoare a Zânelor Zori, realhând o echivalenţă, la nivelul imaginarului, între Zori şi
reprezentările mitice ale destinului, ţratând atributele lor urside, de zâne-fete ale pădurii,
identitatea celei de-a treia ursitoare cu Moartea şi cu cea de-a treia dintre Zânele Zori, numită
"Sora Moarte".
• Cel mai elaborat capitol este cel numit Analogii Îll mitologia 11niversală: slavă, celtică, greco-romană.
Pentru mitologia slavă, am făcut trimitere la statutul vile-lor de "zâne ale codrului", bazându-ne
pe denumirea comună ursitoarelor româneşti şi vile-lor, rusalke-lor, rozdanice-lor, de samovile
sau samodive, numele lor cel mai primitiv atestat în Balcani. Legăturile la nivelul imaginarului
sunt următoarele: reprezintă figuri demonice, "doamne frumoase" sau spirite ale morţi lor, nimfe
•
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înveşmântate

•

•

în alb, umblând prin păduri. Identitatea parţială ursitoare-zâne-ursoaice-vile-ielerusalii-spirite ale mor~lor trimite spre reprezentarea Dianei-Artemis (în mitologia greco-romană)
ca ursoaică şi protectoare a copiilor, adorată alături de Apollo în Arkadia; spre o divinitate
feminină, de substrat cdtic, atestată în Sicilia, reprezentată ca ursoaică, echivalentă cu Epona,
divinitate funerară, care asistă la naşteri şi având ca atribut un corn al abundenţei; spre Madona
H oriente medievală, cea cu "labe păroase", confundată cu R.ichcBa, Diana sau Irodiada, Arada,
Epona, Morrigan - în regiunile în care a fost atestată prezenţ:a celţilor.
Încercarea de a determina nota specifică a acestor reprezentări mitice în mitologia românească şi
universală, în capitolul Specijiml Zânelor Zori i11 mitologia românească, se bazează pe numirea lor ca
"surori ale soarelui", generând ipoteza că la posibilele substrate celtic şi slav se adaugă nota
specifică dată de demente ale unui cult al Dianei-Artemis (şi Hekate), legat de un cult al lui
Apollo, pe teritoriul Daciei romane, perimetrU aproape identic cu cel atestat pentru Cântecul
Zorilor şi credinţa în Zânele Zori. Atributul de "surori ale soarelui" mărturiseşte apartenenţa lor
la un regim imagistic lunar, în mitologia noastră sora soarelui fiind luna, demonic, nocturn, ceea
ce infirmă ipotezele că ar fi simple "într0chipări ale destinului" sau avataruri ale unor reprezentăn
theiste.
Identificarea "nucleului simbolic" al acestor creaţii mitice o presupune şi pe cca a metaforelor
nucleare componente: Zânele Zori ca metaforă a Fiinţei Supreme, aici Soarta nestrămutată, şi
"dalbul de pribeag", metaforă a planului anthroposului, a sfârşitului inevitabil al vieţii reale, sfârşit
transgresat prin "saltul metaforic" în planul unei existenţe imaginate ca posibilă şi ontologizată ca
atare, în lumea de dincolo.

Analiza noastră
materialului studiat.

avansează

câteva ipoteze, motivate prin perspectiva

şi

modalitatea de abordare a
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Les Fees de I'Aurore dans la mythologie roumaine de la mort

Resume

Ce papierporte sur Ies Fies de ! Aurore co111111c desftgures vrythiques criies dans 1111 processuJ 4Jachro11;que co!llp!cx, q11i se
diveloppe autour d'tm centre giniratif et en liaiso11 aux pratiques coutumieres funiraircs. ~yant le 1/alut d'1m e!!f!Y de poitiq11t
antbropologique, on a fait atte11tio11 - datu natre difJJarchc - JUr Ies Fies de J' Aurore dam la nrythologie et Ies pratiques
a.f!irente1 roumaines, ct dam Ies textes eschatologiques ritueLr. On a ana!J.ri auSJi !i111agi11airc nrythiq11e Iii at1 destin el
f iquivalence cntre lu Fee.r el la lvforl. 1..e.r analogies indirecte.r avec des ftgures 1emblable1 de la 1l!Jlhologie universelle co11stit11e111
le s1!Jet du 111-em chapitre: Ies Slaves, Les Celtes et le monde ffeco - romain. Dam Ies de11x demiereJ parties de ce papier 011 a
fait des considirations sur la specificiti des ces reprisentations "!Ythologiques dans l'imaJ!,itraire rott!Jlaine el sur le midie
şymbolique de leur proces.rus de creation.

Importanţa şi

rolul năşitului
Mana Lobo11ţ-P11şcaş

Pseudo-înrudire este termenu] care desemnează relaţii sociale exprimate în termen parentali, termeni
care numesc rudenia, însă fără a recunoaşte legături parentale de rudenie efectivă recunoscute prin
consanqvinitate sau căsătorie.
Pseudo-înrudire nu este singurul termen folosit în cazuJ acestui tip de relaţii, de legături parentale,
uneori se vorbeşte de cvasiînrudire sau de înrudire fictivă. Termenul este utilizat în cazul creării unor relaţii de
rudenie artificială (adopţia) sau în construirea unor raporturi sociale specifice (înrudirea rituală sau spirituală).
Termenul de "înrudire rituală" numeşte relaţii care uzează de vocabularul parental şi se referă la
componentele simbolice ale acestuia. Acest termen "înrudire rituală" (înrudire spirituală) desemnează relaţiile
dintre naşi şi fini, relaţii ce rezuJtă în lumea creştină din ritualuJ botezului. Analogia cu înrudirea merge până 1a
includerea prohibiţiilor sexuale între părinţii reali şi părinţii spirituali, sau între naşi şi fini, însă în acest caz nu
se veghează neapărat la bunăstarea spirituală a copiilor, ci se creează unele raporturi de solidaritate şi
cooperare ce maschează foarte adesea ierarhii sociale.
Înrudirea rituală poate fi utilizată în sens figurat ('naşul" Mafiei) aşa cum se întâmplă şi cu termenii
înrudirii "rea1e"1.
Termenii de rudenie nu exprimă doar relaţ:ii de înrudire reală sau pseudo-înrudire, ci ei pot să exprime
ca şi în cazul populaţiei tonga din Malawi, aşa cum arată Van Vclsen, relaţii politice, care se bazează pe
utilizarea principiului descendentei.
In societăţ:ile lignajere sau segmentare2, rudenia furni zează politicii un model şi un limbaj specific.
Lignajele se bazează pe oameni care situaţi în acelaşi cadru genealogic, sunt legaţi uniliniar de acelaşi strămoş
uruc.
În funcţie de numărul de generaţii în cauză, extinderea lor variază ca şi număr de elemente sau
"segmente" care le compun. Din punct de vedere structural, grupurile lignajere sunt denumite atunci
segmentare.
Un exemplu în acest sens este cel al populaţiei tiv din Nigeria, creatori ai unei societăţi segmentare ce
cuprinde un număr mare de persoane (mai mult de 800.000). O genealogie comună care merge până la
strămoşul fondator - Tiv - le include pe toate, în principiu, după regula descendenţei patriliniare. În cadruJ
structurii "piramidale" formate se articulează lignaje cu întindere variabilă: nivelul genealogic unde se găseşte
strămoşul de referinţă determină anvergura grupuJui ]jgnajer. O astfel de articuJare nu funcţionează mecanic,
ci după o formulă de opoziţii şi solidarităţi alternative; grupurile cu aceeaşi origine şi omoloage se opun între
ele, dar sunt asociate şi solidare în cadrul unităţii imediat superioare care este ea însăşi în relaţie de opoziţie cu
omoloagele sale.
Astfel de raporturi au fost constatate în cazuJ tuturor societăţilor care se conformează modelului.
Relaţiile "externe" ale unui lignaj sunt relaţii politice (schimburi matrimoniale, rimaluri).
Şefii de clan sunt consideraţi "taţi simbolici" ai lignajelor, iar funcţia lor în esenţă e rituală. "Taţii
simbolici" din societăţile lignajere par a avea aceleaşi funcţii rituale ca părinţii spirituali din societăţile creştine
(aici mă gândesc la societatea tradiţională românească), iar felu l în care se transmite rolul de tată simbolic
fiului acestuia e similar cu moduJ în care se moşteneşte statutuJ de părinte spiritual (naşuJ bătrân îşi transmite
finii băiatului său mai mare). Această regulă rituală pare a fi printre primele care stau la baza unei i nstituţii
deosebite, care este instituţia năşituJui.
A

)

Putem afirma că această instimţie rituală reprezintă o formă embrionară care marchează prima etapă
instituţiei năşitului în comunităţile organizate obştesc (în speţă, sate, deci ruralul tradiţional şi de

în formarea
la noi).

Instituţia năşitului

ai cărei funcţionari sunt naşii este cu siguranţă la fel de veche ca şi căsătoria ori

botezul.
Năşia

este o prescripţie sacralizată, aici socialul şi religiosuJ, se completează reciproc.

tlnologie fi antropoloţje, p. 5 I 2-513.
Balanditr -Antropologu po!ilicti, p. 68.

1 Di(fionar dt

1 G.

Satu Mare - Studii şi comunicări (Seria II

Istorie-Etnografie-Artă),

nr. XVU - XXI, 2000-2004
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În marea majoritate a zonelor ţării noastre naşii, care sunt consideraţi părinţi sufleteşti, sunt numip
nuni (nun, nună), în Transilvania ei sunt numiţi naşi (naş, naşă), în trecut erau numiţi nânaşi; această fotmă a
cunoscut o transformare: litera "â" a fost înlocuită cu "ă" astfel ajungându-se la forma nănaşi aşa cum este
utilizată acum şi în Ţara Oaşului.
S. FI. Marian ne spune, în studiul său apărut în 1890, "Nunta la români", că forma cuvântului utilizată
în Ţara Oaşului este "nânaş", el exemplifică prin intermediul unei balade populare din wnă:
"Soră, sor~ !rodie!
Fă-ţi

colaci din nouă grâie
blem3 la cununie
Până-i popa la itros
Şi se roagă lui Cristos!
Ba, io frate nu m-oi duce
Până tu nu mi-i aduce
Nânaş mare
Sântu soare
Şi să

Nânaşă

Şi

luna
fetele
Feciorii
Luceferii" 4
Şi

faptul că forma utilizată acum este cea de nănaş în Călineşti-Oaş şi în satele învecinate reiese clar din
versurile următoarei strigături:
"Dacă

vrei să fi nănaş
Tragi o tură la râtaş. "5
Aceeaşi formă

foarte apropiată Ţării

-

nănaş

- este

folosită şi

în

Oaşului, următoarea strigătură

:Maramureş pe Valea Chioarului, o
este elocventă în acest sens:

zonă etno-folclorică

"Ei, noi mergem după nănaşi,
Noi mergem după nănaşi
Ne-om întoarce mintenaşi
Ei, noi mergem după nănaşă
Noi mergem după nănaşă
La casa ceie frumoasă
Nănaş ca-şa nost de mândru
Numa-n codru este un ţândru
Aşe subţi rel şi mândru
Ei, numa-n codru este un brad
Aşe subţirel şi înalt."6

Dacă e să ne gândim la vechimea tradiţiei de năşit pe teritoriul ţării noastre, o sursă informaţională
balada populară Mioriţa, ştiut fiind faptul că această baladă a fost transmisă în popor din generaţie în
generaţie, aducându-ne cu ea informaţii interesante şi importante legate de viaţa socială, culturală sau chiar
economică a românilor:
este

şi

"Soarele şi luna
Ne-au ţinut cununa" ...

blem = sll mergem
S. PI. Marian, op.dl., p. 155.
s Informator: Clipics Ana 29 ani, Păşunea Marc, Călineşti-Oaş.
' Informator: NastaSia Pcuii de la Moară - 35 ani, Plopiş Maramureş.
3
4
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Se înţelege din aceste versuri că cei care "ţin cununa" adică naşii, trebuie să fie doi, femeie şi bărbat,
care se completează unul pe celălalt, aceştia - naşii - fiind teoretic model şi îndrumători pentru fini. Pornind
de aici, există în popor credinţa că naşii trebuie să fie pereche căsătorită, mai mult, se crede că naşa trebuie să
fie "o femeie întâia oară măritată" 7 •
Rit de trecere menit să marcheze stabilirea relaţiilor sexuale într-o comunitate instituită, nunta este o
ceremonie colectivă care se află în strânsă legătură cu viaţa socială, religioasă şi de familie. Nunta reprezintă o
realitate socială marcată prin datină, de fapt o regulă tradiţională de comportaments. Aceasta c menită să
marcheze intrarea tinerilor într-un alt set de roluri sociale-acelea de viitori părinţi şi persoane adulte cu funcţii
re~ponsabile în comunitate. Pentru omul de rând năşitul asemeni nunţii este un obicei, o cutumă, pe când
pentru reprezentanţii Bisericii năşitul este un ritual important, o adevărată instituţie ce marchează uniunea
religioasă a tinerilor.
Cununia, căsătoria din punct de vedere religios este o însoţire sfântă, făcută cu binecuvântarea lui
Dumnezeu prin biserică. Această unire dintre bărbat şi femeie a cunoscut diferite forme rituale, cultice
religioase. Căsătoria va fi instituită ca Sf. Taină a Creştinismului Noului Testament. Şi botezul este tot o Sfântă
Taină în Biserica ortodoxă. Instituirea căsătoriei ca Sf. Taină e făcută de Iisus l Iristos, ridicând-o între cele
şapte Taine la rangul de instituţie divino-umană, prin prezenţa sa la nunta din Gana Galilei, unde Iisus a făcut
prima minune, preschimbarea apei în vin, la această nuntă este consemnată prezenţa naşului, el a fost cel care
a gustat primul din acest vin9.
Prezenţa naşilor face parte integrantă din actul căsătoriei civile, ca martori şi sfătuitori, consilieri ai
tinerilor, iar în actul ceremoniei religioase prezenţa naşilor are o importanţă canonică. Naşii, în îo~clesul cultic
creştin ortodox înseamnă părinţ:i spirituali, sufleteşti ai finilor (fin, fină) care sunt fii sufleteşti fie de Botez, fie
de Cununie. Naşii de Botez sau Cununie devin totodată garanţi înaintea lui Dumnezeu şi a societăţ:ii pentru
moralitatea finilor.
Rolul naşilor de botez şi cununie este bine statornicit în rânduiala slujitorilor bisericeşti prin
Molitvenic şi Aghiazmatar, cărţ:i de cult în Biserica OrtodoxălO.
Tradiţia ca la botez să participe naşii, care sunt pentru sătenii din Călineşti-Oaş şi nu numai, cei care
se angajează în faţa lui Dumnezeu ca şi apărători ai copilului botezat, este foarte veche şi ajunge până la
timpurile apostolice. Unii văd în persoana Apostolului Andrei pe întâiul naş 11 •
Instituţia năşitului se pare că este cel puţin tot atât de veche ca şi botezul copiilor mici, ştiut fiind
faptul că există şi botez pentru adulţi care fie îşi schimbă religia, fie că provin dintr-un grup etnic care nu
consideră copilul stăpânit de Satană şi deci nu se grăbesc să-1 boteze, el fiind supus în adolescenţă unor rituri
de inipere, unor rituri de trecere dintr-o stare în alta similară Botezului. Incontestabil este faptul că un copil
nou născut ou poate singur să meargă la biserică şi să ceară botezul, prin urmare sau rămâne nebotezat, sau
trebuie să fie cineva care să-l ducă la Botez, şi să ceară pentru el harul sacramental, cineva care să-l ţjnă în
bra1ele sale în timpul botezului şi care după cufundarea lu.i în apă să-l ridice şi să-l primească din mâna
preotului, curăţat de păcatul strămoşesc.
Cine aducea un copil la Botezat, cine cerea Botezul pentru un copil şi-l reprezenta la celebrarea
sacramentului cu mărturisirea şi cu răspunsurile, lua prin aceasta asupra-şi o grea răspundere, o îndatorire
înaintea lui Dumnezeu, a bisericii şi a copilului. Ceea ce el a mărturisit şi făgăduit în numele copilului conţinea
o promisiune din partea sa că el va îngrijii cât îi stă în puterile omeneşti ca renunţarea la Diavol şi mărturisirea
credinţei să devină în viitor o adevărată faptă a copilului.
Fericitul Augustin spune că "naşii ar trebui să se gândească că odată încheiată legătura cu Dumnezeu
pentru finii lor, ei, naşii, s-au sacrificat pe ci înşişi lui Dumnezeu şi de aceea sunt datori, nu numai a îndemna
pe finii lor cu vorbe, ci să le fie prin propria lor viaţă exemplu de o viaţă sfântă şi plăcută lui Dumne:.:eu" 12•
Naşii sunt cei care cer botezul copilului, ei mărturisesc credinţă în numele pruncului nou botezat ce
s-a născut "a doua oară prin apă şi prin Sf. Duh", astfel naşii devin părinţl spirituali pentru copilul pe care l-au
botezat. Naşii, luând pa'rte activ la ceremonialul de botez, între ei şi fini se creează o legătură de rudenie
spirituală, care constituie impediment de căsătorie, nu pot exista legături de căsătorie între copiii naşilor şi ai
fini1or13, dar nici între fini şi copiii naşilor, sau între naşi şi fini.

'S.FI. Marian op.cil„ p. 156.
'Anuarul Revistei de etnogTafie şi folclor, anul 1968.
•Ioan I 40-42.
tu Paul Evdokimov - T11ina i11birii, p. 33.
11 Ioan I 40-42.
11 S. FL Marian, Na/ltr1111 IP Ro111âJ14 p. I 05-106.
ll H. H. SWtl, E. Bcmca, Sllllfii tkfok/4r fi /iJmz111ră, p. 40.
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Naşii au deci funcţii şi roluri importante atât la cununie şi botez cât şi după aceea, ei fiind prezenp în
finilor, ţinând cont de aceste lucruri cei care urmea~ă a fi naşi sunt aleşi cu grijă, ţinându-se seamă de
calităţile lor morale şi nu în ultimul rând cele materiale, dar se ţine cont şi de relaţia de rudenie sau de prietenie
care există între el, viitorul fin şi viitorul naş. Luând în considerare faptul că rudcnja sufletească care intervine
prin botez sau cununie la români este foarte puternică şi importantă, se caută a se chema de naşi rudenii
apropiate, rudenii de sânge, pentru a nu se extinde prea mult rudenia sufletească, care este uneori mai
puternică decât cea de sânge.
"În toate părţile - scrie Elena Sevastos - unde am întrebat, mi-au spus că rudenia în Cristos e mult
mai puternică decât cea de sânge, că bunăoară mai curând ai putea lua în căsătorie sora decât cumărra, că
naşul e mai mult decât părintele, de vreme ce unul ţi-a dat numai viaţa, pe când celălalt te-a creştinat şi acest
păcat numai atunci ţi s-ar ierta când, după cc ţi-ai uns trupul cu ceară şi ţi-ai dat foc, ai putea scăpa teafăr" 14 .
Şi pentru oşenii din Călineşti, naşii sunt părinţi spirituali, aceştia, naşii sunt cei care încreştincază
copilul, îl leapădă de Satana sau la cununie îi ajută pe tinerii miri să intre în viaţa religioasă, naşii sunt iniţiatori
şi îndrumători. Teoretic, naşij ar avea obligaţia morală de a-i învăţa pe finii lor primele rugăciuni, de a-i iniţia
în tainele unor meserii, sau chlar a-i ajuta material. Aceste obligaţii, prescripţii, foarte puţinj le respectă azi şi le
iau în considerare, dar există naşi care îşi jau în serios rolul de îndrumător. După cum s-a văzut în cadtul
ceremonialulw de nuntă, naşii joacă roluri importante, dar şi după aceea iau parte la evenimentele importante
din viaţa finilor 1s. Sunt pre7.enţi la botezul copiilor finilor lor, în multe cazuri chiar în postura de naşi.
În general, există credinţa că un copil nou născut este stăpâni~ de forţe malefice, forţe ale răulw de
care el poate scăpa doar fond supus unor rituri şi ceremonii specifice. Jn Gabon există un rit care prezintă o
analogic frapantă cu botezul din lumea creşrină, acest rit a fost privit cel mai adesea ca un rit de purificare ori
catarhic, sau ca rit de separare de lumea anterioară, fie profană în general, fie impură. Acest rit poate avea un
sens de rit de integrare, atunci când nu se foloseşte apă obişnwtă, ci apă consacrată. În acest caz, cel botezat
nll numai că îşi pierde o calitate, dar şi obţine o alta16, toate acestea realizându-se cu ajlltorul unor persoane
special alese, altele decât părinţij trupeşti, considerându-se că aceştia în multe ca:.mri nu pot oferi sprijin moral
sau spiritual, nefiind poate instruiţi în acest sens. Au existat popoare în tradiţia cărora naşă de botez trebuia să
fie bunica sau moaşa 1 7 (care în cele mai multe cazuri face parte din familie), dorm.lu-se astfel să nu se extindă
ruderua spirituală.
Pentru cei din Călineşti-Oaş, naşii au un rol important în desfăşurarea ceremoniei de cununie sau de
botez. Lumânările aprinse pe care le pn naşii la cununie fac parte integrantă din ceremonial, de asemenea la
punerea inelelor, verighetelor pe degetele mirilor la logodnă şi a coroanelor la cununie iau parte activ şi naşii,
la fel şi la ritualul înconjurării tetrapodului (masa pe care sunt puse Sf. Cruce şi Evanghelfa în timpul
cununiej). La momentul înconjurării tetrapodulw, naşii şi mirii sunt "legaţi" cu un "golond", cu o panglică care
arc rol de a-i uni pe miri şi de a-i ţine legaţi unul de altuJ18, dar acea panglică arc rolul de a realiza unirea
spirituală între naşi şi fini.
"Legarea" cu panglica, baticul (zăvon, bals sau balţ) 1 9 pe care naşa îl face cadou finei, sau cununa
împletită din ramuri de pomi fructiferi, în special măr gutuj20 simbol al fertilităţii, pe care o fac naşii pentru
ambii mjri sunt practici merute să aducă noroc miresei şi mirelui, sunt forme ale manifestărilor simpatetice ale

viaţa

naşilor.

Dacă tânăra pereche este "lovită" după cununie de nenorociri şi necazuri, se zice că a fost cununată

cu

cunună

vieţii,

de rug, atribwndu-se astfel rugulw o afinjtate şi legătură
fie din cauza ghimpilor săi, fie din cauza locului un(ie creşte:

"Bată-te

focu nănaş
Cu cine mă cununaşi
Cu cununa rugului
Să n-am traiul pruncului"21

„

Elena Sevastos - Nunta la ro111âni, p. 26-27 apud S. FI. Marian,
1s H. H. Scahl op.cit., p. 42.
"Arnold van Gcnncp - Rifllrile dt trr1rrre, p. 66.

op.ci~.

Jdm1 • Ma1111al tlefa/clorfrancez. &011kmpom11 apud Rev. de Etongrllfie
Ioan Muştea - Cerrtliiri fa/clorice fn Ţara Oaş11/11i, p. 155.
'" S. FI. Marian, op.ci~, p. 179.
21> Informator: Goje Maria - 33 ani, Pri log, Sam Mare.
21 M. Pompiliu apud S. FI. Marian, op. rit., p. 190.
17
1•

şi

p. 110.

folclor, 1967, p. 87.
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De asemenea, o manifestare de tip simpatetic semnificând contagiunea norocului printr-un ritual
simbolic este şi răscumpărarea de către naşi a pantofului miresei, care dacă se fură la nuntă există credinţa că
prin acel fort norocul te va părăsi iar prin răscumpărare norocul este readus22.
Şi în cadrul ceremonjei de botez există unele tabu-uri care sunt respectate cu stricteţe, unul din
acestea este legat de momentul în care naşul ţine în braţe un copil pentru a fi botezat, în cazul în care copilul
plânge "naşul nu trebuie să-l sâsâiască, căci îj sâsâie norocul"23.
S-a văzut până acum de ce sunt prezenţi naşii la cununie şi la botez clar o întrebare care se justifică
aici este de ce acceptă oamenij să fie naşi, sau de ce este bine să fii naş. Un răspuns în acest sens ar fi credinţa
ca~e există în popor; conform căreia este bine să fi în special naş de botez, deoarece cu fiecare copil botezat ţi
se iartă un păcat, şi nu numai că ai pomană dar fiecare încreştinare îţi aduce mare noroc şi mult bine. Dovada
că această datină şi credinţă este răspândită printre români este faptul că există balade şi cântece populare care
exprimă acest lucru. Exemplul este balada "Român Gruie Grozavul":
"Apoi Gruie se porneşte
Moldova se iveşte,
Ca un soare ce-ncălzeşte,
Şi-n

Încălzeşte
Şi rodeşte
Că mult bine-n lume face
Sufletul să şi-l împace:
Creştinează
Şi botează,
Dă de
Şi

de

fin, câte-un tretin
o tretină... "24

fină

Dacă importanţa şi rolul părinţilor spirituali depăşesc obligaţiile părinţilor reali, este greu de spus,
deoarece naşii, deşi rudenii fictive, au faţă de firu obligaţii spirituale reale, şi nu fictive. Naşii nu se pot sustrage
acestor obligaţii, datorită modului tradiţional de funcţionare a acestei instituţii. Există reguli ce trebuie
respectate, deoarece, în caz contrar se crede că firui ar avea de suferit, ne gândim aici la manifestările de
protecţie şi contagiune a prestigiului naşilor în viaţa finilor. Aceste reguli ţin de tradiţional, de obiceiurile
încetăţenfre şi neschimbate. Dar oare instituţia năşitului funcţionează în mod absolut în cadrele
tracliţionalului?

În urma cercetării noastre, am putut sesiza o anumită schimbare, o trecere uneori considerată
nesemnificativă,

de la modelele tradiţionale la cele moderne, prin apariţia unor elemente pragmatic-eficiente în
acpunile indivizilor, atât în cele rutiniere cotidiene cât şi în cele marcate prin rituri de trecere2s. Se poate deci
vorbi de o eficientizare a năşitului, din ce în ce mai evidentă, fenomen care nu provine doar dintr-o schimbare
modernistă în reprezentări, atitudini şi valori, ci şi dintr-un motiv concret complicarea relaţiilor sociale şi
comunicare, pe de o parte datorită înmulţirii, începând cu anii 'SO a populaţiei din zonă, iar pe de altă parte
datorită mobilităţii sociale ridicate care a apărut în perioada regimului socialist, care a condus, începând cu anii
'70, la migraţia rural-urban, pervertind structurile sociale iniţiale spre unele de interferen~ă.
Cele două aspecte (mentalitar şi concret) s-au determinat una pe cealaltă, evident, în mod circular.

ll T.

Pam file Mitologie Romd11eascd, p. 73-74.

ll

/hidt111.

lA

S. FI. Marian, op.tit., p. 109.

2s Amo Id van Gennep - Rit11rilt lft /mm, p. 67.
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The importance and the tole of the godfathers institution
Abstract

The present study has the goaf to sound the godjather 's relation in the present tiv1e, being a trial in describi11g the
com1111itary pa.rt by 11sing the elements Jrom monographie.r (11ot especialfy in "depth''), bui a/so the memory of the old 011es. I
investigated Oaş region because I considered it to bea "virgin area" a.r regards the stutfy ofthe godjathers instiflltion.

Sfinţii tămăduitori

în contextul terapeuticii populare
Camelia Burghele

Cultura populară românească fixează în mentalitar un sistem terapeutic şi psihoterapeutic coerent
articulat şi perfect susţinut de praxisul ritualic magico-religios, în care Dumnezeu joacă rolul unei instanţe
supreme de vindecare, dar în care sfinţii terapeuţi joacă roluri marcante în retorica discursului tradiţional de
vindecare. Starea de miracol asociată unanim emoţiei venerării lui Dumnezeu şi cântăririi faptelor sale directe
sau mediate de sfinţii tămăduitori proiectează un background al receptării apariţiilor, funcţiilor şi faptelor
sfinţilor - tcrapeu~. Miracolul creştin al tămăduirii oferă o modalitate de adaptare a credincioşilor la puterea
dumnezeiasCă de a vindeca, pentru că, aşa cum remarca şi Andre Vauchez, "vieţile de sfinţi şi culegerile de
miracole tind să-i adapteze pe slujitorii lui Dumnezeu la modele corespunzătoare, fiecare în parte, unei
categorii recunoscute a desăvârşirii creştine - martiri, fecioare, mărturisitori - şi, dincolo de aceasta, figurii lui
Hristos. Orice sfânt şi orice sfântă demni de acest nume au încercat, într-adevăr, încă din timpul vieţii, dacă
nu să se identifice cu Fiul lui Dumnezeu, măcar să se apropie cât mai mult de norma absolută". Această
acomodare a omului simplu cu sacrul vine în prelungirea altor resorturi mai vechi, chemate, de-a lungul
istoriei, să regleze raportul profanului cu divinul. Multe dintre cultele precreştine îşi aglutinează secven ţele
ritualice în jurul unor credinţe care au ca scop deschiderea umanului către supranatural, prin trasarea unor linii
ale imaginarului care să ofere omului explicaţiile de care acesta are nevoie în cazurile în care fenomene ce-i
jalonează viaţa scapă explicaţiilor logice.
Apari ţia şi valorizarea sfinţilor terapeuţi creştini se integrează în procesul natural de penetrare şi fixare
a elementelor cultice creşcine în climatul precreştin, al cărui sector spiritual era populat de fiinţe mitologice
care funcţionau, practic, în virtutea acel o raşi cadre mentalitare. Biserica, observă Cartojan, "neputând lupta
împotriva superstiţiilor maselor populare, le-a tolerat, dându-Ic o formă nouă: în locul vechilor divinităţi
păgâne a introdus pe Dumnezeu, Maica Sfântă şi sfinţii". În aceeaşi ordine consacrată de mentalul colecciv,
"Maica Domnului, nu e, de fapt, decât Zeiţa Mamă, Zeiţa Pământului din paleolitic şi neolitic - ca divinitate
supremă a vieţii, a însănătoşirii bolnavilor. Creştinismul a reuşit să transpună vechile descântece păgâne dând
zeiţei aducătoare de sănătate şi de mană vitelor numele celei mai adorate dintre sfintele creşune, Maica
Domnului. Exemplele în care sfinţii terapeuţi creştini au preluat atribute de la predecesorii lor folclorici,
fortificându-şi astfel scenariile terapeutice şi organizându-şi complementar şi o reprezentare imagistică sporită,
sunt numeroase. Sfântul Gheorghe, în această ordine a preluării de atribute de la un nivel cultural la altul, este
un zeu al vegetaţiei, care se numeşte Sângeorz în calendarul popular, frate cu Sânmedru, cu care împarte anul
pastoral şi pesre care creştinismul a suprapus pe marele Mucenic Gheorghe; Sfântul Haralambie este patron al
bolilor în calendarul popular, ţinc ciuma în lanţ şi comandă peste toate bolile, putând să le slobozească asupra
celor ce-i nesocotesc ziua.
Se constată aşadar o anume perseverenţă, instituită cutumiar, în asumarea activităţjlor sfinţilor
terapeuţi, care face ca ei să fie receptaţi într-un mod similar pe perioade largi de timp. La fel de interesant ar fi
însă de discutat şi mecanismu] de producere a sfinţilor, mecanism ce ascultă de legile generale de instituire a
imaginarului colectiv dar care supradimensionează valoarea spectacul ară a actului intenţional, în cazul
sfinţilor- terapeuţi. Istoriceşte, de altfel, "în Evul Mediu, locul preoţilor-vrăjitori l-au luat sfinţ:ii-medici, cum
sunt: Pantelimon, Cosma, Damian, Haralambie. Satele ardelene din Făgăraş sunt pline de icoane pe sticlă cu
imaginea acestor mucenici. Tot în acest veac, când ştiinţa medicală era cu totul înapoiată, au apărut aşa
numiţii circulatores, medici-călugări, şi ei făcători de minuni". Literatura de specialitate nu operează
diferenţieri clare între diferite categorii de sfinţi vindecători, decelări cu atât mai dificil de operat cu cât
acţiunile multora dintre sfinţii precreştini sunt similare cu cele ale sfinţilor creştini şi mulţi dintre aceştia din
urmă au fost suprapuşi peste divinităţi păgâne ce au accivat în scopuri similare. E ste cazul clasic al Sfintei
Paraschiva, sfântă creşcină, pe care dic~onarul sfinţilor o plasea ză în panteonul creştin, dar care, cel puţin în
spiritualitatea românească, a preluat o scrie de atribute ale Sfintei Vineri.
Putem vorbi, aşadar, înainte de toate, în reprezentările globale ale panteonului creşcin terapeucic, de o
serie de sfinţi creştini, preluaţi de biserică direct din substanţa narativă a Bibliei. Este vorba de Sfânta Maria şi
Sfântul Petru, sfinţi de prim rang, puternic implicaţi în psihoterapia sufletelor şi trupurilor şi care sunt, într-o
măsură mult mai mare decât alţi sfinţi, receptaţi în calitatea lor veritabilă, cea de intercesori, de ambasadori pe
lângă Iisus Hristos în tentativele de vindecare pe care Mântuitorul le pune în act; prezenţa lor în rugăciunile,
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slujbele de pomenire şi actele pietale direqionate univoc spre vindecare este foarte ridicată şi tot
este şi frecvenţa cu care apar cele două nume în secvenţele poetice psihoterapeutice cu
componentă magico-ritualică de tipul descântecului de boală. O a doua categorie de sfinţ:i solicitaţi în
vindecare este acoperită de o paletă largă de sfinţi canonizaţi de-a lungul timpului de biserica creştină şi impuşi
ca atare, în linii mari, de către toate popoarele creştine. Ne gândim aici la Sfinţii Cosma şi Damian, la Sfânta
Varvara, Sfântul Modest, care deţin funcţii extrem de importante în economia procesului profilactic şi curativ,
la oameni şi la animale. Este vorba despre o categorie de sfinţi cărora Dumnezeu le-a dat acest har de vindeca
pentru faptele lor de vitejie sau de mare omenie, de obicei legate într-un fel sau altul de împrejurări în care au
contribuit la vindecarea unor persoane aflate în grea suferinţă şi despre care canoanele bisericeşti spun că nu
pot vindeca efectiv, ci pot doar solicita cu succes vindecarea şi o pot intermedia după ce obţin speranţa
tămăduirii de la singurul Vindecător recunoscut categoric de biserică, dar care, în imaginarul popular, vindecă
prin forţa personală. O a treia categorie de sfinţi terapeuţi ar fi sfinţii canonizaţi de bisericile naţionale şi
receptaţi ca atare. Ne gândim, aici, la cazul Sfintei Paraschiva, ale cărei moaşte au fost cumpărate de
domnitorul Vasile Lupu şi depuse, în 1641, la Iaşi, unde se găsesc şi astăzi, la Catedrala Mitropolitană. Cultul
său a fost generalizat de către biserica onodoxă în 1955, cu ocazia canoni%ării mai multor s finţi, şi de atunci la
Iaşi au loc pelerinaje anuale, prin care sfintei i se cere ajutor mai ales în vindecarea boWor grele. La fel, "în
Suceava, în Biserica Mitropolitană, Sfântul Ioan cel Nou, mucenic pentru credinţă, zace în raclă de argint
aurită şi cu trupul nestricat, întreg durează, unde şi minuni se fac întru însănătoşirea celor care vin acolo"; şi
tot la canonizarea din 1955 s-a oficializat şi cultul Sfântului Iosif cel Nou de la Partoş: "poporul din
împrejurimi sau de la depărtări mari îşi aduce de veacuri bolnavii la mănăstirea Partoşului ca să se atingă de
mormântul Sfântului Iosif cel Nou sau să petreacă noaptea întreagă la acest mormânt. Şi mulţi au aflat alinare
suferinţelor şi mângâiere sufletească la mormântului Sfântului Iosif''.
În fine, mai există o tranşă de sfinţi, cei populari, iar aici prospeţ:iµiea povestirii şi vitalitatea
imaginarului sunt cu adevărat maxime: Sfintele zilelor "sunt femei, există chiar şi astăzi, vij", iar poporul crede
"că îl pot ajuta cu ceea ce sunt rugate"; mai mult, se imaginează chiar şi o lume a lor, a sfinţilor, copiată
întocmai după canoanele lumii pământene: "Sfintele zilelor sunt nişte sfinte care trăiesc pe cealaltă lume, în
chilii făcute lângă nişte bisericuţe, puse sub patronul numelui lor. Chilia şi bisericuţa sunt înconjurate de un
zid foarte înalt. Ele miluiesc pe cei săraci cu câte un corn de prescură şi un pahar de vin. Sfânta rrăieşte
singură în veci". Veleităţile lor terapeutice sunt reprezentate la fel, în noţiuni de basm: Sfânta Duminică este
cea mai mare Maică Sfântă, făcătoare de minuni, care aduce numai bine oamenilor. Umblă în haine albe şi se
arată oamenilor în vis sau realitate pentru a-i sfătui cum să alunge bolile; Sfânta Vineri este cea mai bătrână
dintre surorile ei, locuieşte în munte, e o femeie bătrână, care ajută oamenii în impas şi care trebuie ţ:inută
pentru sănătatea oamenilor.
Dinamica sacrului şi repercutarea sa în conţinuturile imaginarului, aşa cum este oglindit acest lucru în
cele două module ale pietăţii populare, religia şi magia, atestă indubitabil faptul că poporul este principalul
creator de sfinţ:i. Substanţa repre7.entărilor folclorice forjează pc biografiile sfinţilor veritabile şedinţe de
happening, cu finalitate psihoterapeutică maximă, condensând materialul în ceea ce istoria mentalităţilor
colective şi a imaginarului social a denumit "dosarul unui sfânt"; vindecarea spectaculoasă a unei boli
argumentează apoi evenimente de acest tip, alimentând un spectacol al vindecărilor şi exploatând psihologia
maselor după modelul oferit şi de comportamentul acestora în situaţii de natură administrativă sau politică.
Acest fapt conduce la o anume ierarhi7.are a sfinţilor în preferinţele credincioşilor, dar şi la conturarea unor
mecanisme clare de acreditare a specializării curative a unui sfânt, aşa cum le surprinde Francais Lebrun în
analiza sa asupra sfinţilor vindecători. Uneori, sfântul poate fi "abilitat" să vindece o anumită boală, altfel spus,
i se conferă o "specializare": "fiecare figură de sfânt, datorită imaginii sale bine precizate şi cu efect direct, are
un caracter individual, spre deosebire de îngeri, care, cu excepţia celor trei arhangheli mari, au rămas complet
nefiguraţi. Individualitatea sfinţilor este încă şi mai mult accentuată de funcţia specială a fiecăruia dintre ei:
unuia i se adresează omul la un anumit necaz, altuia pentru vindecarea anumitor boli. De cele mai multe ori, o
trăsătură din legenda sfântului sau un atribut al imaginii lui fusese prilej de specializare, ca, de pildă. când e
invocată Sfânta Apolonia împotriva durerilor de măsele, căci şi ei, în timpul muceniciei, i se smulseră dinţii".
Legenda Sfântului Sisoe ilustrează acest tip de activitate de instituire a sfinţilor cu puteri vindecătoare
care să amintească de un element biografic: sfântul, făcând parte din galeria sfinţilor (călăreţi) militari, se
avântă în lupte crâncene ·cu un demon feminin (fie Satana, fie Avestiţa, fie Samca sau variante lingvistice
regionale ale acestora) care răpeşte copiii mici şi le provoacă boli groaznice, până le provoacă moartea:
"puterile acestui duh necurat se întind asupra pruncilor (...) care, cuprinşi de acest spirit, capătă un fel de
cârcei de stomac, care-i frământă prin lăuntru şi-i zgârcesc aşa de tare că- i fac ghem şi le duc picioarele la gură.
Alţii, iarăşi, se întind din toate încheieturile, înholbă ochii, fac spumă la gură; alţii, în sfârşit, sunt schimonosiţi:
remarcabilă
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li se sucesc mâinile sau picioarele, se încrucişează, li se strâmbă Bi.kile ... şi dacă nu mor în scurt timp, rămân
astfel pentru toată viaţa"; în astfel de boli groaznice îşi încearcă Sisinie puterea profilactică - cum o şi numeşte
Cartojan; ea rezidă în amalgamul de exorcisme şi fapte creştineşti pe care le performează eroul în aventurile
sale: "Sfântul, învingând demonul, îl si leşte să spună formele în care se preface şi numirile pe care le poartă
sub fiecare din aceste forme; aceste numiri, scrise alături de ale sfântului, au darul de a împiedica influenţa
nefastă pe care o exercită demonul asupra lehuzelor şi copiilor mici. De aceea, conjuraţia este purtată ca
amulet de femeile lehuze şi de copiii născufi de curând". Toate aceste elemente biografice au făcut ca legenda
Sfântului Sisoe să înregistreze o largă circulaţie în popor, în ciuda opoziţiilor constante ale bisericii; şi astăzi se
mai fac amulete cu vorbele sfântuku, iar icoana sa poate fi văzută în multe case, el fiind în continuare invocat
pentru sănătatea gravidelor, lehuzelor şi a copiilor mici.
Alteori, resorturile imagina~ei ~ de jocul de cuvinte sau de nume provocat de dosarul sfântului sau
sfintei tămăduitoare. De exemplu, Sfânta Barbara sau Varvara ocroteşte de boli copiii şi, ştiur fiind că cele mai
frecvente boli copilăreşti sunt erupţiile pe piele, cele mai multe contagioase şi unele dintre ele chiar
periculoase în lumea satului datorită precarităţii tratamentului medical, sfânta pomenită apără sau vindecă
copiii tocmai de aceste boli; de aceea copiii se ating pe barbă cu frunze sau fructe de arbuşti din farmacopeea
tradiţională, tratament ce a primit numele după sfântă şi după partea anatomică a corpului: îmbărburare.
Dovadă a fanteziei populare dar şi din nevoia de a motiva unele eşecuri sau posibile eşecuri, sfântul
care vindecă poate să şi provoace boala. Este ca:rnl sfântului care ocroteşte oamenii de ciumă: "Dacă nu e
pnut, se răzbună şi trimite ciuma asupra oamenilor". La fel, Sfânta Ecaterina, cunoscută mai ales în Moldova,
poate şi să vindece nebunia, dar şi să o provoace: "prin Bucovina se crede că această sfântă a fost nebună; de
aceea se posteşte ca să apere pe cei ai gospodăriei de boli şi nebuneală". Uneori, numele terapeutului se
confundă cu leacul, aşa cum se întâmplă în tradi~a sănătă~i cu Sânzienele, repre:tentări fantastice nocturne
care, în noaptea de Sânziene (23 spre 24 iunie), dansând şi cântând, "stropesc cu leac şi miros florile,
tămăduiesc bolile şi suferinţele oamenilor" şi veghează asupra integrităţii corporale a acestora; vindecarea
bolilor se face mai ales cu sânziene, iar zânele bune împărtăşesc tainele vindecării femeilor alese, îndemnândule să culeagă plantele de leac tocmai în noaptea de Sânziene; plantele cu acelaşi nume, "puse în scaldă, întăresc
copiii debili, zeama ob~ută din zdrobirea frunzelor era leac împotriva frigurilor, plămădită în rachiu vindeca
loviturile şi vătămări le, cu roua căzută pe flori în noaptea de Sânziene şi recoltată în zorii zilei se tratau unele
boli de ochi şi de piele". Cazul leacurilor populare care se confundă cu creatorul şi utilizatorul lor iniţiatic
dezvoltă o semantică aparte, în care cazuistica religioasă generează corespondenţe botanice cu rol major în
conturarea sistemului etnoiatric: lemnul lui Dumnezeu, cămaşa lui Dumnezeu, părul Maicii Domnului, lacrima
Maicii Domnului, papucij Sfintei Marii, floarea Sfintei Treimi, iarba Sfântului Ioan, sânzienele, sita Ielelor;
O schiţă a panteonului sanctoral ortodox apelat în praxisul magico-religios terapeutic şi
psihoterapeutic ar cuprinde, la o analiză sumară, următoarele nume:
Sfântul Haralambie (10 februarie) - "e mai mare peste boale, poartă ciuma şi holera. E cel mai respectat
de popor pentru că apără de ciumă (...). A legat ciuJ;oa şi holera cu un lanţ de fier. Le ţine legate şi umblă cu
ele pentru ca acestea să nu mai facă stricăciun! 1hlume". "Dacă e ţinut, fereşte vitele şi păsările de ciumă,
îngrijeşte de sănătatea arumalelor şi înmulţeşte semănăturile"; "Se duce colivă la biserică sau grâu curat, ale
cărui boabe, după sfinţire de către preot, se păstrează pentru a fi date, vara, la păsări şi în special la găini, ca să
nu mai moară de boală"; "Sfântul Haralambie este ţinut pentru boale, zicând că el poartă boalele şi dacă îl ţin,
zic că.n-ar fi bolnavi peste an;
· · . Sfinţii CoZ!na şi Damian (1 noiembrie) - "vracii" sau "doctorii fără parale". Se ţin 1a "1 iulie, când
calendarul ortodox fixează pomenirea "sfinţilor fără de bani vraci Cozma şi Damian; "se serbează pe alocuri
sub numele de Cosmandin, nume compus din Cosma şi Damian, pentru a fi feriţi omenii de boale (...).
Desigur că sub influenţa numelor bisericeşti ale lor s-a născut şi credinţa populară care spune că Cosma şi
Damian au fost nişte doctori cari umblau prin lume din loc în loc şi tămăduiau pe bolnavi fără a le lua pentru
aceasta vreo plată";
Sfântul Ioan Botezjitorul - "toate practicile de Sfântul Ioan Botezătorul se fac pentru a fi feri~ de bolj în
cursul anului, în special pentru a nu suferi de friguri peste vară, căci cel neiordănit, toată vara va fi bolnav";
Sfântul Antipa (11 aprilie) - "E vindecător de dinţi şi măsele";
Sfântul Gheorghe (23 aprilie) - "E mai mare peste boale"; "E mai socotit de popor, pentru că e unul
dintre cei ce au făcut minunile cele mai mari (...) şi a suferit multe chinuri (...) pentru sănătatea oamenilor şi a
vitelor";
Sfântul Pavel (29 iunie) - "E ţinut pentru boale";
Sfântul Petru - "E marele ucenic al lui Dumenzeu", el e cumătrul, ortacul, omul lui Dumnezeu, sluga
lui credincioasă, e cel mai apropiat sfânt al lui Dumnezeu, singurul care vorbeşte cu Dumn2eu mai aproape,
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cu care se sfătuieşte; împreună cu Dumnezeu, "umblă ca doi unchieşj", cu carul cu doi boi, în opinci, prefăcup
în oameni săraci; "om bun, şi temător de Dumnezeu, a făcut mult bine, multe mfiluni: înviind morţii,
botezând copiii, vindecând bolnavii";
Sfântul Stelian (26 noiembrie) - "E ţinut ca să trăiască copiii mici, pentru facerea şi creşterea copiilor";
Sfânta Varoara sau Sfânta Barbara (4 decembrie) - "Se ţine pentru boale, bube şi mai ales pentru vărsat,
dar şi pentru ciumă şi faceri", "pentru a feri copiii de gâlci şi bube, nu se mănâncă poame, nici nesărat. Contra
vărsatului şi orjcăror bube, copiii sunt îmbărburaţi: în barbă, frunte şi obraji cu fructele roşii ale călinului"; "ea
este mai mare peste bube";
Sfântul Sava (14 decembrie) - "Fiecare femeie face semnul crucii pe faţa copiilor, cu degetul arătător,
înmuiat în miere sau zahăr dizolvat pentru ca - la toţi copiii care n-au zăcut de vărsat - să le iasă vărsatul
dulce, ca mierea sau ca zahărul"; "nu li se dă copiilor să mănânce mere, pere, prune, nuci, gulii sau bob, ca să
nu le iasă vărsatul mare"; "e păzitor de vărsat"; "se ţine în legătură cu bubatul („.); pentru vindecarea lingoarei
sau tifosului se iau în această zi trei lumânări de ceară curată şi se pun în credinţă la o icoană a Sfântului Sava,
unde se lasă cât ţine slujba. Pe urmă se opresc şi se leagă în casă şi unde e cineva bolnav de strigă aiurea,
înnebuneşte, strigă a lingoare, se duce şi cere apă şi aprinde o lumânare întâi şi pe urmă de la această lumânare
se aprind şi celelalte două lumânări. Şi din fiecare să se pice trei picături de se fac cu totul nouă picături. Pe
urmă se dă bolnavului să înghită de trei ori apă, şi apoi să se spele, iar picăturile de ceară di apă se pun sub
perina de culcare";
Sfânta Ana (9 decembrie) - "Se ţine pentru că e izbăvitoare de boli omeneşti";
Sfânt11I Spiridon (12 decembrie) - "E ţ:inut ca apărător de boale, de vite şi de oameni, pentru buba
neagră şi alte bube rele";
Sfânta 11111cenică Mărina (17 iulie) - "credinţa este că Mărina e rea de bube şi buboaie, adecă acel ce va
îndrăzni să lucreze de ziua ei se va boboti din senin (...). Pentru nenumăratele soiuri de bube, pe cari cineva le
poate dobândi când munceşte în această zi, este bună de leac balega de la Mărina";
Sfântul mucenic Han.ton (28 septembrie) - "se serbează sub numele de Bariton spre a fi lumea ferită de
boale. Prin alte părţi, această zi se numeşte Hariton cel nebun şi se serbează cu mare smerenie de cei care se
tem ca această zi să nu-i înnebunească";
Sfântul Modest (18 decembrie) - "E ţinut pentru boalele de vite"; "e prăznuit pentru boale la vite şi
paza lor; pentru aceasta oamenii aduc pe popă acasă se roagă lui Dumnzeu în genunchi şi fac agheasmă; pe
urmă preotul iese şi stropeşte cu agheasmă ograda, ocolul şi toate vitele, rugându-se lui Dumnezeu ca să le
ferească de boale; după aceea, strânge agheasma rămasă şi din când şn când stropesc vite;e ori le-o dau în
tărâţe";
ţinut pentru copiii cc zac de strânsoare"; "Sfântul Sisoe e considerat şi azi ca un sfânt
copiilor, iar icoana lui se păstrează în multe case la ţară";
Sfântul Du111itn1 cel Nou (27 octombrie) - "se crede a fi frate cu Sfântul Dumitru. Se ţine pentru felurite
boale şi lovituri";
Sfânta Filofteia - "Vindecă boWe; moaştele ei de la Mănăstirea Curţii de Argeş fac şi astăzj minuni
printre bolnavi"; "în ziua de Sfânta Filofteia, fetele şi femeile nu lucrează nimic în casă, că e rău a boală, boala
copiilor";
Sfântu/Tănase sau Atanasie (18 ianuarie) - "E ţinut pentru ciumă, e rău de bube şi de boale"; ziua lui se
numeşte chiar Tănasea ciumii;
Sfântul Nicolae - "cinstit cu osebire", un fel de sfânt naţional, protejează împotriva bolilor;
Sfânta Paraschiva - "Sărbătorită la 14 octombrie, ca sfântă a neamului, dar la care poporul se roagă
pentru sănătate";
Sfântul Trifan - "numit de popor «Trif cel nebun» a cărui zi (1 februarie) o păzesc oamenii ca să nu

Sfântul Sisoe - "E

protector al lehuzelor

şi

înnebunească".

Un asemenea panteon bogat şi specializat vorbeşte de la sine nu doar despre importanţa de excepţie
în arealul cultural românesc, ci mai ales despre o anume viziune sistemică, coerentă şi
închegată asupra mecanismelor de vindecare. Sacroterapia devine astfel încă un argument în favoarea ideii de
sistem al culturii populare, demonstrând argumentat şi indubitabil că nimic nu se petrece întâmplător în zo-na
acordată vindecării

spiritualităţii tradiţionale.

ETNOGRAFIE
II. Rapoarte de cercetare

Aspecte ale etnog rafiei şvabilor sătmăreni
(Zur Volkskunde cler Sathmarer Schwaben)
Hans Cehi

În cadrul limitat al acestui material ~ă voi referi la unele aspecte etnografice ale şvabilor sătmăreni şi
voi descrie unele obiceiuri de peste an. Expunerea se bazează pe sintezele etnografice prezentate de MOSER
und KOCH 1 , pe articolul lui HAULER despre carnavalul şvăbesc (sathmarschwăbische Fasnet) 2 şi pe
interviurile făcute de mine pe tema etnografiei şvabilor sătmăreni din Homorodu de Jos. Transcrierile şi
comentariile acestor interviuri au fost publicate în anul 1997 în volumul Kommentierte donattschwâbische Texte3.

1. Carnavalul (Fasnet)

şi

D uminica focului viu (Funkensonntag)

Obiceiurile din decursul unui an ale şvabilor sătmăreni continuă sărbătorile vechi din ţinutul de
Suabia superioară, şi se orientează după anul bisericesc şi ciclul agrar. "Fasnctul" sătmărean e parte
integrantă a complexului vast "Carnaval-fărşang" (Karneval-Fastnacht-Pasching), cu multe din elementele şi
efectele acestuia4.
E de remarcat că farşangul se termină cu începerea Postului Mare de Paşti, în "miercurea cenuşei" şi
totuşi unele elemente se prelungesc şi în perioada următoare. Acestea sunt Duminica focului viu, în prima
duminică a Postului Mare, şi mijlocul Postului. Obiceiurile legate de focul viu, mai ales în sud-vestul
Germaniei, la începutul Postului Ma.re, sunt în legătură - conform constatărilor etnografului german
RICHARD BEITI5, cu Focurile vii de Paşti, de Mai, de Sânziene Gohannisfeuer) şi de Martin (11 nov.). Se
presupune că raL:a de acţiune a Focului viu din Postul Mare ar fi în legătură cu vechea colonie romană,
marcată de limesul roman. Focul viu se practică, de regulă, În prima duminică a Postului Mare (Invocavit), mai
rar în marţea de carnaval, în miercurea cenuşei sau în duminica Lactare (a patra din Postul Mare). Explicaţia e
că la început biserica a ţinut mai puţin la respectarea strictă a Postului guadragesima (de 40 de zile). Ulterior
miercurea cenuşei a marcat o incizie irevocabilă. Denumirile regionale ale Focului viu: în Tirolul de Sud Foc de
martie (Mărzfeuer), în Vorarlberg (Austria) şi Elveţia Funken (Scânteie), în Baden: Lansarea discului
(Scheibenschlagen), în Renania: Foc de cetate sau de cabană (Burg-, Huttenfeuer) denumesc de multe ori şi ziua,
v. dial. alemanic Duminica jocu/11i (Funkasonntig). Cu această ocazie tineretul adună lemne, paie, dar şi bani
pentru pregătirea focului. În concepţia poporului, un mare număr de făclii şi răspîndirea largă a scânteilor
garantează o recoltă bună pentru anul în curs.
În regiunile de colonizare ale şvabilor, Focul sacru în Postul Mare respectiv Duminica scânteilor sau a
fructelor uscate (Hutzelsonntag, căci s-au consumat fructe uscate în această zi) a fost răspândit şi în
Transdanubia (Schwăbische Turkei). De obicei s-a ars o păpuşă din paie în mod simbolic pe ogoare. La
Himeshaza păpuşa din paie s-a legat de o prăjină. La Mucsi (în Tolna) două prăjini cruciforme s-au numit
Omul fructelor uscate (Hutzelmann). La Marok s-au rostogolit discuri încinse la vale. În localitatea şvăbească
Hajos (în Bacica) ziua s-a numit Duminica discurilor (ScheihensonntagJ6. Şi în unele comune locuite de şvabi
sătmăreni, de ex. în Ardud, era obiceiul să se ridice o prăjină înaltă de şapte-opt metri, învelită cu paie. În alte
comune şvăbeşti, în duminica lnvocavit, o păpuşă din paie, cu păr împletit şi o basma roşie, denumită
vrăjitoare, se poartă în alai sau pe o căru~ă cu patru cai prin comună, fiind arsă la urmă pe ogoare. Acest obicei
baştină,

1 Vgl.

MOSER 1937, 132-160 und KOCH 1984, 41 -467. Stefiu1 Koch s-a născutîn 12.09.1\111 în Hamroth

şi

a murit în 5.01.2001 în Lauphc.i m, Badcn-

Wiimcmberg. ·
2 Vgl.

HAULER 1978, 93-104.
Vgl. GEHL 1997, 176-203.
Termenul Fa1cbi11g, Fa1cbn11/e provine din mhd (germana medic de sus) va1t-1cha11k „servirea băuturilor înainte de post"). La fel cu multe alte
împrumuturi din cultura materialii şi spirituală, termenul bavarez-austriac Fa1chn11g, FasdJ1111g, Far1chu11ft a fost împrumutat, cu conţinutul lui, de către
euililelnvecinate, ca: magh.fasa11g,farsa11g,farsa11g,far1011g (cp. derivatul/arsa11gol. „a sărbători farsangul, a mişuna"), apoi variantele rom.farşa11g,făqa11g, şi
scrbocr. fa.fa11ke, falmk,fa.finak, fafmak.
s Vgl. BEnL 1974, S. 244 f., 402-404.
6 Vgl. MANHERZ 1998, S. 93 f.
3
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s-a practicat la Poieni până în 19577 . Deci obiceiul înregistrat în 1913 de etnograful CZIBDUSZ GEZA în Banat
a supravieţuit la şvabii sătmăreni până în a doua jumătate a secolului trecut. Analizând obiceiurile de farşang
alcmanice-suabe (din Baden-Wi.irttemberg) etnograful JOHANNES K.ONZIG constată originea agrară atât a
păpuşii din paie în oraşele zonc.i alemanice, cât şi vrăjitoarei din Focul viu rural, şi anume În învingerea iernii şi
a sporiru vegetaţ:iei. Cu tot progresul tehnic, ţăranul depinde de capriciile vremii. De aceea încearcă să
influenţeze pozitiv soarta recoltei prin procesiuni pe ogoare, Foc viu şi discuri încinse în ajun de primăvară8.
De aceea comunităţile rurale şvăbeşti - şi nu numai acestea - aprind coceni de porumb, paie, vreascuri, mai
nou şi anvdope de camioane şi tractoare. Focul viu trebuia să lumineze ogoarele, sporindu-le astfel fertilitatea.
La Obanya (Altglashi.itten) şi Marok (în Baranya) s-a practicat obiceiul aruncării la vale a discului de lemn
încins, fixat pe un băţ, obicei preluat din sud-vestul Germaniei, dar. şi din Vorarlber.gul austriac, din Elveţ:ia şi
Alsacia franceză. Aruncând discul, s-a strigat pentru cine e discul:
Schiawe, schiawe Scheiwe! /Wen soli die scheiwe sein?
Die Scheiwe soli dr Mari (usw.) sein9.
Strigături asemănătoare există la şvabii sătmăreni, pentru care ERNST HAULER 10 atestă aruncarea discului de
foc până în zilele noastre. E drept că din anii 1970 Scânteia (der Funke) se aduna doar simbolic, pentru că
combustibilul era asigurat de către C.A.P. După ce flăcăii au colindat străzile comunei pentru a aduna
combustibilul, o luau spre locul focului, cântând un "Cântec al scânteii". Pentru a minimaliza pericolul focului
în comune, locul desfăşurării era mereu un deal sau o pantă (de ex. la Şandra şi Homorodu de Jos). Dacă
lipseau dealuri din perimetrul comunei (de ex. la Ghilvaci, Căpleni sau Ciumeşti), se ridica o claie de paie pe
păşunea satului. Flăcăii aprindeau un singur foc, dar în comune mai mari ca Moftimi Mare sau Ardud, flăcăU
se organizau după străzi sau cartiere.
Modul de desfăşurare a sărbătorii se aseamănă la toţ:i şv~bii sătmăreni . Prăjina (Funkestock) se
împleteşte cu paie, în care se pune uneori o păpuşă (vrăjitoare) . ln apropierea locului se aşează oblic o
scândură sau o uşă pe un butoi. De această scândură se loveşte discul din lemn aprins pentru a zbura cât mai
departe la vale. La sărbătoare participă toată comunitatea. Seara la ora şapte, când sună clopotul, fata cea mai
mare a comunei aprinde stogul, doar la Ardud funcţ:ia ei e prduată de responsabilul ceremoniei. Flăcăii îşi
aprind discul (şaiba) de lemn la foc, îl fixează în prăjină şi îl învârt până când îşi spun dedicaţ:ia şi aruncă
discul. Primele dedicaţii sunt adresare persoanelor de seamă ale comunei: primarului, preotului, învăţătorului,
iar după război preşedintelui C.A.P.-ului şi directorului şcolii comunale. Dedicaţia conţine o întrebare urmată
de răspuns, de ex.:
Schiebi Scheibei, i wieam soli diea Scheib sei? TVispunsul e:
Diea Scheib soo i dr llichter sei (pentru primarul).
Urmează dedicaţii adresate flăcăilor şi aleselor inimii, în aşteparea nunţ:ii perechii, de ex.:
Schiebo, Scheibei aus undei,
Diea Scheib soli in Franz und seitn lieabe Mensch sezY
Uneori se foloseşte ocazia pentru a critica abuzurile autorităfilor bisericeşti şi laice, după cc adulţii s-au retras
în birt sau într-o pivniţa, spre "a stinge focul". Pentru asemenea critici s-a interzis acest "foc păgân" la Belciug,
în anul 1914. lnterdicţ:ia nu s-a respectat, la fel nu s-a respectat interdicţia sărbătoririi hramului bisericii timp
de trei zile în timpul recoltei. Discul încins la foc se înţdegea ca simbol al soarelui care revine primăvara, iar
puterea magică a resturilor carbonificate era folosită ca mijloc împotriva furtunii. Se presupunea ca arderea
acestora va apăra casa de trăznetel 1.
Şi la şvabii din Haj6s (în Bacica) se sărbătorea- Duminica Focului viu (Schoiblesunntag), dar în locul
discurilor de lemn încinse la foc se aruncau cartofi încinşi, fixaţi pe un băţ. Aceste "scântei" nu s-au dedicat
numai persoanelor onorate şi iubite, dimpotrivă, s-au aruncat şi pentru prosperitatea holdelor. E demn de
remarcat că şi populaţ:ia maghiară a preluat acest obicei şvăbesc, denumindu-l sqjbrikozas (Scheibenschlagen) 12.
După părerea etnografului austriac PAUL KAUPMANN, obiceiul aprinderii Focurilor vii se poate
desfăşura simultan cu rostogolirea roţ:ilor aprinse şi aruncarea discurilor de lemn încinse, dar şi ca obicei
independent, şi nu numai în duminica lnvocavit (prima din Postul Mare). Dimpotrivă, aprinderea Focurilor
de Paşti şi de Sânziene era răspândită în toată Austria, iar rostogolirea roţilor încinse se întâlnea în landurile
Austria Superioară şi Carintia (Karnten) care sunt apropiate de regiunea suabo-alemanică (din Elveţia şi
Baden-Wiirttemberg). E vorba de obiceiuri arhaice, în l egătură poate cu un străvechi cult al Soarelui sau al
1

HAULER 1978, S. 96-98.
KON7.IG 1950, S. 80.
9 MANHERZ/WIW 1987, S. 84 f.
10 HAULER 1978, besonders S. 99-103.
11 HAULER 1978, S. 103 f.
12 MANHERZ / Wrw 1987, S. 84 f.
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trezirii roadelor, în orice caz obiceiuri precreştine. Grija populaţiei agrare pentru prosperitatea holdelor în
cu alte strădanii cultice pentru obţinerea unui ciclu agrar îmbelşugat au generat aceste obiceiuri de

legătură

pnmăvară13.

2. Moş Niculae (Sfântul Nicolae, Klaus)

şi

alaiul lui

Ciclul obiceiurilor de Crăciun începe cu Postul de Advent (adveniat domini, 4 săptămâni înainte de
Crăciun) care pregăteşte sărbătoarea Naşterii Domnului. În tradiţiile acestui interval acţionează diverse figuri
religioase şi laice care se conccntrea:7.ă în 6 decembrie, ziua episcopului de Myra (Asia Mică, în sec. al 4-lea), a
Sfântului Nicolae, Moş Niculae, Mikulas (hi. Nikolaus). În evoluţia obiceiului, Sfântul este însoţit de un
sluiruc (Knecbt), un personaj negativ, probabil un reflex al diavolului, care pedepseşte copiii răi. La originea
obiceiurilor de Crăciun stau nu numai sărbătoarea creştină, ci şi reminiscenţe romane şi chiar orientale.
Romanii au sărbătorit în luna decembrie saturnaliile, la care s-au inversat toate valorile ca şi în timpul
carnavalului: domnul a devenit servitorul sclavului, binele s-a schimbat în rău, bărbaţii în femei etc. Vechea
sărbătoare agrară romană, dedicată zeului ogoarelor, s-a îmbogăţit în epoca împăraţilor cu obiceiuri orientale.
Şi sărbătoarea germană uneşte tradiţii multiple. Înâlnirca personală cu Sfântul Nicolae provine de la şcoWe
mănăstireşti. Pe de altă parte, perindarea alaiului său zgomotos, de fapt o tranziţie spre ritualuri de fertilitate,
provine din tradiţii romane. Iniţial se reprezentau puterile dăunătoare ale iernii, cu scopul de a Ic izgoni, cum
se vede şi în obiceiul perindării "Duhurilor rele" (Schiache Perchten) austriece în ziua Sfântului Nicolae.
Elemente asemănătoare s-au păstrat în ziua lui Klaus (Klâsctag) în zona Sătmarului. În ajunul zilei de 6
decembrie personajele denumite Kla11s-ii (die Klâse), umblând seara din casă în casă. Flăcăii de 21 de ani,
recrutaţi pentru armată, alegeau actorii pentru jocul scenic. Aceştia erau: Cei albi (un fel de îngeri), Cel Negru
(eufemism pentru diavol), Moartea şi Saltea11a Cii paie (Strohsack). Flăcăii organizatori au procurat costumele şi
fructele împărţite după joc copiilor. Primii patru Klaus, Cei albi, erau costumaţi cu un jupon alb şi o cămaşă la
fel, un fular colorat pe umeri şi o căciulă de Klaus din hârtie albă, ornamentată cu stele şi dungi argintii Pe
piept purtau un lanţ cu perle. Moartea era costumată asemănător, dar purta un fular albastru şi o coasă de
lemn. Salteaua purta nădragi largi (şvăbeşte Guatje, din magh. gatya), legaţi la călcâie şi umpluţi (ca şi cămaşa
largă) cu paie. De aici rezultă funcţia acestei măşti a fertilităţii, de tipul unui Erbsenbiir (Urs împletit) din
tradi~ile vechi ale fărşangului. Semnificativă e şi masca demonului din blană de iepure. Cel Negru era îmbrăcat
complet în negru, inclusiv paltonul (cojocul) fiind de această culoare. De pe o centură largă din piele îi atârnau
10-14 ralange. Faţa îi era acoperită cu o mască de diavol cu coarne, scoţând o limbă roşie. Îl conduceau doi
flăcăii legat cu un lanţ şi ameninţat cu un bici din nuiele împletite cu o sârmă. Cel Negru trebuia să fie puternic
şi să $perie copiii.
Acţiunea jocului e următoarea: Înaintea jocului, în seara de ajun, Cei albi erau examinaţi (de ex. la
Homorodu de Jos) de preotul comunei în chestiuni de credin~ă, în timp ce Cel Negru înconjura de trei ori
biserica, făcând larmă cu talangele atârnate de centură. După aceea porneşte alaiul. În fa)!' grupului merge un
băiat cu un clopoţel, cerând permisiunea de a intra în casă; de regulă nu-l refuză nimeni. lntâi intră Cei albi cu
salutul creştin "Lăudat fie Isus Cristos". Apoi caută copiii casei şi îi examinează dacă ştiu să se roage şi au
învăţat bine la religie. Între timp, Saltea11a se târăşte prin camera pe patru labe şi poartă în spate !vfoartea care-şi
bace coasa, exclamând: "Miros carne de om!" Pentru a mai linişti copiii, Cei albi îi spun şi ghicitori, de ex. "De
ce fuge iepurele mai tare decât câinele?" (Pentru a-şi salva viara, în rimp ce câinele fuge doar pentru a face rost
de mâncare). Părinţii sunt întrebap de purtarea copiilor: cei buni şi harnici sunt răsplătiţi cu mere şi nuci, iar
cei răi sunt pedepsiţi cu biciul. Cei albi primesc bani pentru jocul lor şi pleacă împreună cu Moartea, iar Salteaua
se milogeşte pe motivul că o doare burta. Primeşte şi ea nişte bani pentru a merge la. medic. După ce iese din
cameră intră Cel Negru cu conducătorii lui, sună cu clopotele şi cere copiilor să se roage. Apoi se învârte cu
fetele mai mari şi le unge cu funingine. Înaintea plecării, îi răsplăteşte şi el pe copiii cei buni cu mere, nuci şi
bomboane.
Până când actorii se perindau prin toate casele comunei, trecea de miezul noppi şi pe timp rău
~cremonia era trudnică. Drept răsplată li se pregătea o cină copioasă în casa în care îşi dezbrăcau costumaţia.
In comunele care nu men~ncau jocul cu întreg alaiul, sfântul Episcop Nicolae venea personal la copii pentru
a-i răsplăti sau a-i pedepsi. Acest obicei îl aduseră devii de la şcolile secundare orăşeneşti. Ajunul lui Moş
Nimlae (Klâseabet) era un moment de seamă în comunele şvăbeşti. Iar în ziua de 6 decembrie veneau naşii la
finii lor cu un cadou de Sfântul Nicolae: colaci, nuci, mere, mai nou şi alte fructe, legate într-o pânză. Cu
această ocazie, îi întrebau pe copii de sănătate, de necazuri şi de succesele lor şcolare.
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Crăciun

În toate regiunile germane, dar şi în Ungaria, Italia şi Franţa de sud se întîlneşte pomul de Crăciun
însoţit de

ieslea cu copilul sfânt, Cristos (Weihnachtskrippe). Cea mai veche iesle atestată documentar este cca
de Sfântul Francisc de Assisi din localitatea Greccia, datând din anul 1223. Se cunosc primele iesle cu
copilul Cristos în Germania din sec. al 17-lea, aduse din Italia prin Tirol şi realizate în continuare de arta
populară. Din jocurile de Crăciun bazate pe "legănatul copilului", datate din Salzburg încă în sec. al 10-lea, se
dezvoltau cîntecele specifice de Crăciun. Acestea erau cântate mai întâi de corurile de copii ale şcolilor
mănăstireşti în limba latină. La şvabii sătmăreni se întâlneşte atât practicarea cântecelor de Crăciun, cât şi
redarea scenică a Jocttlui Bethlehmm/11i (Bethlehemspiel), precum le-a descris STEfoAN KocH 14 . În ajunul de
Crăciun s-au grupat copiii şi tineretul la şvabi penrru a prezenta cântece cum ar fi: "Îngerul a coborât din cer"
sau "Ciobani, treziţi-vă din somn". Se aşezau în faţa ferestrelor iluminate, cereau voie şi îşi cântau repertoriul.
Gospodina le mulţumea cu felii de mere sau pere uscate, nuci sau dulciuri. Copiii urau sărbători fericite şi
plecau.
Mai complexe erau jocurile Bethlehemului. O variantă simplă era realizată de trei fete îmbrăcate în alb
şi care purtau nişte panglici, reprezenând, pesemne, îngerii vestitori. Primul copil le anunţa cu un clopo1el.
Petele păşeau în casă şi salutau "Lăudat fie Isus Cristos". O fată purta o păpuşă îmbrăcată în mătase, purtînd
un lanţ cu mărgele, simbolizând copilul !isus. Intonau în duet cântece de Crăciun, de ex.: "Ni s-a născut un
copil divin în grajdul din Bethlehem". Intre timp purtătoarea leagănă păpuşa, oferind-o pentru legănat ş1
copiilor casei. Actriţele erau răsplătite, ca de obicei, cu monede sau felii de mere uscate şi porneau mai
departe. Copiii erau de 11-12 ani. Formau grupe care îşi împărţeau străzile în care jucau.
O variantă mai complexă era realizată de un grup de băieţi costumap. Primii doi reprezintă îngerii
care cântă şi aşează pe masă o bisericuţă şi un grajd din Bethlehem, confecţionate de părinţii lor. Urmează
patru ciobani care se plâng de frigul nopţii de iarnă şi se întind pe jos să doarmă. Apoi apare un înger care
vesteşte bucuria Nopţii Sfinte. Ciobanii se trezesc şi se sfătuiesc ce cadou să aducă copilului la Bethlehcm;
propun să aducă lapte, unt, un miel şi lână. Apoi pornesc la drum, înconjurând masa şi intonează un cîorec
creştin despre ciobani, datând încă din timpul colonizării şvabilor. Băieţii care reprezentau ciobanii purtau
cojoace, pălării largi şi bastoane ciobăneşti cu nişte clopoţei care sunau ritmic cînd păşeau. Ciobanii care adoră
Copilul divin, primesc drept mulţumire nişte monede de la gospodar, urează familiei sărbători fericite şi
pornesc spre casa următoare.
Ni se transmite că Jocul din Bethlehem iniţial, adus de coloniştii şvabi din patria lor, Suabia
Superioară (Wiirttemberg), cu timpul nu s-a mai practicat şi s-a dat uitării. STEFAN KOCH, pe atunci dascăl la
Socond, a notat în 1934 doar varianta simplă, cântată de cele trei fete. După primul război mondial,
reprezentanţii bisericeşti maghiari au încercat să introducă în copmnele şvăbeşti o variantă trivială a Jocului
din Bethlehem, în limba maghiară, dar acest text nu a fost acceptat. in anul 1928 KOGf a oferit elevilor săi
din Homorodu de Jos varianta descrisă mai sus, care, de atunci, s-a realizat în comună, fiind preluată în 1934
şi la Socond.
iniţiată

4. Împrumutul altor obiceiuri
Trebuie remarcat că şvabii sătmăreni şi-au păstrat obiceiurile şi tradiriile aproape neschimbate. Desigur că e
posibil şi împrumutul unor elemente din obiceiuri străine, după cum ne arată obiceiul de iarnă denumit el
Niklăschen (Nicuşorul) din Dudeştii Noi (lll .Banat). in această comună - ca şi în multe altele - copiii se
aşteptau ca în noaptea de 6 decembrie un personaj supraomenesc Ic va umple farfuriile şi pantofii cura~,
aşezaţi în ferestre, cu mere, nuci, prune uscate şi dulciuri. Iar în seara de ajun umbla NiC11şorul prin străzile
comunei. Acest personaj mitic era reprezentat de doi flăcăi înveliţi în cerceafuri, unul călare pe un măgăruş
(adică un cap de măgar fixat pe o prăjină). Această rechizită era preluată din zonele Mozelei şi ale râului Saar,
de unde provin şvabii bănăţeni din Dudeştii Noi. Primul actor venea deci călare pc măgar şi ţinea cadourile
pentru copii într-o traistă. Cel de-al doilea, denumit Klatvang", era - ca şi Salteaua cu paie la şvabii sătmăreni un diavol şi în acelaşi timp un demon al fertilităţii, personaj contrastând cu Sfântul Nicolae. Accesoriile lui.
constau dintr-o creangă bifurcată cu o talangă şi un cioc din lemn cu care clămpănea şi muşca (sau Înfepa)
copiii răi. Pentru a-l îmblînzi, băieţji curajoşi îi puneau nişte monede în cioc. De fapt, în cazul Nicuşomlui s-a

1•
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preluat din comunele vecine un obicei de iarnă românesc. De aceea şvabii îl denumesc Nfoş Crăd11n românesc
(walachisches Chrischtkindl) t<>.
Etnograful bănă~can ERICH LAMNlERT vede în această Capră sau ŢNml, element al obiceiurilor
româneşti de iarnă, un cult agro-pastoral al fcrrilităţii. Se ştie că în Moldova s-a transmis chiar şi jertfirea
simbolică a unui ţap 17 • LAJvli\lERT merge şi mai deparre, constatând asemănări dintre Capra românească, Ţapui
de lamă Qulbock) din Scandinavia şi Capra (I-Iabergeif3) din zona montană alpină, transmise probabil prin
transhumanţă sau alte relaţii străvechi dintre diversele culturi europene. Aici se cuvin câteva precizări.
1. Sărbătoarea nord-germanică ]ul era celebrată în mijlocul iernii pentru a obţine trezirea Soarelui şi
sporirea fertilităţii câmpului. Există legături Între acest ritual şi zeul nordic al fertilităţii Thor (Donar) care era
imaginat de popoarele germanice într-o cărup sau sanie trasă de nişte ţapi (poate şi reni). În Suedia apare la
mijlocul iernii figura Ţap11/11i de lamă, un personaj costumat care în preajma Crăciuolui vine în comune, se
anunţă strigînd şi aruncă darurile în casele gospodarilor. Acest obicei, denLJmit }11/klapp, migrează din
Scandinavia în nordul Germaniei după anul 1648 (sfârşitul războiului de 30 de ani), odată cu stăpânirea
suedeză în MeckJenburg Qand în nordul Germanici).
În landul austriac Stiria (Steiermark, către Slovenia) participă CaM Bălan (Schimmcl) şi Capra
(HabergeiB) la cortegiile ceremoniale agrare. E vorba de flăcăi înveliţi în cerceafuri, purtân<l un cap de caJ sau
ţap cu fălci flexibile. Se vede aici paralela cu obiceiul românesc, în care flăcăul mascat poartă o prăjină cu un
cap de ţap sculptat în lemn. Pălcile rechizitei se pot trage cu o sfoară ca să clămpilne. Grupul ceremonial
mergea din casă în casă, însoţit de un taraf. Capra purta t.alange, bătea prăjina de pământ şi clămpănea din fălci
în tactul muzicii•s.
Capra românească corespunde cu Ţap1tl de lamă din Scandina\'ia şi Capra din Austria alpină. Tranziţ:ia
geograficii, 1 cmporală (în ciclul anului) sau funcţională a unor obiceiuri sau elemente ale lor este un fenomen
destul de frecvent în etnografie. Astfel Ţapul cu fălci zornl'iitoarc apare simultan în zone geografice îndepărtate
(Scandinavia, Alpi, Carpaţi), la mijlocul iernii, adică de Crăciun, de Anul Nou sau la cortegiile ceremoniale
agrare în decursul farşangului. Astfel se poate explica şi preluarea Caprei româneşti în alaiul lui Moş Niculae.
Probabil că această Capra a înlocuit personajul iniţial Krampus (Knccht Ruprecht, respectiv Cel Negro la şvabii
sătmăreni), iar zornăitul lanrului la Cel Negm s-a înlocuit cu clămpănitul fălcilor animalului, precum în alte
locuri cu clămpănitul ciocului unei berze.
Din cauza migraţiei unor obiceiuri sau clemente folclorice în mai multe cercuri culturale înrudite se
găsesc elemente asemănătoare şi chiar identice, şi în regiunea cercetară de noi. De aceea ne revine sarcina să
notăm aspecte comune în etnografia Bazinului Tisei Supen·oare, explicându-Ic originea şi încadrându-le în
complexele culLUrale şi etnografice mai largi ale acestei regiuni.
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Aspecte ale etnografiei

şvabilor sătmăreni

- Aspecte comune în etnografia Bazinului Tisei Superioare, în contextul unor complexe culturale
mai largi.

şi

etnografice

PLANUL EXPUNERJI

1. Carnavalul (Fasnet)

şi

Duminica focului viu (Funkensonntag)

- Fasching, Faschank < vast-schank;
rom. farşang, fărşang, magh. fasang, farsang, farsâng, serbocr. fasenk, fasenke
- Prima dumincă din Postul Mare de Paşti: Duminica Invocavit
Focul viu-+ Funkasonntig (Duminica scânteilor), Scheibensonntag (Duminica discurilor), Hutzelsonntag
(Duminka fructelor uscate)
2.

Moş

Niculae (Sfântul Nicolae, Klaus)

şi

alaiul lui

- Sfântul Nicolae, în 6 decembrie: episcop din Myra (Asia Mică, sec. al 4-lea)
Heiliger Nikolaus -+ Moş Niculae, Mikulas (atât Sfântul episcop Nikolaus cât şi servitorii lui: Knecht
Ruprecht, Krampus, CeJ Negru)
- NIKOLAUS -+ Klaus -+ Santa Claus (american; Moş Crăciun = Weihnachtsma1111 şi nu Copilul Iisus
Christkind, de fapt un anacronism)
- La şvabi: jocul scenic Klaus-ii (Klausen), în ajunul zilei de 6 decembrie. Personaje: Cei albi (îngerii), Cel
Negru (eufemism pt. diavolul), Moartea (motivul creştin "vanitas, vanitatem"), Salteaua cu paie (mască a
fertilităţii - Erbsenbiir din fărşang)

=

3. Obiceiuri de

Crăciun

- Jocul de Bethlehem: 1. Trei fete în alb leagănă Copilul Sfânt;
2. lnger în alb şi ciobani ca actori; joc scenic preluat de şvabi din Wi.irttemberg

4. Imprumutul altor obiceiuri
- Jocul scenic: Niklaschen (Nicuşor) din Dudeştii Noi (Banat), vine călare pe un măgar simbolic, însoţit de
KlaJJJang cu un cioc, de fapt Capra sau Ţurca
- Legături între Capra (rom.) -+ Ţapul de iarnă Qulbock) din Suedia şi-+ Capra (Habergeif3) din Austria
alpină.

- Migrapunea geografică şi în decursul anului a obiceiurilor
Aspecte comune în etnografia bazinului Tisei Superioare, în contextul unor complexe culturale
etnografice mai largi.

ş1

Cercetările

pluridisciplinare de teren - modalităţi de investigare
a patrimoniului imaterial
Daniela Bălu

Înglobată mulţi ani în conceptul general de cultură spirituală, noţiunea de patni11oni11 illlale1ial s-a impus
tot mai mult în terminologia de specialitate, sistemului de valori cuprinse în această categorie patrimonială
acordându-i-se o atenţie tot mai accentuată. Chiar şi în activitatea muzeistică, axată în principal pe domeniul
patrimoniului material, s-a renunţat treptat la conservatorismul limitat al cercetării şi valorificării stricte a
culturii materiale, lărgindu-se implicit aria cercetărilor şi către patrimoniul spiritual. i111alerial, expresie a
modalităţii fireşti, complete, de cercetare şi relevare a oricărei civilizaţii.
Specialiştii clin muzee au considerat o perioadă îndelungată că rolul lor este acela de a stuclia doar
patrimoniul material, manifestând uneori chiar reticenţe faţă de muzeografii cc doreau să se implice în
cercetarea patrimoniului imaterial, motivând că acesta ar fi un domeniu aferent cu precădere institutelor de
cercetare. Din fericire, cercetările pluridisciplinare de teren au diversificat tematica de investigare, incluzând în
planurile metodologice o abordare bivalentă a fenomenelor şi faptelor cercetate (material-imaterial),
potenţând conţinutul şi viziunea de ansamblu asupra valorilor culturale.
Anchetele pluridisciplinare de teren, realizate prin observape directă sau indirectă, sunt efectuate
deseori ca o necesitate a completării sau confirmării unor informaţii ob ţinute în cercetările documentare de
arhivă, fiind sistematizate ştiinţific în baza unei tematici prealabil stabilite, tipurile de instrumente utilizate
(chestionare tematice, fişe audio-video, ghiduri de interviu, casete audio-video, filme foto-DTA, etc.),
constituindu-se frecvent în suporturi de înregistrare a valorilor patrimoniului imaterial .
Programele de cercetare ale Muzeului Judeţean Satu Mare, în special cercetările de salvare, au un
caracter extensiv atât prin aria geografică de desfăşurare, cât şi prin tematica abo rdată, încercând să asigure o
balanţă echilibrată între studierea valorilor culturale materiale şi imateriale, considerându-Ic un tot unitar ce
defineşt~ sistemul integral al construirii identităţii ecnoculturale.
Imbinarea metodelor de cercetare, respectiv a documentării arhivistice cu anchetele de teren, alături
de caracterul pluridisciplinar (istorie, etnografic, lingvistică, antropologic, arhitectură, etc.), a oferit
posibilitatea desfăşurării unor cercetări cc au la bază principiul etnografiei istorice, prin shlclierea
comunităplor etnice din perspectivă istorică.
Pentru exemplificare prezentăm următoarele programe:
1. Românii din bazinul Tisei S ttperioare în secolele X VIII-X,,'<..
2. Ro111â11ii transilvăneni 111 arhivele Episcopiei greco-catolice de Munkacevo.
3. Cult11ra 111aterială şi spirit11ală din bazinul Tisei Superiorire. Influenţa pop11l11/iei germane asupra t11lturii celorlalte etnii.
4. Mi11orilalta ucrai11ea11ă din 11ord-vestul României.
Aceste tipologii au fost completate cu cercetări monotematice, marca majoritate fiind axate pc
problematica cercetării patrimoniului imaterial. Exemplificăm în acest sens cu câteva clin temele abordate:
1. Practici cutumiare din zona Codru.
2. Trecerea de la tradiţional la modem în rara Oaş11l11i - 1it11rile de trecere. Relaţiile intetpersonale din cadml COVJUl1ită,tilor

male.
3. Mobilitate transfrontalieră şi pl11ralitale etno-culturală la volohii din Transc(l'fpatia.
Chiar şi în cazul cercetărilor monotematice s-a optat frecvent pentru un caracter pluridisciplinar,
colaborarea clintre etnografi, lingvişti, istorici, antropologi, având menirea de a diversifica informaţional
materialul rezultat. S-a constituit astfel o arhivă ştiinţifică cu o bază de date înregistrate pe diverse suporturi
(papetare, video, foto, CD-uri, casete audio), realizându-se concomitent, alături de identificarea valorilor
patrimoniale imateriale, inclusiv protejarea acestora, prin arhivarea lor cu ajutorul ·mijloacelor tehnice
moderne.
Dacă conservarea in situ a culturii imateriale este clin ce în ce mai greu de realizat datorită multitudinii
factorilor exteriori care influenţează autenticitatea acestora, determinând chiar clispariţia lor, conservarea
patrimoniului imaterial pe suporturi tangibile poate constitui soluţia salvatoare, fiind probabil una dintre
pupnele forme de rezaurizar~ a valorilor spirituale tradiţionale, perpetuate mai ales prin modalităţi orale de
exprimare.
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Perisabilitatea patrimoniului imaterial determ ină implicit intensificarea activită~i de salvare, depistare
şi arhivare a acestuia, în formele sale cele mai heteroclite de manifestare. În acest sens, cercetările
pluridisciplinare au meritul şi rolul de a evidenţia, alături de aspecte ale culturii materiale, ontologia orizontului
mentalitar, etnocultura unei comunităţi sau fenomenele de conculturaţie, comportamentele sociale individuale
sau de grup, mentalităţi identitare sau colective, formele de existenţă comunitară, coduri identitare.
Concomitent, anchetele pluridisciplinare de teren reprezintă o sursă veritabilă de informaţii orale, deseori
conţinutul acestora împletind armonios caracterul etnografic cu cel al istoriei orale. Drept urmare, este limitată
şi insuficientă rezumarea valorilor patrimoniului imaterial doar la cele folclorice, comprehensiunea formelor
sale de manifestare trebuind să cuprindă aria largă de manifestare a valorilor identitare culturale.
Decriptarea acestor contexte etnoaxeologice şi tazaurizarea lor este cu atât mai necesară cu cât,
ameninţate fiind de 11nifo-rmizare C11/turală şi de globalizare, există pericolul iminent al denaturării conţinutului şi
formei originare de manifestare, sau chiar al înlocuirii totale cu nonvalori importate sau inoculate prin
intermediul mijloacelor informaţionale actuale.
Cunoaşterea şi popularizarea pc scară cât mai largă a valorilor tradiţional e, atât materiale cât şi
imateriale, inclusiv utilizând modalităţile informaţionale moderne frecvent utilizate şi apreciate de publicul
larg, în special de tineret, transmiterea prin instrumente scrise (lnternet, reviste, cărţi, cataloage, broşuri
informative, etc.) sau audio-video (casete, CD-uri, filme, colocvii, seminarii, etc.), organizarea unor manifestări
culturale de revitalizare a creaţiei tradiţionale (târgul meşterilor populari, concursuri de liceratură, dansuri,
obiceiuri, spectacole folclorice, tabere de cercetare, etc.), reprezintă doar câteva ~jloace concrete de abordare
a problematicii păstrării autenticităţii patrimonjale.
Realitatea a demonstrat că implicarea în acest domeniu a persoanelor lipsite de o pre~'itire adecvată,
poate determina o alarmantă denaturare a sensului ş i conţinutului real al manifestării respective, căzând în
deriwriu sau, chiar mai grav, în grotesc, prin intromisiunea unor episoade false, regizate, ce nu au nimic în
comun cu praxisul ancestral. Există în ţară ansambluri ce pretind că valorifică folclorul autentic , fonnapi care
mai mult din interese financiare îşi autoarogă aceste atribuţii, marginali7.ând deseori manifestările de la sale,
care, cu certitudine sunt mult mai originale decît cele "prefabricate" pe scenele orăşeneşti. Dată fiind această
stare de fapt, specialiştilor le revine nu numai rolul cercetării, conservării şi înregistrării patrimoniului
imaterial, ci ş i rolul de a combate carenţele manifestărilor ce escamotează simbolurile şi valorile tradiţionale.
Considerăm că numai o cercetare bivalentă a celor două "stări" specifice patrimoniului cultural, şi
anume a celui material şi imaterial, prin reliefarea implicită a caracterului pendant dintre cele două categorii
patrimoniale, constituie modalitatea completă de cercernre şi abordare ştiinţifică a acestei problematici. De
asemenea, trebuie înlăturată bariera artificială ce s-a creat prin prezentarea distinctă, separată a valorilor
civilizaţiei urbane de cele ale civilizaţiei rurale, fiind necesară adoptarea unei maniere mult mai elaborate de
studiere a corelaţiei dintre cele două civilizaţii, valorile patrimoniului imaterial fiind atribute atât ale mediului
urban, cât şi ale celui rural.
Cultura contemporană este şi ea creatoarea propriilor valori patrimoniale imateriale, contribuind la
îmbogăţirea fondului cultural tradiţional, împreună generând specificul etnocultural naţional ce se impune a fi
păstrat mai ales în contextul globalizării şi uniformizării culturale, realitate cc vine să ne demonstreze că până
şi valorile considerate mult timp ca fiind imuabile, pot fi escamotate.
Valorificarea ştiinţifică, alături de popularizarea prin metode şi tehnici moderne C:lre au menirea de a
capta atenţia ş i interesul tinerelor generaţii îndrituite să moştenească şi să transmită tezaurul cultural, se pot
constitui în modalităţi pertinente de salvare şi revitalizare a patrimoniului imaterial, atitudini ce se impun cu
atât mai mult cu cât acest patrimoniu are şi menirea de a forma sau modela comportamentele culturale ce
stau la baza relaţiilor intra- şi extracomunitare. Cunoaşterea şi acceptarea alterităţii etnoculturale devine tot
mai stringentă în actuala conjunctură a globalizării, iar în competiţia de impunere a valorilor tradi~onale vor
câştiga cu siguranţă acele etnii care şi-au conservat autenticitatea, dar, mai ales au ştiut să-şi impună pe plan
european sau mondial propriul patrimoniu material şi imaterial .
Cercetările pluridisciplinare de teren vin în sprijinul acestor deziderate, iar programele cc stau la baza
lor împletesc comprehensiunea valorilor spirituale cu a celor materiale, şi chiar dacă timpul poate modifica
mai mult sau mai puţin structura ori modalitatea de manifestare a acestora, înregistrarea şi arhivarea lor în
baze de date informatizate constituie nucleul original din care se pot extrage caracteristicile specifice fiecărei
culturi. În acest sens, rezultatele cercetărilor întreprinse de Muzeul Judeţean Satu Mare în perioada anilor
2000-2004, se concretizează prin crearea unui fond documentar constituit din: 663 casete audio, 1111 filme
foto, 15 casete video, 50 CD-uri, 1060 clişee, 192 chestionare lingvistice, 600 fotografii, desene, schiţe,
monografii, fişe de sat, fişe analitice de reţea socială, etc.

Cercetările pluridisciplinare

de teren -

modalită,ti de investigare a pat1imoni11!11i imaterial

287

Investigarea patrimoniului material şi imaterial, precum şi sistematizarea informaţiilor obţinute, sunt
structurate pe o tematică a cărei ergonomie se impune a fi cu claritate stabilită, înlăturându-se astfel
amatorismul sau lipsa de finalitate, implicit de rezultate concrete a cercetărilor întreprinse. Pentru susţinerea
acestor afirmaţii vom reda în cele ce urmează unul din programele pluridisciplinare desfăşurate în anii 2000,
2001, 2002, având ca temă de cercetare Cultura materială şi spirituală din bazinul Tisei Superioare.
Influenţa popula,dei germane asupra culturii celorlalte etnii, program organizat de muzeul nostru, în
colaborare cu Institutul de Istoria şi Etnocultura Şvabilor Dunăreni, dio Ti.ibingen.
Scopul: cercetarea, evidenţa, conservarea şi valorificarea ştiinţifică a patrimoniului cultural specific
germane, precum şi a celorlate etnii din Bazinul Tisei Superioare (români, maghiari, ucraineni,
slovaci, rromi).
Metode de cercetare: - anchete pluridisciplinare de teren (etnografi, istorici, lingvişti, arhitecţi);
- interviuri tematice pe baza chestionarelor de specialitate;
- cercetări arhivistice;
Materiale scrise:
- fişa de sat
- fişa audio şi de informator
- ghiduri de interviu
- chestionare tematice
- chestionare de uzantă
, a limbii
- fişe analitice (gospodării, construcţii, unelte, etc.)
- fişe analitice de reţea socială
Suportul de înregistrare a materialului:
- casete audio
- casete video
- filme foto
- diapozitive
- dischete, CD-uri
minorităţii

I. PLANUL DEZVOLTAT AL CERCETĂRII
1. Delimitarea zonei de cercetare şi aproximări asupra evoluţiei satelor. Aspecte antropogeografice şi

de istorie locală:
- Istorii orale ale satului.
- Puncte de contact cu satele celeilalte zone.
- Date privind primele atestări ale fiecărei localităţi, tradiţii şi legende despre vechimea satului, mărimea,
aşezarea pe actuala vatră, cauze, explicaţii, etc.
- Narativele locale privind venirea şvabilor. Tradiţii despre cel ce i-a adus.
- Dacă satul este un punct de contact cu satele altei microzone. Prin ce poate fi evidenţiată această situaţie?
2. Probleme generale de istorie socială
- Neamuri de germani.
- Neamuri de maghiari (nemeşi sau iobagi).
- Neamuri de români (nemeşi sau iobagi).
- Neamuri amestecate.
- Sate preponderent germane, unde diferenţierea socială şi etnică s-a păstrat.
- Sate mai amestecate.
- Sate unde diferenţierea socială s-a pierdut.
- De când nu se mai ţine seamă de nemeşi şi de iobagi?
- Schimbări produse în sistemul de privilegii.
- În care din categoriile tipologice se încadrează localitatea cercetată? Prin ce evenimente se explică evoluţia
lor?
- Mărimea averii şi funcţia ei socială. Împărţirea averii şi fărâmi~area ei prin creşterea populaţiei. Modificări în
sistemul cutumiar de împărţire a averii?
- Averea în pământ şi averea în vite. Statusul social al familiilor.
- Cum s-a dezvoltat satul în fiecare perioadă? Descrieri pe baza interviurilor.
3. Stratificări între sate din perspectiva istoriei sociale
- Sate mai închise şi mai deschise contactelor interculturale.
- Fenomenul migraţional şi consecinţele lui asupra fiecărui tip.
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- Navetismul şi industrializarea comunistă.
- Situaţia actuală.
4. Evoluţia istorică a habitatului în raport cu evolu,tia formelor de proprietate
- Până la primul război mondial.
- În perioada interbelică.
- Între anii 1950-1989.
- În ultimii zece ani.
5. Fişa de sat
- urmăreşte încadrarea istorico-geografică a satului (comunităţii cercetate):
- date istorice
- date geografice
- tipul aşe7.ării
- populaţie: emic, socio-etnic, specific, ocupaţii
- arhitectura caracteristică
- bibliografie
- observaţii

II. ASPECTE DE VIAŢĂ SOCIALĂ.:
Tematica propusă:
- probleme de istorie socială: neamuri, populaţii conlocuitoare, privilegii;
- sate "închise"/"deschise" contactelor interculturale (fenomenul migraţional, industrializarea);
- habitat şi formă de proprietate (evoluţie istorică: până la primul război mondial, interbelică, între 1950-1989,
ultimii zece ani);
- viaţa de familie şi organizarea juridică: sistemul de transmitere a averii, zestrea, moştenirea;
- sistemele de înrudire (rudenia de sânge, prin alianţă, spirituală);
- vecinătatea (implicaţiile în muncă);
- prestigiul social (forme de manifestare);
- modalităţi de reglementare a comportamentului social;
- via~a cotidiană (titluri şi numiri, formule de salut, de despărţire, regulile ospeţiei şi politeţii, alimentaţie);

III. ASPECTE ANTROPOLOGICE:
Tematicapropusă:
- implicaţiile aspectului fodc în

viaţa socială (handicapaţii, marginalizaţii,

tipul standard

şi

idealul de

fizică);

- neamurile şi imaginea unuia despre celălalt;
- străinul (veneticul);
- relaţii între na~onalităţi conlocuitoare diferite;

IV. ASPECTE RELIGIOASE:
Tematica propusă:
- confesiuni (inter-rdaţii);
- particularităţi de cult religios;
- organizarea bisericii: dări, implicaţii în sistemul juridic, matrimonial, etc.
- sărbători religioase specifice: hramul bisericii, diferiţi sfinti şi cultul lor;
- pelerinajul: locuri sfinte, izvoare tămăduitoare, icoane făcătoare de minuni;
- că rţi religioase caracteristice;

V. ASPECTE LINGVISTICE:
Tematica propusă:
- limbile (graiurile) vorbite în comună: acasă, la şcoală, la slujbele religioase;
- limba maternă: a vorbitorului, a părinţilor şi bunicilor lui;
- limbi străine învăţate: la şcoală, la locul de muncă, de la prieteni;
- limba (limbile) preferate în diversele domenii: viaţa socială, la serviciu, la petreceri, în familie;
- limba mass-mediilor consumate: cărţi, reviste, radio, programe tv, etc.
- Umba folosită pentru activităţi intime: rugăciuni, socotit, exprimarea sentimentelor, etc.
- aprecierea folosirii dialectului.

frumuseţe
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CHE.5TTONAR PENTRU CRRCETAREA UZANŢEI LIMBII
Nr:

Data:

Locul:

Sexul:

1. Când v-aţi născut?
2. Unde v-aţi născut?
3. Unde aţi crescut?
4. Care este limba dv. maternă?
5. Care este naţionalitatea dv.?
6. Care este limba maternă a mamei?
7 Care este limba maternă a tatălui dv.?
8. Care este limba maternă a soţului/soţiei?
9. Care este naţionalitatea soţului/soţiei?
10. Unde aţi frecventat şcoala?
11. Ce fel de limbi aţi învăţat în aceste şcoli?
12. Cc fel de ocupaţie/profesie ave~/ aţi avut?
13. În ce limbă aµ învăţat religia?
14. La ce nivel vorbii următoarele limbi?
ma hiară

svăbească

ermană

română

altceva

Perfect
Foarte bine,
Însă nu rfect
Destul de bine
Nu rea bine
Abia diteva cuvinte
Nicicum

scriu şi citesc

num ai citesc

nu scriu, nu citesc

~la hiară
Germană

Română

româneste

Literatură

altceva

de s ecialitate

17. Acasă ce limbă vorbiri cu ... ? Într-o rubrică
ma hiară

ermană

româneşte

cu ărinţii
cu bunici
cu fra1i/ surori
cu copii
cu cu n oştinţe

18. Ce limbă folosiri ... ?
m

când vorb i ţi
cu animalele

hiară

văbească

em1ană

română

altceva

nJCJCUm

MI

F
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- Navetismul şi industrializarea comunistă.
- Situaţia actuală.
4. Evolupa istorică a habitatului în raport cu evolu,da formelor de proprietate
- Până la primul război mondial.
- În perioada interbelică.
- Între anii 19 50-1989.
- În ultimii zece ani.
5. Fişa de sat
- urmăreşte încadrarea istorico-geografică a satului (cumunităţii cercetate):
- date istorice
- date geografice
- tipul aşezării
- populaţie: etnic, socio-etnic, specific, ocupaţii
- arhitectura caracteristică
- bibliografie
- observatii
'

II. ASPECTE DE VIAŢĂ SOCIALĂ:
Tm1atica propusă:
- probleme de istoric socială: neamuri, pupuiaţii conlocuitoare, privilegii;
- sate "închise"/"deschise" contactelor interculturale (fenomenul migraţ:ional, industrializarea);
- habitat şi formă de proprietate (evoluţie istorică: până la primul război mondial, interbelică, între 1950-1989,
ultimii zece ani);
- viaţa de familie şi organizarea juridică: sistemul Je transmitere a averii, zestrea, moştenirea;
- sistemele de înrudire (rudenia de sânge, prin alianţă, spirituală);
- vecinătatea (implicaţiile în muncă);
- prestigiul social (forme de manifestare);
- modalităţi de reglementare a comportamentului social;
- via~a cotidiană (titluri şi numiri, formule de salut, de despărţire, regulile ospeţiei şi politeţii, alimentaţie);
III. ASPECTE ANTROPOLOGICE:
Tematica propusei:
- implicaţiile aspectului fizic în viaţa socială

(handkapaţii, marginalizaţii,

tipuJ standard şi idealul de frumuseţe

fizică);

- neamurile şi imaginea unuia despre celălalt;
- străinul (veneticul);
- relaţii între naţionalităţi conlocuitoare diferite;

IV. ASPECTE RELIGIOASE:
Tematica prop11sif:
- confesiuni (inter-relaţii);
- particularităţi de cult religios;
- organizarea bisericii: dări, implicaţii în sistemul juridic, matrimonial, etc.
- sărbători religioase specifice: hramul bisericii, diferiţi sfinţi şi cultul lor;
- pelerinajul: locuri sfinte, i:tvoare tămăduitoare, icoane făcătoare de minuni;
- cărţi religioase caracteristice;
V. ASPECTE LINGVISTICE:
Tematica propusă:
- limbile (graiurile) vorbite în comună: acasă, la şcoală, la slujbele religioase;
- limba maternă: a vorbitorului, a părinţilor şi bunicilor lui;
- limbi străine învăţate: la şcoală, la locul de muncă, de la prieteni;
- limba (limbile) preferate în diversele domenii: viaţa socială, la serviciu, la petreceri, în familie;
- limba mass-mediilor consumate: cărţi, reviste, radio, programe tv, etc.
- limba folosită pentru activităţi intime: rugăciuni, socotit, exprimarea sentimentelor, etc.
- aprecierea folosirii dialectului.
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CHESTIONAR PENTRU CERCETAREA UZANŢEI LIMBII
Nr:

Data:

1. Când v-aţi

Locul:

Sexul:

născut?

2. Unde v-aţi născut?
3. Unde ap crescut?
4. Care este limba dv. maternă ?
5. Care este naponalitatea dv.?
6. Care este limba maternă a mamei?
7. Care este limba maternă a

tatălui

dv.?

8. Care este Jimba maternă a soţului/ soţiei?
9. Care este na~onalitatea soruJui/soţiei?
10. Unde ap frecventat şcoala?
11. Ce fel de limbi aţi învăţat în aceste şcoli?

12. Ce fel de ocupaţie/profesie aveţi/aţi avut?
13. În ce limbă aţi învăţat religia?
14. La ce nivel vorbiti

următoarele
maghiară

limbi:>
şvăbească

română

germană

altceva

Perfect
Foarte bine,
Însă nu perfect
Destul de bine
Nu prea bine
Abia câteva cuvinte
Nicicum

15

ş

.. sa"scnett şi să c1t1t11n următoarel e lim b'?1

tJţt

scriu şi citesc

numai citesc

nu scriu, nu citesc

Maghiară

Germană
Română

. . .„
16 Î nce I'im b"a Cltlţl

„

Î ntr-o ru nca puteţi sa puneţi mai mu te X

;>

maghiară

româneşte

germană

altceva

Ziare, reviste
Biblia, cărţi
Religioase
Volume, poezii
Literatură de specialitate

17 A casa ce I'imbă vor

lţl

cu

maghiară

„ „

ntr-o ru

ncă

germană

putep sa

puneţi

româneşte

rna1 mu te X .

altceva

cu părinţii
cu bunici
cu frap/ surori
cu copii
cu cunoştinţe

18 Ce li m b"a 6OIOS! 1

:>

„„

maghiară

când vă rugati
când număraţi
când vă gând i ţi

când înjuraţi
când vorbiri

'
cu animalele

şvăbească

germană

română

altceva

..

mc1cum

MI F
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19 Uode /D c a cme aţi

mvă 1at următoare
maghiară

e m

I.

ncă puteµ
ntr-o rub'

şvăbească

Qetmană

să

puncti mai multe X
altceva

ro mână

De la părinţi
De la bunici
De la prieteni de joacă
In domeniul casei
În şcoală
Niciunde
Altundeva
20 Cc limbă vorbiti
. , ....;>
maghiară

mai uşor
cu mai mare
mai des

VI.

şvăbeşte

germană

româneşte

plăcere

OCUPAŢII :

AGRICULTURA
Ghid sintetic de interviu:
1. Se111ă11atnl grâului, secarei, orznl11i, OVăZf1l11i, pom111bu/ui
- Descriere etnografică a semănatului cu mâna.
- Credinţe si rituri legate de semănat.
- Zilele potrivite, perioade de timp prielnice.
- Primele semănători mecanice pentru semănarea păioaselor.
- Semănatul porumbului.
- Descriere etnografică a tehnicii tradiponale.
2. Îngrijirea holdelor: plivitu4 p1~ritu4 etc.
- Tehnici folosite pentru plivit, prăşit, muşuroit.
- Rituri si practici magice de ploaie sau oprire a ploilor.
- Apărarea hotaruJui de grindină, de furtuni mari (prin trasul clopotelor, rugăciuni, procesiuni religioase la
anumite sărbărori).
3. Tehnicile de recoltare li evolu,tia lor (descrieri etnografice în detaliu).
- Cu secerea, până când? Cu coasa, "pe perete", de când până când?
- Primele secerători mecanice, când au apărut? (Date cât mai exacte).
- Combină acţionată de tractor, combină autopropulsată.
4. Y:ânu/ şi alte plante flmgere.
- InstrumentaruJ agricol tradi~onal. (Descrieri etnografice, schiţe, fotografii).
- Cositori mecanice vechi, cu tracţiune animală. Când au apărut în sat?
- Cositori trase de tractor? Când au apărut? În ce sate? Proprietarii?
- Cositori moderne, autopropulsate.
5. Treieratulgrâ11/ui
- Folosirea îmblăciului; până când?
- Tehnica îmblătitului (descriere etnografică).
- Alegerea boabelor rămase pe arie.
- Vânturatul si uneltele folosite (descriere etnografică).
- Călcatul grâu.lui cu caii în jurul unui ţăruş; până când?
- Batozele, sistemul de vămuire etc.
- Proprietarii de batoze; organi7.area treieratului, echipa de lucru.
- Folosirea tehnicilor noi: combine moderne, autopropulsate.
6. Tehnici de adiipostire a produselor agrare
- Păstrarea produselor în podul casei (care?).
- Vechi tipuri de coşuri de nuiele (descriere etnografică, schiţe, fotografii).
- Hambare tradiţionale: terminologie, descriere, evoluţia tehnicilor etc.
- Gropi pentru cartofi, legume, fructe.

Cerretărik pl11ridiJciplinare de teren - modalilăfi de

investigare a patri111oni11/11i i111aterial

· Construccii speciale în gospodărie; denumiri populare; descrieri,
- Pivniţele si tipologia lor, descrieri, sch i ţe, fotografii.

schiţe,

etc.

7. Alilllentafra
- Produsele vegetale folosite la prepararea hranei (astăzi şi în 1940)?
(Ce legume şi zarzavaruri? ciuperci, măcriş, etc.).
- Care se folosesc crude şi cum se prepară celelalte?
·Ce fructe se folosesc le prepararea hranei (astăzi şi în 1940)?
- Care se folosesc crude şi cum se prepară celelalte?
- Ce se prepara (şi se prepară) din produse animale (care?) şi peşte?
- Ce mâncăruri se prepară (astăzi şi în 1940) din lapte, derivatele lui şi din ouă?
- Ce produse speciale (brânzeturi, unt, smântână) se prepară la stână?
- La ce mâncări s-a renunţat şi de ce?

POMICULTURA
- soiuri crescute, întreţinerea livezilor şi tehnici de recoltat;
- produse obţinute, valorificarea şi conservarea lor;

VITICULTURA
- soiuri crescute, tehnici de întreţinere a viilor şi de recoltat;
- obţinerea vinului şi a ţuicii; conservarea şi valorificarea lor;
ALBINĂRITUL
- adăpostirea stupilor (schiţe, fotografii);
- muncile de întreţinere a stupilor;
- obţinerea mierei şi a cearei, felurile ei, utilizarea produselor;
CREŞTEREA ANIMALELOR ŞI PĂSTORITUL
- animalele domestice crescute, păsările domestice;
·adăposturile temporare şi staţionare (detalii, schiţe, fotografii);
- furajele folosite; obţinerea şi păstrarea lor;
- păşunarul vitelor în comună şi în afara ei (care, când şi de către cine?);
·obţinerea produselor animaliere (carne, ouă, lână);
- prelucrarea laptdui; produsele lactate şi valorificarea lor;
- obiceiuri legate de ocupaţii agrare;

VII. MEŞTEŞUGURI:

Te111atica propusă:

PRELUCRAREA LEMNULUI
- diferitele meşteşuguri;
- unelte folosite, instala~i şi maşini specifice;
- tehnici de prelucrare;
- produse obţinute şi valorificarea lor;

PRELUCRAREA FIERULUI
- diferitele meşteşuguri ;
- unelte folosite, instalaţ:ii specifice;
- tehnici de prelucrare;
- produse obţinute şi valorificarea lor;
OLARIT
- unelte folosite, instalaţii specifice;
- tehnici de prelucrare;
- produse obţinute şi valorificarea lor;
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T ĂBĂCARl:E, PIELĂRIE, CIZMĂRIE
- diferitele meşteşuguri;
- unelte folosite, instala~ii specifice;
- tehnici de prelucrare;
- produse obţinute şi valorificarea lor;
INDUSTRIA CASNICĂ TEXTILĂ.
- diferitele meşteşuguri;
- unelte folosite, instalaţii specifice;
- tehnici de prelucrare;
- produse obţinute şi valorificarea lor;
- credinţe, interdicţii, obiceiuri caracteristice meşteşugurilor;
FIŞĂ ANALITICA: INSTALAŢll

VIII. ARHITECTURĂ:
Ghid sintetic de interviu:
1. Gospodăria
- tipologie, împrejmuirea, componente, instrumentar (detalii, schiţe, fotografii);
- organizare, implicaţii sociale ale diviziunii muncii;
- elemente arhitecturale;
- influenţe interetnice specifice regiunii;
2. Casa
- plan elevaţie, sistem de construcţie, materiale (detalii, schiţe, fotografii);
- organizare e..xterior şi interior (detalii, schiţe, fotografii);
- mobilier, textile, ceramică, (detalii, schiţe, fotografii);
- elemente de prestigiu social (detalii, schiţe, fotografii);
- influenţe interetnice specifice regiunii;
3.Credinţe magico-religioase legate de gospodărie şi casă
- rituri de constructie
,
FIŞĂ ANALITICA: GOSPODĂRIA

IX. PORT TRADITIONAL:

'

Tematica propusă:
1. haine purtate pe deaslljJra
(denumiri, croiala, material, când se folosesc)
- încălţăminte
(denumiri, croiala, material, când se folosesc)
2. ln!Jerie de c01p
- pentru bărbaţi şi femei (piese: material şi croială)
- accesorii de port şi podoabe
3. portul bărbătesc
- componenţă, material, croială, când se poartă
4. portulfemeiesc
- componenţă, material, croială, când se poartă
5. portu/ de copil
- componenţă material, croială, când se poartă
6. particu/arită,ti ale port11/ui ( pn·n implicaţii sociale, etnice şi ale modei)
- tehnici şi ornamente specifice, influenţe reciproce între etnii;
- implicaţiile portului în viaţa socială;
- modificări actuale, deosebiri între generaţii.

Cerrelările pluridisciplinan de tm11 - 111odalităfi de im'trtigan

a patrin1011iub1i i111aterial
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X. OBICEIURI DE FAMILIE:
Ghid sintetic de interviu:
Naşterea

- pregătiri, (acte augurale, ursitoarele, acte magice protectoare, interdicţii) ;
- moşitu~ locul naşterii, darurile aduse de oaspeţi;
- botezul, alegerea numelui, obiceiuri speciale (petrecere);
- alegerea naşilor şi atribuţiile lor;
- obiceiuri la împlinirea unui an de viaţă;
N11111a
- relaţii premaritale Qocuri de întâlnire, participare la petreceri);
- pe~tul, rolul zestrei în stabiLirca perechii;
- logodna (unde, cine participă, cum se petrece);
- anunţarea nunţii (unde, cum se face în comună şi biserică);
- alegerea şi invitarea oaspefilor (cine o face, ce spune);
- gătitul, veşmântul logodnicilor, simboluri purtate de ei şi de oaspeţi;
- pregătirea nunţii (de către cine, cum: mobilier, vesela, mâncăruri);
- căsătoria (religioasă şi profană), alaiul, muzica, interdicţii şi semne pe drum;
- despăr~rea de părinţi şi de prieteni (versuri, cântece, dansuri ceremoniale);
- darurile de nuntă: cum au evoluat în decursul timpului;
- petrecerea: dansul cu mireasa, orhestra, dansurile şi jocurile pentru oaspeţi, cântece şi oraţii adresate mirilor;
- mâncăruri şi băuturi servite (în evolu~a lor);
- citul nupţial (înlocuirea coroniţei miresei cu baticul femeii măritate), virginitatea, - texte (şi melodii) folclorice
specifice.
Via/a dejâmilie
Zestrea
- Cu ce ocazie se dă Qogodnă, nuntă, vârstă)?
- Despăgubirea fiului plecat din casă, în ce proporţie se împarte zestrea?
- Cum sunt înzestraţi copiii orfani, vitregi, adoptaţi ?
- Ajunge părinţilor rezerva păstrată? Ce se întâmplă cu ea după moartea părinţilor?
- Care din copiii se ocupă de îngrijirea şi înmormântarea părinţilor?
Moştenirea

- Se face prin testament sau altfel? (Succesiune legală după moarte).
- Se aplică regulile obiceiului cu privinţă la moştenirea casei?
- Relaţia între moştenirea l ăsată soţului văduv şi cea a copiilor.
Relaţiile de jamzfie de naturiijt11idică
- Drepturi şi obligaţii de moştenire, de întreţinere, de folosire a alimentelor, mobiLierului comun etc.
- Situava ginerelui, a nurorii şi a copiilor adoptaţi.
- Drepturile şi îndatoririle rudeniei spirituale (a naşilor) la botez, nuntă etc.
- Ce interdicţii de căsăcoric există între naşi şi fini şi copiii acestora?
Moartea:
- semne de vestire a morţii, pregătirea ei;
- vcsurea morţii, semnele de doliu în casă şi comună;
- tragerea clopotelor pentru bărbat, femeie şi copil;
- pregăurea şi îmbrăcarea mortului;
- locul aşezării mortului şi pc ce suport, priveghiul (desfăşurare şi participanţi);
- ceremonialul funerar în casă, preot, familie şi participanţi;
- rituri de despărţire pe ultimul drum;
- ceremonialul îngropării: rugăciuni, cântece, acţiuni;
- particularităţi la înmormântarea unui copil, soldat căzut pe front, sinucigaş;
- masa comună, pomenile;
- doliul (cât timp?)şi îngrijirea mormântului;
- credinţă în morţii neobişnuiţi şi strigoii (până când?);
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XI. OBICEIURI DE PESTE AN:
Ghid de interviu:

Obiceiuti in legăt11rt'l cu munca
Agricole:
- ceremoniile primăverii (la arat şi semănat);
- Armindenul: ce lemn se foloseşte, cui se pune, cît timp rămâne?
De peste vară:
- rituri, rugăciuni şi procesiuni pentru căderea ploii, apărarea holdelor şi recolte bogate;

De varcl şi toamnă:
- sfârşitul recoltei:
coacerea pâinij etc.

cunună

de spice,

ospăţul

la gazda, petrecere, hora recoltei, balul strugurilor, gesruri la

De păstorit.
- începutul

văratului, păşunatul

de

vară,

acte protectoare.

Clticile:
- de

desfăcut

porumb, de despicat pene, de tors

şi

cusut,

tăierea

porcului etc.

1Vturi de construcfii:
- la punerea temeliei (îngroparea unor obiecte), la ridicarea şarpantei (versuri, formule, gesturi, cadouri, ospăţ);
- rituri inaugurale la punerea în folosire a unei unelte, la aducerea unui animal nou în casă;

Obiceiuri de trecere
Sărbători de primăvarâ şi vară:

- Farşang (şi magh.), fărşang (germ. Pasching "carnaval"), Mărţişorul, Lăsarea secului cu aprinderea focului,
Sângeorzul cu diferite practici, obiceiurile de Florii, Săptămâna Mare, de Paşti, de Rusalii şi Sânziene.
Sârbători de iamă:
- Crăciunul cu obiceiurile de ajun;
- sărbătorirea Anului nou, rituri augurale;
- sărbători religioase (suprapuse sărbătorilor păgâne);

Obiceiuri augurale:
- colindatul: Buna vestire;
- pluguşorul şi sorcova (cine umblă, îmbrăcăminte, ustensilde folosite);
- Urări de Anul nou, de ziJc onomastice şi de naştere;
.
- cunoaşterea ursitei (la J\nul Nou, Vergel ul , Boboteaza, Sf. Maria, Sf. Andrei).

XII. FOLCLOR:
literar:
- (legende, povestiri, snoave, poveşti, basme, etc.)

muzical
- (balade, doine, cântece de petrecere, etc.)

ritual.·
- (oraµi, colinde, bocete, descântece)
Înregistrarea unor texte şi melodii reprezentative, cu interpreţi adecvap.

FIŞA

AUDIO

şi

de INFORMATOR

CASETA NR:
codul:
data:
locul:
anchetatori:
PARTEA A/B:
I. D ATE DESPRE INFORMATOR:

Cenetările pl11ridi.rdplinare de teren - 111odalităţi de i11vt.rliJ!.are a patni11oni11/11i 1i11alerial
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nume/ prenume/poreclă:
vârstă/locul naşterii:
naţionalitate/lb. mat.:
confesiune religioasă:
educa~e/ profesie (ocupaţie):

II. CUPRINSUL MATERIALUl,UI:
1.

2.
3.
4.

5.
III. ORIGINEA MATERIALULUI (unde şi de la cine):
1.
2.
3.
4.
5.
IV. MODUL DE REDARE (recitat, povestit, cântat):
1.

2.
3.
4.
5.
V. OBSERVAŢII (despre informator, contextul înregistrării):

Scructurarea acestui program pluridisciplinar de cercetare, aplicat pe teren în 4 ~ări (România, judetele
Satu Mare şi Maramureş, Ungaria, Ucraina, Slovacia), a fost realizată tocmai în principiul scudicrii bivalente a
patrimoniului, precum şi prin evidenţierea relaţiei intrinseci dintre valorile materiale şi imateriale. S-a pus, de
asemenea, accentul pe marcarea codurilor identitare, pe analiza relaţiilor intra- şi multiculturale, ţinând cont de
realitatea socio-demografică a ariilor culturale cercetate, în care convieţuiesc două sau mai mul re etnii: români,
maghiari, germani, slovaci, ucraineni, rromi.
Varietatea materialelor şi informaţiilor obţinute au ro.lui de a confirma o dată în plus fenomenul
interacţiunii culturale, dar şi acela al evidenţierii particuJarităţ1lor etnoculturale, raportate la valorile celtlilalt.
Aceste atitudini sunt fireşti şi pozitive, în măsura în care ele nu determină exacerbarea spiritului naţionalist sau
segregaţionist, fiind doar apanaje ale manifestărilor propriilor valori identitare, centrate pe discursul
conservării specificităţii etnice, performat în contextul larg al multiculcuralităţii europene.
Simbolistica complexă a patrimoniului imaterial, deseori o oglindire a concepţiilor şi reprezentărilor
existenţiale sau a atitudinilor cotidiene, reprezintă una din paradigmele constitutive ale valorilor patrimoniale,
iar evidenţierea acestora prin prot,rrame naţionale şi internaţionale de cercetare, are menirea de a perpetua
eforturile specialiştilor îndreptate spre aplanarea
nonvalorii şi prom'ovarea unei culturi autentice.
Compulsarea şi explicitarea acestui sistem de valori demonstrează complementaritatea patrimoniului material
şi imaterial, ca o consecinţă firească impunându-se necesitatea studierii congruente, dar şi consemnarea
formelor specifice de manifestare a celor două stări patrimoniale.

***
Aducem mulţumirile noastre pentru sprijinul oferit la realizarea acestui program de cercetare:
Institutului de Istoria şi Etnocultura Şvabilor Dunăreni - Tiibingen; Ministerului Culturii şi Cultelor;
Institutului „Arhiva de Polclor a Academiei Române" - filiala Cluj-Napoca; Forumului Democrat German filiala Satu Mare.
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Anexa 1 - Hartă

Localităţi

c11 etnici germani llin bazin11l Tisei Superioare cercetate în anii 2000-2002

Sied/ungen mit deutscher Bevolkerung im Oberen Tlteiflbecken
Forsc/umg in den Jahren 2000-2002
Nemet etnikumu telepiilisek kutatasa a Fels/f Tisza videken
a 2000-2002-es evek/Jen
• V
· 1ilcp)iM•<>

11ilet:

•'llni~ek

Slowakei J
eP1·ciov

4!-1110/nik

.~

Bazinul Tisei Superioare

t

eJVoveSefo

"

Ukraine
e KuSta11ovicu
• M11kacn1: 9Kuea>'u

e Pavsyiw
e Lalo•">

Anul 21JIJIJ. lf!lft<b11/a. j1ule(lff Stau Mur~:

Jahr 2000-- kumliuin1, Are;s Sathtmu:
C:.rci. Morrinu Marc, Ur:tkcni. Clmin. Cipk1u. F'oieoi,
Mic. P,:trc~Li . Tire(t.l)).

f D indeştiu

A11ul 11JIJJ - Romfiµ;u,jude/t<I S"t" ilfgr1;,
Tăşnad. Crnidor<>lt . llclciug, Anlud, Rilfettl. Hodoo. SM,
1'uruhtng. Homorodu de J<Js. Ş;rl)d~;
A 1ml 1001- Jl.iJH1lît1i11, jml~/ul Simt Muri::
Ciumeşti. Snrtisl.~u. Tcrebcşti,. !)iQ<fo~tiu Mic, llohiug,
Ardqd, Câ1itcni;j111/cţul Mur""'""'~" Vîşţ" de SU$. !)aia 13'ltş4.
(;'µ~"''"·1Jn;:1m• (2001 - 1001):
Vâll•J. Merk, Zajta. Rakamv.. \icnc.o;ell<I.

H~r<cgkul.

t.t·ruina• lJkNin~ (ZIJOIJ:
i'al•Mk. l'u.lh.<>•<>11. J'av;;yua, Borbovo, Verchmy Korc)peţ,
NOY< s~t<>. Nytt>ya: Hrnbivnyeoya, Syrryak, Us1 Coma.

Nin1.:eh M<>kra:

Ungarn

(ZOIJZJ:

Rab1v. Yclckt:)" Bccikh·. Kobclecka

Po l ~au;-.

Kustanodc.a.

Kutnv:L Lalovo.

Debrecen•

,t:,·tm~ 111.,,; (ZIUJl):
Smol11ik, Svcdlâr, Smolnlkâ lfut~. Nâlepkovo~ Uniki;.
Mni~ck irnd Jlnilcom.

S/uvoââ-
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Hartă

Comunităţi etnice din Bazinul Tisei Superioare cercetate în anii 2000-2002
Etlmische Gemeinden im Oberen Theiftbecken. Forschung în den Jahren 2000-2002
A Felso Tisza videki nepcsopo1·tok. Kutatas a 2000-2002-es evekben

----- ---·----- ----·-·-·-""·-··- -----·Slowakei

Bazinul Tisei Superi<Jare

•PreJov
Smolnik D•

Ukraine
~·
•

l

Mukaceve

Pczvsyno

,4..,. „

.

LEGENDA

ZEICHENERKLAf~UN(l

m

JELM.!\GYARÂZAT

GF..RMANJ.!)f.:UTSCHJ!N.Nf'METl'K

Apşa e Jos · „, fWMAN1-rwM„'i>J10N-Ro~1AN~K

- ..: "-'
Tisa~

·

~,,,~ 0-

1' .

lJCRAINl!:\J -UKkAINER-UKRANOK

"*Vi.şett"lte Sus .4 MAGHtARt-UNGARN-MAGYAROK

li '.

Ungarn
Debrecen•

•Baia Mare

• ...

CAREI

~ ,;,

Rumanien

•

St.OVAt'.1-SLOWAKEN-SZLOVAKOK
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Multidisziplinare Feldforschungen - Modalitaten fiir die Nachforschung
des immaterielen Patrimoniums

Zusarnmenfassung

Die Arbeit stellt Modalitiiten fiir die Nachforsch1111g des immaterie/11111 Patni11oni11111s dar, durch die
11111/tidiszipli11iire11 Programme. Diese Programme enlhalten auch Themen iiber die immaterielle S eite der patrimonialen We1te.
bir Beispiel ist dic inlemationale Forschungprăsentiert, mit dem Thema Die maten'al/e und geistige Volksk11/t11r des Oberen
Theijlbeckens. tilifluss der deutschm Bewlkenmg auj die a11dere11 Etb11ien der Regio11, 1md hat die .folgendm U11tertehme11:
Festlegung des Forschungsgebietes und Fe.rtstclltmgen zur Ent1JJick/11ng der Orten; Anthropogeogrqfie der unters11chten O
rtschajten, miindliche Uberliejenmg der Diiifer, ailge111eine sozjal-historische Prob/e171e, interKulture/le Konlakte 1md
111teifere11zm, die Schichtenbild"ng der Dăifer a11s sozial-historischer Sicht, die E11h11ick/11n1. der Wohnkult11r, das
Familien/eben, Briiuche und Riten u1111.

Practici cutumiare din zona Codru
(Raport de cercetare: etapele 1999-2001)
Alina Nogradi
Toth Zolt!m

Raportul de faţă urmăreşte aducerea la cunoştinţa cercetătorilor interesa~ a rezultatelor anchetei
etnografice de teren (etapa I, II, 111) cu tema ''Practici cutumiare din zona Codru'~ efectuate în câteva sate
din zona Codrului sătmărean, în august 1999, august 2000, august 2001, de către specialişti ai Institutului
"Arhiva de Folclor a Academiei Române", filiala Cluj, ai Muzeului Judeţe an Satu Mare, profesori şi
studenţi ai Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Utere, profilul Romât1ă-Ht110/ogie, Muzeul d e
Etnografic al Transilvaniei - Cluj-Napoca. Ancheta a avut loc ca urmare a unui protocol semnat de
ins 1·itu~ilc în cauză, în iulie 1999, la iniţiativa Muzeului Judeţean Satu Mare, protocol° cc propune un program
de cercetare de lungă durată a principalelor zone etnografice din judeţul Satu Mare. Rezultatele obţinute
urmează să fie arhivate şi publicate pe parcurs, scopul final fiind realizarea unui volum de studii de
specialitate, cu titlul Practici mt11111iam ditt zona Codm.
Temele de cercetare au fost următoarele: obiceiuri din cadrul familiei Qegate de naştere, nuntă,
moarte), obiceiuri de peste an, practici magice, credin~e despre diferite figuri d emonice, legende
populare, aspecte ale cultelor religioase, folclor muzical, literatură populară.
Modalităţile de anchetare au constat, iniţial, în: interviuri pe baza chestionarelor Muşlea; înregistrări
audio (casete, benzi magnetice) şi video; fotografii documentare; fişe de informatori, de magnetofon şi de
observaţie.

Traseul metodologic al producerii datelor etnografice a cunoscut modificări inevitabile:
- renunţarea la chestionarele Muşlea din motive de operativitate la înregistrări le audio;
înlocuirea lor cu ghiduri de interviu tematice adaptate la specificul regional;
- completarea cu noi teme, precum: viaţa socială a tinerilor (relaţii sexuale premaritale, copiii din flori, virg1nitatea),
viaţa conjugală şi probleme de gene.Ier etc.;
- îmbunătăţirea fişelor de informatori şi de casetă;
- înlocuirea unor chestionare cu fişe analitice tematice (fişe de gospodărie, de construcţii, de unelte, de
instalaţii tehnice tradiţionale etc.);
- renunţarea la interviuri total structurate şi adoptarea unor interviuri semi-structurate;
- reaLizarea unor înregistrări audio pe baza metodei biografice (poveşti de viaţă);
Punctele de cercetare principale au fost:
- etapa I: Măriuş, Crucişor, legherişte; parţial Valea Vinului, Roşiori, Bârsău de Jos;
- Etapa a TI-a: Soldu ba, Chilia, Homorodu de Mijloc, Homorodu de Sus, Necopoi;
- Etapa a 111-a: Soconzel, Stâna, Bolda, Cuţa, Socond.
Cantitativ, materialul obţinut se prezintă astfel: 128 de casete audio (138 de ore de înregistrare); 2
benzi magnetice; 4 casete video; 15 filme foto, adăugându-se materialul scris aferent.
Materialul cules este variat şi de o valoare indiscutabilă, deşi se integrează, în mare parte, memoriei
culturale pasive a comurutătilor cercetate. Vom prezenta succint, în continuare, principalele categorii de
material etnografic obţinut, în ordinea priorităţilor de cercetare:
1. Rituri de naştere
• interdicţii în timpul sarcinii;
• actul "ursitului" şi credinţe despre ursită/ soartă;
• povestiri despre ursători şi scrisa omului ("cătana şi ursătorile", în special);
• ursătorile ca "ursoi", fete ale pădurii, cu păr pe faţă etc.;
• copilul născut cu căiţă pc cap, copiii morţi nebotezaţi care se fac strigoi
practici magice la naştere: naşterea pe pământ, tăiatul buricului cu coasa, prima scaldă a pruncului;
• moşitul şi îndatoririle moaşei faţă de copil;
• interdicţi i şi ieşirea din perioada de lăuzie;
• schimbarea numelui în caz de boală.
Satu Mare - Studii
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2. Viaţa socială a tinerilor
- întrecere între sate la danţ;
"danru' la şură";
strigarea peste sat, în noaptea de Anul Nou;
pusul moşilor de paie la fetele bătrâne;
"mutatul vrajniţelor" de Anul Nou, la fete;
balurile de peste an;
clăcile de toamna (de bătut ruje, de desfăcut pene, de pieptănat cânepa, de călcat fuioare, de despănuşat
mălaiul etc.);
şezătorile de tors şi ţesut din Postul Crăciunului.
3. Practici rituale la nuntă
logodna şi "mărsul pă viciere" sau pe~tul (stabilitul zestrei, moşrenirea);
daruri premaritale între viitorii soţi;
relaţii sexuale premaritale şi efectele lor sociale;
copiii din flori: "coptileţu ';
virginitatea şi semnele ei: cununa de ceară
măritatul în alt sat;
"vulpea" şi alte rituri de despărţire;
participarea în direct la o nuntă în Valea Vinului: stărostitul, Chel!larea min:lui, Chemarea viiresii (orap.i de
nuntă); cântec la dusul miresii; slujba rcJigioasă şi aruncatul grâului peste miri; urări; Cântatul cununii
(bocirea cununii la sfârşitul nunţ:ii):
practici postmaritale: "mărsul pă ominie":
nunta la ţ:igani.
4. Viaţa de familie
aspecte ale înrudirii prin alian~ă şi relaţii Între membrii familiei;
vecinătatea şi rolul ei în viaţa cotidiană a unei familii;
probleme de gender: împărţirea sarcinilor gospodăreşti, organixarea activităţilor grupului domestic;
viafa conjugală: relaţii sexuale - conccp~a, metode contraceptive, avortul, adulterul; divorţul; văduvia; a
doua căsătorie.
5. Ceremonialul funerar
semne prevestitoare de moarte;
hainele de mort;
scalda mortului;
lumânările: lumina trupului;
priveghiul: jocul de cărţi; cântece de priveghi, "rozariul" făcut de nouă babe văduve (participare directă);
petrecania mortului: trântitul uşii după mort; dezlegările sau "iertăciunile"; stările spre cimitir;
cântatul mortului (bocitul): texte de bocete, inclusiv satirice;
Horea mortului (verş funebru);
masa comună după înmormântare;
cazuri de moarte neobişnuite (spânzurătoarea, înecul etc.);
doliul şi pomenele după mort; sâmbetele morţ:ilor;
parastasul (participare directă).
6. Obiceiuri de peste an şi legate de muncă
postul Crăciunului: şezătorile;
Crăciunul: cocutatul copiilor, colindatul cu ceatarâşi; colinde laice şi religioase; colinde satirice; credin~e
despre calul Crăciunului;
pomul de Crăciun împodobit cu "poptiroş creţ", ghirlande din boabe de fasole albă, struţuri de pipirig,
mere, nuci etc.;
cetele de feciori: strigături satirice de fată mare şi pusul păpuşii de paie la fetele bătrâne;
măşti de Crăciun: colindatul cu obrăzare;
Viflaimul, Steaua;
"mă rsul pă digăn i e"
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Anul Nou: "ţiganii";
Boboteaza: apa sfinţită;
obiceiuri de primăvară: Postul Mare; Paştele; Sângeorzu; sfinţirea holdelor la Rusalii; Sânzâienele;
ieşitul la arat şi condj ţiile de puritate;
pomul de mai;
obiceiuri de vară: clăcile la seceriş şi la bătutul rujelor (în direct);
lunea lupilor;
rituri de construcţie (îngroparea banilor, a unui animal etc., stru~I şi petrecerea de sfârşit).

7. Practici magice
• elemente de cosmogonie (legende) şi cosmologic (cerul şi stelele, apele, vânturile, ploaia, raiul
etc.);
• vrăji pe ursită; Andreiu~;
• vrăji cu strigoi;
• vrăji la mort;
• furatul laptelui: practici magice de prevenire; descântece de adusul laptelui;
• descântece de deochj, de oreon, urcior etc.;
• animale folosite în practicile magice;
• plante de leac, cu capacităţi magice: mătrăguna, busuiocul etc.;
• statutul vrăjitoarelor: strigi, vârve, bosorcăi;
• rugăciuni de dezlegare a vrăjilor;
• talismane şi obiecte apotropaice;
• postul întors;
• rituri de construcţie.
8. Figuri d emonice, duhuri
• morµ demonizaţi: strigoi, bosorcăi; dezgroparea strigoilor şi înfiptul ~ăruşuJui;
• \~i demonizaţi, însemnaţi: strigi, vrăjitoare, boso rcăi;
• ursitoarele ca fete ale pădurii;
• Fata pădurii şi Muma pădurii;
• Urma rea;
• duhul comorilor;
• şarpel e casei;
• duhuri care apar sub form ă de animale;
• Spiriduşul;
• Marţea.

9. Legende populare
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fortificaţia de la Crucişor: Cetatea Pintii.
legende despre Pintea, Racolţa, Blidaru;
istorie locală în legende (Măriuş - sat de lotri);
legenda păianjenului şi a albinei;
legende apocri fe: Maica Domnului şi tâlharii; minunile Maicii Domnului.
10. Aspecte ale cultelor religioase
ortodoxism şi greco-catolicism;
religia după 1948;
cultul marian: ordinul Marianelor;
rînduiclile la D rumul Crucii;
fenomenul pelerinajului: cântece de pelerinaj;
icoane făcătoare de minuni;
izvoare miraculoase;
rozariul sau pătrănoştele;
cântece bisericeşti;

şi

iadul,
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• cântec la Paraclisul Maicii Domnului;
• rânduieli mănăstireşti;
• p i ctură murală bis<::ricească;
• Judecata din urmă (Apocalipsa) în credinţele populare.
11. Folclor muzical
• doine bătrâneşti;
• cântece bătrâneşti;
• folclor muzical "contemporan";
• cântece de clacă;
• colinde;
• oraţii de nuntă;
• cântece rituale de nuntă (Cântecul cununii etc.);
• Horea mortului (verş funerar);
• bocete;
• muzică populară instrumentală (taragot, ccteră);
• mu7.ică ţigănească.
12. Literatură populară
• date despre fenomenul povestitului;
• basme;
• basme animaliere;
• basme fantastice;
• snoave satirice;
• basmul - snoavă;
13. Aspecte de viaţă tradiţională (material video şi foto mai ales)
• cipuri de gospodării;
• arhitectură: casa, şura, anexcle, gardurile; interioare;
• arhitectură religioasă;
• cimitirul;
• fierăria, pălincia etc.;
• viaţă cotidiană: păşunea satului, strânsul fânului, făcutul pâinii;
• poveşti de vi afă (războiul, colectivizarea etc.).
Considerăm că, pc ba7.a acestui material, se vor putea completa lacunele existente în literatura de
specialitate în ceea ce pnv<::şte zona etnografică a Codrului sătmărean.
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Etnicii germani din Transcarpatia.
Raport de cercetare
I J11ba Irina Horva/1
Alina Nogradi 1

Organizată de Institutul de lstona Svabilor Dunăreni - Tubingen, Germania şi Muzeul jude/eon Satu Mare,
România, cercetarea asupra culturii populare din bazinul Tisei superioare, în special asupra influenţei
populaţiei şvăbeşti în regiune, a avut ca unul dintre obiective, în anul 2001, efectuarea unor anchete de teren
în satele de colonişti germani din Transcarpatia (Ucraina).
Din punctul de vedere al metodologici de teren, s-a aplicat metoda interviului direct (pe bază de
chestionare exhaustive) şi a observa~ei indirecte, conform orientării stabilite de dl. Hans Gehl (Institutu/ de
Istorie a Şvabilor Dunăreni), coordonatorul principal al cc::rcetării.
Raportul de faţă prezi n tă datele istorice şi cele etnografice - obiceiurile de familie şi de peste an,
ocupa~c şi meşteşugurile, spa~ul arhitectural, etc., ob~nute pe terc::n, într-o manieră concisă şi neutră.

I. DATE ISTORICE
Prezenfa etnicilor germani în Transcarpacia - Ucraina (actuală) se darorează colonizărilor din secolele
XVlll-XTX, în principal, deşi au existat colonizări anterioare (după invazia mongolo-tătară, în Slatina, Sighet,
Teceu, pentru minele de sare). Perioada cea mai importată de colonizare a fost d upă 1703-1711 (Răscoala
Curuţilor). Motivele acestor colonizări au fost: repopularea zonei în urma invaziei otomane, necesitatea unei
forfe de muncă spcciali:.-.ate în diferite domenii (agricultură, meşteşuguri, exploatări forestiere etc.) şi, prin
urmare, susţinerea economică a unor domenii nobiliare (Schonborn) sau regale (Konigsfeld).
În regiunea Munkacs, primele colonizări au fost coordonate de familia nobiliară Schonborn. În 1726,
Rak6czi 11 îi cedează proprietăplc lui din jurul Munkăcsului episcopului Lotar-l-'ran:.-. Schonborn: 3 cetăţi, 6
târguri, 181 de sate, cu un total de 40.000 de locuitori. După moartea lui Lotar-Franz Schănliorn, nepotul său,
Friedrich Karl Schonborn primeşte, în 1730, dreptul d e a aduce 100 de colonişti romano-catolici, care să
de~nă o avere de 100 de florini (total), boi, vaci, unelte gospo dăreşti. Au fost aduşi pc Dunăre, cu plutele
(după datele de isteric orală), colonişti de Limba germană, li s-au dat teritorii pentru înfiinţarea gospodăriilor şi
a unor sate noi sau au fost eliberate gospodării şi sate existente deja şi ocupate de populaţia sla\ofonă.
Fiecărei familii i s-a dat pământ de casă şi arabil (cât putea fi lucrat cu 2 cai şi doi boi); exista scutire temporară
de impozite (pentru cei care se ocupau de viticultură - p<:: 8 ani, de exemplu).
În 1730, au fost aduşi 200 de oameni: meşteşugari din Bamberg şi Winzburg şi repartiza~i în mai
multe sate. În 1746, Priedrich Schonborn moare §i continuă colonizarc::a soţia lui, Mentfold, ş i fiul, EugenErwin Schonborn - care în 3 decembrie 1749 hotărăşte aducerea unui nou val de colonişti germani.
Satele din regiunea Munkaci colonizate cu etnici germani:

1. SCHONBORN - Nove Selo
- atestat ca sat cu populaţie slavă înainte de invazia tătară (1244); vatra satului a suferit trei mut:an; vatra
actuală a fost ocupată în 1730 de colonişti germani (de aici numele ucrainean actual al satului: Nove Sclo Satul Nou);
- în 1730: au fost aduse 13 familii de meşteşugari germani (dogari, o lari, viticultori, maeştri de vânătoare etc.);
- principalul loc de origine: Winzburg;
- din punct de vedere etnic: în 1975, din populaţia totală de 1.025 loc., 900 erau etnici gc::rmani; în 2001: din
totalul de 385 loc., 30 sunt ernici germani (foarte mul9 au plecat în Germania după 1990); alte etnii: ucraineni,
ruşi, maghiari, români, evrei;
- confesional: 95% romano-catolici; 5% ortodocşi; biserica· romano-cato l ică Sf. Mihail (constr. 1737);
- lingvistic: clialectul german este încă în uz; multilingvismul: germana, rusa, ucraineana, maghjara.
2. PAUCHIN G - Pavsyno
- la începutul secolului al X\/111-lea, mama grofului Eugen Schonborn, Menrfold, a adus 10 familii de
germaru;

1 Precizăm

cii la realizare:i prczcnrului raport au avut o crmtribufÎt: irnpo1tant~ d l. Viorel Ciubotă şi Jl. T61h 7.oltân. Cu mulţumiri.
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- numele iniţial al satului: Mentfold;
- 1749: au venit 8 familii din Winzburg;
- în 1750, se numeşte Pozagaza şi sunt aduşi soldaţi nemţi care au apărat cetatea Munkâcsului în perioada
1703-1711;
- între 1758 - 17 59 au venit 21 de familii din Austria Superioară;
- 1763 - 1764, lângă Pauching, mai sunt aduşi nemp la Barthhaza;
- în sec. XIX a avut loc un incendiu care l-a distrus în totalitate; a fost refăcut şi renumit (Pauching Pavsyno);
- d.p.d.v. etnic: din 900 loc. (2001): 50% germani, ceilalţi maghiari, ucraineni, ţigani;
- confesional: 95% romano-catolici; biserica romano-catolică Sf. Cruce (constr. 1900);
- lingvistic: dialectul german este în uz; multilingvismul: rusa, ucraineana, maghiara, germana

3. CUCEAVA
- 1758: primii colonişti în Cuceava, din Winzburg;
- 1761: colonişti din Austria Superioară; meşteşugari din Silezia, specialişti în prelucrarea pieilor, a lânii;
- colonizări interne (secundare) în secolul al XIX-iea; în 1827: au venit 66 de familii de germani, la purunca
familiei Schonborn, din alte sate din Munkacs şi Beregovo; până în 1945 erau 320 de locuitori germani în sat;
- d.p.d.v. etnic: majoritar germani, alături de maghiari şi ucraineni;
- confesional: romano-catolici 70%, restul greco-catolici;

4. OBER SCHONBORN-Vcliki Koropeţ
jumătate a secolului XVIII, după lupta de eliberare din 1703- 1711, Fridrich Schonborn aduce
la Koropeţ, din Winzburg;
- în 1730: au fost aduşi colonişti nemp, satul se va numi Ober Schonborn; în 1732, au mai fost aduşi germani
lingă Koropeţ, la Palanok (soldaţii nemţi care apărau cetatea Munkaciului);
- 1758-1771: colonişti meşteşugari din Austria Superioară, Silezia, Franconia;
- confesiunea principală: romano-catolicismul;
- astăzi, d.p.d. v. etnic, este sat mixt.

- în prima
colonişti şi

5. MEDHENDORF - Lalovo
- 1771: primii colonişti germani din Winzburg, Silezia, Franconia;
- satul se numeşte Medhendorf;
- contele Eugen Schonbom, prin patenta din 22 nov. 1761, datorită faptului că avea nevoie de meşteşugari
pentru prelucrarea pielii şi construirea de mici manufacturi (pielărie, tăbăcărie, lână), aduce, timp de zece ani,
colonişti în mai multe sate, printre care şi Lalovo;
- în 1867 au ~:ist colonizaţi alţi etnici germani: 1O familii din Austria.

6. KONIGSFELD- Ust Ciorna
- în 1815, la confluenţa râurilor Mokreanka şi Brustureanka, s-a întemeiat satul Konigsfeld (Ust Ciorna), cu
colonişti din Austria Superioară, aduşi pentru exploatări forestiere Qemnul fiind folosit în minele de sare din
Slatina);
- începând cu 1880, familii tinere din Konigsfeld şi Deutsch Mokra se aşează în satul vecin - Ruska Mokra;
- dialectul vorbit - bavarez austriac (mai târziu şvab) - s-a îmbogăţit cu multe elemente maghiare şi rusoucrainene;
- pe plan confesional, în perioada austro-ungară (1868-1918), are loc un proces de asimilare (în direc~a
maghiară);

- se ocupau de creşterea animalelor - cornute mari - din secolul XIX apar mari gospodării păstoreşti în
munte, unde prelucrau laptele şi făceau brânzeturi;
- cele mai mari păşuni: Prebui şi Steneak;
- în 1920, ca urmare a creşterii numărului de cornute mari, se construieşte o nouă gospodărie montană pe
muntele Krasna;
- până în anul 1945, în sat erau numai etnici germani; apoi, satul a devenit mixt d.p.d.v. etnic;
- astăzi, trăiesc în sat doar trei familii germane, 25 de familii fiind mixte (germano-ucrainene), 3 familii
maghiare, 2 familii de ţigani; au existat şi familii de evrei (care aveau sinagoga lor).

7. DEUTSCH MOKRA - Nimetka
, Mokra

- în noiembrie 1775, de-a lungul râului Mokreanka, la Nimeţka Mokra, au fost aduşi colonişti germani pentru
exploatarea forestieră din Salzkammergiit (Austria Superioară), în nr. de 220 de oameni, o mare parte de ei din
Langbad, Bath, Işlea şi Hoizerna, sau din alte sate de pe valea râului Traun;
- scopul principal al colonizării: obţinerea lemnului folosit în minele de sare din Slatina;
- femeile se numeau "almerini" - "senmerin" - "sendlerin";
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- după reformele din 1918 (Cehoslovacia), păşunile de stat au fost date în arendă: marile gospodării Steneak şi
Prebui, din munţ:i, s-au mărit după modelul gospodăresc din Alpi, devenind centre de producţie a lactatelor;
- după deportările din 1944, gospodăriile nu mai sunt folosite;
- d.p.d.v. etnic, satul este mixt (deşi, iniţ:ial, era german); confesional: astăzi greco-catolicismul.

II. DATE ETNOGRAFICE
Locurile diverse de provenien~ă (Bavaria, Boemia, Austria Superioară, Franconia, Silezia, etc.) au
determinat o mai mică unitate a bagajului cultural-simbolic al etnicilor germani de pe teritoriul actual al
Transcarpatiei.
Trăsăturile fundamentale ale culturii populare germane se regăsesc, la aproape toate comunităţile
rurale din regiune, în următoarele aspecte:
1. Obiceiurile de familie:
- darurile şi vizitele la naşterea unui copil, botezul (perna dată de naşi) şi serbarea onomasticii, via~a socială a
tinerilor (Spinstube, seratele de dans, balurile), logodna, specificul nunţii - furatul mirelui, datul pernei de 5
kg. ca zestre, darurile în bani puse în paharele de vin, daruri derizorii (pâine, oase, etc.); Înmormântarea, rară
pomeni şi ospeţe ceremoniale comune.
2. Obiceiurile de peste an:
- Ziua Magilor (Bethleemul), peste tot cu aceeaşi formă (staulul, copii cu măşti de îngeri şi de draci); Silvester
(colindatul copiilor); Fărşangul: cu o largă gamă de măşti, inclusiv demonice, măşti ale anotimpurilor, păpuşa
de fărşang care se ardea şi cenuşa era folosită la sfinţ:ituJ caselor şi la vindecarea copiilor şi animalelor
domestice (Miercurea Cenuşii); Duminica Verde (aduceau ramuri de răchită, folosite peste an pe timp de
furtună); Paşti (A doua zi: stropitul fetelor cu găleţi cu apă, apoi cu parfum); Ziua Sfintei Cruci; pelerinajele de
Sfânta Maria, Sfânrul Martin ca zi de soroc, Spinstube - unde fetele torceau şi cântau etc.
3. Muncile câmpului:
- sistemul agricol este destul de unitar, cu excepţia Konigsfeld; plantele cultivate: grâu, orz, cânepa, legume de
grădină, pomi fructiferi (meri, pruni), viţa de vie (foarte cultivată) - cu adăposturi temporare din paie, cu
paznici peste vară; pământul era cultivat pc parcele delimitate de mejde (pietre de hotar sau brazde); păşunile
erau folosite în comun;
- creşterea animalelor: în special în zona Ust Ciorna (Konigsfeld), pe păşunile montane, cu construcţii din
lemn sau piatră folosite sezonier (ocoale sau sălaşuri); animalele crescute: vaci, capre; oile erau crescute de
populaţia slavă; termenii păstoreşti din oierit au fost, în dialectul german, împrumutaţi din slavă (chiar
română).

4. Meşteşugurile:
- în satele din jurul Munk~csului, principalele meşteşuguri practicate de etnicii germani au fost:
- olăritul: au existat ateliere (mici manufacruri) în care se produceau obiecte de uz casnic din ceramică
în Schonborn, Pausching, etc. şi ateliere de producere a ţ:iglci în Pauching;
- împletitul funiilor din cânepă era specific german în aproape toate satele;
- tâmplăria şi dogăritul: în aproape toate satele (termenii folosiţi pentru unelte sunt în dialect);
- exploatarea forestieră şi prelucrarea lemnului: în regiunea Ust Ciorna, a fost unul din cele mai mari puncte de
exploatare forestieră din Transcarpatia, existând şi o cale ferată din sec. XIX (Konigsfeld, Deutsch Mokra,
Ruska Mokra)
5. Arhitectura:
În satele studiate în Transcarpatia, în 2001, au fost constatate 5 tipuri principale de case, după
planimetria lor.
1. Una dintre cele mai vechi case de tip german a fost observată în Cuceava: formată dintr-o cameră,
o tindă (cu funcţ:ie de bucătărie) şi o cămară, dimensiunile casei fiind de 8/5,50 m. Fundaţia din piatră de râu,
pereţii din cărămidă, plafonul din grinzi de stejar dispuse transversal, susţinute de meşter-grindă pe toată
lungimea casei, acoperişul din ţiglă, iar faţada ornamentată cu motive geometrice în relief. Acoperişul este în
două ape cu şut la capete, casa fiind situată perpendicular pe uliţă iar faţada constituită dintr-un şut. În spatele
casei, paralel cu l;!liţa, se află un grajd, cu o cameră specială cu funcţie de cămară, din bârne de stejar cu
scânduri de brad. In curte mai este o pivniţă semi-îngropată, din cărămidă, cu boltă.
2, 3. În Schonborn, există două tipuri principale de casă: primul tip - casa are două camere, tindă şi
cămară, dispuse longitudinal ("vagon"), perpendicular pe uliţă. În spatele casei, la cele mai multe case, In
prelungire, este adăugată o bucătări e cu intrare separată, din curte, prevăzută cu cămară pentru alimente. In
prelungirea casei, în spaţiul gospodăresc, se află gore-uJ: în partea inferioară din scânduri late orizontale,
pentru porci, iar în partea superioară din leplfi subţiri distanţate, pentru depoziotarea porumbului. Şura este
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paralel cu uliţa şi perpendicular faţă de casă. Fundaţia: piatră de râu cu talpă groasă din grinzi de
din cărămidă, plafonul din grinzi transversale, acoperişul în două ape cu şuturi laterale, din ţiglă.
4. Un alt tip de casă întâlnit în Schonborn (în Pauching şi în alte sate): de formă dreptunghiulară, cu 5
încăperi: 2 camere înspre stradă (Wohnstube), cu intrarea printr-o tindă (Wohnkuche), un hol (Flur) şi, în
dreapta tindei, o cămară de alimente (Kammer). Sub bucătărie, cu intrare din interior, există o pi vniţă din
cărămidă, cu boltă, cu un geam de aerisire. Gore-ul este situat în spatdc casei; şura este dispusă perpendicular
pe casă, cu acoperiş în două ape cu şuturi.
Un tip cu totul special de casă germană este cel din Konigsfeld. Majoritatea caselor sunt consuuite
din lemn de răşinoase, pe fundaţie de piatră de râu. Într-o primă etapă, casele se construiau din bârne rotunde
aşezate ori%0ntal (blockbau), îmbinate în cheutori, cu acoperişul în două ape, cu şindrilă, cu şuturi: unul la
stradă, şi unul în spatele casei, casa fiind orientată perpendicular pc uliţă. Faţada este acoperită cu şindrilă
divers colorată. Podurile erau prevăzute cu horn slobod, folosit pentru afumarea cărnii. Într-o etapă
următoare, bârnele erau fasonate dreprunghiular şi îmbinate în cheutori de tip "coadă de rândurucă".
Conslruc~ile cele mai noi sunt clădite pe un schelet de bârne verticale prevăzute cu nut, în care se aşează
dulapi de răşinoase îmbinaţi în sistem nut şi feder (pană cu uluc). Pereţii erau astfel construiţi din bârne
orizontale şi verticale, ceea ce dădea o notă decorativă specifică arhitecturii casei. Peretii exteriori ou erau
tencuiţi, ci acoperiţi cu şindrilă în formă hexagonală alungită. În perioada dominaţiei cehoslovace, s-au
construit câteva zeci de case cu pereţii din piatră de carieră netencuită.
Casa nu are târnaţ în toată regiunea Munkacsului.
Tipologia şurilor: există două tipuri principale, cu mici Jiferenţieci între ele.
Primul tip: materialul principal de construcţie este cărămida, cu dublă structurare imernă a spaţiului:
grajd pentru cornute, coteţ de porci; a doua parte din scânduri fixate pc un schelet construit din grinzi, unde
se ţinea căruţa, fânul şi uneltele agricole, de multe ori, cu un spaţiu alipit Qa exterior) pentru păsările de curte.
Nu se întâlneşte nicăieri tipul de şură "pe două laturi", din regiunea Sătmarului, de exemplu.
stejar,

pereţii

CONCLUZII
Stadiul actual al culturii populare a etnicilor germani din Transcarparia reflectă diversele tradiţii
culturale care au stat la baza ei şi un mod interesant de sinteză între clemente de provenienţă diferită.
Identitatea culturală (obiceiuri, cântece, poveşti, arhitectură, etc.) este încă sus~nută de cea lingvistică
(dialectele şi germana standard, în ultimul timp), religioasă (romano-catolicismul) şi socială (sistemul specific
de moştenire a averii: primogenitura). Perioada comunismului a determinat puternice dislocări etno-culturale.
Există o puternică tendinţă de plecare în Germania, după 1990, ceea ce va afecta, în timp, sistemul cultural
tradiţional al eroicilor germani din regiune, dar care întăreşte conştiinţa identităţii etnice.
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Minoritatea ucraineană din judetul Satu Mare
R aport d e cercetare - etap a' I (2001)
Uuba Irina Horoat 1
Cercetarea etnografi că de teren Minoritatea ucraineană din judeţele Satu M are şi MaramL1Ieş
are ca obiectiv p rincip al cu noaşterea şi publicarea unor aspecte istorice, lingvistice, de cul tură populară
tradipona!ă specifice etnicilor ucraineni din nord-vestul României, alături de obse(Varea unor fenomene mai
putin clasice legate de modurile de manifestare şi construire a identităţii etnice, de semantica unor scheme
mcntalitare caracteristice, de mecanismele încadrabile antropologiei memoriei etc. Anali:lde de specialitate
asupra materialului ştiinţ:ific vor fi prezentate, la final, sub forma unui Atlas al culturii populare a lfct"ai11milor di11
Satu Mare şi Mara11111reş, care, deşi cu un titlu clasic pentru perioada monografiilor asupra unui sat sau a unei
microarii etno-culturale, va avea o structură tematică modernă, respectând, în linii principale, temele propuse
preliminar pentru cercetare.
Participanţii la realizarea primei etape a proiecntlui (cercetarea a patru sate din jude\ul Satu Mare)
1~n din partea următoarelor i nstituţii : Muzeul Judeţean Satu M are, Universitatea Naţională din Ujgorod
- Ucraina, Institutul de Cercetare a Regiunii Carpatice din Ujgorod - Ucraina, Universitatea Babeş
Bolyai - Cluj.
M etodologia realizărij an ch etei de teren propriu-zise, prima etapă, se bazează în special pe
interviuri structurate, după ample chestionare tematice, create de d-1. prof. univ. dr. Mihai Tivadar Universitatea Naţională clin Ujgorod, în paralel cu înregistrarea audio a informa~ei; pe interviuri semistructurate, după ghiduri reali7.ate de d-l drd..Mihai Zan, pe probleme legate de fenomenele identitare, şi pe
interviuri n on-structL1Iate, aferente înregistrării audio a poveştilor de viaţă (metoda biografică). Sunt folosite
chestionare de uzanţa limbii, completate în scris, fără înregistrare audio adiacentă. O a l tă modalitate de
anchetare este observaţia indirectă a unor aspecte de viară tradiţional ă (viaţa de familie şi organizarea
grupului domestic, semantica locuirii spaţiului arhitectural) sau participativă, dacă este cnul. Fotografierea
- o al tă metodă de fixare a datelor de teren - are ca teme predilecte, pentru prima etapă, arhitectura specifică,
porruJ popular şi meşteşugurile. Înregistrările video, făcute până în pre7.ent, s-au oprit asupra meşteş ugurilor
tradiţionale din Micula şi a arhitecturii tipice. Materialul scris aferent înregistrări l or audio, video şi
fotografiilor documentare constă în: fişe de informaror şi de conţinut al casetelor audio, fişe pentru filmele
foto, fişe de gospodărie şi consrruqii.
Din punct de vedere cantitativ, materialu1 obţ:inur în prima etapă se prezintă astfel: 25 de casete
audio (35 de ore de interviu), 1 casetă video, 5 filme foto, 34 de chestionare de uzanţa limbii.
Punctele cercetate în prima etapă sunt comunită~lc ucrainene din: M icula, Ciuperceni,
Dumbrava şi Tarna Mare.
Temele propuse cercet;irii sunt următoarele :
1. Date istorice despre comun i tăţi l e de etnici ucraineni clin Satu Mare şi Maramureş:
- date de arhivă;
- date de istorie orală;
2. Date d e etno-ecologie:
- saucrura spaţiu1ui rural comunitar (tipologia aşez/friz) şi reJaţ:iile cu eco-medi11f,
- schimbarea eco-mediului de origine, prin fenomenul colonizării, şi adaptarea la noi condiţii geocli111atice-,
- schimbarea medi11hli et110-c11ltura/ ri lingvistic origin ar: modalită~Je de adaptare şi efectele asupra modului
de viaţă specific, în funcţie de genernţii .
3. Asp ecte socio-antropologice:
- statutul de grup etnic minoritar,·
- alteritate etnică (români, maghiari, ţigani);
- relaţii etnice-. raporruri de vecinătate, transferuri culturale (obiceiuri, ocupaţii, etc.) bi -direcţionate,
conflicte etnice;

1 L~ rcali7.arca prc?.Cntului rapon au colabornt in mod special: Alina Nogradi (Sacu Marc), Mihai 7.an (Ujgorod), T6ch Zohân (Sa1u Mare).
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identităţii etnice. etnonime (din interiorul comunităţii şi date de al~ etnici); identitatea
fenomenul bi- sau mulrilingvismului după colonizare, în special; identitatea religioasă ortodoxism şi neo-protesc.antism; conştiin~a apartenenfei etnice; identitate culturală;
- probleme de ist01ie socială-. neamuri, habitat şi formă de proprietate, viaţa de familie şi organizarea
juridică, (sistemul de transmitere a averii, moştenirea etc.);
- sistemul de fnrudire (rudenia de sânge, prin alianţă, spirituală);
- structura grupului do111cstic şi organizarea vieţii de fami lie cotidiene;
- vecinătatea şi implicaţii.le în muncă;
- relaţia cu "străinul" şi ospitalitatea.
4. Aspecte religioase:
- confesi1111i şi interrelaţii;
- organizarea bisericii ortodoxe şi a caselor de rugăciune;
- srirbăt01i religioase specifice (după stilul vechi);
· fenomenul peletincgi1/11i;
- cărfi religioase specifice.
5. Arhitectura:
- gospodtlria (tipologie, împrejmuirea, componente, instrumentar, organii'.area muncii);
- casa (planimetrie, sistem şi materiale de construcţie; decorul exteriot şi structura interiorului mobilier, textile, icoane etc.);
- n"trm· de constrnc,tie;
- credinţe magico-religioase legare de gospodărie şi casă.

- aspecte ale
lingvistică şi

6.

Ocupaţii şi meş teşuguri:

- ag1imlt11ra, viticultura, pomicultura;
- creşterea a11i111alelor şi păstoritul;
- prelucrarea lemnului;
- pielărie şi tăbăcărie;
- industria casnică textilă;
- instrumente, unelte şi instalaţii specifice;
- credinţe şi obiceiuri legate Je muncile de peste an şi de activităţile meşteşugăreşti.
7. Portul popular. Specific şi influenţe
- haine purtate deasupra;
- porllll bărbătesc;
-portulfemeiesc;
- portul caracteristic copii/01,- accesorii (podoabe, acoperitori de cap);
- tehnici şi oma111ente specifice sau împrumutate;
- implicaţiile în social: diferenţieri ale ves timentaţiei pc grupe de vârstă (fete-neveste-femei bătrâne),
în funcţie de prestigiul socio-fcono111ic (bogaţi-săraci-slugi);
- caracteristici ale vestimencarici în contexte rituale: sărbători, Crăciunul, nuntă etc.;
- modificări actuale ale porcului tradiţional.
8. Obiceiuri de familie:
· naşterea (perioada sarcinii, naşterea - pe pământ, pe paie, moşind, prima scaldă, ursitoarele, acte
magice protectoare, lăw.ia, schimbarea numelui, botezul);
- copilăria: jocuri de copii specifice, probleme de educa~e;
- via/a socială ri tinerilor (intrarea în societate, "vecerneţi", clăcile, relaţii sexuale premarirale virginitatea, copiii din flori, alegerea partenerului de viaţă - peţitul, practici de aflare a ursitei etc.);
- 111111/a: "zarucenca", stabilirea zestrei, alegerea naş.ilot, chemarea la nuntă, gătitul cununii,
împodobirea steagului, cununia, petrecerea şi ospăţul comun - alimente specifice, danţul miresei pe
bani, darurile, îmbrăcarea miresei în nevas tă, nunta mică);
- via/a de jttfllilie (manifestări ale relaţiilor de rudenie - respectul faţă de părinţi şi vecinătate în viaţa
cuplului; organizarea muncii în casă şi în gospodărie, relaţii sexuale - concepţia, metode
contraceptive, avortul, adulterul; divorţul şi văduvia; a doua căsătorie);
- practicif1111erare (semne de moarte, spălatul mortului, priveghiul - jocuri de priveghi, bocirea, rituri de
despărţire, iertăciunile - "proscia", ultimul drum - "staţii.le", masa funerară comună, pomenile după
mort şi doliul, practici şi obiecte cu rol de a împiedica mortul să se facă strigoi;
- morţi neobişnuite. prin spânzurare, înec, moartea unui tânăr necăsătorit, etc.)
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9. Obiceiuri de peste an:
- obiceiuri de trecere. sărbători şi obiceiuri de primăvară (Baba Dochia, 40 de Mucenici, Alexie cd Cald,
Blagoveştenia, Lăsata Secului, Miezul Păresii, Sângcorzul, Floriile, Paştele, Ispasul, Joia Verde,
Rusaliile, Sânzâienele); sărbători şi obiceiuri de vară şi toamnă (Sfântul ilic, Sfânta Ana, Schimbarea la faţă,
Sfânta Maria Mare, Sfânta Maria Mică, Ziua Crucii, Sfântul Dumitru, Lăsata Secului, Sfântul Andrei);
- obiceiun' a11gurale: colindatul de Crăciun (Ajunul Crăciunului, tipuri de colindat şi cetele de colindători,
jocurile cu măşti, Viflaimul, repertoriul de colinde, acte magice augurale şi cu funq:ic premaricaJă);
Anul Nou Qocuri cu măşti, sorcova, practici de ghicire a ursitei, etc.);
- obiceiuri in legătură cu 1J11111ca: obicei111i de p1i111ăvară (ieşitul la arat şi semănatul, focurile de 1 mai,
măsurişul oilor, rituri de apărare a holdelor la Rusalii); obiceiUfi de vară şi toamnă (culesul recoltelor clacă Ja culesul cartofilor şi mălaiului, clăci de tors şi resut, etc.); 1it1m· dt! constmcfie, practici la începutul
unei munci, gesruri rituale în activită~i cotidiene.
10. Demonologic şi practici magice:
- ele111ente de cosmologie (credinţe cosmogonice, meteorologie populară, lumea de dincolo, sfârşitul lumii
şi judecata de apoi);
-fiinţe demonice (frumoasele pădurii - "lisna", vrăjitoare - "vorojca", copilul strigoi - "zbişcc", omul
lup - "vovcun", ursitoarele - "vişciunkc", urma rea, "bosorcania", strigoi, etc.);
- practici 111agice. vrăjitoarele (starut, înfă~şare, puterea lor, instrumentar magic), tipuri de vrăji (vrăji la
naştere, la nuntă, la înmormântare, legarea puterii bărbatului, pe ursită, de furatul laptelui, deochiul,
etc.); practici de apărare şi desfacere a vrăjilor (obiecte, merode, fo rmule, talismane, etc.).
11. Aspecte tematice secundare:
-fa/cionti 1J1t1zjcal (legat de obiceiuri - cântece de nuntă, bocete, cântece de priveghi; cântece de
petrecere etc.);
-folclor literar (basme, legende istorice, povestiri despre război, povestiri legate de fiin\e demonice);
- coregrafie (dansuri specifice).
În cadrul primei etape a cercetării, în comunităţile de ucraineni din cele patru sate sătmărene
precizate, s-au urmărit toate aceste aspecte tematice, în măsura în care realitatea de teren a confirmat existenta
lor. Materialul obţinut în urma acestei prime anchete de teren va fi prezcmat în continuare Într-un mod
analitic.

I. DATE ISTORICE
Pe teritoriul fostului comitar Ugocea, din care aproape jumătate este parte a acrualului jude\ Satu
Marc, primele grupuri de ruteni au apărut între anii 1336-1351. Iniţial aşezaţi în părţile deluroase ale
comitarului, au coborât apoi înspre sud-vest. Pe baza listelor de iobagi, se constată că primul val de ruteni din
secolul XIV era doar o parte infimă ca număr a valului numeros din secolele XVll-XVTTT: de exemplu, în anul
1565-1574 erau 61 capi de familie slavi, iar În 1775 - 198 capi de familie slavi.
Din localităţile în care a fost atestată populaţie slavă la începutul secolului XIX, astăzi, în unele, nu
mai există nici un locuitor ucrainean, în schimb, etnici ucraineni au emigrat din Ucraina şi Maramureş,
formând noi comunităţi de tip colonii. În secolele trecute, satele care erau populate, parţial, de ucrainen i sunt
următoarele: Bocicău, Tarna Marc, Tarna 1vfică, Porumbeşti, Valea Seacă, Turulung, Bercu, Peleş, Lazuri,
Halmcu, Botiz, Mesteacăn, Cidreag. Localităţile în care astăzi nu se mai află etnici ucraineni sunt: Peleş,
Turulung, Tarna Mare, Valea Seacă, Halrneu, Mesteacăn. Satele în care au apărut noi "colonii", în secolul XX,
sunt: Micula, Păulian, Decebal, Dacia, Traian, Dumbrava, Ciuperceni, Agriş, Livada, Drăguşeni, Gelu. Cca
mai mare comunitate de etnici ucraineni, cercetată în mod special în această primă etapă, este în satul Mjcula:
aproximativ 500 de locuitori.
.
În trei dintre satele cercetate - Micula, Ciuperceni, Dumbrava - ucrainenii au venit în secolul XX,
după al doilea război mondial, din sate ucrainene din Maramureş (Poienile de sub Munte, Ruscova, Repedea,
Crasna, Rona de Jos), iar în Tarna Mare - cătu nul Văgaş, primele familii de ucraineni au venit aprox.imativ
acum 200 de ani, din zona Husmlui - Ucraina, pentru munci forestiere.
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II. DATE DE ETNO-ECOLOGIE
Fenomenul colonizării reprezintă unul din factorii determinanţi ai modului în care se prezintă astă1i
cultura etnicilor ucraineni din MicuJa, Ciupcrceni şi Dumbrava, raportul lor cu cco-mcdiul, formele concrete
de manifestare a identităţii etnice şi diverse practici sociale ale existenţei lor comunitare.
Cauzele migra1dei Unul din principalele motive ale "migraţiei" de după al doilea Război Mondialîn prezent - este baza economică a 11ivelt(l11i de /rai, raportată la următoarele aspecte: satele ucrainene din
Maramureş, din care au veni t, sunt sate de munte, aşezate pe văi înguste, de tip risipit sau răsfirat de vale, cu
terenuri agricole insuficiente pentru a asigura resursele de hrană necesare familiilor cu un număr mare de copii
(7-11 copii). Fertilitatea terenurilor arabile fiind scăzută, iar acestea insuficie11Le spre a fi împărţite tuturor
copiilor, mul~ etnici ucraineni au preferat zonele fertile din Câmpia Sătmăreană.
Un alt motiv al migraţiilor a fost, în special în perioada comunistă, lipsa unor centre industriale apropiate,
singurele posibile locuri de muncă fiind în minele de la Borşa şi Baia Borşa, la defdşările forestiere
("butinăritul") sau muncile sezoniere la distanţe mari, pentru procurarea cerealelor necesare (în Bărăgan, în
special). Astfel se poate explica preferinţa pentru sare apropiate de oraşul Satu Mare, ca centru urban care
putea să le ofere locuri de muncă mai bine plătite şi şcoli pentru educarea copiilor.
Amploarea fenomenului, chiar şi în zilele noastre, se explică şi prin crearea u1111i ''pattem" co111porlame11tal
social: primii dintre membrii unei familii, aşezaţi în Câmpia Sătmarului, cu rezultate economice imeJiat vizibile
în creşterea nivelului de trai, au fost luaţi ca "model" pentru noi migraţii.
Aspecte ale adaptării la un nou eco-mediu. Primele urmări sesi:.rnbile ale locuirii într-un alt mediu
geo-climatic sunt la nivelul stmcturăni .rpaţiu/11i com1111itar. de la satele de munte, risipite sau răsfirate de-a lungul
văii, s-a adoptat modul de organizare a spaţiului rural caracterisitic câmpiei someşene: geometric - adunat
(model de influenţă germană în zonă) sau risipit de-a lungul şoselelor. Spre deosebire de satele de origine, care
erau în majoritate locuite de ucraineni şi organizate de ei, satele din Satu Mare în care au venit erau deja
locuite de români şi maghiari, ceea ce impunea respectarea unui model de structurare a spaţiul ui deja existent,
mai ales că - în mai multe cazuri - au fost cumpărate locuinţe de la români sau maghiari.
Comtmirea de noi go.rpodc"frii a trebuit, de asemenea, să respecte anumite constrângeri în acest sens: pe
uliţe deja trasate - deci respectând schema deja formată a satului - sau modelul comunist impus oficial (tipul
"6" de casă). Există câteva excepţii: casc din scânduri late de brad sau stejar aduse din satele de origine şi
reconstruite (ex.: l\t[icuJa). Un alt aspect vi:.dhil este lei:,rat de materialele de construcţie folosite la noile ca~c:
lemnul, din belşug găsit în zona muntoasă a Maramureşului, a constituit sute de ani suportul material care
permitea respectarea regulilor tradiţionale (specifice) de construire a unei case ucrainene (în sistem
"blockbau", din scânduri late fasonate, îmbinate în cheutori de tip "căuc", "coadă de rândunică" sau "pană cu
uluc"). În câmpie, datorită lipsei lemnului, dar şi noilor influenţe urbane, au fost folosite, ca materiale de
construcţie pentru noile case, cărămizile de lut ars sau nears ("văioagele"), "bolţarii", beLonul (în locul
pietrelor de râu, ca fundament) etc. Spaţi11/ gospodăresc a suferit şi el modificări: de la materialele folosite la
împrejmuiri (scândurile, în Maramureş), până la anexele gospodăreşti. Au fost împrumutate modele m:;ighiarc
sau româneşti de anexe gospodăreşti (coteţe, hambare, etc.) şi, în acelaşi timp, a fost păstrat "oborogul"
(pentru depozitarea fânului). Schimbările din cadrul gospodăriei au fost determinate, în special, de
"răspunsurile" adaptative la noile condiţji de mediu, în legătură directă cu 0C11pa/iile practimte: în Maramureş,
creşterea animalelor (chiar şi în sălaşuri sezoniere, pe păşunile montane) şi păstoritul alpin pendulatoriu cu
stână permanentă (fiecare "gazdă" având un munte) au determinat preponderenţa anumitor anexe
gospodăreşti şi un mod special de structurare a spaţiului. În zona de câmpie <lin Satu Mare, principala
ocupaţie este agricultura (cultivarea cerealelor), creşterea porcinelor sau viticultura, din acest motiv au apărut
anexe precum hambarele pentru porumb sau coteţele de porci după modelul "gore-urilor" şvăbeşti sau au fost
înlocuite "căzile" pentru fermentarea merelor (pentru "horilcă") cu butoaie pentru păstrarea vinului.
Adaptarea la un nou eco-mediu este sesizabilă, la o anali:di mai atentă, la niveltd org,anizfirii sociale a viefii
de familie: datorită faptului că terenurile actuale sunt mai fertile şi mai numeroase, se constată modificări în
privinţa sistemului de împărţire a averii şi de ocupare a spaţiului de locuit. Chiar dacă natalitatea este mare,
datorită orien tărilor religioase neo-protestante, averea familială care se împarte copiilor este mai mare, ceea ce
permite ridicarea de noi locuinţe mai spaţioase într-un timp mai scurt. Astfel, în locul ocupării unei singure
camere de către mai multe unităţi familiale, apare folosirea spaţiilor separat de fiecare familie în parte. Cu alte
mvinte, de la o structurcl celularti a gnlJmlui domestic la una 1111itară. Existenţa altor tipuri de resurse naturale a
provocat modificări la nivelul tipurilor de produse, ceea ce implică predominanţa altor munci gospodăreşti
cotidiene şi o altă împărţire a sarcinilor fiecămi 111embm din gmpul domestic (de ex., în Maramureş, practicarea
păstoritului alpin presupunea ca, jumătate din an, o parte din bărbaţii familiei să lipsească de la activităţile
până
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cotidiene ale gospodăriei de bază, femeile preluând sarcinile lor; p rezenţa unei mâini de lucru masculine pc tot
timpul anului, în câmpie, şi creşterea porcinelor în locul ovinelor, În gospodăria de bază, are ca rezultat o nouă
împărţire a muncii cotidiene). Nu în ultimul rând, practicarea actual a altor "ocupaţii" are efecte la nivelul
obiceiurilor legate de muncile de peste an (clăcile de toamnă, la culesul mălaiului sau al strugurilor etc.).
Schimbarea 111etliului etno-cultural şi lingvistic oriy,inar are legături cu schimbarea eco-mediului: în special
prin faptul că, dacă în Maramureş spaţiul rural era ocupat în majoritate de etnici ucraineni, în Satu Mare
ocuparea unui sat este doar parţială, ceea ce implică raporturi culturale mai intense cu alte etnii. Urmările sunt:
bi- sau multilingvismul, transferuri culturale bi-direcţionate ~n obiceiuri, port, etc.), căsătorii mixte, adoptarea
unor "pattern"-uri comportamentale - de către generaţia tânără, mai ales - şi care nu funcţionează la nivelul
mentalităţii "bătrânilor" ş.a.m.d.

III. ASPECTE SOCIO-ANTROPOLOGICE
Statutul de g rup etnic minoritar şi alteritatea etnică. Pe plan naţional, ucrainenii din România
sunt recunoscuţi ca minoritate etnică, având reprezentanţi în parlamentul ţării şi organizaţii macro-regionale,
precum "Uniunea Ucrainenilor din România", cu sediul la Bucureşti. Acest fapt contribuie la susţinerea
conştiinţei etnice şi la aprofundarea unor diferenţe culturale vis-a-vis de celeleate etnii conlocuitoare. În satele
cercetate, aceas tă situaţie se observă la nivel micro-social (individual), în Micula - de exemplu - existând
posibilitatea de a învăţa limba ucraineană literară la grădiniţă şi la şcoala generală.
Ocuparea parţială a spaţiului rural în satele din Câmpia Someşană de către etnicij ucraineni, alături de
maghiari, români şi ţigani, presupune o mai mare varietate a contactelor ctno-lingvisticc, culturale (obiceiuri,
folclor muzical, etc.) şi o accentuare, în conştiinţa fiecăruia, a propriului specific.
Identitatea etnică a ucraineni/or din Sat11 Mare se susţine, încă, prin identitatea lingvistică: bătrânii folosesc
limba ucraineană la nivelul vorbirii cotidiene; tinerii, de exemplu, numără în limba de stat a etnicilor români,
deoarece s-a pierdut sistemul de numărare, de măsurare în cadrul w1ui organism etnic (Ucraina), adică
înţelesul semanticii timp-spaţiu a căpătat alt înţeles în condiţiile unui alt mediu etnic. Folosirea şi cw1oaşterea
limbii ucrainene uşurează problemele solidarităţii sociale a ucrainenilor, de exemplu, la oraş, la piaţă, cumpără
mai ieftin de la ucraineni, dar există cazuri când întâlnesc ostilitate din partea altor etnici. Este foarte
important fenomenul bi- sau multilingvismului la generaţia mai în vârstă (au Învăţat româna şi maghiara mai
ales după venirea în jud. Satu Marc) şi folosirea curentă a limbii române la generaţia mai tânără.
Un alt rezultat al convieţuirii cu alte etnii îl reprezintă 111odi.ftcările semantice la nivel11I et11011i1J111lui:
"ucrainski" are acelaşi conţinut semantic cu "ruski", pentru ucrainenii din Satu Mare. Această echivalenţă se
explică astfel: românii şi maghiarii cu care convieţuiesc nu fac diferenţa între "ruşi" şi "ucraineni" şi i-au numit
"rnskj". Ei au adoptat intern acest denominativ etnic, echivalându-l cu cel de "ucrainean", în schimb, folosesc
un alt cuvânt pentru a se diferenţia de "ruşi", pc cel de "măscali", precizând - în cadrul interviurilor - că nici
românii, nici maghiarii nu înţeleg diferenţa etnică "mşi" - "ucraineni".
Identitatea culturală actuală a ucrainenilor sătmăreni comportă modificări faţă de specifiul cultural al
celor din Maramureş, dato ri tă vieţuirii într-un alt mediu etnic, dar se poate afirma că - în linii majore - ca este
păstrată, în tradiţiile familiale, cele legate de muncă, în folclorul mu:lÎcal, alimentalje, în mecanismele de alianţă
(endogamie de grup lingvistic) etc. Influenţa mediului cultural în care trăiesc acum (românesc şi/sau maghiar)
se resimte în terminologia legată de obiceiuri, de exemplu, fără să se piardă schema mcntalitară specifică,
folosindu-se fie cuvinte româneşti, fie cuvinte ucrainene români'.l.ate sau maghiarizate. Tradiţiile culturale
ucrainene cunosc procese de adaptare şi transformări care au adus un colorit accentuat asupra "ucrainismu1ui"
local, dar se constată o uniformitate culturală vis-a-vis de arii: de exemplu, la nivelul demonologici populare, al
relaţiilor de rudenie şi alianţelor matrimoniale, al sistemului de moştenire, al obiceiurilor de familie, etc.
Din punct de vedere religios, pătrunderea cultelor neo-protestante în comunităţile ucrainene, încă înainte
de venirea lor din Maramureş, are legătură cu procesele de accentuare a conştiinţei etnice: "biserica noastră"
este acum casa de rugăciuni penticostală, rugăciunile făcându-se în limba ucraineană, de exemplu. Peste 50%
din ucrainenii din Micula frecventează "ţcrcva peatcdeseatneke", ceea ce afectează sistemul de credinţe miticomagice, folclorul muzical (prin interdicţii), povestirile:: de factură cosmogonică sau demonol ogică, coregrafia,
arhitectura interiorului tradiponal (prin dispariţia icoanelor) etc.
Aspecte de organizare socială. Unul din cele mai importante aspecte actuale ale organi:drii sociale
îl constituie endogamia de grup etno-lingvistic, ca regulă generală, cu excepţiile de rigoare. Mecanismele de
alianţă sunt cele tradiţionale: peţitul şi stabilitul zestrei, sistemul de transmitere a averii familiale (terenurile
sunt împărţite la căsătorie între to~i copiii, cu o parte rezervată bătrânilor, casa rămânând ultimului n ăscut),
restricţiile de căsătorie (rudenia de sânge până la al treilea grad, parţial, limba ş i religia). Relaţiile de vecin ătate
au forme de manifestare încă arhaice, de exemplu într-ajutorarea în muncile de peste an, la evenimente
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importante în familie (botez, nuntă, înmormântare, etc.). Relaţiile cu
ospitalitate, deschiderea soc ial ă în astfel de cazuri fiind relativ mare.

străinii

sau

oaspeţii

sunt marcate de

IV. DATE ETNOGRAFICE
Arhitectura populară ucraineană din Satu Mare. ElemenruJ specific ucrainean al gospodăriei este
"oborogul" (pentru depozitarea fânului). Structura gospodăriei se prezintă astfel: casa este orientată
perpendicular pe uliţă, iar g rajdul este situat paralel cu casa, în fundul curţii, perpendicular pe uliţă, în
continuarea lui aflându-se coteţele pentru porci şi păsări.
Ca.rele au acum fundaţii de beton (în Maramureş erau de piatră de râu), de elevaţie medie. Materialele
de construcţie folosite la pereţii caselor sunt, de preferinţă, răşinoasele, mai nou cărămida arsă sau nearsă.
Îmbinările bârnelor la colruri sunt în "coadă de rândunică", iar la pereţii intermediari în sistemul "pană cu
uluc". Pereţii interiori sunl 1encuiţi cu rabiţ şi mortar, iar cei exteriori, netencuiţi, în partea din faţă decoraţi cu
şindri le în formă de solzi. Acoperişul este în patru sau în două ape, acoperitoarea fiind - iniţial - din şindrilă,
mai nou din plăci de azbociment. Prispa este închisă, foişorul apărând dcsruJ de rar şi datorită influenţei
arhitecturii româneşti din Maramureş. Plani111et1ia "clasică" se prezintă astfel: tindă rece, în general, camera de
locuit şi "camera curată". Sistemul decorativ al intenomlui este cel "cu laviţele dispuse în colrul cu ferestrele", masa
situată în faţa acestora, două paturi, um~ pe peretele longitudinal din spatele casei, cu rudă împodobită cu
textile deasupra, ş i un altul în spatele uşii. Pereţii erau decoraţi cu şterguri, blide şi icoane. Astăzi, acest sistem
decorativ tradiţional a suferit modificări prin pătrnnderea mobilierului de tip urban, prin dispariţia icoanelor la
ucrainenii de orientare religioasă penticostală, prin înlocuirea textilelor tradiţionale cu cele din comerţ etc. Se
mai practică încă vechile rituri de construcţie, precum îngroparea bănuţilor la temelia casei şi punerea struţului
pe acoperiş la finalizarea construcţiei. Există încă, deşi alterate de penticostalism, qedinţe legate de şarpel e
casei care bea lapte din farfuria copiilor, despre rolul augural al oilor aduse în casă, pentru belşug, despre
aspectele fatidice ale primei nop~ în noua casă, etc.
Ocupaţii şi meşteşuguri. Aşa cum am precizat anterior, ocupafiile de bază în Maramureş au fost
creşterea animalelor şi păstoritul montan (cu "gazde de munte", hotarul montan pentru păşunat numindu-se
"gol de munte", primit de fiecare sat în parte după numărul de animale), existând în acest scop sălaşuri
permanente pe păşunile alpine. Datorită condiţii l or geo-climatice din câmpie, aşa cum am menţionat, ocupaţia
de bază practicată astăzi este agricultura, cu schimbarea anuală a culturii pe un teren agricol, cultivându-se în
special porumbul. În ceea cc priveşte creşterea animalelor, domină ovinele.
Dintre meşteşugurile tradiţionale, cele mai des practicate sunt legate de prelucrarea lemnului: dulgheritul
şi tâmplăritul. Materialul folosit, în general, este lemnul de răşinoase. Uneltele mai vechi sunt gaterul, barda şi
fierăstrăul. Astăzi, se foloseşte fierăstrăul -panglică, materialul fiind îndreptat cu rindea mecanică şi finisat cu
diverse tipuri de rindele manuale şi dălţi. Tipurile de produse de lemn erau, mai demult, cofe cu doage de
nuiele, căzi pentru fermentarea fructelor, piese de mobilier precum lădoaie, lăzi de zestre, etc. Produsele
acruale sunt: piese de mobilier după modelul celui urban, obiecte artizanale, obiecte de uz gospodăresc, etc.
Tehnicile de ornamentare ale obiectelor de lemn: placarea cu lambriuri dreptunghiulare sau romboidale şi
traforare. Dintre motivele decorative predilecte menţionăm pe cele stelare, ovoidale, cruciforme.
Industria casnică textilă şi portul popular. În Maramureş, planta textilă cca mai cultivată a fost
cânepa, prelucrată astfel: topire în apa râurilor, uscare, melitare, pieptănare, toarcere, pe diferite caregorii de
fuioare. Pânza era albită cu leşie şi întinsă la soare.
O materie primă des utilizată în Maramureş, la care s-a renunţat datorită schimbării ocupaţiilor de
bază (păstoritul), a fost lâna, din care se făceau cergi şi "pocruţi", obiele, cioareci, "peteke" (sumane), laibăre,
ciorapi, mai nou pulovere tricotate, etc.
În ceea ce priveşte piesele de port popular, ele erau făcute din pânză de cânepă ţesută într-o iţă.
Costumulfe111eiesc era compus din: "sorocika" (cămaşă), "stan" (poale), "plate" (zadie sau şort încrept), şi pe
timp de iarnă - laibăr şi suman, "platke" (năframă), "postole" (opinci) din piele de porc (mai nou, din cauciuc),
cu obiele de l ână. Tipul cel mai vechi de cămaşă este cel croit dintr-o singură bucată de pânză, cu mâneca
încreţită la gulerul îngust cu tăicmră dreaptă. Mâneca este strânsă jos, în pumnişori, cu broderie pc încreţ, fără
fodră. Părple laterale ale cămăşii sunt prinse împreună în cheiţe făcute cu acul. Câmpurile ornamentale cele
mai ample se află pe mâneci, cusăturile de pe guler şi pumnişori fiind mult mai reduse ca spaţiu. Tehnica de
ornamentare este broderia - peste fire sau în cruci - mai rar Qa pumnişori) broderia pe încreţ. Decorul este
geometrizant, organizat în registre verticale (pe mâneci), cuprinse într-o tablă de formă dreptunghiulară, sau în
mici registre lineare în jurul gâtului. Motivul ornamental specific este numit "pauke" (păianjen). Alte motive
întâlnite sunt: romburi, cruci, cruci în x, romburi şi cruci gamate, flori şi frunze stilizare, valuri, dinp de lup,
faguri, ele. Poalele sunt croite dintr-o singură bucată de pânză, încreţite în talie şi cu o singură cusătură
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cele mai vechi nu aveau nici un ornament pe poale. La cele mai noi, apare dantela de producţie
Zadiile vechi erau ţesute din lână, cu vârste de diferite culori. Fiecare sat marmurcşcan de
ucraineni avea culorile lui specifice: de exemplu, în Poienile de sub Munte, vârstele erau roşii, portocalii şi
negre, în Repedea - albastre, vişinii şi negre, etc. Zadia din faţă a fost înlocuită cu un şorţ încreţit la Poienile
de sub Munte. Pe cap se purtau năfrămi cu ornamente la modă: "nori", "cireşe", "ruje". Dintre podoabe, cele
mai frecvente erau zgăr:i:ile drepte din mărgele policrome de sticlă.
Cos/I/mul bărbătesc avea în componenţa lui cămaşa, gacii - pc timp de vară şi cioarccii - iarna, opinci cu
obiele, laibăr, suman, căciuli de oaie sau dopuri de postav. Cămaşa era scurtă şi dreaptă, de tip "poncho", cu
mâneci drepte prinse în umăr, cu guler îngust şi tăietură dreaptă, albă, neornamentată. Gacii erau lungi,
încreţiţi în talie pe un şiret, neornamentaţi. Cioarecii erau de culoare albă, drepţi, neornamentaţi, iar sumanele
albe cu ornamente de culoare neagră (mai nou).
Costumul de copii nu comporta diferenţieri în funcţie de sex: şi fetele, şi băieţii, până la 10-11 ani, purtau
cămăşuţe lungi ("sorocike dovhi"), albe, iar în picioare saboţi de lemn sau opinci.
Cosllllllul de 111111/ă avea câteva elemente în plus faţă de cel de sărbătoare: la mireasă apare "portesce" un ştergar alb cu broderie bogată, într-un registru linear, pe una dintre margini, legat prin spate în jurul
brâului. Pc cap, peste ştergar, se punea cununa (vinoc) din crenguţe de cedru, împletite circular şi împodobite
cu un registru linear de flori naturale sau bumbi de lână. La mire, deosebit era clopul, împodobit cu flori albe
de munte, parţial sau pe toată suprafaţa, cu un struţ special de flori (naturale sau artificiale) într-o parte.
Portul vechi ucrainean a suferit influenţa costumului popular maramureşean: a fost împrumutată
cămaşa femeiască cu guler pătrat şi mâneca încreţită peste cot, de exemplu. Dintre materialele noi, a fost
preferat caşmirul înflorat, de diferite culori (verde, vişiniu, mai ales) folosit la şorţuri şi "sucne" (fuste creţe şi
înflorate).
În satele sătmărene, bătrânii mai păstrează şi poartă, în %i leie de sărbătoare, vechiul costum, în funcţie
de satul de origine. Sub influenţa oraşului, generaţia tânără a renunţat la costumul tradiţional.
Obiceiurile de familie îşi păstrează schema mentalitară arhaică, cu inevitabile influenţe moderne sau
venind din partea altor etnii.
Dintre pradicile rituale la 11aştere, este de amintit naşterea pe pământ; moşitul şi prima scaldă a
pruncului, în apă cu bănuţi şi miere (apa fiind aruncată în grădină, sub un copac); păstrarea buricului înnodat,
pentru a fi desfăcut de copil când creşte mai mare; schimbarea numelui în ca% de boală; credinţa în
"visciunke" (ursitoare) şi în povestiri legate de ele (sluga şi ursitoarele); interidcţ:iile din timpul lăuziei legate de
mamă şi copil etc.
jocurile de copii· cel mai des întâlnite erau: "tLl!eanke" (de-a v-aţi ascunselea), "caza" (capra), bâza, de-a
baba oarba, "karninţi" (cu nouă pietricele şi o minge din cârpe); erau păpuşi din cârpe sau din coceni, boabe
de fasole în loc de oi, săbii de lemn etc.
Viafa socială a li11erilor era marcată în special de următoarele evenimente: "vcrceneţi" (şezătorile), unde
fetele torceau iar băieţii furau fuioarele, iar dacă nu primeau un sărut desfăceau fuioarele împrejurul casei, se
spuneau poveşti şi se cânu; clăcile legate de muncile de toamnă (de desfăcut mălaiul); "baluri" cu dans în zilele
de sărbătoare; colindatul de Crăciun; practicile de ghicire a ursitei de Sfântul Andrei (fata mergea la coteţul
porcilor şi rostea o formulă - întrebare pentru porc; dacă porcul grohăia, se mărita în anul respectiv; sau
mergea la miezul nopţii la fântână şi o întreba când se va mărita; o altă practică era număratul invers al parilor;
făcutul unor turtiţe cu hârtii pe care erau scrise nume de băieţi şi erau date pisicii înfometate să aleagă) etc.
Peţitul se desfăşura după un scenariu tradiţional: viitorul mire mergea la peţit cu părinţii şi un însoţitor
pentru tratative; în Tarna Mare, primul peţit era făcut sub formă de glumă ('am auzit că aveţi o viţ:ică de vânzare,
cu cât o daţi?") şi se stabilea întâlnirea serioasă. La peţ:it se discuta în special zestrea şi se hotăra data nw1ţ:ii.
Nunta ("svaLiba") era anunţată de trei ori la biserică, se trimiteau chemători, la Tarna aveau steaguri şi
ţuică ("pleaşcă"). Avea loc gătitul cununii la mireasă înainte de nuntă şi împodobirea steagului la mire, joia se
coseau florile ("coscţi'') la mireasă; mai demult, nunple se făceau lunea, miercurea, joia; pe masa de nuntă se
aflau colaci împletiţi, înstrupiţi cu plante, grâu şi fire de lână roşii, supă, sarmale, carne, "fanke", "cruceneke",
"horilku"; avea loc dansul miresei pe bani, dezbrăcatul miresei (ştergarul se lua de către naşă cu ajutorul unui
colac) şi îmbrăcatul în nevastă, cununa atârnându-se în cui.
Modelul comportamental tradiţional cerea ca mireasa să fie virgină; dacă era însărcinată la cununie, nu
purta vinoc sau portesce, numai năframă. Fata cu copil din flori se putea duce la biserică să se cunune, dacă
mai avea pretendenţi.
Dintre practicile f1111erare, interesante sunt jocurile de priveghi: tinerij se mascau în "moarte" (îarna
Mare), se jucau bâza, căr~. Înainte de îngropare, se făceau iertăciunile ("proscia"), se făceau pomeni
("spomenke") şi masă funerară comună (cu supă, sarmale, colaci cu lumânare).
industrială.
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Obiceiuri de peste an. Principala caracteristică este ţinerea tuturor sărbătorilor religioase pe stil vechi,
decalate cu 13 zile faţă de calendarul ortodox oficial.
Crăciunul se sărbătoreşte în seara de 6 ianuarie, până atunci se respectă postul. În ajunul Crăciunului,
colindatul îl încep brrupurilc de copii, apoi grupurile de feciori mergeau la casele cu fe te de măritat mai ales; ca
daruri se dădeau nuci, mere şi bani. Era colindatul la fereastră, se cerea permisiunea de a intra în casă şi se mai
colinda odată. Dintre jocurile cu măşti, se practicau: "coza" (capra), "zirca" (steaua); teatru religios popular Viflaiemul. La Sfântul Vasile (în 13 ianuarie) se mergea "do Vaselea": cei cu numele de Vasile erau coliodap şi
legaţi la mînă cu o batistă cu bani, cu urările de rigoare. La Bobotează, la fel, se făcea cu cei pe care-i chema
Ioan. La sfin~tu1 apei, bărbaţii se aruncau unul pe altul în apă.
I .a P(IŞ/i se vopseau ouăle cu coji de ceapă, ornamentate cu frunze; se făcea pască cu brânză,
ornamentată cu simbolul crucii sau cu flori. Pentru cerşetori, se făceau "perepicike" (păscuţe mici, frumos
împletite) şi colaci.
Alte sărbători deprimăvară sunt "becikova nidilea" - când se culegeau crengufe înflorite de răchită cu care se
loveau copiii şi se anunţau că peste o săptămână vine Paştele; sfinţirea holdelor de Rusalii; împletitul coroni~elor de
Sânziene.
Dintre sărbătorile de vară, se celebrau mai ales Sfântul llie (despre care existau credin~e legate de
meteorologie populară), Sfânta Maria - când se practică pelerinajele, etc.
Demonologie şi practici magice. La nivelul credinţelor magico-mitice, imaginarul legat de fiinţele
demonice are în centrul său figuri precum "lisne" (frumoasele pădurii), "zbi şce" (copilul-strigoi), "vovkun"
(omul-lup), " vişciunke" (ursitoarele), urma rea, "bosorkania" (strigoi), "voroşke" (vrăjitoarele). Ca practici
magice, erau vrăjile pe ursită Qegarea măritişului), furatul laptelui, vrăţilc la mort - cu funia spânzuratului, cu
apa mortului - descântecele de deochi, practicile de apărare (cu sare, "ceasnok"); folosirea ierburilor de leac
contra sterilităţii feminine sau ca metode contraceptive sau avortive.
Toate aceste date de teren, prezentate succint în prezentul raport, vor fi anali:~ate în profunzime,
completate şi verificate prin alte sondaje parţiale în satele deja cercetate, alături de continuarea anchetelor de
teren în satele maramureşene cu etnici ucraineni.
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Resume

r ,a recherche .rtlr Ies COtll!Jltlllautis ukrainienes de satu Mare a COl/Jl/Je riwltats primaires des matirieux intiressants
concema11t Ies donnies histonques; ce/Ies d'ethno - ecologie - la 111igration, l'aduptation a 1111 11ouveau ico-systeme,· Ies donnies sur le
s!tlfttl de groupe ethnique et sur le rapport identiti/ alteriti, S11r la strucl11re sociale; Ies a.,pects ethnographiq1;es - l'architecfllre, Ies
vete111enl.r traditiomrels, ks aspectes coufllmieres, la dimonologie et ks pratiques magiques.

Les «Voloques» de Transcarpatie
Rapport de recherche
Alina Nogradi 1

Qui sont les «Voloques»?
I. 1. LE CADRE GENERAL
Le sujet que ce projet de recherche se propose est a la fois complexe et actuel; de plus, ii impose une
perspective anthropologique interdisciplinaire. 11 s'agit d'un phenomene social, economiquc, politique,
culturel, linguistique etc., de coexisrence et d'interferences de nombrcux groupes ethniques dans la region de
contact des frontieres actuelles de la Roumanie, Hongrie, Slovaquie et Ucraine Oa TratT.rcatpa!ie, region
d'Ucraine actuclle: Zakarpatia), un espace ou ces fronticrcs ont Cte souvent instables, et ou Ies groupes
ethniques, toujours varies, majoritaires ou minoritaires a un moment donne, ont eu un parcours historique
controverse et un mode particulier de soutenir et de manifester lcurs idcntites cthniques. Pour mieux
comprendrc cc phenomene, nous considerons que les recherches de terrain sont bien venues dans Ic cas des
cornrnunautes rurales ou urbaines contemporaines qui sunt ou qui ont ete des enclaves ethniques, sociales,
culturellcs, linguistiques etc., mais, au mcme temps, des facteurs actifs du rclativisme ethnique qui est
caracteristique pour cette region frontaliere.

1.2. LE TREME PARTICULIER: LES VOLOQUES, GROUPE ROUMANOPHONE INCONNU
Dans le contexte des recherches de terrain concernant Ies communautes minoritaires de ccttc rcgion
rnultiethnique, nous avons dccouvert un "cas" special d'ethnicitc minoritaire. En general, ce cas - un des plus
interessants possibles - se presente ainsi: nous parlons de petits groupcs contemporains de roumainophones,
i11co1111u.r dans la litterature scientifique actuel/e et qui n'ontpas des lien.r avec Ies villt{ges roumain.r du J\1ara1J1ures 11crainien (qui
sont bien organises du point de vue politique, et d'ailleurs Ies plus riches de la Transcarpatic). Nous avons
dccouvert chaque communaute pendant Ies enquetes de terrain. 11 s'agit de petites communautes de
roumainophoncs (ils parlent une langue archaique, avec des plusieurs elements phonetiques et
rnorphosyntactiques disparus de la langue roumaine actuelle), qui occupent un espace marginal dans Ies
villages ucrainiens ou ils habitent. Lcur niveau de vie est extremement prccaire, bien semblable a celui des
Tziganes dcmi-nomades (en majorite sedentarises dans l'epoque communiste) qui habitent au bord des
villages roumains, hongrois ou allemands du nord-ouest de la Rouman.ie. En fait, les Voloques n'ont pas des
liens expticites - mais inexplicites -, avec des Tziganes (appeles "Gole!Zf") qui occupent le meme espace
marginal des villages ucraineens; par contre, ils ont une attitude rcciproquc de separ.ation. Les Ucrainiens
memes lcs scparent de Tziganes, dans le contexte multiethnique d'un seul village: on y compte souvent
plusieurs ethnies (10-15: Ucrainiens, Russes, Bielorusses, Hongrois, etc.), dans le meme espacc rural de la
Transcarpatie; mais seulement trois groupes ethniques - "Ruskz1', 11 Volokhz" et "Goletz/' - Ies deux derniers
marginalises. L'appellatif ethnique que Ies autres habitants donnent a ces Ruumains est celui de "Volokht. Le
denominatif ethnique endogene est celui de "Rntnum" ou "Baia1i"; comme ils disent, "Nous ne sommes pas
des Voloques. Nous sommes des Roumains - Baiasi. Nous parlons Ie roumain. Les autres nous insultent
comme Voloques".
Alors, leur identite ethnique, par autodefin.ition, a premierement des bases linguistiques. Les
mecanismes des alliances sont tres interessants: nous pouvons parler d'une endogamie de groupe linguistique,
car tous Ies mariages sont intercommunautaires, et la selection matrimoniale respecte des criteres
linguistiques. Tous les membres d'une seule communaute sunt des parents, et dans tous les groupes de la
region ils ont seulement les noros: "Volochin", "Kanaloch", "Bogdan", "Semociko", "Balog". Le groupe
domestique est grand: une seule demeure est habitce par environ 15-20 membres de la meme familie, jusqu'a
la mort des parents, quand le dernier ne a le droit d'heritage sur la maison. Un autre aspect interessant: leur
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occupation principale est celle de faire des cuilleres en bois ("lingurarit"), une pussible strategic cconomique
de survivance.
Leur "bagage culturd" (de langue roumaine) est caracterise par une reduction de celui que l'on peut
supposcr jadis, car tous Ies faits culturels et symboliques institues par l'ethnologie "classigue" (les coutumes, le
fo lk.lore etc.) semblenr tres fragmcntaircs. Le pentecotisme a modific, dans le dernier temps, leurs croyances
religieuses anterieures (l'orthodoxisme) par des technigues variees d'infiltration, premierement cconomiques.
Cest le tableau general de ce cas special, a peu pres unigue dans Ic sud-est de !'Europe Centrale.
I. 3. LA METHODOLOGIE du terrain
Les methodes choisics pour Ies enquetes du tetrain ont appartenu, au commencement, a l'ethnologie,
dcpuis completees avec des methodes sociologiques.
Qudques problemes objcctifs nous ont impose de choisir Ies modalices Ies plus operationnelles
d'cnquece: la probleme du temps a ere le plus difficile. Pour ce but, nous avans bcaucoup modific Ies
methodes traditioonellcs d'enquete: l::t plus importante, dans ce cas, a ete l'observation - directe et indirecte.
La deuxieme methode a ete l'intcrvicw demi-oriente, apres des guides d'interview, et soutenu par des
enregistrements audio et video. Les guides que nous avons formulcs ont eu comme base Ies questionnaires de
l'lnstitut d'Archive Folklorique de 1'1\cademic Roumaine (de Cluj) et ceux de l'Atlas Ethnographique de la
Roumanie. lls constituent des formes breves de ces questionnaires, adaptees a l'enregistrement audio (non
pour le completer par ecrire) et complctes par des problemes sociaux commc 1cs aspccts sociaux de la vie
famiJialc, Ic systeme d'heritage et Ies relations de parente, Ies relations ethniques et Ies mecanismcs de l'identite
communautaire, le probleme de l'autre, etc. Ces guides unt donnc unc demi-oriencation et une adaptation plus
acccntuees aux circonstances de l'intcrvicw. Une autre methode a ere l'interview non - onence, apres la
methode biographique. Chague information audio a sa fiche d'informateur et chaque cassette a une fiche de
contcnu avcc des donnees necessaires sur Ies informaccurs. Les questionnaires linguistiques (ceux de l'lnstituc
Linguistique "Sextil Puscariu" - Cluj) sont entierement oricntes et Ies interviews d'histoire orale sunt nonorientes.
Une autre modification a etc Ic remplacement de quelqu_es tres longucs ct nonoperatifs
questionnaires avec des fiches analytiques, completecs sur Ic tcrrain par des observations direcres et des
intcrvicws libres: fiches de menage, fichcs de bâtiment, fiches de village, fiches de tcchniques rurales, fiches
des outils, etc. Toutes ces fiches ont des annexes constituccs par des esquisses et des phoros. Une autre
methode d'enregistrement des donnccs a ete la prise de photos. Les aspcccs principaux reserves pour cette
methode Ont ere Ies portraits des Voloques ec l'architecture, avec un accent special sur leurs valences sociales.
Ainsi, pour chague communautc on a des cassettes audio, fiches analytiques de villagc, de bâtiment,
etc., photus et esquisscs. Les materiaux sont archivces au M.J.S.M., avec l'exception des quesrionnaircs
linguistiques, gui sont enregistres a l'lnstitut de Llnguistique "SextiJ Puscariu" (Cluj-Napoca). La recherche va
continucr Ies deux annees a venir et notre intention est de realiser un repertoire des gens ct des maisons
voloques d'une seule communautc typique - nous avons choisi Kamenitza - un repertoire complexe a des
nivcaux varies (social, economique, cthnologique, etc.) et une 6che "genealogigue" d'un scul Yoloque de cette
communautc, avec roures Ies impUcarions de sa vie familiale, economique, religieuse, etc.
Un autre objectif est de realiser guelques guides d'interview specialement sur l'cthnicitc, qui
pourraicnt ctrc appliques aux autres groupes (de Slovaquie et de Pologne) inconnus a ce moment-la. La
methodologie de terrain implique une perspective anthropologique, ce gui est partiellement specifique pour la
methode monographique "classiquc", mais Ies instruments du travail indiquent seulement une vision
monographique qui a d'autres modalites de realisation, plus modernes et flexibles, adaptees aux conrcxtes
d'informer varies et aux sujets-informateurs, suivant non scuJcmcnt Ies "objets" sociaux d'etude, mais
beaucoup de problemes "anthropologiques".

II. LES DONNEES PRIMAIRES
(Presentation et analyse)
La structure de la presentation des donnees est la suivante: Ies donnees de terrain et Ies donnees
documentaircs.
II. 1. SOURCES DE TERRAIN
Les rccherches de terrain sur Ies Voloques de la Transcarpatie ont eu lieu dans trois etapes, jusqu'a ce
moment la: 19.06.2000-24.06.2000; 12.09.2000-17.09.2000; 21.11.2000-01 .12.2000; 16-26.07.2001, sous la
coordination du Musee Rayonal du Satu Mare (MJS.M.) et 1& collaboration des instituts suivants: l'Universite
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d'Etat d'Ujgorod (Ucraine), !'Institut de Recherches sur la Rcgion Carpatique d'Ujgorod, ]'Institut "Archive de
Foklor de ]'Academic Ro umainc" de Cluj, l'T nstirut Linguisrique "Sexril Puscariu" de Cluj, et l'Universitc
Babes-Bolyai de Cluj.
Les donnees de terrain sur Ies Voloques ne sont pas completes, a ce moment-ci, car cctte recherche
va continuer dans Ies annces suivantcs. Nous avons rechcrche 1O communautcs voloc1ues, celles des villages:
Ka111enitza, Poroskovo, Ttfrea Pasika, T1ma Re111etz!, Simer, /lntalovtZ!; Mircea, ObC1vt1, Vfjnitzp, Dovhe et Zvom. Le
nombre de sujets enquetes est de 66, Ies informateurs ayant des âges varics, croyances et niveaux
educationnels divers, etc. Les matc!riaux audio ct video pour des imerviews demi-orientcs sonr: 28 cassettes
audio et 3 video. Les fiches analytiques sont nombreux, su rprenant des aspects varies d e ccs communautes.
Les questionnaires linguistiques (2500 mots par question naire) ne sont pas completes cncore, mais suffisanres
pour des premicres conclusions.
Toutes ces donnees, nous Ies avons o rganisees par guelques themes principaux: histoire orale,
anthropo-sociologie, linguistiqut: et cthnographie.
II. 2. LES DONNEES D'HISTOIRE ORALE
Ces sources sont tres fragmentaircs, mais quclques informations pourraient errc significarivcs:
- "nous sommes des Roumains"(tous les Voloques);
- "le pere de mon grand-pere disait que nous sommes vcnus du Vuharest (i.e. 13ucarest), quand Ies fronticres
("khranitze") n'existaient pas" (Poroskovo);
- "nous sommes des "Rumuni-baiasi"; il y a beaucoup de possibilitc!s d'interprecation pour "baiasi": "baie"
c'csc le archai'sme pour "mine", mais dans les Carpates Occidentaux quelques groupes des Tziganes etaient
appeles comme "baiasi" (Poroskovo, Turca Pasika, Turea Remcti);
- "nous sommcs venus de «Cekhuri» (i.e. la T chcqoslovaquic), apres la guerre" (tous Ies Voloqucs);
- "quand un de nous mourait, nous guittions nos chaumieres et nous allions vers des autres villages" (une
possible explication presque mythigue pour leur demi-nomadisme; Mircea et Kamenitza).
II. 3. LES DONNEBS ANTHROPO-SOCIOLOGIQUES
Elles son t, en grande mesurc, le resultar de l'observation directe et indirecte.
Les mecanismes principaux de l'identite cthnique sont explicices ou non:
- "nous sommes des Roumains, Ies Ruski nous insultent comme des Voloques" (tous les Voloques);
- "nous n'avons pas des terrains apres le "colkhoz", Ies Rusk.i ont des proprietes" (Poroskovo, Kamenitza);
- "nous sommes des pauvres" (Kamenitza, Poroskovo , T urea Remctzi, Vijnitza);
- "nous ne sommes pas des Goletzi (i.c. des Tziganes), nous sommes honneres" (Poroskovo, Turea Remcui),
etc.
- leur idcnLite communautairc est soutcnue par lcur langue specifique, par la marginalisation el ;iutomarginalisation - sociale et spatiale-, par la structure d e l'espace marginal ou ils habitent;
- I' Autre est represente par des &1ski et des Coletz!: les prcmiers richcs et favoriscs par la poliLique injuste de
l'Etat ucrainien, ct Ies autres voleurs et paresseux (dans l'opinion des Vologues);
- Ies relations ethniques avec Ies Ruslci (Ucrainiens actuels) et les Goletzi ne sont pas trcs bonnes, aprcs leur
discours identitaire explicite (caractcrise par des nombreuses plaintes - comme celui des Tziganes), mais ne
sont pas conflicruelles ou incxistentes;
- Ies mecanismes non-explicires de l'identitc cthnique viennenr de !'endogamie du groupe linguistique, de lcur
culture specific1ue et, a cc moment-ci, de l'option religieusc pour le pentecâtisme.
La s tructure sociale ct la vie quotidienne:
Le groupe ethnique n'a pas une hierarchie sociale explicite.
Le groupe familial est grand - deux generations qui 001 des 7-10 membres, et trois generations gui
ont des 40-50 membres, avec unc moyenne de 5/6 enfants par couple familial. Le groupc domestil1ue est
constitue par 2 ou 3 gencralions, avcc une structure presquc cn tierement cellulaire. La maison esc habitee par
tous Ies membres du groupe domesrique, jusqu'a la mon des parcnts, quand Ic Jernier ne (ou nee) prend cn
possession la maison et Ies autres construisent des maisons nouvelles, ou quittent la communaurc.
La natalite et la mortalite infantile, au merne temps, sont grandes, la premiere etanr une possible
modalite d'adaptation leur niveau de vie tres precaire.
La vie familial e et la repartition du travail sont bien organisees par des regles traditionnelles: Ies
coutumes du cycle familial (la naissance, le mariage et la mort), l~s intcrdictions sur la sexualite, ele.; Ies
fcmmes travaiUcnt dans la maison pour Ies necessites guotidiennes, mendient a grandes distances ou vendcnt
des cuilleres en bois dans le "bazar" d'Ujgorod; Ies hommes pratiquent la migration du tra\·ail (en Siberie,
Ka~akhstan etc.) et font des cuilleres en bois.
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Les mecanismes des alliances sont restrictifs pour Ies lignages I et II et pour la langue parlc. Tous
les membres d'une scule communaute sont des parents, mais tous Ies Vologues praciguent des visires aux
"rudina" pour realiser des aUianccs matrimoniales; nous considerons que tous Ies gens des communautes
proches une d'autrc sont des parents. Les noms principaux sont Voloshin et Kanalosh, raremcnt Semociko,
Bogdan ou Lakatosh. Les prenoms sont roumains en majorite, avec des exceptions inevitables. L'echange
existe dans des formes elcmentaires, autant guant leur economie des survivance lui permer. Le prestige social
est soutcnu par une grande famille ct l'offertc hospitalicre la plus genereuse (et rare) pour des etrangers est la
cafe. Les autres elcments de prestige sont prcsque disparns: la bclle-chambre est un cas rare mais elle existe
(ou existait) comme unite Structurale de la maison et elle est reserve pour des jeunes filles (il }' guelgues
demeures gui ont deux chambres, mais en majorite clles sont monoccllulaires). Le jardin de fleurs, siruee
devant la maison, a disparu dans le contexte de leur existence economique precaire et de l'absence des
terrains, remplaces par des jardins de legumes. Les legumes, l'argenr w;u pour des cuillcres er Ies dons
provenant de mendicite sont insuffisants pour Ies necessites quotidiennes: c'est une economie de survivance.
Autrefois, ils travaillaicnt dans Ies fermes communistes Oes colkhoz), ils posscdaient des automobiles, etc.,
mais !'economic de transirion a dctruit l'equilibre fragile de lcur existence. Ce niveau economigue prccaire
marquc tous Ies autres domaines de la vie communaucaire et leur status social dans Ies villagcs ucrainiens, et a
contribue a leur marginalisation ethniquc.
Les donnees sur la religion des Voloques:
L'orientation principale est l'orthodox.isme, mais, le dernier temps, le pentecotisme a gagne de
nombrcux adeptes. Aujourd'hui, nous pouvons considerer quc 70% sonr des "pravoslavni" (des orthodoxes)
et 30% des "peatedeseatneki" (des adeptes du pcntec6cisme).
a plusieurs cglises du pen tecâtisme dans leur
espacc communautaire. Les eglises orthodoxes ne sont pas frcguentees par Ies Vologues, car "elles ne sont
pas nos cglises".
Les baptcmes et Ies mariages n'ont pas licu dans le cadre religieux officiel, mais ellcs sont
"institutionnalisees" par des mccanismes intracommunautaires traditionnds.
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II. 4. LES DONNEES LINGUISTIQUES
La langue roumaine gue lcs Voloques parlent est archai·gue, avcc des formes disparues de la langue
roumaine standard actuelle, avec des plusieurs pheno mcnes morpho-syntaccigues tres interessantes, comme
ceux des verbes: le verbe "fare" a seulement trois modalites tcmporelles - l'imparfait, le presene et le futur -,
avec des terminaisons verbales inedites, et l'imparfait a plusieurs sens (par exemple, nous etions
nous
etions, nous fUmes et nous avoos cte).
Le sau-dialect est probablement celui du Banat, avcc des Clcments du nord-ouesL de la Roumanie,
apres l'opinion des linguistes de l'J. L.S.P. lls utilisent nombre de mots hongrois et allemands, et des mots
nouveatL'I: provcnant de Bcssarabie (rcgion Chisinau), cc foit peut indiguer quelques hypothescs historiqucs.
Le pheaomcne le plus important est celui du bilinguisme (ou multi-), car Ies Vologues parlent la
languc roumaine dans leur communaute, mais ils parlcnt aussi le russe, l'ucrainien et l'hongrois.
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II. 5. LES DONNEES ETHNOGRAFIQUES
Les faits culturcls-symboligues obscrves ou indigues par des intcrviews sont varies et fragmentaires a
la fois. lls ont des correspondances dans tout l'espacc carpacigue et il est bien difficile de rcaliser des
considerations valables sur le specifigue ethnoculturel des Vologucs de la Transcarpatic. Le phenomene du
transfert culturel a un role important dans les particularitcs de leur bagage culturel Les formes Ies plus
relevantes pour des considerations sur leur histoire culturelle spccifigue sont celles des textes folkloriqucs gui
possedent une structure plus fixe: Ies chansons, les rcxtes magigues, les prieres et Ies cantiques du Nod, en
lang ue roumaine.
A notre opinion, Ies aspecrs Ies plus interessants de point de vuc social sont ceux architecturau.'I:. La
typologie des villages et de leur espace communautaire est relevante: cc sont des villages de vallee de
type disperse, mais Ies communautes vologues occupent un espace non-organise, sans des structures
domcstigues bien delimitees, avec des clâtures particlles. Les bâtiments de l'espace architectural sont des
maisons et quelques poulaillers, rarcment des etables. La maison est la plus importante construction et la
seule, dans la majorite des cas; elle est mono-cellulaire et le mobilier est constitue par 1 ou 2 lits, w1e table et
le systeme de preparer la nourriture. Presgue toutes Ies maisons sont cdifiees par des "voioage" (des brigues
non-brulees), et ce sont des bâtiments nouveaux cn majoritc. La structure et l'organisation de l'interieur
respecte des esquisses traditionnelles: la distribution dans quatre points, avcc l'espace special dcvant Ies
fenetres, Ies trois rcgistres decoratifs horizontaux - le mobilier, Ies texriles et Ies ico nes, etc. L'adaptatio n de la
vie familiale a la maison mono-cellulaire est eres importante, mais nous ne connaissons pas bien l'organisation
de toutes Ies activites guotidiennes. E n conclusion, l'espace architectural est un miroir de la structure sociale.
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Les coutumes de familie sont Ies plus bien maintenues, car ccllcs de travail (ou du cycle annuel)
sont disparues presque cnt.ierement. Le plus developpc est le mariage, gui est pratique aprcs Ies lignes
consacrees par la tradition, trcs semblable a celle roumaine, en general: les fiarn;:aiJJes et l'echange, Ies
prcparat.ifs ele la noce, Ies aliments ritucls, Ic dans de la marice, etc. Les autrcs coutumes bien rcprcsentees
sont: la naissance, la mort ct celles de Noel - des quantigues, des pratiques magigues auguralles, des fctes
culinaires avec des aliments rituels spcciaux, etc.
La sexualite et la vie conjugale ont beaucoup de particularites intercssantes, semblablcs a celles
roumaines ct, au meme temps, a celles ucrainicnnes. Toutes Ies ressemblances sont, parriellement, le rcsulr.ac
de la co-existencc.
D'autres aspects de la vie culturcllc ce sont Ies croyances mythiques ct les pratiques magiques,
un domaine ouvert a beaucoups d'influences slavcs similaires inevitables Qes figurcs mythiques, dernoniaques
- Ies diables et Ies sorcicres), aspects qui indiquent des mccanismes mentalitaires generaux pour l'homme rural
de certe region nord-carpatiquc, avec des elements roumains, slaves et hongrois synthctises.
Le costume trac.litionnel caractC:ristique est incxistant.
Les occupations comme: l'elevagc, l'agriculture n'existcnt pas ă ce moment li, pour des raisons
economiques. L'actjvite economique specifiquc pour des Voloqucs est !'occupacion de fai re des cuillcrcs en
bois, qui Ies separe de "Ruski" et de "Golctzi".
Alors, nous ne pouvons pas affirmer que !'univers culturel et les "correlations-objets de la culture"
sont des clements enriercmcnt roumains, dans le contexte de co-existence, pour des siecles dans ccttc rcgion,
des ethnies divcrscs. Les faits culturels-symboliqucs de la langue roumaine indiquent unc origine historiquc
roumaine pour ces Voloques et leur culture, avec des elcmcnts etrangers similaires empruntes avanc ou apres
une colonisarion medievale possiblc.
Toutes ces sources de terrain sur Ies Voloques sonr completees avec des donnees relcvames sur
d'autres groupes ethnigucs minoritaires de la region carpatiquc, en soulignant I c~ differences et les
ressemblances fonctionncJles: la vie sociale ct cconomique des Swabs et des Hongrois, leur identite ethn.ique,
Jes elements qui donnent !cur specifique ethnique et Ies raisons historiques d'un autrc parcours social.
L'cspace d'ecriturc ne nous permet pas de noter toutes Ies donnees de tcrrain utilisees comme des analogies,
mais cllcs seront integrecs dans une possiblc crude doctorale.
III. ASPECTS DOCUMENTAIRS ET HISTORIQUES SUR LES VOLOQUES
Les sources documentaires sont absolument ncccssaires pour donncr un reponse vaJablc a la
question: "gui sont Ies Voloques actuds de Transcarpatie? ", ct nos recherchcs documentaires ont fac
orientees par cettc question.
Le premiere probleme - tres compliquee - est celle du semantismc du mor "volokh" (et scs variantes)
dans les documents medicvaux et la possibilitc de l'interpreter comme indicatif ethnique. Les documents sur
la romanite odcntale, sont en majorite pubLies, ct seulement Ies donnces d'archive pourraicnt offrir des
surprises Oe fond 200 de I' A rchive Regionale de Beregovo, su r Ies colonisatioos mcdievales de travaiJ et Ies
manufactures de la region transcarpatique; l'Archive Regionale de Mukacevo, sur Ies diplomes medievaux;
l'Archive d'Etat d'Ujgorod pour la pfriode communiste, sur la grande migration politique apres 1945, etc.).
La lecturc des ces attestations historiques est rrcs flottante et chesistc el nous avons plusieurs points
de vue critiques sur ces interpretacions, mais nous avons etc interesses dans Ies aspccts historiques suivants,
rclcvants a notrc cas:
1. l'cxistence des Clcments ethniques neo-romaniques ct roumains dans la rcgion carpatobalcanique de nord (JXe-:XVc s.);
2. la soi-disant "colonisation voloquc" ct l'elevage nomade dans Ies Carpatcs (XIIc- XVJe s.);
3. le "jus valachicum" dans la region carpatique (XIII•-XVIc s.);
4. Ies migrations du travail dans le territoire actuel de la Transcarpatie (XIVc-XVII• s.);
5. la situation religieuse (orthodoxisme, g reco-catholicismc ct pentecotisme) de cet espace (XIIIe-:XXc
s.);
6. la politique frontaliete des Etats impliques (Hongrie, Transylvanie, Pologne, Russic, Slovaquie,
etc.) (XIV•-XX• s.);
7. l'epoque communiste.
Line perspective critique diachronique (selon la documcntation historigue) nous donncra l'hyporhese
suivante - une possiblc rcponse ăla guestion "qui sont Ies Voloyues - Roumains actuels de la Transcarpatic?":
ils sont des "vestiges sociaux" des elements ethniques roumains du Moyen Age - tsiganes "baiasi"
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migratoires ou/ et travaillcurs coloniscs en XIV0 -XVIIc s., superposees - probablement - a des
en claves cthniques roumains antcrieurs (XIc-XIIIc s.) d e Maramurcs, Bereg, Ugocsa et Ung.
Le probleme principale des considerations sur l'idcntite ethn.ique est la sttivante: sonc-ils Oes
Vologues actuels) des Roumains, des Tzigancs ou des Tziganes-Roumains?
L'IDENTITE E T HNIQUE - COMMENT LA CIRCONSCRIRE?

T,es cadres proximes de l'identite cthnique sont difficilemcnt a etablir. En general, la conscience de
l'appartenance ethnique, la langue commune ct la l'univers culturel spccifique sont des elemeots idencitaires
consideres plus valables. A notre opinion, ces ne sont pas ni des conditions "sine qua non", ni suffisantes
pour creer le cadre proxime de l'identite ethnique: le specifigue culturel, dans plusieurs cas, est irrelevant pour
des distinctions ethniqucs; la langue peut disparaître - le cas des tous Ies Allemands du Bas Danube, qui
parlent seulement l'hongrois - mais l'identite existe; la conscience ethnk:iue n'est pas fonctionnelle quand des
institutions politigues ne la souciennent pas - comme Ies Vologues.
T,es cadres proximes sont Ies mecanismes rclationnels et sociaux premierement, mais non seulement des
relations "etheriqucs", "ideatiques", "theoriques"; le rclativisme cthnique - le cadre fondamental de l'idcmite est soutenu par des clements divers: l'imaginaire social, la vie economique, politique (e..xplicite ou non), la
memoire culturelle colective (consciente), etc. L'identitc ethnigue "marginalicrc" est une "casuelle", facile a
circoncrirc, car le determinatif "marginaliere" indigue seulcmcnt quelqucs situations specifigues.
On doit noter le foit gue si Ies Voloques ont unc identite ethnique, ils n'ont aucune conscience "nationale"
roumaine. Ce qui est, d'ailleurs, normale, car cettc consciencc est surgie a l'cpoque moderne, et est le produit d'unc
co11stmctio11 politique el C11/turelie. On peut penscr au cas des Roumains actuels de la Serbie, ou il y a deme groupcs:
a) ceux qui habitent le Banat serbe, qui possedent une conscience "nationale" roumaine (comme Ies
Roumains du Maramurcs ucrainien, ou de la Bucovine de Nor<l, d'ailleurs), et qui sont reconnus comme
minorite;
b) Ies "Vlakhi" 0e nom donne par lcs Serbes; "Vlasi" par lcs Bulgares), qui habitcnt la vallee de Timok:
population roumainophonc, mais gui occupe une position marginale, qui n'a aucune conscience
"nationale", et qui n'est pas rcconnue comme minorite.

*"'**

Le cas des Voloques de la Transcarpatie pcrmet, en cffet, d'etudier en pliscnt une co1111111mauti margiflale el
mary/nalz:ree qui se trouve dans une region extremcment diverse dL1 point de vue ethnique. Est-ii possible de
trouver leurs "vrais" origines dans Ies documents historiques? Quclle est leur (auto)conscicnce, et guellc et
leur image exterieure? Quclle est le rapport entre leurs versions d'histoire orale ct notre docurnentacioo
historiques? Quelle est leur prcsence dans Ies archives? Quelles ont ere leur strategies socio-economiques et
culturelles pendant les siecles, pcndant le rcgime communiste, et comment se sont-elles changees ou non de
nos jours? Quel est !'impact de la modernitc sur leurs habitudes, <.lt quel est leur reponse a cctte provocation?
Qucl est, en fin de compte, leur futurc entre la margi11alisation et l'identiti eth11iq11e? Autant de questions a poscr,
autant de problemcs ă analyser, autant de surprises ă decouvrir.
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Les Voloques de Transcarpatic. Rapport de recherche

R esume
Le rapport de recherche sur Ies Voloques de T ra11scarpatie, Ukrnine (2000 / 2001) donne des i11.fom1aliom sur la
productio11 des do1111ies, nola111ent sur Ies enqueles el la mithodologie de terrai11, s11r l'ana!Jse primaires du 1110/bieux - d'histoire
orale, ceux concemant le groupe do111estique et la Jamille, la parenti et l'e11doga1JJie, le territoire co111mu11autaire, Ies strategies
iconomiques de suroivance, Ies aspectes linguistiques et riligieuses ele. - el sur Ies possibles approches discoursives de ce cas
d'ethnicili 111i11orilaire.

Nunta la Poieni
Adina Popa
Limba, religia, obiceiurile - iată trei elemente fundamentale care definesc o etnie. Ce se întâmplă cu o
comunitate etnică constituită, când unul sau chiar mai multe dintre aceste elemente - motivaţia fiind de natură
socio-politică şi culturală - dispar, înlocuite prin unele de împrumut?
Şvabii din zona Sătmarului (localitatea Foieni) au înlocuit limba maternă cu maghiara, religia romanocatolică şi limba vorbită îi determină să se declare maghiari. În ce măsura obiceiurile, a căror disoluţie nu e
încă semnificativă, pot menţine gruparea etnică în tiparele ştiute, comunitatea putând fi caracterizată ca fiind
una şvăbească? lată răspunsul pe care-l căutam analizând una dintre cutumele ce ţ:in de ciclul vieţii, nunta.
Departe de-a fi cel mai conservator (în această privinţă înmormântarea deţine . întâietatea),
ceremonialul nunţii, la şvabii sătmăreni reuşeşte - în bună măsură - să ofere grupului etnic semne distinctive,
separându-l de altele (români, maghiari). Rirualul ordonează şi controlează contextul social integrator,
atenţionând indivizii în sensul conştientizării apartenenţei lor la o anume colectivitate. Codurile, simboluri (în
majoritate pierdute) sunt valorizate în această direcţie. De la coroniţa miresei şi floarea de mirt a mirelui, la
felurile de mâncare servite, totul e subsumat reafirmării identităţii.
În satul Foieni Qudeţul Satu Mare) nunta tradiţională începea cu logodna care ţinea şase săptămâni.
Intervalul era folosit ou atât pentru o mai bună cunoaştere a tinerilor (aşezările fiind de mici dimensiuni, acest
lucru se presupune), ci pentru a putea permite părinţilor şi rudelor să pregătească nunta. Se hotăra, în primul
rând, dimensiunea acesteia. Puterea economică a familiilor determina opriunea pentru o nuntă mică, la care
participau 30-40 persoane, sau una de mari dimensiuni, 100-200 invitaţi. Casa miresei - locul desfăşurării
ceremonialului - în acest caz devenea neîncăpătoare şi nunta se desfăşura în curte, şură sau la căminul
cultural.
Părinţii stabileau zestrea, alegeau naşii (dintre rudele apropiate), tinerii chemau surorile de mireasă cu
perechile lor, împreună stabileau numărul invitaţilor.
Cu mult înaintea datei fixate, comunitatea participa la pregătirile propriu-:t.ise. Se practica
întrajutorarea, de la asigurarea alimentelor (găinile pentru supă, făina şi ouăle pentru prăjituri etc., aduse de
rude şi vecini) şi a veselei (lmprumutată de la vecinătate), până la ajutorul dat la pregătirea mâncării.
Secvenţele ceremonialului începeau sâmbăta dimineaţa. După cununia civilă, mireasa era îmbrăcată,
acasă, de prietene, în rochie albă, cu cununa de flori pc cap.
Mirele n-avea vuie să vadă rochia înainte, pentru ca perechii să-i meargă bine. Însoţit de naşi, lua
mireasa de acasă, şi alaiul pleca spre biserică pe drumul pe care fata îl parcursese, în fiecare duminică, pentru
slujba religioasă. Înainte <le a ieşi din casă, fiecare îşi lua rămas bun de la părinţi Întoarcerea de la cununie, la
casa miresei, era prilej de urări de sănătate, viaţă lungă şi îndestulată, copii mulţi şi înmânare a darurilor.
fncepea petrecerea, cu mâncare (supă), muzică şi dans. Muzica era asigurată de ţigani (instrumente folosite vioara, violoncelul, acordeonul şi toba), iar repertoriul includea alături de polca, fox, vals, şi ceardaşul.
După miezul nopţii, mireasa îşi scotea coroniţa şi, cu lumina stinsă, se ardea floarea de mirt a mirelui.
Ambii treceau, în acest fel, un prag iniţiatic. Mirele era luat pe umeri de doi prieteni, bea vin dintr-un pahar, pe
care după golire, îl spărgea. Exista credinţa că cioburile aduc noroc şi, în continuare, se vor bea atâtea pahare
cu vin câte cioburi sunt numărate. Urma dansul miresei. Primul şi ultimul dans era acordat ginerelui, între
timp putând să fie invitată de oricare dintre nuntaşi. Fiecare trebuia însă să cinstească mireasa cu bani.
Petrecerea se încheia dimineaţa. La ora 5 se lua micul dejun, cu mâncare rece. Putea fi pregătită şi
ciorbă de perişoare.
După plecarea invitaţ:ilor, mirii se retrăgeau în noua lor locuinţă.
Secvenţele ceremoniale, în ansamblu, nu sunt altele decât cele întâlnite la români sau maghiari.
Diferenţierile nu trebuie căutate în schematica ceremonialului. Sunt amănunte care devin evidente
doar la o analiză atentă.
La şvabii sătmăreni căsătoriile mixte erau rare. Comunitatea, închisă, nu le admitea. În schimb, se
acorda dispensă pentru căsătorii între rude apropiate. Primul născut moştenea averea părintească ~ întregime,
restul fraţilor trebuind să lucreze la acesta până îşi puteau întemeia propria lor gospodărie. In acest fel,
pământul nu se fărămiţa, familiile rămânând puternice şi din punct de vedere economic, odată cu ele
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comunitatea. Mireasa putea lucra, înainte de căsătorie, adunându-şi zestrea: mobilier, veselă,
a şvabilo r determina menţinerea unui nivel ridicat al vie~i.
Treptat, tradiţia se pierde, comunitatea integrează şi indivizi de altă etnie, care, însă, de cele mai multe
ori, sunt asimilaţi. Totuşi, acceptarea limbii maghiare, ca limbă maternă, fenomen posibil prin instruirea în
şcoli, exclusiv în limba respectivă, a dus la slăbirea unităţii de neam. Mulţi dintre şvabi declarau că sunt de
naţionalitate maghiară, deşi îşi cunosc originile (şi la nuntă pregătesc feluri de mâncare specific svăbeşti). E un
proces care cu greu va putea fi stopat. Obiceiurile evoluează spre spectacol, fiind mai puţin, ca în trecut,
ordonatoare ale vieţii sociale. Se pierd simbolurile. Nimeni nu se întreabă de ce se arde floarea de mirt a
mirelui, de ce în farfuria naşilor se pun picioare şi capete de găină, bomboane şi ceva verde. În schimb,
procedeul place, de aceea se şi păstrează încă.
Transformările socio-economice dar şi cele de natură politică influenţează puternic vjaţa
comunităţilor svăbeşti sătmărene. Disoluţia se manifestă şi în plan cultural. Tradiţia pierde teren în faţa
înnoirilor de tot felul. Tinerii emigrează în căutarea unui trai mai bun, cei în vârstă nu mai au cui transmite
zestrea cutmnelor, altădată puternice. Nunţile se aseamănă tot mai mult cu ale românilor şi maghiarilor,
egalizarea ducând, implicit, la diluarea puternicei conştiinţe identitare.
prosperând

şi

îmbrăcăminte. Hărnicia recunoscută

Consideraţii

p reliminare asupra ceramicii populare
din colecţia Iuliu Pop
Toth Zoftdn

Această valoroasă colecţie

a intrat în posesia Muzeului Judeţean Satu Mare în anul 1998, datodtă
muzeografilor acestei instituţii şi prin bunăvoinţa d-nei Maria Marta Pop, soţia celui cc a fost
Iuliu Pop. D-l Iuliu Pop s-a născut pe meleaguri sătmărene în Ţara Oaşului, la data de 6 iulie 1915, în
Negreşti Oaş, având diverse profesiuni (economist, jurist, avocat) pe care le-a practicat la Baia Mare şi
Seini. Domnia sa a fost, în acelaşi timp, un pasionat fotograf - etnograf, fund interesat de aspectele lumii
tradiţionale ale zonelor etnografice: Oaş, Valea Chioarului, Valea Izei. Fiind membru al Asociaţiei
Artiştilor Fotografi din România, a participat la numeroase expoziţii, simpo:i:ioane şi concursuri de artă
fotografică, unde a obţinut numeroase diplome şi premii.
Colecţia de fotografii cu caracter expoziţional şi experimental conţine în jur de 2.000 de piese, iar
diapozitivele color şi clişeele negative, în jur de 40.000 de bucăţi. Toate acestea au o certă valoare
documentară, ştiinţifică şi artistică, cu privire la portul popular din ;:onele etnografice din nord-vestul
ţării, la viap socială şi raportul dintre generaţii în lumea satului, la diferite obiceiuri de peste an, din viav1
insistenţei

cotidiană tradiţională.

Un rol important în expoziţia de bază, unde i s-a dedicat o sală care-i poartă numele, îl ocupă
fotografiile artistice care surprind aspecte ale prelucrării lemnului în mediul rural: ciopliturile în lemn,
porţi maramureşene şi stâlpi de târnaţ, cruci de lemn cioplite şi chiar pictate cu o deosebită măiestrie,
prescurare cu o funcţie deosebită în cadrul cultului religios, biserici de lemn, monumente ale arhitecturii
ţărăneşti din aceste zone etnografice ale României. Cu o deosebită pasiune şi simţ artistic a reprezentat
caracterele oamenilor de la ţară, în diferite iposta:i:e: munca la câmp, sărbători religioase, portrete care
redau diferite generaţii, de la copilul în leagăn până la omul în vârstă. A fost şi un deosebit peisagist,
redând în imagini minunatele peisaje maramureşene şi nu numai.
Expoziţia mai cuprinde documente, diplome, cataloage de participare la diferite manifestări
culturale, obiecte personale şi 55 de vase ceramice. Colecţia de vase ceramice ilustrează un ''echi
meşteşug tradi~onal, olăritul, bine dezvoltat în aceste 1.0ne etnografice. Piesele ceramice din colecţie sunt
reprezentative pentru centrele ceramice din Vama, Baia Mare, Baia Sprie, Seini, Săcel, Lăpuş, Valea !zei,
Valea Chioarului, Tăuţii Măgherăuş.
În cadrul colecţiei putem diferenţia două grupe de ceramică: smăl~uită şi nesmălţuită. În ceea ce
priveşte cromatica, la aceste vase s-au folosit coloran~ naturali, ulterior, la piesele mai noi aceştia fiind
înlocuiţi cu coloranţi artificiali. La unele vase, culoarea de bază a rămas cea a lutului ars şi nesmălţuit. I ,a
o altă categorie, culoarea de bază este unitară, maro sau verde, aceste vase fiind folosite în viaţa de zi cu
zi. O a treia categorie de vase este cea cu o angobă unitară de culoare albă, maro sau verde şi
ornamentată cu motive vegetale, florale şi geometrice, aceste vase fiind folosite în gospodărie şi ca
ornamentaţie pe pereţii locuinţei.
Ca tipologic a farfuriilor (blide) distingem trei tipuri, şi anume: blide plate, blide adânci şi o
variantă a acestora, blide adânci cu buza înă.lptă. O categorie aparte ca formă a blidelor adânci are
bordura încretită. Castroanele sunt, în general, smăltuite şi cu ornamenta6i mai discrete.
"
'
)
In expoziţie se mai găsesc oluri de nănaş, ulcele, oale de sarmale şi canceie. Majoritatea vaselor
ceramice provin din Baia Mare şi se caracterizea:i:ă prin predominanţa culorilor albastru cobalt (indigo),
galben, verde, toate acestea pe fond alb. Pentru centrul ceramic Săcel dominantă este culoarea roşie rară
smalţ, vasele fiind decorate cu spirale, cercuri concentrice şi motivul brăduţului.
Unul dintre cele mai renumite centre ceramice din zona Maramureş se află în Valea !zei.
Cromatica dominantă era cea a culorilor stinse: galben, verde şi brun. Tehnica de prelucrare era cea de
zgrafitare sau de pictare cu motive vegetale stilizate.
)
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Prin varietatea zonelor etnografice din care provin, precum şi prin expresivitatea cromatică şi
compoziţională, expoziţia dedicată lui Iuliu P op reprezintă o componentă majoră a patrimoniului muzeal.

Preliminary Considerations Concerning Folk Pottery from Iuliu Pop Collection
Su.mmary
This article presents a pari of the !11fi11 Pop collection, representing the folk tradition from the ethnograph1col
regions Oas, Valea Chioamlui, Valea Izei. The pottery is representative for the next areas: Vama, Baia Mare, Baio
.Sprie, Seini, Sace4 Lap11s, Valea lzez~ Valea Chioamlui.
The fast part ofthe paperpre.rents processing skilfs, chromatics and shapes.

ETNOGRAFIE
III. Identitate şi diferenţă

Construirea identitătii
, la ucrainenii sătmăreni
Liuba Irina Horvat
Alina Nogradi
\

Perspectiva de abordare a fenomenului identitar, în cazul de faţă, porneşte de la un caz particular
de teren - comunităţile ucrainenilor din judeţul Satu Mare, create printr-un proces formaţional încă activ,
dezvoltat în special după cel de-al II-iea război mondial, circulaţia migratorie având loc din regiunea
Maramureşului (satele compacte de ucraineni de pe Valea Ruscovei în special) înspre câmpia sătmăreană
a Someşului. Acest caz particular se situează la nivelul meso-social (de grup), demersul nostru urmărind
nu numai o micro-analiză, ci şi un nivel general de înţelegere a identităţii etnice ca un produs social,
construit prin două modalităţi fundamentale-discurs identitar şi practici socio-cutumiare prin raportare la
"celălalt" .

1. Construirea discursivă a

identităţii

etnice

Înţelegem prin "construire discursivă" producerea unor acte declarative de (auto-) identificare
în contextul conştientizării alterităţii sociale. Dimensiunile acestui proces pot fi reperate sub trei
aspecte: distanţa etnică (de o fluctuaţie accentuată în cazul circulaţiei migraţionale), imaginile diferenţei şi
etno-nimia.
Distanta
în termeni spatiali
, etnică nu constituie doar o circumstantiere
'
, a alteritătii
' (V.
Mihăilescu, 1999), ci şi o conştientizare în termeni sociali a posibilităţii interacţionale a unor grupuri
etnice care trăiesc "în vecinătate". Cu alte cuvinte, distanţa etnică este, în primul rând, o distanţă socială şi
apoi una teritorială.
În cazul grupurilor de etnici ucraineni din satele sătmărene cercetate, aspectul cel mai interesant îl
constituie fluctuaţiile acestei distanţe în funcţie de schimbarea "vecinătăţilor" etnice prin migrare şi
modul în care acest fapt se reflectă în ocuparea teritoriului.
Constatăm că există o relaţie specială între: circumscrierea teritoriului/ distanţa etno-socială/ forţa
actului declaratiy identitar.
Ex. 1: Pe V alea Ruscovei, în Maramureş, satele ucrainene sunt locuite aproape în totalitate de
ucraineni şi sunt relativ apropiate unele de altele. Vecinătatea etnică a fiecărui sat luat în parte nu este o
provocare din punctul de vedere al alterităţii: "celălalt", cel de lângă noi, este "naş ukraineţ". Teritoriul
circumscris de o comunitate rurală ucraineană în Maramureş nu necesită o strictă delimitare socială, nu
este un "cerc" care să acutizeze problema lui "până aici sunt eu, dincolo este altul". Contextul permite ca
forţa declaraţiil?r identitare să fie mai puţin intensă decât în cazul ucrainenilor din Satu Mare.
Ex. 2: In majoritatea satelor sătmărene, prin raportul autohton/migrator, ucrainenii decupează
doar parţial un teritoriu care aparţine altor grupuri etnicţ - decj, centralitatea este dreptul celor care s-au
sedentarizat anterior (românii şi maghiarii) - care au construit teritoriul rural respectiv prin juxtapunere;
ucrainenii au efectuat propriile delimitări prin "suprapunere", ceea ce-i situează într-o postură socială de
"nou-venit" marginal, posibil factor care să dezechilibreze situaţia anterioară. Această tensiune provoacă
o mai acută trasare reciprocă a "limitelor" etno-sociale şi - din punctul de vedere al ucrainenilor construirea unui teritoriu social relativ închis, aproape circulatoriu. Distanţa spaţială reală este mai mică
şi, invers proporţional, distanţa etno-socială este mai mare, declaraţiile de identificare mai agresive.
Imaginile diferen/ei sau mărcile discursive ale _diferenţierii reflectă această "agresivizare" a
actelor declarative. Celălalt - român, maghiar sau ţigan - este conotat negativ sau pozitiv, în funcţie de
compatibilităţi la nivel psiho-social, cultural etc: distanţa etno-socială faţă de români este cea mai mică,
imaginea este pozitivă datorită similitudinilor între practicile cutumiare, atitudine~ socială faţă de străin
(exocentrică), strategiile economice, etc. Din punctul de.vedere al celuilalt (român, maghiar), mărcile de
etnică,
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diferenţiere constau în: altedtate lingvistică (vorbesc o limbă pe care nu o înţeleg şi care nu estt:: legitimă
într-un mediu lingvistic în care limba sedentarilor este şi trebuie să rămână expresia "puterii etnice");
particuLtrităţile cutumiare sunt conotate negativ: de exemplu, celebrarea sărbătorilor religioase pe stil
veLhi, specificul costumului de nuntă, etc; strategiile economice - "bogăţia" - mai active şi adaptate la
fenomenele actuale constituie prilejul creării unei alte imagini a distanţei.
Etnonimia. O altă fluctuaţie discursivă corelată migrării se referă la modificările semantice la
nivelul etno-nimului: "ruski" începe să fie utilizat în interiorul grupului etnic în locul endo-etno-nimului
"ucrainţi", datorită faptului că românii şi maghiarii cu care convieţuiesc nu fac o diferenţă semantică şi
nici etnică între "ruşi" şi "ucraineni", numindu-i "ruski". Ucrainenii au adoptat intern doar parţial acest
denominativ etnic, la nivelul uzanţei, în schimb la nivel semantic cunosc şi declară (în cadrul interviurilor)
diferenţa rus-ucrainean, precizând că nici românii, nici maghiarii nu o înţeleg. Aceste deplasări st::mantice
1.1 nivelul construirii discursive .1 ctnonimiei (endo- sau exo-) sunt corelate parţial unei duble referinţe
cino-teritoriale la nivel macro (al naţionalităţii): o referinţă endo- naţionalitatea ucraineană din teritoriul
vecin al ţării -mame, aşadar sunt minoritari ucraineni şi aparţin, din punct de vedere etnic, na~onalităţii
ucrainene, nu sunt ruşi; dar pentru n Ti nii lor sunt ruşi, pentru că îi încadrează lumii slave în general,
pentru că vorbesc o limbă slavă, pentru di, în linii generale, îi încadrează în alteritatea vecină a graniţelor
lor naţionale (referinţa exo).

2. Practici socio-cutumiare ale

identităţii

etnice

Ca şi discursul identitar, practicile socio-cutumiare care procesează identitatea cunosc fluctuaţii şi
corelate fenomenului migrator şi situărli într-un nou etno-eco-mediu. Ne referim la practicile
legate de vecinătate (ca unitate micro-socială, întrajutorarea în muncă), organizarea socială a relaţiilor de
grup şi familiale, strategii economice, practici cutumiare legate de familie, de sărbătorile religioase, de
muncile de peste an etc.
Aceste practici constituie aspectele concrete ale procesului de re-construire a identităţii sociale şi
etnice (L. Turgeon, J. Letourneau, 1997; M. Martiniello, 1995) într-un nou mediu, într-o nouă alteritate,
în urma migrării. Ideea principală a discuţiei asupra rolului acestor practici în fenomenul identitar este
aceea că ele sunt elemente permanent active, dinamice, ale creării identităţii, care reactualizează tot timpul
răspunsul la întrebarea "cine suntem noi?" în funcţie de schimbările exterioare grupului, aşadar ele însele
în continuă schimbare. De aceea, fenomenul migraţiei este, în cazul de faţă, esenţial pentru înţelegerea
acestei "dinamici identitare".
Con textul migraţional (A. Tarrius, G. Marotei, M. Peraldi, 1994, 64, p. 86-90). Unul din
principalele resorturi contextuale ale "migraţiei" de după al doilea război mondial - până în prezent - este
haza economică a nivelului de trai, raportată la următoarele aspecte: satele ucrainene din Maramureş, din care
au venit, sunt sate de munte, aşezate pe văi înguste, de tip risipit sau răsfirat de vale, cu terenuri agricole
insuficiente pentru a asigura resursele de hrană necesare fan1iliilor cu un număr mare de copii (7-11
copii). Fertilitatea terenurilor arabile fiind scăzută, iar acestea insuficiente spre a fi împărţite tuturor
copiilor, mulţi etnici ucraineni au preferat zonele fertile din Câmpia sătmăreană.
Un alt motiv al migraţiilor a fost, în special în perioada comunistă, lipsa 11nor centre industriale
apropiate, singurele posibile locuri de muncă fiind în minele de la Borşa şi Baia Borşa, la defrişările
forestiere ("butinăritul") sau muncile sezoniere la distanţe mari, pentru procurarea cerealelor necesare ('m
Bărăgan, în special). Astfel se poate explica preferinţa pentru sate apropiate de oraşul Satu Mare, ca
centru urban care putea să le ofere locuri de muncă mai bine plătite şi şcoli pentru educarea copiilor.
Amploarea fenomenului, chiar şi în zilele noastre, se explică şi prin crearea unui "pattem"
comportamental sociaf. primii dintre membrii unei familii, aşezaţi în Câmpia Sătmarului, cu rezultate
economke imediat vizibile în creşterea nivelului de trai, au fost luaţi ca "model" pentru noi m igraţii.
Aspecte ale situării într-un nou eco-m ediu. Primele urmări sesizabile ale locuirii într-un alt
mediu geo-climatic sunt la nivelul stmcturării teritoriului comunitar. De la satele de munte, risipite sau răsfirate
de-a lungul văii, s-a adoptat modul de organizare a spaţiului rural caracteristic câmpiei someşene:
geometric-adunat (model de influenţă germană în zonă) sau risipit de-a lungul şoselelor . Spre deosebire
de satele de origine, care erau în majoritate locuite de ucraineni şi organizate de ei, satele din Satu Mare în
care au venit erau deja locuite de români şi maghiari, ceea ct:: impunea respectarea unui model de
mutaţii
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structurare a spaţiului (unui model de teritorializare) deja existent, mai ales că - în mai multe cazuri - au
fost cumpărate locuinţe de la români sau maghiari.
Construirea de noi gospodăn'i a trebuit de asemenea să respecte anumite constrângeri în acest sens: pe
uliţe deja trasate - deci respectând schema deja formată (prin sedentarizarea anterioară a celorlalţi etnici)
a teritoriului comunitar public - sau modelul comunist impus oficial (tipul "6" de casă). Există câteva
exccppi: case din scânduri late de brad sau stejar aduse din satele de origine şi reconstruite (ex.: Micu.la).
Un alt aspect vizibil este legat de materialele de' construcţie folosite la noile case: lemnul, din belşug găsit
în zona muntoasă a Maramureşului, a constituit sute de ani suportul material care permitea respectarea
regulilor tradiţionale (specifice) de construire a unei case ucrainene (în sistem "blockbau", ~ scânduri
late fasonate, îmbinate în cheutori de tip "căuc", "coadă de rândunică" sau "pană cu uluc"). In câmpie,
datorită lipsei lemnului, dar şi noilor influenţe urbane, au fost folosite, ca materiale de construcţie pentru
noile case, cărămizile de lut ars sau nears ("voioagele"), "bolţarii", betonul (în locul pietrelor de râu, ca
fundament), etc. Teritoriul familial privat (gospodăria) a suferit şi el modificări: de la materialele folosite la
împrejmuiri (scândurile, în Maramureş), până la anexele gospo dăreşti. Au fost împrumutate modele
maghlare sau româneşti de anexe gospodăreşti (coteţe, hambare, etc.) şi, în acelaşi timp, a fost păstrat
"oborogul" (pentru depozitarea fânului). Schimbările din cadrul gospodăriei sunt corelate, în special,
situării într-un nou eco-mediu, în legătură directă cu strategiile de economie informală-. în Maramureş, creşterea
animalelor (chiar şi în sălaşuri sezoniere pe păşunile montane) şi păstoritul alpin pendulatoriu cu stână
permanentă (fiecare "gazdă" având un munte) au determinat preponderenta anumitor anexe gospodăreşti
'
'
şi un mod special de structurare a teritoriului. ln zona de câmpie din Satu Mare, principala strategie
economică informală este agricultura (cultivarea cerealelor); creşterea porcinelor sau viticultura, din acest
motiv au apărut anexe precum hambarele pentru porumb sau coteţele de porci după modelul
"gore-urilor" şvăbeşti sau au fost înlocuite "căzile" pentru fermentarea merelor (pentru "horilcă") cu
butoaie pentru păstrarea dnului.
Schimbarea eco-mediului este sesizabilă, la o analiză mai atentă, la nivelul 01'}!.aniz!1ii sociale a vieţii de
familie. daro~tă faptului că terenurile actuale sunt mai fertile şi mai numeroase, se constată modificări în
privinţa sistemului de împărţire a averii şi modului de locuire. Chiar dacă natalitatea este mare, unul din
factori fond orientările religioase neo-protestante, averea familială care se împarte copiilor este mai mare,
ceea ce permite ridicarea de noi locuinţe mai spaţioase într-un timp mai scurt. Astfel, în locul ocupării
unei singure camere de către mai multe unităţi familiale, apare folosirea unor încăperi separate de fiecare
familie în parte. Cu alte cuvinte, de la o struct11ră celulară a gmp11lt1i domestic - la fina unitară. Existenţa altor
tipuri de resurse naturale a provocat modificări la nivelul tipurilor de produse, ceea ce implică
predominanţa altor munci gospodăreşti cotidiene şi o altă împărţi.re a sarcinilor jiecămi fJlembru din gmpul
dovmtic (de ex., în Maramureş, practicarea păstoritului alpin presupunea ca, jumătate din an, o parte din
bărbaţii familiei să lipsească de la activităţile cotidiene ale gospodăriei de bază, femeile preluând sarcinile
lor; prezenţa unei mâini de lucru masculine pe tot timpul anului, în câmpie, şi creşterea porcinelor în
locul ovinelor, în gospodăria de bază, are ca rezultat o nouă împărţire a muncii cotidiene). Nu în ultimul
rând, practicarea actuală a altor strategii economice (formale) are efecte la nivelulpracticilor cutumiare legate de
1J11mcile de peste an (clăcile de toamnă, la culesul mălaiului sau al strugurilor, etc.) (M. Tivadar, 1998).
Schimbarea medi11l11i etno-c11/t11ral şi lingvistic onginar are legături cu schimbarea eco-mediului: în special
prin faptul că, dacă în Maramureş teritoriul rural era construit în principal <le etnicii ucraineni, în Satu
Marc structurarea acestuia de către ucraineni este doar parţială, ceea ce implică raportl!lri culturale mai
intense cu alte etnii. Urmările sunt: bi- sau multilingvismul, transferuri culturale bi-direcţionate, căsătorii
mixte, adoptarea unor "pattern-uri" comportamentale străine (ale celuilalt), mai ales de către generaţia
tânără: vechile gesturi rituale din cadrul ceremonialului nunţii şi costumul specific de nuntă au fost
înlocuite cu altele adoptate şi adaptate de la celelalte grupuri etnice vecine, sărbătorile religioase sunt puse
în mod special sub semnul schimbării (de exemplu, practicile legate de Crăciun şi colindat, împreună cu
repertoriul de colinde aferent; practica stropitului de Paşti, de influenţă maghiară, etc.).
În concluzie, această discuţie reprezintă una dintre posibilităţile de abordare ale fenomenului
identitar în cazul unui grup etnic minoritar care-şi acutizează procesul şi procedeele de construire a
identităţii etnice, în raport cu schimbările formale (exteri'o are) prin migrare, reflectate în modificările
interne ale modului de viaţă, sub aspectul discursului (cc se spune) şi al practicilor socio-culturale (ce se
face), ţinând cont că principalul resort al acestor mutaţii este raportarea la celălalt.
1
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La construction de l'identite chez les Ukraineens de Satu Mare
Resume

Le papier met en lumiere Ies micanismes extemes et internes de la construction de l'identii chez Ies Ukraineens de
Satu Mare, en faisant attention sur le discours identitaire et sur Ies pratiqttes de produire la distante sociale: la distance
ethnique, Ies images de la difforence, l'ethnonimie, la migration et Ies changements concemants le mode de vie dans un
nouveau vomnage.

Teritoriu şi

distanţ ă s ocială .

Ţiganii

din Stâna
Alina Nogradi

Considerând identitatea ca atitudine socială construită şi dinamică (C. Calhoun, 1995; L Turgeon, ].
Letoumcau, 1997), propunem o micro-analiză a strategiilor identitare ale ţiganilor din Stâna, în particular a
circumscrierii teritoriului circular comunitar (A. Tarrius, G. Marotei, M. Peraldi, 1994).
Motivele alegerii acestui caz de teren se validează prin faptul că este una dintre cele mai mari comunităţi
pgăneşti clin zona Codru şi prin interesul pentru modul particular în care aceasta şi-a ocupat teritoriul ('m ultimii
douăzeci de ani), determinând o emigrare masivă a românilor din sat. Analiza construirii teritoriului grupal este o
alegere motivată prin formularea unor ipoteze rezultate dintr-o primă privire interpretativă asupra realităµi de
teren, în special asupra spaţializării concrete a distanţei sociale.
constituie o strategie fundamentală a raporturilor etnice, în opinia noastră, şi
coeziunii interne a grupurilor care intră În relaţie de vecinătate sau coabitare. Alteritatea
socială constituie genul proxim al proceselor de construire a identităţii grupale ey. Mihăilescu, 1999; M. Martinicllo,
1995), procese pe care propunem să le tratăm la trei nivele analitice: discursul identitar (ceea cc se spune), fondul
mental şi codurile culturale (ceea ce gândesc oamenii) şi practicile concrete (ceea ce fac în acest sens).
În cazul ţiganilor din Stâna, "celălalt" este reprezentat în special de românii vecini, cu care împart spaţiul
rural. Distanţa socială este mare între cele două grupuri, la primele două nivele chiar maximală. Această distanţă
este concretizată spaţial: ţiganii au ocupat iniţial un platou la marginea satului, pe păşune (spaţiu public, de altfel).
Comunitatea s-a extins (de la câteva familii la aproximativ 700 de persoane), astăzi ocupând o marc parte din "satul
românesc", probabil şi datorită politicii comuniste de sedentarizare a ţiganilor (A. Fraser, 1998; A. Bastenier, F.
Dassetto, 1993; M. Stewart, 1997; ***, La circ„„ 1998).
La nivel declarativ, ambele grupuri fac distincţia Între "satul românesc" şi cel "ţigănesc". Încercând să
determinăm, pe teren, o minimă configuraţie mentală a celor două teritorii, putem spune că marca de marginalitate
caracteriza, la început, comunitatea rromilor, din punct de vedere exogen şi endogen în acelaşi timp, fond vorba şi
de o auto-marginalizare (mai precis, de o auto-punere în distanţă). Astăzi, situaţia s-a schimbat: românii sunt priviţi
de către ţigani ca marginali şi se consideră agresaţi de acestă împingere spre periferie. Acest raport, flexibil în timp,
al interferenţei celor două teritorii este cel mai inceresant de analizat în .cazul Stâna, subliniind faptul că înţelegem
prin teritoriu mai mult decât un decupaj spaţial, un micro-spaţiu construit de către un grup într-o re laţie dinamică
cu exteriorul, fiind mai ales locul desfăşurării unor fenomene sociale.
1. Punerea în

distanţă

complementară accentuării

0

2. D iferenta maximală declarată de ambele părti se concretizează sau nu la nivelul practicilor de
producere a identităţii celor două grupuri?. Incercăm să răspundem la această Întrebare printr-o minimă analiză a
coerenfei factice dintre cele trei nivele precizate anterior:
La nivelul actelor declarative, în ceea ce-i priveşte pe români, constatăm că pganii repr~intă o referinţă
identitară circulară, i.e. constituie o categorie a alterităţii (un "celălalt") în discordanţă cu alte posibile referinţe:
maghiarii, şvabii din zonă. Sunt "răi, n-au lege, sunt hoţi şi-i pişcă pe. români, sunt puturoşi, murdari şi coloraţt''.
Constituie o diferenţă maximală. Pentru ţigani, românii vecini intră în acelaşi regim al alterităţii cu maghiarii, şvabii,
etc. Deşi este vorba de o pluri-referenţialitate identitară, românii sunt ca toţi ceilalţi străini ("gadge") din afara
grupului: "sunt proşti pentru că muncesc şi se lasă fraieriţi de noi".
În ceea ce priveşte codurile culturale, diferenţa este deasemenea accentuată. Punem în discuţie, ca exemplu
~ pentru că este în legătură cu teritorialitatea, unul dintre codurile culturale cele mai importante din orice
comunitate informală: căsătoria. La pganii din Stâna, căsătoriile sunt făcute, în majoritate, endogen, nemarcate
oficial nici prin acte, nici prin slujbe religioase. În Stâna, conform tradiţiei, recunoaşterea socială a nunţii ţigăneşti
trebuie să se facă /a o răchită: mirde şi mireasa stau lângă copac, în timp ce participanţii (de fapt, toată
comunitatea) dansează în jurul lor şi al copacului. Lipsa de oficializare prin documente a căsătoriilor determină o
instabilitate a cuplurilor familiale, de multe ori conflictele care· apar în acest caz rezolvându-se prin violenţă, dacă
j11dek nu intervine pentru a împiedica vendetta. Romârµi au un sistem de căsătorie exogen, formarea noilor unităţi
familiale flÎ.nd oficializată religios şi administrativ, deşi respectă reguli interne tradiţionale: "mărsul pă vedere" şi
stabilirea zestrei, chematul la nuntă cu vclfei (var. velfii.), stărosti tul, dansul miresei pe bani, strânsul darurilor etc.
Relaţia dintre via~a familială şi spaţiul arhitectural privat al familiei diferă de asemenea puternic la ţiganii şi
românii din Stâna: ne i?teresează în mod deosebit structura grupului domestic. La români, acesta este format, în
)
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genernl, din două unităţi familiale (tinerii şi hătrânii, c1~a p;irintcsacă re,·enind, în mod tradiţional, ultimogenirurii),
având o structură semi-celulară. Grupul domestic la \igarn este mare, mai multe familii (aparţinând mai multor
generaţii) locuiesc o casă mono-, cel mult bi-celulară (exisLă o excepţie: vila feciorului lui Isidor), spaţiul familial
având aproape caracteristicile unui spaţiu public. Dacă in satul românesc gospodăriile sunt bine individualizate, cele
ţigăneşti sunt prea puţin structurate după criteriile proprietăţii private: nu au împrejmuiri ('m majoritate), nu au sub·
structuri funcţionale (anexe etc.), sunt ale celor care le locuiesc şi ale tuturor membrilor comunităţii în acelaşi timp.
Chiar dacă satul ţigănesc este un spapu comunitar de tip "public", el este foarte rar deschis "străiniJot": între public
şi privat, teritoriul figanilor este unuJ închis pentru alteritatea socială, este un teri1on·11 co1111mitar putemic rirmlar,
încălcarea limitelor ducând la atitudini agresive. În mod diferit, "satul românesc" este un teritoriu comunitar
deschis, viaţa socială şi practicile interne asigurând un achilibru între public / privat şi o atitudine deschisă faţă de
"străini" (spre deosebire de şvabi, pentru care este mult mai important spaţ:iul familial privat). Acest mod de
construire a teritoriului a permis "pătrunderea" ţiganilor în partea românească a satului Stâna, ceea ce a determinat
în acelaşi timp acutizarea conflictelor rezultate din invers-proporţionalitatea distanţelor: spaţială şi socială.

3. Transgresarea frontierelor. Contextele unor contacte precise între membrii celor două grupuri sunt
numeroase, dincolo de distanţa maximală declarată de ambele părţi: la muncile de peste an, ţigaoij sunt plătiţi (ln
bani sau în produse) ca zilieri, cerşesc de la români et.al. - sunt, în mare parte, contexte economice. În afară <le
munca plătită la zi, ţiganii practică şi alte strategii economice de supravieţuire, care-i aduc în contact direct cu
"gadge": sµnt mici "negustori", lingurari sau "badogoşi", etc. Dar contextul cel mai important îl constituiau, până
nu demuJt, petrecerile româneşti la care participau în calitate de "ceatarâşi": danturile la şură, balurile, nunţile.
Lăutăritul însemna, dincolo de mizele economice, o reală transgresare a frontierelor sociale dintre cele două
grupuri. Astăzi, depăşirea distanţei în acest mod pierde teren: pe de o parte, datorită depopulării satelor codreneşti
în general, care au o populaţie relativ în vârstă (efect al migraţiei muncii la oraş din perioada comunistă), iar pe de
altă parte, datorită concurenţei pe care o reprezintă pătrunderea aparaturii moderne. Se accentuează, în schimb,
colaborarea în ceea ce priveşte muncile cotidiene, ceea ce nu presupune neapărat o micşorate a distanţei sociale.
Va fi interesant de urmărit, pe viitor, care va fi dinamica teritorială a celor două grupuri şi modurile de
punere în distanp sau de transgresare a acesteia, în contextul schimbărilor istorice şi economice existente.
Concluzii: scurta privire analitică asupra rela~or sociale dintre ţiganii şi românii din Stâna este focalizată
pe modul în care cele două grupuri îşi construiesc reciproc distanţa socială, în raport cu teritorialitatea:
•
punerea în distanţă este concretizată spaţial
•
diferenţa maximală este declarată şi se bazează pe dcosebiriJe mentale (şi practici cuJturalc aferente) dintre
grupuri: căsătoria, structurarea grupuJui domestic, proprietatea şi rela~a public I privat
•
transgresarea frontierelor se face în contexte economice, un context special constituindu-l, până nu demult,
participarea ţiganilor la ::lanrurile la şură, balurile şi nunţ:ile româneşti în calitate de "ceatarâşi".
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Territoire et distance sociale. Les Tsiganes de Stâna

Resume
Cet etmie propose 11ne micro·ana!yse sur Ies relations sociales des Tsiganes et des Ro11mai11s de Stâna (vtllage de la rigion
Codn1, nolammt sur la maniere dont Ies deux groupes comtmisent la distance sociale par rapport a leur temloire. Notre attention a
porte S11r la mi.re en distance, la di.fference maximale el Ies choix d' iiiminer iesfrontieres spatiaIes et socialu.

A csalâd/haztartâs intezmenye a csedregi ciganykozossegben
S zjlcllf)'i Levente

Dolgozatomban, egy csedregi cigany csalad/h:izrarcis vizsgfilatan keresztiil azzal foglalkozom, hogy
milyen m6don csapnak ossze az erdekek egy cigany kozossegen belul, amikor a hagyomanyos cigaoy
eletforma es a „găzs6 t6ke" keriilnek szembe. Ugyanakkor vizsgfilni szeretnem azt a rokonsagi rendszert is,
amelybe ez a csalâd belctartozik. Sziiksegesnek tartom ezt azert, mert a% el6%etes feltevesek szerint oksagi
osszefi.igges van a rokonsagi rendszerek, rokoni viszonyok alakulasa valarnint az ertckrend alakulasa kozott.
Minthogy az affinâlis kapcsolatok reven mindenki mindenk.inek rokona - a csoport a tagjaival geneal6giai
kapcso]atban âlJ6 szemeJyeket rnind rokonnak Îsmeri eJL gyakran a szemclycs viszonyok, gazdasagi vagy mas
erdekek hatarozzak meg, hogy !cit emelnek be a csaladba, Ertelemszeruen a csaladot sokkal szukebb
kategorianak kell tekintcniink, mint a rokonsagot.
Csedreg zsâkutcâs tclcpiiles.2 Szatmar megye eszak-nyugati reszen, kozvetleniil az ukrân hatâr mellett,
es nem messze a magyar hatârt61 talalhato. Kozigazgatâsilag a 4 km-re keletre fekvo Halmihoz tartozik.3 Az
els6 id.sos emlitese 1323-bol vaio. Csedreget magyarok es cigfoyok lakjak. Az etnikai alapu târsadalmi
megosztottsagot tovabb mclyfti a felekezeti megoszlas. A magyarok tobbscge (gyakorlatilag mindazok, akik
ut6bb keriiltek a faluba) gorog katolikus, mfg a ciganyok r6mai katolikusok. A r6mai katolikus egyhaz csedregi
jelenlere a ciganyok betelcpedcsehez kothet6. S bar templomot emeltek, a plebânos tovabbra is a szomszedos
Kokenyesdr61 jar at. A falu 1066 lakosa k6zi.il 620 ciginy.4
A cscdregi ciganyok az olahcigânyok csoportjâba tartoznak, ezen beli.il a kelderari âghoz.
Anyanyelviik cigany. jelenlctiik a faluban alig szaz evre vezethet6 vissza, vândorcsoportkent erkeztek
Karpătaljar6~ a mai Ukrajna s tcri.ilct6r61, az els6 vilâghâboru koriili id6szakban. 6 A haborut kovet6
hanirrendezesek rniatt maradtak ott. Vandorlasuk ukrajnai kiindulasi pontjakent ket telepiilest neveznek meg:
Kirălyhâzăt es Almâst (Fenosalmâs). Az emlckezesek egyonteruen negy ferfit cmlitcnek, a csedregiek mind
toliik szârmaztatjâk magukat. Ennek igazolasa lehet, hogy rnindossze negy vezeteknev van jelen, ezek a
kovetkezăk: Farkas, Bogar, Sz6csi es Eros. Szândekosan nem hasznâltam a nemzetseg megnevezest, mely
mostanra mar elveszitette csoportformăl6 funkci6jat. Pontosabban ertelmetlcnne vâlik ennek feszegetese a
mindent behâl6zo affinâlis, hhassagi kapcsolatok miatt. Ezeknek vizsg:ilata a celja ennek a dolgozatnak.
A megrekedcs clmcnye a mai napig eros es visszakerdezhet6. A megkerdez~ttek mind tudnak a negy
6sr6l, cs rnind vclni tudtăk azt is, hogy munkakeres6 utjuk soran kenyszerultek letelepedesre. Val6szinuleg
letezett egy a1kalmi szâllashely a mostani telep 7 helyen, ahonnan az emlitctt ferfiak elindultak hosszabb
rovidebb munkautjaikra.
A trianoni cs az azt kovet6 hatârrendezesek beszorftottâk a cigânyokat a hatâr es Csedreg magyar
hazai koze. Egyik ininyban sincs lehetoseg a terjeszl_(edesre. A_z utols6 haz cs a hatarvonaJ k6zott csak az az
otszăz mcteres hatârsav all, amelyen belii! tilos barmilyen epftkezes. Tisztan kivehetoek a szomszedos, âm mâr
ukrân teruJetre eso Fertosalmâs haztetoi. Egyesek meg azt is tudni vclik, hogy a tclcp hclyenck kivilasztâsakor
pontosan ezt vettek figyelembe, stratcgiail;ag minCI el6nyosebb helyet igyckcztck vâlasztani. fertosalmas 1 kmre, Csedreg nehâny s%âz meterre, Kokenyesd ket km-re, mfg Halrni is (s vele a vasutâllomas) csak negy-ot kmre van.
Mostanra gyakorlatilag Csedreg egyik utcâjânak tekinthet6 a cigânytelep. A ket telepiilesresz hatârân akar szimbolikusnak is nevezhet6 m6don - egy kocsma talâlhat6, a legfontosabb talâlkozasi pontok egyikc.
„Ha ciganyokr61 beszelunk, vagy cigâny csalădokr61, a csalâdot sohasem csak a ket nemzedek vagy
hârom jelenti, hanem a csalad fogalma sokkal cigabb. Oldalâgi lcagazâst jelent, vegs6 soron az egyi.itt el6k

1

Farago 1983. 225.
Bal:i7.S ncvezi îgy azolm a tclcpiilcsckct, „ahonnan nem visz tovâbb az ut".
A terepmunb i<leje alan. 2002 m:ijusănak els6 fdeben tanotmk ncpszavazâSt Cscdreg cs Kiikcnyci.d Halmitol vaio kiilonvâl:isărol. A kezdemenyezes
oem jân sikerrcl keU6 sz:imu szavaz6 hiiny.iban.
..
4
Az adat nem hivacalos ncpsz:imlâlâsi adat (e szerint 450 ciginy anyanyelvii szemely el Csedregben), a Pro Europa Ugn szatm:iri irodâjânak
felmcrcsebol szănnazik.
·
5 )\-linthogy ezeken a tcriilcteken v':lltakozva hol roman, hol magyar uralom volt, idonkcnt pedig valamely mas s>.omszcdos orszâg fennhat6săga alâ
keriiltek. a cigănyok ott-tan6zkod:\sa es bevândorl:isa ezekre a teriiletekre :illand6 es teljesen szabad volt." (Danulkin 2001. 155)
6 Pontos adatokat ncm sikerult s;,c rczncm . A mcgkcrdczcttck cmlckczcscibol visszakovctkcztctctt idopont mcgjcli.ilcs.
1
1\Jtaiuk hasznâlt terminus lak6hclyi.ik mcgnevezesere.
2 Wimcr

3
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kozosseger." 8
Az el6:.cetcs feltevesek alapjân e7. a kijelentes valosnak lâtszott. Ismerve a csedregi ciganyok ki:izos os
torteneteit, valamint azt, amit ok maguk is gyakorta hangswyoznak, hogy mindcnki mindenkinek a rokona,
feltetcleztem, hogy a târsadalom bcls6 strukturalodâsâban a vcrsegi kotelekck jutnak els6dlcgcs szerephez.
Az a.ltalam vi7.sgalt csalâd s:.cerkczetenek maghatarozâsakor cs megnevezcsekor tobb sikon is nehez
helpetbe keriiltem. A csaladszervezcti bibliografiat tanulmanyozva ră kellett dobbennem, hogy a hatalmas
tctjedelmii anyagban gyakran a fogalmak, ahelyett, hogy tisztâzodnfoak csak tobb es tobb - gyakran
egymasnak elJentmondo - tartalommal telftodnek. Farago Tamas is szomoruan jegyzi meg, hogy ah:iny szerzci
annyi meghatârozas.9 A szakirodalom megosztottsâganak felismercse utfo mar konnyebben jutottam arra a
kovetkeztetesrc, hogy az âltalam vizsgâlt csalâd egy olyan allapotot kepvisel, amely nem frhat6 le egyik
alkalmazott rokonsâgi cipologiâval sem ugy, hogy tokeletesen megfeleljen annak. Ebbol a megfontolasb61
tartom fontosnak a csaladszervezeti kutatasok fobb - gyakorlati szcmpontli. - kutatâsi pontjainak rovid
felvizolâsât ugy, hogy kozben rcflektâlni szeretnek az iltalam vizsga.lt csaladban tapasztaltakra. Rbbcn Farago
Tamas munkâjara t.imaszkodom, bar 6 clsosorban a paraszti tipusu târsadalmakra vonatkoztatja elmelete1t.
Haztartâs, csalad, rokonsag dmii tanulmânyâban osszefoglalja azokat a f6bb csomopontokat, amelyek a
csalâdszerve:.cerj kutatasok elhagyhatatlan reszei lettck.
Nem tartozott a celkit:iizcseim koze, hogy Farago osztâlyozâsait lepcsrol lepesre kovessem. A
k.ivalasztott csalâd strukturâl6dasânak vizsga.lataban a - kiilonb6z6 rokonsagi szituaciok mcnten - , a
konnyebb atlathatosag kedveert, a kovetkezâ terminusokat kiilonîtettem ci: rokonstig, csaltid, htiztarttis, hdzassag,
patronimia, kki11. Ugy gondolam, hogy ezekeknek vizsgalaran at kielegit6 kepet kaphatunk a csaladszerkezerrc51.
Csaladszervczet

Arokonsag
A terepmunka korai szakasziiban fogalmazodott meg bennem az a kerdcs, hogy hogyan lchet az, hogy
mindcnki mindenkivel rokon, majd a%, hogy melyik az a pont, ahol megkulonboztetâdik egymast61 a rokon es
a csaladtag fogalma. A kutatas kesobbi szakaszâban ezek a kerdesek kczdtek a szakirodalom altal hasznilt
terminusok szcrint megfogalmazodni bennem, mint peldaul: A korporatfv egysegek rokoni avagy tcriilca
elvck szerint s%ervez6dnek? Ezen belii!: Haztartâs vagy csalad? i\ifilyen csalad-szerkezet az uralkod6, adott
esetben? Bcszelheti.ink-e patrilineâris, vagy akâr matrilineâris leszârmazâsrol? Valamint az, hogy milyen
m6don alakulnak a kapcsolatok az egyenek es a csalâd ko:tătt.
Rokom~~ alatt az egycnhez leszârmazis es hazasodas vagy fiktiv rokonsâg rcven kapcsol6d6 rokon
szemelyeket ertji.ik. A korcbe tartozas oldalâgon meghatâro%0tt szabilyok szerint korlâtozott. A rokonsâgba
tartozâs nem feltcdeoiil 6r6kithet6 cgyik generaciorol a măsikra. A rokonsâg oldalâgi korlâtai tarsadalmankent
- sot adore carsadalmon belii] torteneti kom'.akonkent is - vâltozoak, csakUgy mint cagiainak funkci6i,
kotelczettsegei.10
A rokonsag bonyolult rendszer, melyben negy alrcndszert ki.ilonboztctnek meg: a rokoni viszor!Jok
rendszerer, mcly az egyenek kozorti, de az egyenek dontc~etol tobbe-kevc!lbc fi.iggetlen kolcsonos kapcsolatok
es szercpek, illetve az ezcket kifejezo magatartăsok rendszere. Alapvet6 funkcioja egyreszt a tarsadalmi
kapcsolatok es tevckenysegek szervezcsc, masreszt keretalkotâs az egyen pszicho-szociilis fcjlodcschez. A
masodik alrendszcr a roko11i csoport, mely korporativ egysig is az egymâssal rokoni viszonyban allo, formălisan
vagy nem formilisan târsadalmi csoportba szen•ez6do cmberek egyiittese. A harmadik alrcndszcr a rokonsdgj
ideologia, amcly a rokoni viszonyokon alapulo jogok, kătelezettsegek, szokasok, elvarasok, a rokoni csopor::r61
formâl t normativ es ritualis elkepzelesek osszcssegfa. foglalja magaba. A negyedik, a termi11ol6giai alrendszer a
rokoni kapcsolatokat, a rokoni csoport tenyleges struktfilajat es a rokonsâgi ideol6giat sajatosan, nyelvileg
ti.ikrozi.11
J\ csedregiek nagyon bizonytalanok a rokonsagi terminologia hasznâlataban. Elbizonytalanodnak,
amikor meg kell hatârozniuk, hogy kit tekintenek rokonnak es kit nem. Pontosabban ugyanazok a szemelyek
- a kerdes mcgfogalmazâsatol fuggoen - bol elfogadjak, hol i:agadjâk a rokoni viszonyt valamely szemellyel.
Ugyanakkor elteresek mutatkoznak egy adott csaladon belii! is. Van, aki rokonnak tekint valakit, mig a csalad
cgy mâsik tagja ki:tarja azt a valakit, vagy esetleg ellenkez61eg, csaladtagkent emliti, s e:i:zel egy meg k67.elebbi
kapcsolatot cnged feltetelezni. A bizonytalansâg inkabb a kollaterâlis (oldalagi), mint a lineâi:!s (egyencsâgi)
viszonyok szamontartasaban erezhet6. Farago Tamas sz6hasznâlatâval clve a „kizaras cs a korlâtlan
• Dar6czi l 993. 14.
• f-arag6 1983. 237.
111 Farago 1983. 225.
11 Famg6 Tam'i~ chbc11 a felosztasban Pau l l:lohannam koveti.
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besz:imit:is elve" keveredve talalhat6 meg naluk.
Amit a vizsgâJt csal:id rokoni viszonyair61 elmondhatunk, azt altal:inosfthatjuk az eges:c kozossegre,
minthogy ebbol a s:cempontb61 egyetlen nagyobb csoportr61 kell beszelniink. A rokonsag eredete szerint
kiz:ir6lag csak a va16di kapcsolatok - konszangvinilis (ver szerinti) es affinilis (hazass:igi) - jatszanak szerepet.
Ajiktfv rokonsdg (pi. a keresztsziil6seg) semrnilyen funkcionalis szerephez nem jut. Ebben er6sen kiilonboznek
a magyarokt61, illetve a romanokt61, akiknel a keresztszi.iloi status komoly felelosseggel jir, peldaul a gyerekek
szocializ:ici6j:iban. Ezt a jelenseget nem kothctjiik a hitk0z17api el/end/lds jelensegehez. Ez a fogalom James C.
Scott 6ta gyakorlatilag kihagyhatatlan resze minden olyan munkaoak, amely marginaliza!t csoportokkal
foglalkozik. Ez azonban olyan veszelyeknek lehet a forrasa, hogy minden olyan jelenseget, mely elter a
tobbscg gyakorlacit61, es azt valarnilycn formaban marginalizalt csoport vegzi, automatikusan besoroljak a
hetkozoapi ellenillas katcg6riaj:iba. A csedregi cigany kăzossegben nem azert nincs szerepe a fiktiv rokonsag
ezen formajinak, mert ezzel azon pozici6jukat szeretnek kifejezni, hogy elfogadhatatlannak cartjak azt az jelen esetben egyhazi - er6t, mely 6ket ennek elfogadasara kenyszeritene, mint ahogy az Scott meghatăroz:isa
alapjao kiderill 12. Szămukra az egyh:iz nem haralmi pozfci6ban konsritua!6dik. 13 Az 6 cirsadalmuk:ban a
gyerekek szocializaci6javal a tarsadalom mas szegmentuma hivatott foglalkozni. Nem jelenthetjiik ki azt, hogy
a csedregi cig:iny tarsadalomban nem jatsz6dn:inak le o.lyan jelensegek, melyek ezzd a modellel nem lennenek
interpret:ilhat6ak, 14 de ebben a kuJonbsegben egyreszt kulturilis massagot 15 ' masreszt pedig gazdasagi
megfootolast latok.
Az affinilis rokoni viszonyok elemzcset folyatatva meg egy kriteriumot kell megemlfteni, melynek
hat:isai az egesz kozossegre kitetjednek, s megosztjik azt. A tirsadalmi elismerrseg szempontjab61
beszelhetiink ·legitim es nem legitim Mzassagi kapcsolatokr61. A nem legitim hazassagi kapcsolatok
kialakulas:inak ertelmezeseben ismet tU.lsagosan egyszerli lenne, ha azt a herkoznapi cllemillasra fogn:ink.
J6magam e mogott is kulturilis es gazdasigi mozgat6rug6kat latok.
Hăzassag

A hazassag intezmenye egyike azoknak a pontoknak, ahol iitkoznek egymassal a tăbbsegi tirsadalom
jogrendszere es a cig:iny kozosseg - mara mar foszladozott - bels6 torvenyei. A csedregiek hazassagi
kapcsolatir6l sz61va szeretnem bevezetni a kettos legititnitâslÎ hdzassagi kapcsolatok 16 fogalmat. A cig:iny
kozossegen beli.il vizsga!va a hizass:igi kapcsolatokat meg kell allapftanunk, hogy nincsenek nem legitim
h:izassagi kapcsolatok. Ok minden egyiittclest hazass:ignak neveznek, bar minden alkalommal hozzateszik azt,
hogy „fgy mondjuk mi". Ebben az ertelmeben a sz6nak csak viszonyftasi alap a szamukra kivi.ilr6l jov6,
rom:iniai jogrendszer. A kutacis sor:in figyeltem fel arra, hogy mennyire er6sen szabilyozott a
csoportkialakitasnak ezen esete. Az esetek nagy tobbsegcben a szexuilis kapcsolat mege16zi a hazassăgot. S6t
a h:izassagok egyik gyakori kiva!t6 oka a fiatalkori - tirsadalmi kontrol nelkiili 17 - sze>..-uaEt:is. A hazassag
ezekben az esetekben nem az egyenek kozos dontesenek es nem is a rokoni csoportok kozotti
megegyezesnek, hanem egy a kozosseg alta! kialakitott, am azon felul ill6 szab:iJyrendszer onervenyesftesenek
az eredmenye. Osszehasonlftva mas, „hagyomanyosabb" ciginy csoportokkal, az ertekrend-megbomlas egyik
etapj:inak ko:r.egeben ettelmezhetjiik a sz6ban forg6 jclenseget.
Farago Tamas a hazassagot ekeppen hatarozza meg: ,,A hazassag intezmenye olyan ellenkez6 nemu
szemelyek kozătt letrejott, t:irsadalrnilag szentesîtett kapţsolat, amely .egyreszt a fdck szemelyes viszonyat,
szexuilis tevekenyseget, misreszt az ut6dok lettehozasat szabalyozza. Bar formailag egyenek kozotti
aktuskent val6sul meg, a val6sagban inkabb e&ryfoek csoportj~i kozătti megegyezes eredmenye. Tarsadalmi
funkci6ja tchat nem puszt:in a szexualicis szabalyozasa, hanem egymassal szolidaris, egymast kolcsonosen

"Scott 1996. 124.
u A Caritas Szcn:czcc cevckcnysegenck nyomân kialakulc egy egesz Szacm:ir megyere kittcrjcd6 gyakorlat, m,elynck alapjăn a katolikus egyh:iz âlcalaban
riirelmcscbben b:iriik a marginaliză.Ic csoponokkal. Az cgyhazi szolgăltat:isok gyakran v:l.lnak ingyertesen elcrhcc6ve ezc11 csoportok szamâra, s cz
Cscdrcgben îs igy mukodik.
1• Ilycn jclensegnck tanom ut, hogy a teglâz:is folytân cehet6ssc v:ilt cig.inyok habar v:is:irolnak ujabb es ujabb fi\!drcr\ileccket, ncm muvelik mcg
azolm, hancm azokon is tCglăznak, valamint azt, hogy mcg sem kiserclnek kozelebb kcriilni a falu szimbolikus kozeppontjâboz, es czzel a
magyarokhoz.
is Ncm arm az archaikusnak mondott, szcrintem ink:ibb enyhen romamici1:\lt felfogasra goodolok, mcly szerin1 „A cig:lnyok a kozosseg gycrckcihez,
fiiggetlenill att61, hogy kinek a gycrekei, mindaonyian ugy viszonyulnak, mim sajăt Ccles, szillctctt gycrckcikhC2." (Dar6czi 1993.15.)
" Kenos lcgitimit:isunak oevezem azokat a huassâgi viszonyokac, melyck a cig.iny kozosseg legicimizaci6ja ucin a tobbsc!gi tarsadalom szcrint :s
legitimme vilnak. (Nem l:\tom ercelmet polgari es cgyh:izi kiilc'inbsegtetelnck, cgyreszt mere a koztudatbao nem v:ilik ci elcsen egyik a m:îsiktol,
m:isrc!szt pcdig ocm bcszelhe1unk egyh:lzi legitimiz:il:isr61 a polg.iri figyelmen··kîvi.il hagyiis:ival.) A kapcsolacok mindig a kozosseg tiirvenyei szcrint
v:ilnak c16bb lcgitimme, a masik gyakran csak j6val kcs6bb, cscdcg evek mulrân kovcrkczik be. S7.oros oss7.cfiigges figyclhctc5 meg a gazdasâgi t6ke es a
keuos lcgitimit:isu hazassâgok kialakulăsa kozotL
n A g.ihor cigănyok hazassâgi gy:akorlat:\ra gondolok itt cls6sorban, akikn~l a hâzassligkotes szcrzodeses alapon tortenik. A - gyakran meg gyerek - ifju
pir a fiu szilldhcz kolto?Jk, fizikai es kulmr:i!is erintkczesiik vcgig kontroll:ilt.

334

Szil:igyi Levente

segit6 rokoni csoportok - koztiik cls6 helyen a csalad - es rokoni kapcsolatok letrehozasa, biztosftva ily
m6don a cirsadalom fennmaradâsat es onmaga ujratermeleset. ( ... ) De mindebb61 az is kăvetkezik, hogy a
hazassagkotes tăbbe-kevesbe valamilyen m6don szabfilym:ott." 18• Meghatarozasaban tarsadalmilag szentesltett
kapcsolatot emlit. A csedrcgi ciginy kăzăsseget ugy ertelmezem, mint cirsadalmat a tirsadalomban. Mindket
tarsadalom szabalyrendszere (ti. a tobbsegi es cigâny tarsadalom) hatissal van a kăzossegre, de tobbnyire egy
adott jelensegben nem egyszerre mukodnek es nem azonos erovel. Kialakul egyfajta szabfily-hierarcbia,
melyben nem mindig az autentikus kerill magasabb pozîci6ba. A „gazs6" szabâlyrendszer es ertekreod
bizonyos elemeinek felvillalâsa nehiny csalad (kăztiik az altalam vizsgilt) szimbolikus elkillănillesi szandek:it
jelzi.
A vizsgâlt csalad hizassagi kapcsolatainak felvâzolasaval szerctnem eddigi fejtegeteseimet illusztr:ilni.
Âm ez el6tt nehâny sz6ban, az interjuk anyagânak segitsegevel ismertetem a cigâny kozossegen belill mukodo,
hizassagra vonatkoz6 jog- es szokâsrendet, es torteneti alakulasanak nehiny mozzanatat.
- Van®' szokâ..r is itten, hogy ha pilddul nekem van itt ®' baratnăm, itt Csedregbe, es ha leftkszek vele, akkor mdr 111Uszd),
hogy e/vegye111 filesegiiL
- De hogy deriil ki?
- Hat ha en nem akarok vele tovabb jtimi, akkor megy a sz!ileine4 hcgy kfekiidtem vele, hogy 111ittudomen. Es akkor mar
kiftelezo vagy elvcnni ftlesegul. A1!1Ja, apja, tllan a jiunak ... peldâ1tl nem akar. Nem akarod, akkor mer fekiidtel le vele?
Eriggyel csa'k vedd el es akkor e!Jel vele.
- Volt o!Ja11 hogy aJiu nem akarta elvenni?
- Ne1ll vot. Ofyankor n1111zdj. KiitekzO. Ugy nem hagyhaţja, martnint hogyjakepne4 a ftil!JI.
Ebben a mai napig ervenyben lev6 torvenyben - hasonl6an âthăghatadan szabfilynak a nem ciganyokkal
kătott hâzassagi kapcsolatok tiltasa bizonyult 19 - talan a ciganyokkal kapcsolatban gyakran hangswyozott
n6tisztelet 20 (es meg inkâbb a lânyok tisztelete) nyomâra ismerhetiink. Mindket torveny a kozosseg
integricisânak vedelmer celozza meg. Szembetiinâ hogy a lânyoknak ez a vedelme, mennyire idegen a magyar
vagy akir a român neprajzi hagyominyokt6l. A kozossegi szankci6k altalaban csak a lanyokra vonatko:1.tak, a
fiukat sokkal kisebb mertekben erintettek.
A csaladban harom hâzassagi kapcsolatr61 kell beszelnem, melyek ket generaci6t erintenek.
Tortenetileg vizsgâlva ezeket azt kell megilJapîtanunk, hogy kăzeledve a mahoz a gazdasagi megfootol:isok
fokozatosan visszaszorultak, es ezzel a rokonsagi csoportok kăzotti szerzâdesek szferâjâbol fokozatosan
atkerult az egyenek dimenzi6jaba. A parvilasztasi szok:isok komoly valtozasokon mentek ât. A csal:id
kiemelkedobb anyagi helyzetenek megteremt6inek 21 hâzassâga meg komoly konfliktusokat valtott ki. A
nagyapa gazdag csal:idb61, mîg a nagymama szegeny csaladb61 szarmazott. Hogy a nagyapa vâlasztas:iban
szembe tudott szeglilni a· szillokkel annak kăszonheti, hogy gazdag rarsadalmi toket tudott felhalmozni a
magyarok kăreben, es sajat h:iztartasba koltozhetett fclesegevel a szill6k segitsege nelkill. A kovetkez6
generici6knal a hazassagkotes mar egyertelmuen egyeni vilisztas a!apjân tortent.
A legitimicis szerint vizsgilva a hâzassâgokat ujabb eltereseket · figyelhetiink meg. Mindhârom
hazass:ig kett6s lcgitirnicisu. A.z elteres abb61 ad6dik, hogy - a hâzassagok sorrendje szerint - novekedett az a
peri6dus, amely a kettos legitimitas kialakulâs~îg vezetett. A szii16k hâzassâ.gkotese a mai tobbsegi t:irsadalom
gyakorlatanak mintajâra zajlott. A polgâri eskiiv6t kovet6en lezajlott az egyhâzi szertartâs, s ezt lakodalom
kovette, mel yen bizonyos rokonsagi csoportok vettek reszt. E h:izassag a hetvenes evek kozepcn (197 4) jott
lerre, amely a - viszonylagos - anyagi biztonsag peri6dusa volt. Az if)u parnak Jehet6sege volt sajat hâztartâst
letrehozni, tehat neolok:ilis lak6helyvfiltoztatas22 jott letre. Ismet ld kell hangsulyoznunk, hogy a h:izassagok
legitimizalodasa es a csalâdok gazdasagi tâkeje kozott szoros osszefi.igges van. A kovctkez6 hâzassagi
kapcsolat lerrejotteben mar megfigyelhetjuk a csalad gazdasagi potencifiljâban bekovetkezett negativ irinyiJ
valtozasokat. ]. n6vere es ferje kapcsolatânak kettos legitimizâl6dasa csak nehany h6nap mwtân kovette a
kozăsseg szamara mâr egyertelmu ăsszetartozâst (1992). Nekik mar nem sikeriilt sajat hazrarcist letrehozni, a
ferj sziileihez koltoztek (konszangvinolok:ilis es ezen belul patrilokalis lak6!1clyvalasztas). A hazasfelek kăz0tti
kapcsolat megromlott, vegill elvâJtak. Hogy a vâlas mennyire nem bevett gyakorlat ebben a kozăssegben a
kovetkez6 velemeny is peldizza:
- Van o!Jan, hogJ vegleg elvdlnale?

11

Farago 1983. 223.

" Egycden vegyes h:iuissâg sem volt a cigânyok jelenlcre ota. Alk:tlmi szexuâlis k~pcsolat0kr6i sem tudtak (vagy ncm akartak tudru) a mcgkerdcuttek.
:iii A gyerekl:inyok szercpet szimbotikusnak tekintik, a csahid prcsztizsenck megtcstesitojc, es nem annyira a hăzimunlcina:C cs a csalăd mindenMpi
ellât:isănak a rcsztvevoje. (Dar6czi 1993. 15.)
l• J. nagysziilei.

u Farag6 1983. 223.

A aakid/ htizţarttis i11tiZ111inye a aedregi cigtinykozo'ssegbe11
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- Nen1 sok. Egy par VOII o!Jan, hogy pildti11l 11emJon iissze, akkor mar nao dolog van. Pildti11/ volt a 11ovire111, aztat mindit,
ttrfe, 11/tg azt /J/Olldta, hogy kt1roa, meg mit ftfdom en 11/t~ de 111Jnt tudott senki mondani rd hogy k11n1a, csak O 111ondta
111agtiba11. !gen meri volt neki egy o!Jan elkepzelise, hog;; igm ez ofyan. I .ehet hog;; rossz volt nek~ 11e111 tudom. ( . .) mindig
btinta/111azţa, 111eg verte 111eg minden, is akkor elvaltak, mert ok hivatalosan iissze voltak, izilve.
A csaladon belilli e roszak ezen beliil is az asszonyok, nok bantalmazasa a kăzăsseg iltal elfogadott
jelenseg. Abban, hogy a nover el rudott vâlni ferjetol nagy szerepc volt annak az crtekrendnek mely ezt a
csaladot a kiilso elit kateg6riajaba hclyezi. A valas gyakorlata nem teljeseo idegen ebben a kăzăssegben,
azooban az esetek tăbbsegebeo a felek kăz6s megegyezesen alapszik. A csaladon belul uralkod6 tărvenyek
nem feli.ilirhat6ak a târsadalmat szervezo t6rvenyszeriisegck altal. „Nem szolhat beie senkz: Az oftlesege, az o
aaltidja. Azţ csi11til vele amil akar." J. noverenek esete kiverelesnek . szamit, mert ebben az esetben a n6
kezdemenyezte a valast (ahhoz nem ăll rendelkezesre kell6 mennyisegii empirikus adat, hogy a kăz6sseg
viszonyulasat ehhez az esemenyhez megfcleloen vizsgalhassuk).
A harmadik hazassagi kapcsolat a J.-e (1993). A kapcsolat kettos legicimizal6dasrug tiz ev telt ci. J .-ek
egy olyan generaci6 kepviscl6i, amelynek a t6bbsegi târsadalom gyakorlata szerinti hazassagkătcs nem bir
olyan jelent6seggel mint a korabbi generaci6knâl, ezzel magyarâzhat6 a nagy idobeli tavolsag. Ennek
mozgat6rug6it is gazdasagi megfontolasokban kell keresni.
- Moll(!JHk, hoo lenne, mast kiadnik vago; haro111-nigy millio lejt, azirt hoo most legyek az asszo11nyal 111eg11osulve. Hat az
abszo!Ut semmit nem valtoztat mikoztiink azt a kapcsolatot csak am!J~ hog;; a111it akarnank legjobban, hog;; ego; hazat csindlni
t'O!J mit mdom i11, ego; . ..
-Azt kiadodpapirokra.
- Hat igen, es igen akkor, mqjd ha odalesz az idO, bogy lesz mibOI is az ei!Jim lesZJ aho/ lakom, akkorpersze 1m11 sqjnalo"'
azţ ope11zţ, sot ,,,e.g orii/Ok is, hogy a tiirvinnyel meg mdr isten11e/ szemben is torvinyesftlesegem.
Az adatkozlo a terepmunka sorân megvaltoztatta velemenyer, es megis hivatalossa tette a felesegevel val6
kapcsolatat, annak ellenere, hogy nem sikeriilt sajat hâzat epitenie. Velemenyet azert valtoztatta meg, mert
id6kozben bh~tos jovedelemforrasra tett szert. Ebbe a mar emlitett csaladi hagyomânyt kăvette es gyâri
munkâs Iert Szatmaron, csaladja ezzel îs tovabb erositette killso elit statusat.
A harom hăzas sag tanulsagait Jeszfuve megallapithatjuk, hogy a7. ertckrendbeli lâtsz6lagos vilcozasok
gyakorlatilag egybecsnek a csalad gazdasagi stabilitasanak megingasaval. Mindharom generaci6 ugyanazt az
errekrendct koveti az cltereseket kiilso tenyezok hatârozzak meg.
A hâzassagok idorendi elteresei, nem csak ebben a csaladban hatottak. A rendszervâltozast
megel6z6en gyakorlatilag minden hâzassagi kapcsolat kettos legititmitasu volt. Annak okat, hogy a most
csaladot alapit6 fiatalok szamara ez elveszftctte fontossagat, mindenki a szegenyseggel magyarazza. Az
id6sebbekkel vaio beszelgetes soran sem ta!âlkoztam olyan veJemennycl, mely a fiatalokat tenne fele16sse
ezert, mint ahogy az nem ritkân megt6rtenik a magyarokn:.11, vagy românoknâl. SenJri nem rudott valaszolni
arra a kerdesre, hogy mi a vadhâza::;sâg.
A kett6s lcgitimitâsu hazassagi kapcsolatokra val6 t6rekves nem csak a kiilso elit sajatja. A bels6 elit
reszerol is tetten erbeto. A kutatas jelenlegi âllasa alapjân csupân felterelezeseim vannak ennek okair61. 6k is
igyekeznek elhatarol6dni a cigâny tarsadalom alacsonyabb retcgeitol.

Csalad es haztartas
Egyiitt kell emliteniink ezt a ket fogalmat melyek nagyon kozel illnak egymashoz, egy lenyeges
szempont alapjăn megis meg kell kiilănbăztetniink ăket. A csalad rokonsagi-, ezzel szemben a hâztartas
terweti alapon szervez6do korporatfv egyscg.
Mivel a csaladot elsosorban gazdasagi szempontok szerint vizsgaltam fontos szerep jut a korporativ
egyseg (rokoni csoport, azaz az egymassal rokoni viszonyban âll6, fo rmilisan vagy nem formilisan tărsadalmi
csoportba szervez6d6 emberek egyiittese) . fogalmânak. Korporativ egysegek szervezodhetnek rokoni
kapcsolat alapjan, teriileci .aJapon, illetve mindket elv egyiittes alkalmazasa reven. A rokonsagi clapon
szervez6d6 fontosabb rokoni csoportok a csalad, az agazat es a ne111zetseg. Teriileti alapon szervezăd6 rokoni
csoportok a hdzţartas, a patronimia a deme es a tiirz.s. Teriileti es egyszersmind rokoni alapon szervezodo csoport
a le.lan es a szept.
A csedregi rokonsagi viszonyokban mindkettănek fontos szerepc van. A csalad fogalma nem egy
letisztult fogalom a csedregi ciganyok gondolkodasaban, nagyon bizonytalanok meg abban is, hogy kit
tekintenek a csaladhoz tartoz6nak es kit rokonnak.
A csalad es haztartas fogalmat a kutat~k egy resze i~ rendszeresen ăsszekeveri, gyakran
szinonimakent hasznâljak a ket fogalmat.
„A csalad azoknak az embereknek tarsadalmilag elismert csoportja, akiknek egymashoz val6 viszonya
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segito rokoni csoportok - koztiik elso helyen a csalad - es rokoni kapcsolatok letrehozasa, biztositva ily
modon a cirsadalom fennmaradasat es onmaga ujratermeleset. (...) De mindebb61 az is kovetkezik, hogy a
hazassagkotes tobbe-kevcsbe valamilyen modon szabilyozott."ts. Meghararozasaban t:irsadalmilag szentesitett
kapcsolatot emlit. A csedregi cigany kozosscget ugy ertelmezem, mint cirsadalmat a tarsadalomban. i'vlindkec
tarsadalom szabilyrendszere (ci. a tobbsegi es cigany tarsadalom) hatassal van a kozosscgrc, de tobbnyire egy
adott jelensegben nem egyszerre mCikodnek es nem azonos er6vel. Kialakul egyfajta szabâly-hierarchia,
melyben nem mindig az autentikus keriil magasabb pozfcioba. A „gazs6" szaba!yrendszer es ertekrend
bizonyos elemeinek felva.Jlalasa nehany csalad (kăztiik az altalam vizsgalt) szimbolikus elkilloniilesi sz:indekat

je17.i.
A vizsgilt csal:id hazassligi kapcsolatainak felvazolasaval szeretnem eddigi fejtegeteseimet illusztralni.
Am ez el6tt oehiny szoban, az interjUk anyagtioa.k segitsegevel ismertetem a cigany kozossegen beli.ii mCikodo,
hazassagra vonatkoz6 jog- es szokasrendet, es torteneti alah"Ulisănak nehany mozzanatat.
- Van egy szokcis is itten, hogy ha peldtiul nekem van itt egy bardtnăm, itt Csedregbe, is ha leftkszek vele, akkor 111dr fl/Uszdj,
hogJ elve,P,JemfelesegiiL
- De hogy deriil ki?
- .Hat ha en nem akarok vele tovabb jtim~ akkor flle!!J' a sziileinel, hcgy lejekiidtem vele, ho,P,J mittudomen. E.r akkor mar
kiiteleză vagJ elvenni ftlesegiiL Af!Y.Ja, apja, man a .ftunak ... peldriul nem akar. Nem akarod, akkor mer ftkiidtil le vele?
Eriggyel csa"k vedd el is akkor ifjil vc/11.
- Volt ofya11 hogy afiu nem akarta elvenni?
- Ne111 v<it. O!Jankor m11sztij. Kiitelezi. Ugy nem hagyhaţja, mdnmizt hogy faklp11e4 a ld1!JI.
Ebben a mai napig ervcnyben lev6 torveoyben - hasonl6an âthăghatatlan szabilynak a nem cig:inyokkal
kotott hazassagi kapcsolatok tiltasa bizooyult•9 - talan a ciganyokkal kapcsolatban gyakran hangsUlyozott
n6tisztelet 20 (es meg inkabb a lănyok tisztelete) nyomara ismerhetiink. Mindker torveny a kozosseg
integritâsinak vedelmet celozza meg. Szembetlin6 hogy a Jânyoknak ez a vedelme, mennyire idegen a magyar
vagy akar a roman neprajzi hagyomaoyokt61. A kozossegi szankciok âltalaban csak a lânyokra vonatkoztak, a
fiukat sokkal kisebb mertekben erintettek.
A csaladban harom hizassagi kapcsolatr61 kell beszelnem, melyek ket generâci6t erintenek.
Tortenetileg vizsgâlva ezeket azt kell mega.Jlapitanunk, hogy kozeledve a mahoz a gazdasagi megfontolisok
fokozatosan visszaszorultak, es ezzel a rokonsagi csoportok kozotti szerz6desek szferâjăb61 fokozatosan
atkerillt az egyenek dimenziojaba. A parvilasztasi szokisok komoly viltozasokon mentek ât. A csalad
k.Jemelked6bb anyagi helyzetenek megteremt6inek 21 hazassaga meg komoly konfliktusolrnt vâltott ki. A
nagyapa gazdag csaladbol, mig a nagymama szegeny csaladb61 sz:irmazott. Hogy a nagyapa vâlaszrasâban
szembe tudott szegillni a szi.il6kkel annak koszonheti, hogy gazdag cirsadalmi t6ket tudott felhalmozni a
magyarok koreben, es sajat haztartâsba koltozhetett felesegevel a szill6k s'egitsege nclkill. A kovetkezo
generaci6knil a hazassagkătes măr egyertelmuen egyenj valasztas a!apjan tortenr.
A legitimitis szerint vizsga!va a hazassagokat ujabb eltereseket ·figyelhetiink meg. Mindh:irom
hazassâg kett6s legitimitasu. Az elteres abbol adodik, hogy - a hăzassagok sorrendje szerint - novekedett az a
peri6dus, amely a kettos legitimiras kialakulaswg vezetett. A szi.il6k hazassagkotese a mai tobbsegi rarsadalom
gyakorlatinak mintajara zajlott. A polgări eskiivot kovetoen lezajlott az egyhazi szertartas, s ezt lakodalom
kovette, melyen bizonyos rokonsăgi csoportok vettek reszt. E hăzassâg a hetvenes evek kozepen (197 4) jott
letre, amely a - viszonylagos - anyagi biztonsâg peri6dusa volt. A2 ifju pâmak lehetosege volt sajat hăztartast
letrehozni, tehât oeolokilis lak6helyviltoztatas22 jott lerre. Ismet Id kell hangsUlyoznunk, hogy a hazassagok
legitimiza!odăsa es a csaladok gazdasagi t6keje kozott szoros osszefiigges van. A kovetkez6 hazassagi
kapcsolat lctrcj6ttebcn mar megfigyelhetjiik a csalăd gazdasagi potencialjab:m bekovetkezett negativ irinyi.l
vâltozăsokat. J. n6vere es ferje kapcsolatanak kett6s legitimizil6dasa csak nehany hanap mult:in kovette a
kozosseg szămâra mar egyertelmCi osszetartozast (1992). Nekik mar nem sikeriilt sajat haztartăst letrehozni, a
ferj sziileihez koltoztek (konszangvinolokalis es ezen beli.ii patrilokilis lak6~clyvalasztas). A hăzasfelek k6z0tti
kapcsolat megromlott, vegiil elvaltak. Hogy a vilas mennyire nem bevett gyakorlat ebben a kozossegben a
kovetkez6 velemeny is peldazza:
- Van o!Jan, hogy vegleg elvdlnak?

1•
19

Far.ig6 1983. 223.

22

Farag6 1983. 223.

Egyeden vegycs hăzassăg sem volt a cig;inyok jelenlete cui. Alkalmi szexuâlis k~pcsolat0kr6i sem tudrak (vagy nem akartak tudni) a mcgkcrdczcnck.
2" A gycrcklanyok szeceper szimbotikusnak cekintik, a csalad prcsztizsenck mcgtcstc81tojc, cs n~m ann}'Îra a hâzimunkâiia:. es a csalâJ minJennapi
ellâtasânak a resztvevc5je. (Dar6czi 1993. I 5.)
21 ). nagyszulci.
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1ok. Egy par van o/Jan, hogy pildrîul 11e111)011 011ze1 akkor 111rir nagy dolog van. Pilda11/ volt a 11ovim111 azţat mi11dig
verte, 111eg azţ 111011dta1 hogy kurva, 111eg mit tudom i11 111i1 de nem tudott senki mondani rd hogy kun1a, csak o 111011dta
111t1gtlba11. Igen 1J1ert volt neki egy ofyatJ elkepzelise, hogy igen ez ojyan. Lehel hoo rossz volt nck~ nem tudom. (. . .) mindig
bat1tah11azţa, 111e,g verte f!Jeg minden, iJ akkor elvaltak, meri ok hivatalosan b'ssze voltak, izilve.
A csaladon beliili eroszak ezen belill is az asszonyok, n6k bintalmazasa a kozosseg altal eJfogadott
jelenseg. Abban, hogy a nâver el tudott valni ferjet61 nagy szerepc volt annak az ertekrendnek mely czt a
csaladot a kiilsâ elit kateg6riajaba helyezi. A valas gyakorlata nem tdjesen idegen ebben a kozossegbeo,
azonban az esetek tăbbsegeben a felek kozos megegyezesen alapszik. A csaladon belul uralkod6 t6rvenyek
nem feliilirhat6ak a tarsadalmat szervezâ torvenyszerusegek al tal. „Ne"' szolhat beie scnki. Az o jele.rege, az o
csakidja. AZf csinal vele amil akar." J. nâverenek esete kivetdesnek. szamft, mert ebben az esetben a no
kezdemenyeztc a vilist (ahhoz nem all rendelkezesre kellâ mennyisegG empirikus adat, hogy a kozosseg
viszonyulasât ehhez az esemenyhez megfelelâen vizsgalhassuk).
A hannadik Mzassagi kapcsolat a J.-e (1993). A kapcsolat kettos legitimiză.lodasaig tiz ev telt el. J.-ek
egy olyan generki6 kepviseloi, amelynek a tobbsegi tarsadalom gyakorlata szerinti hazassagkotes nem bir
olyan jelentâseggcl mint a korabbi generaci6knaJ, ezzel magyarazhat6 a nagy idâbeli tavolsag. Ennek
mozgat6rug6it îs gazdasagi megfontolăsokban kell keresni.
- Mondjuk, hogy lenne, 111ost kiadnik vagy haro1JJ·nigy "'illio left, azirt hogy most legyek az asszonf!Jal megnosiilve. Hat az
abszolJlt sen11nit t1em vriltozţat 111ikoztii11k azţ a kapcsolatot csak anf!Ji, hogy amit akamank legjobban, hogy egy hrizal cnnalni
vagy 111it tudom in, egy . ..
-Azt kiadod papfrokra.
- Hat igen, is igen akkor, 1najd ha odalesz az idQ, hogy lesz 111ibOI is az et!Jim lesZJ aho/ lakom, akkor persze ne111 st~jnri/Qm
az! apinzf, sol meg iiriiliik is, hogy a tiirvim!Jcl 111eg mar istennr:I szemhen is to'roif!Jes.felesege111.
Az adatkozlO a terepmunka soran megv:iltoztatta vclemenyet, es megis hivatalossă tettc a felesegevel val6
kapcsolatat, annak ellenere, hogy nem sikeriilt sajat hazat epitenie. VClcmenyet azert valtoztatta meg, mert
idokozben biztos jovedelemforrasra cett szert. Ebbe a mar emlftett csaladj hagyomanyt kovette es gyari
munkăs lett Szatmăron, csalădja ezzel îs tovăbb erâsitette kiilsâ elit statusat.
A ha.rom hazassag tanulsagait leszfuve megallapithatjuk, hogy az ertekrendbeli litsz6lagos viltozasok
gyakodarilag egybecsnek a csalad gazdasagi stabilitasanak megingasaval. Mindharom generaci6 ugyanazt az
frtekrcndet kovcti az eltereseket kiilsâ tenyezâk hatirozzak mcg.
A hazassagok idârendi elteresei, nem csak cbben a csalădban hatottak. A rendszervaltozast
megel6z6en gyakorlarilag mi.nden hazassagi kapcsolat kettâs legititmitasu volt. Annak okat, hogy a most
csaladot alapit6 fiatalok szamara ez elveszftette fontossagat, mindenki a szegenyseggel magyarazza. Az
idosebbekkel vaio beszelgctes soran sem t.alilkoztam olyan ve.Jcmennyel, mely a fiatalokat tcnne felcl6sse
ezert, mint ahogy az nem ritkan megtortenik a magyaroknâl, vagy romănokna!. Senki nem tudott va!aszolni
arra a kerdesre, hogy mi a vadhazassag.
A kettâs legitimitasu hazassagi kapcsolatokra vaio torekves nem csak a kiils6 elit sajatja. A bels6 elit
reszerol is tetten erhetâ. A kutatas jeleolegi allasa alapjan csupan feltete!ezeseim vannak ennek okair61. 6k is
îgyekeznck elhacirpl6dn.i a cigany tarsadalom alacsonyabb retegeit61.
- Nt111

Csalâd es hâztartas
Egyiitt kell emlitenunk ezc a ket fogalmat melyek nagyon kozel allnak egymashoz, egy lenyeges
szempont alapjan megis meg kell kiilonboztetniink 6ket. A csalad rokonsagi„ c;:zel szemben a haztartas
teriileti alapon szervezâdo korporativ egyseg.
lvfivel a csaladot elsosorban gazdasagi szempontok szerint vizsgaltam fontos szerep jut a korporativ
ws~ (rokoni csoport, azaz az egymassal rokoni viszonyban all6, formilisan vagy nem formilisan cirsadalmi
csoportba szervez6d6 emberek egyiittese). fogalmanak. Korporativ egysegek szervezodhetnek rokoni
kapcsolat alapjan, teriileti .a.lapon, illetve mindkec elv egyiittcs alkalmazasa reven. A rokonsagi zlapon
szervez6d6 fontosabb rokoni csoportok a csalad, az rigazat es a ne111zetsig. Teriileti alapon szervez6d6 rokoni
csoportok a hriztartas, a patronimia a deme es a tiirzs. Teriileti es egyszersmind rokoni alapon szcrvez6d6 csoport
a kkin es a szept.
A csedregi rokonsagi viszonyokban mindkettânek fontos szerepe van. A csalad fogalma nem egy
letisztult fogalom a csedregi ciganyok gondolkodasăban, nagyon bizonytalanok meg abban îs, hogy kit
tekintenek a csaladhoz tartoz6nak es kit rokonnak.
A csalad es haztartas fogalrnat a kutat6k cgy resze îs rendszereseo ăsszekeveri, gyalmi.n
szinonfmakent hasznaJjă.k a kec fogalmat.
„A csalad azoknak az embereknek tarsadalmilag clismert csoportja, akiknek egymâshoz val6 viszonya
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versegi, vagy hazassâgi kapcsoltan alapszik... âltalâban csalâdon ket generâci6, szill6k es nem hazas
gyermekek egyiittel6 csoportjât ertji.ik."23
Ennel sokkal pontosabb meghatârozâst nyujt Farago Tamas: csalâdon olyan h:hassâgkotesen alapulc'1,
mindket nemu fclnottekbol es leszârmazottaikb61, vagyis konszangvinitâs es affinalis rokonokb61 osszetevc5d6
dinamikusan vâltoz6 funkcionâlis cgyseget ert, melyben a killonboz6 ncmu feln6ttck egy kis csoportja k67.iitt
szabâlyozott es cirsadalmilag elismerc szexuâlis kapcsolat ill fenn, a csalâdragok egymâssal imcrakcioban
meghatâromtt rârsadalmi es rokoni szerepeket toltenek be, illetve funkci6kat, feladatokat latnak el, melyek
kozi.iJ talân a legfontosabb a târsadalom szâmara uj egycdek letrehozâsa. A csoport tagjait rendszerint az
eletm6d kozosscge is osszekoti.24
Dolgozatomban igyekszem az âltalam csaladnak nevezett szervez6dest elhelyezni e ker fogalom
memcn. Az interjuk es megfigyelescim alapjan arra a kovetkcztetesre jutottam, hogy ugyanazok a szemelyek
szervez6dhetnek - rokonsâgi kapcsolatok alapjân - csaladda, illet6leg - tcriileti alapon - hâztartâssi
Csalâdkent mukodik, killonbozo szocializâci6s folyamatokban (gyereknevdes), a rokoni viszonrok
meger6sfteseben, killonbozo i.innepek alakalmâval (karacsony, husvet).
A vizsgâlat targyat kepez6 egyi.itt el6ket csa!adkent errelmezve, ezcn beli.ii megkiilonbozccchc1um.
harom csaladmagot. A harom csaladmag kozi.il az els6 a]. szi.îlei es testvereibol all6 eredcti nukleâris csalad,
me1yb61 J., hâzassaga revcn felesegeveJ es gyerekevel uj csa!admagot formalt mîg a harmadik csaladnU).:lll I
novere cs annak lânya kepczi. A hârom csalâdmag egyseget nem nevczhetji.ik sem nagycsaJadnak 2~ sem
kitcrjes7.te~ csaJâdnak26, vaJamilyen aspektusa alapjân mindkett6t61 ki.ilonbozik.
A gazdasagi kenyszer szervezi egy haztartasba 6ket. A kozos hâztartas biztosftja szamukra a jovobcli
ki.ilonvaJas Jebctoseger, mely megfogalmazott celkitlizese a tagoknak. Mivel nincs kozos gazdasag, nem
vegeznek olyan tevekenyseget melyben minden tag reszt venne, nem alkotnak hâztartâsi i.izemet. Mindenkinek
van sajât jovedelemforrâsa a gyerekcket kiveve. Az apa es J. bermunkab61 szarmaz6 jovedelemmel, az anya es
haztartăs tobbi notagja napszamb61 szarmaz6 jovedelemmd, J. ket fiutestvere pcdig magyarorszagi
vendegmunkâbol szarmaz6 jovedelemmel rendclkezik. Az elelmezes anyagi koltsegeinek osszeadasaban
mindenki szcrepet villal, ha nem îs egyenJ6 mertckben. A csalad legidosebb tagjainak a rcszesedesc a
legnagyobb ebben.

***

A csalad/haztartâs szerinti vizsgalat nem terjedt ki a teljes cigany tarsadalomra. Csak megfigyeleseim al.1pj.i11
vonhattam le nehâny kovctkeztetest. A vizsgâlt csalad/hâztarras struktural6dâsa e szempont szerint nem
reprezentativ, sot inkâbb a kiverelek koze tartozik. Az egyenek kozotti egyi.ittmukodes szcmpontjab61 sokkal
koherensebbek azok a csaladok, melyekben a teglâzas csalâdi i.izemkent mukodik. A bels6 elithcz tartoz6
csalâdok eseten a Jeger6sebb a rokonsagi rendszcrnek szemelyes kapcsolatok utjan tărten6 leszlikitese.
Minthogy munkasaikat kihasznâljâk, igyekeznek a veliik val6 rokonsâgot a nagyon tâvoli - azaz a
tulajdonkeppen mar nem is rokon - katcgoriâba sorolni. Ezzel szemben a nekik dolgoz6k pontosan ennek az
ellenkczojer bangsulyozzak. „A tcriileti-szomszedsagi kotelekek lenyegeben csak a rokoni kapcsolat0k
bomlasa sorân, iUetve kovetkczteben jutnak szamottev6 szerepbez."27 Ebben az esetben a rokoni kapcsolatok
bomlasât az erdckalapu szelekci6 helyettesiti.
A csaladnal/hâztarcisruil nagyobb terilleti-, illetve rokoni alapon szervez6d6 egysegek szerinti csoportositâst a
fentebb cmlitettek kovetkeztcben nem tartom lehetsegesnek. SokkaJ szegmcntâltabb c târsada!om, minthoizy
raaggathassuk a patronimia, vagy klân fogalmât.
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familiei/ gospodăriei în comunitatea romă din Cidreag
Rezumat

Prin cercetarea unei familii de romi din Cidreag am încercai să studiez cum se cotifruntă interesele persocmelor Într-o
com1mitate rle romi când modul de trai tradiţional şi „capitalulgqjo" staufaţă în faţă. Comunitatea romă din Cidreag .re găseşte
Într-o etapă destul de avansată a ac11/turaţiei1 dar cu vechi obiceiuri şi tradiţii Încă active. Această dHalilate tşi p11ne a!llpre11ta şi
pe concepţia despre rudenie. Dacă un11ărim fără critică temli11ologia din bibliografi~ descrierea relafrilorfa111iliale şi de rudenie 110
fi i111posibil. Asta din cauza că practic toţi - doar câteva persoane recent sosite 11u - sunt rude ci( /oală lumea. 111 cond~liilt
acestea loturi există e>..presiile de rudenie şi familie doar ele s11nJ i111erpreleate d1pă interesul aceluia care ofoloseşte. Deâ p111tn1
vorbi despre Ull sistell/ de mdenie foarte Subiectivă, t'tl care Se poate decide după cazpe cine O primesc Şi pe cine llU.
Căsnicia, ca ofor111c'i de rudenie a.flnală, reprezintă un alt punct de cotifnmtare intre percepfia tradiţională ţigănească şi
l~gile j11ridic11 a societă,tii majoritare. Nu există la ei nici o căsătorie nelegitimei, tn sensul că la ei conctJbinc!)ul este 1111111it din:cl
că.rnicie. Dar trebuie să clarificăm că sensul cuvântului căsăto1ie are tot11şi o defin~tie foarte clară, care farce parfe din legjlt
interioare nemise darfuncţionale li rc.fţ;ectate.

The institution of family / household in a gipsy community
Summary

Through the research ef a Ja111ify Jrom Csedreg I ttied Io ana!Jlse ho111 the local intercsts are scru111111ing in c1 gipsy
1vhen the traditional u1qy of life and the ' .f!,c!JO capital" are facing. The !'.PD' communiţy from Csedreg is in an
adva11ced state ofacculturation but there are stil/ slrong ele111e11ts ef hahit and tradition. This douhle nafure ef tbe co11mm11ity ca11
be notice wen in the relationship !JSle111s. The classical tipology can't be 11sed in order to ana!Jlse the sfn1ct11re ef thi.r relatio11ship,
beca1m a!f!lost - 111ith a Je1v exceptions - everyone is relative 1mlh the others. Ho111cver thry are using ihe temu effa111ib' 011d
relatio11ships eitber but in a very special mise. There ir no such a rufe Io orga11ize the relatUms befJvem ihe 1nembe1:r. Some of tht
relatfres catJ be excluded from the relalives /ist, it depends 011 the personal i11eterests ef the declarer; of co1me 111ore the perso11 is
closer Jo the fa111i!J 1111cleus more the choice to be excluded is le;s/Jalli11g.
Maniage is another conflict point behJ1ee11 traditionalgypsy life a11d the qfficial and mqjorpop11ic1tio11's l01vs. The
co11rnhi11age is taken as manige, thry do not see at!J dijference bet:veen. So all the relations with sexual appearence be/Jveen 111a11
anti women thry call marriage. Without o.fficial legitimaq (lzy the church or by the state) these marriages are stro11gfy rlejined by
11011111roted hutJunctionalfy and respr:cf/Jd inmr law.r.
co1J1mu11iţy

ARTA
Secession la Satu Mare:

Clădirea

hotelului "Dacia"
Imola Kiss
] udit Erdos

Arta 1900, respectiv stilul secession, apare ca un fenomen mai ciudat în istoria artelor. Formele sale
unduitoare nu sunt întotdeauna uşor de recepţionat, cu atât mai mult cu cât graniţele sale nu sunt concret
conturate. Este un curent complex, cu o ideologie bine fundamentată, apărând ca un adevărat joc de artificii
pe cerul acelei epoci pe care avem obiceiul s-o numim belle epoque. Istoricul de artă Paul Constan tin 1 defineşte
acest stil astfel: „Arta 1900 a înflorit la răscruce de veacuri, situându-se între istoricism şi revoluţia artistică a
secolului nostru. Şi cu toate că descinde parţial din eclectism sau că a stat la baza artei moderne, Arta 1900 nu
este un fenomen de trecere, ci o mişcare autonomă, atotcuprinzătoare, de o putere şi o amploare rar întâlnite
in istorie. Ea a avut meritul de a fi încercat să construiască, după multe decenii de domnie a eclectismului, o
nouă sinteză, modernă, a artelor. („.) Arta 1900 a stat la originea naşterii artei şi arhitecturii noi, a reînvierii
meşteşugurilor artistice, a acordului modern dintre formă şi ornament. Ea a intervenit direct în afirmarea
Industrial Design-ului şi a generat efectiv afişul şi grafica publicitară" .
Din toate câte se cunosc astăzi, putem afirma că a fost o revoluţie estetică ce a avut ambiţia de a
satisface dorinţa de frumos şi pretenţiile societăţii, aflate 1a răscruce de secol. Sensibilitatea, rafinamentul,
lirismul sau chiar ironiile acestui stil, au fost necesare pentru reînvierea vieţii artistice în general.
Trebuie să recunoaştem că, începând cu cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-iea, creaţia arti stică
îmbracă tot mai mult forme comerciale, fiind expusă acelui fenomen, căruia îi este expusă şi astăzi - cererea şi
oferta. Este expusă cu mpărătorului, comanditarului (fie că este vorba de stat s·au de vreo instituţie publică)
care oferă un preţ mai avantajos. Astfel că arhitecţi, pictori, sculptori sau artişti ai artelor decorative se văd
nevoiţi a se supune tot mai mult legilor cererii şi ofertei. O societate cu o bunăstare economică, în ascensiune,
doreşte în mod firesc să fie oglindită în artă. Aceasta poate fi una din explicaţiile executării numeroaselor
picturi în care modelele sunt redate în mărime naturală, în vestimentaţii festive, marile săli de protocol sunt
decorate cu şemineuri, busturi ale personalităţilor publice, peisajele devin cele mai frecvente reprezentări ale
saloanelor, de asemenea, este prezentă preferinţa pentru temele de gen, ca: tematica istorică, scene din Biblie,
din mitologia greacă sau romană, din istoria medievală (temă preferată de romantism) şi nu în ultimul rând
scene cu caracter anecdotic actuale epocii. În felul acesta, statuile, busturile "inundă" oraşele, având o valoare
estetică discutabilă în anumite cazuri. O constatare cc se poate face este că preferinţele burgheziei în
ascensiune sunt identice cu cele ale statului.
Făcând o succintă trecere în revistă a celor petrecute în acest sens, în secolul al XIX-lea, observăm că,
în ceea cc priveşte arhitectura, în prima jumătate a acestui secol, se bate pasul pe loc. Arhitectura se rigidizează
sub greutatea stilurilor anterioare, obosind în strădania căutărilor unor forme rioi de păstrare a stilurilor
tradiţionale. Toate încercările au un efect artificial, studiat, apăsător chiar. Se părea că ·s-a ajuns într-o
fundătură, negăsindu-se o ieşire din acel neo al stilurilor romanic, gotic sau renaştere, această cramponare dând
ca rezultat eclectismu/.
. Necesitatea înnoirii în artă era inerentă. Arhitectura, un adevărat simbol al bogăţiei şi bunăstării, este
cea mai receptivă în nevoia de schimbare radicală a aspectului aşezărilor. Dar nu numai ea. Nu exis tă domeniu
al artelor plastice - pictură, sculptură, grafică, arte decorative '(mai cu seamă), care să nu reacţioneze la noul
ce-şi făcea loc, având denumiri diferite (dar identice în semnificaţie): art nouveau,jugmdstil, sezessionsstil, lz'berţy
sau stil 1111ovo, sţyl Tijfai!J, estilo Ga11d~fin de sz'icle sau styl 19001
Chiar şi această diversitate de denumiri ne face să credem că este nevoie de o limitare a intenţiilor
fenomenului artistic în sine, neavând posibilitatea de a-l defini în mod strict. Se poate deduce, în schimb,
caracteristica lui europeană (efectele lui simţindu-se şi pc conti'nentul american) şi anume, purtând denumiri ce
cJjferă de la ţară la ţară, noul stil demonstrează un accentuat specific naţional.
Fenomenul artistic mult controversat şi până astăzi, stilul sezession (de provenientă austriacă - la
1897 apare la Viena gruparea Sezession, :"Wiener Sezession", iniţ:iată de G. Klimt) îşi face apariţia ş i în
1 Paul Constantin, 1972,-p. 9.
'lr.lcm, 1972, p. 11-13.
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Transilvania, dezvoltându-se ca o mişcare puternică, mai cu seamă în arhitectură. Clădiri în acest stil se ridică
la Oradea, Timişoara, Arad, Cluj, Târgu Mureş, etc. Astfel, stilul şi-a făcut simţită prezen~a şi în Satu Mare,
dovedind tendinţa autorităţilor epocii de a ~ne pas cu noua arhi tectură. Este ciudat cu atât mai mult cu cât
oraşul de pe Someş, respectiv majoritatea cetă~enilor lui, nu de puţine ori s-au arătat destul de conservatori în
receptarea noului, erijându-se chiar în păstrători severi ai tradiţiilor.
Prilejul înnoirii arhitectonice a centrului sătmărean s-a ivit la sfârşitul secolului trecut, odată cu
dispariţia clădirii vechii primării, numită de localnici "Ca.ra '" tuni" (fig.1 ), vechea primărie construită în anul
1777, în stil baroc transilvănean, ne.fiind considerată monument de arhitectură (după aprecierile
contemporanilor). Preşedintele de atunci al Comisiei Monumentelor de Arhitectură, Schulek Frigyes, şi-a dat
acordul pentru demolarea ei3.
Problema destinaţiei noii clădiri ce urma a fi ridicată a produs numeroase discuţii p ro şi contra în
rândul edililor oraşului. O parte a autorităţilor doreau cons.truirea unei clădiri de locuin~e ce urmau a fi date în
chirie sau a unui bazar, obiective ce ar fi adus profituri considerabile oraşului; alţii, printre care şi primarul de
at\,lnci al oraşului Satu Mare, Herman Mihaly, adeptul înnoirii, propunea construirea unui hotel modern. Acest
hotel urma să găzduiască o cafenea, un restaurant, o imensă sală de protocol, deci un complex arhitectonic,
care ar fi putut servi drept focar de cultură, corespunzând dezideratelor culturale moderne 4 •
In urma unor dispute crâncene s-a dat câştig de cauză grupării reprezentate de primarul Herman
lvfihâly, astfel că oraşul Satu Mare, în vara anului 1897, a organizat un concurs pentru conceperea unor
proiecte de edificii în vederea ridicării unui complex arhitectonic ce urma să satisfacă exigenţele destul de
înalte ale comanditarilor. S-a dat mână liberă arhitecţilor participanţi la concurs, condi ţia cerută fiind ca
proiectele executate să se întindă pe o suprafaţă de cca. 300 m pătraţi. Suma disponibilă era de 200.000 de
forinţi. In urma acestui concurs au fost pre7.entate un număr de 11 proiecte, care au fost evaluate de Comisia
de arhitectură din Budapesta, ele atingând un nivel ridicat, unele chiar cu o valoare artistică excepţională. (xxx,
1898, 75) Preşedintele acestei comisii, Pecz Samu, a votat pent..ru proiectul conceput de arhitec~ B:ilint
Zoltan şi Frommer (numit şi Jimbor) Lajos,_ambii elevi, demni urmaşi ai reputatului arhitect Lechner Odon
(1845-1 914). Personalitate marcantă, promotorul noului stil sezession, Lechner Odon a fost un arhitect de
reputaţie internaţională, care, în urma unor împătimite căutări pe tărâmul arhitecturii populare, a dat clădirilor
sale un aspect aparte, utilizând ornamentica florală, în special (de obicei, executată din faianţă colorată),
accentuând influenţele neorenascentiste şi orientale ale acestora, prezentându-le într-o concepţie cu totul
originală, eliberată de servituţile istoricismului. Edificiile proiectate de Lechner, (de exemplu, clădirea
Muzeului de arte decorative 9jn Budapesta), deseori cu un aspect viu colorat, des controversate nu numai de
contemporani, dar şi de urmaşi, au rămas şi vor rămâne mărturii incontestabile ale unei epoci pline de căutări
febrile ale noului şi originalită~.
Cei doi proiectanţi ai complexului sătmărean în discuţie, Bilint Zoltan ş i Frommer Lajos (acesta din
urmă întâlnit în bibliografie mai mult sub numele de Jâmbor Lajos), continuatori remarcabili ai stilului
sezession cu amprente populare (stil specific lui Lechner), au colaborat o perioadă îndelungată cu acesta.
Bilint Z oltin (1871-1939), absolvent al Poli tehnicii din Budapesta, Facultatea de a rhitectură, a
întreprins mai multe călătorii de studii în Europa. Activitatea sa de arhitect este strâns legată de cea a lui
Jimbor (Frommer) Lajos (1869-1955). Acesta, la rândul său, tot absolvent al facultăţii de arhitectură clin
Budapesta, a cutreierat şi el Europa, având ocazia, datorită talentului său promiţător, să colaboreze cu vestitul
arhitect de talie europeană al vremii, Alpar Ignâc (1855-1928), autor al clădirii Muzeului Agriculturii din
Budapesta, primăriilor din Sighişoara şi Cluj, etc., de la care Jimbor şi-a însuşit şi respectul pentru stilurile
clasice anterioare. În anul 1897, cei doi tineri talentaţi, Balint şi Jimbor, deschid un birou de arhitectură. In
felul acesta iau naştere lucrări comune de un înalt nivel artistic, ca de pildă: clădirea Ministerului de externe
din Budapesta, pavilionul maghiar din cadrul expoziţiei universale de la Paris din 1900, prefectura clin
D ebreţin, complexul arhitectonic (actualmente „Minerul") din Baia Mare (1908), biserica romano-catolică
(1903) şi teatrul (191 O) din acest oraşs.
Realizarea hotelului „Dacia" din Satu Mare, tot o lucrare comună a celor doi arhitecţi, a ridicat
numeroase probleme legate de amplasarea clădirii, datorită faptului că spaţiul care i-a fost destinat era relativ
redus. Analizând planul clădirii, observăm că are forma unui patrulater neregulat, cu unele excrescenţe pe
laturi şi extremităţi, desfăşurându- se pe o suprafaţă de 300 m .p. Clădirea, reali zată în anul 1902, este compusă
din: parter, etajul I şi etaj~ II, structura interioară a întregului complex fiind subordonată spaţiului.

l Samu Borovszky, 1908, p. 304.
•Gyula Tank6cz.i, 19)8, p. 133.
5 Janos Gerlc, Attila Kovacs, lmrc Makovccz, 1990, p. 25.
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Parterul (fig.2): Spaţiul dinspre faţadă cuprindea, de o parte şi de alta a intrării, un restaurant şi o
cafenea. Legătura cu aripa din spate a clădirii a fost realizată printr-o curte acoperită (din structuri metalice şi
sticlă) cc găzdufa sala marc a restaurantului cu un interior luxos. Aceasta, la rândul ei, se continua cu o
cofetărie, ce dădea în cele din urmă într-o spaţioasă sală de bal.
Actualmence, aceste spaţii au alte destinaţii, şi anume: de o parte şi de alta a intrării principale se află
rcceppa hotelului şi un magazin de pantofi, iar curtea acoperită cu acele strucruri metalice şi sticlă (ce fuses e
sala mare a restaurantului) găzduieşte astăzi restaurantul.
Spaţiul care, iniţial, a fost cofetărie şi sală de bal, azi, găzduieşte Filarmonica „Dinu Lipatti", având
înălţimea cât parterul şi etajul l împreună.
Etajele I şi II (fig.3) au o structură identică. Cele două nivele găzduiau, dealtfel, ca şi astăzi, hotelul
propriu-zis, având o împărţire specifică destinaţiei.
Intenţia prezentului srudiu nu este acela de întreprinde o descriere detaliată a structurii arhitectonice,
cât mai mult cea a evaluării stilistice a acestei clădiri (în special a ornamenticii), considerând-o un exemplu
ceprezentativ al secessionului. Menţionăm că proiectul acestui edificiu a fost medalfat la un concurs de
arhitectL.Jră de la VienaG.
A trecut un secol şi impunăto'.lrea clădire a hotelului „Dacia" domină şi astă7.i piaţa centrală (Pia~a
Libertăţii) a vechiului centru al oraşului (fig.4). Realizarea faţadei într-un mod original, ca, dealtfel, structura
interioarelor (restaurantul, imensa sală de bal), corespund totalmente noului stil artistic european de la
începutul secolului XX.
Faţada, pe orizontală, este împărţită în două registre (parterul prevăzut cu nouă deschideri înalte,
având în mijloc intrarea principală; etajele I şi Il, partea superioară a clădirii fiind prevăzută cu o friză bogat
ornamentată), despărţite de câte un brâu. Pe verticală, faţada prezintă nouă registre, delimitate de coloane
adosate zvelte. Registrul central este decroşat - accentuarea acestuia este preluată din baroc. Coloanele ce
delimitează registrul central sunt terminate în fleuroane, ca, dealtfel, toate coloanele de pe faţadă. lnsă aici mai
întâlnim două măşti, executate în altorelief. Una reprezintă un cap de ţăran cu pălărie, purtând plete şi
mustaţă, aşezat în partea stângă superioară (fig.5), iar în partea dreaptă, un cap de ţărancă legată cu batic (fig.
6). Preferinţa arhitecţilor pentru aceste modele subliniază şi mai mult amprenta inspiraţiei populare. Motivele
antropomorfe se repetă în partea inferioară a coloanelor ce străjuiesc intrarea principală a clădirii, inversând
ordinea aşezării lor. Deasupra portalului se află un balcon al cărui parapet este ornamentat cu motive florale
sculptate (fig.7). Ca motiv central apare floarea de lalea cu tulpină şi doi boboci aşezaţi de o parte şi de alta.
Deasupra acestui motiv se poate observa o lalea. mai mică, stilizată. Floarea ca motiv, precum şi modul de
decqrf}re a spaţ.iuh,1i, amintesc de influentele renascentiste pe care adepţii noului . stil le utilizau cu plăcere.
Lateral, motivul lalelei se repetă (fig.8), dar, de această dată, fără tulpină, deasupra ei apărând un punct sau o
bulină, motiv de origine persană7 • Registrul central, terminat într-un fronton, este prevăzut cu o fereastră
având un contur fitomorf, străjuită de o parte şi de alta de câte o. urnă sculptată (fig.9). Ca un element
caracteristic al registrului central este cupola de fa~tură renascentistă, terminată într-un lanternon, având ca
menire iluminarea acesteia (fig.1O).
Parterul este prevăzut cu deschideri având ancadramente în formă de acoladă (fig.11 ). Pe lângă
portalul principal (fig.12), în partea dreaptă a clădirii, arhitecţii au mai proiectat o intrare, care permitea accesul
trăsurilor în curtea hotelului (fig.13), actualmente, fii11d un pasaj ce leagă propriu-zis cencrul vechi cu o stradă
din spatele acestuia. Pasajul deserveşte scopuri publicitare - loc de afişaj pentru filarmonică, teatru,
cinematografe. Clădirea ce se continuă (cuprinzând spaţiul ocupat iniţial de cofetărie şi sala de bal), astăzi, este
sediul Filarmonicii „Dinu Lipatti", având o intrare deschisă pe latura clădirii. Interiorul acestui spaţiu prezintă
aceeaşi ornamentică florală (iniţial policromă), cu care este ornamentată restul cădirii - prezentat anterior. De
asemenea, linia balcoanelor, deschiderile, precum şi rozeta de pe peretele .din spatele clădirii continuă maniera
secession.
Cu toate că legea simetriei nu este caracteristică pentru secession, pe faţada clădirii, structura
. registrului central se mai repetă de o parte şi de alta, alternând ritmic cu alte două registre (fig.14). Aici,
asemenea registrului central, ferestrele sunt. geminate (fig.15), având ancadramentele sub formă de arc turtit,
cu profile în retrageri s.uccesi~e. Reîntâlnim frontoanele .străpunse cu ferestre, cu contur fitomorf (fig.16). La
ferestrele de la etajul întâi ancadramentele sunt mai bogat ornamentate: în partea superioară, central, se află o
lalea; de o parte şi alta, câte două rozete sculptate (fig.17).

6
7

Doru IUdosav, 1984, p. 54.
M:iri2 V. Embcr, 1981, p. 77.
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Ca aspect general, privitorul este copleşit de abundenţa motivelor vegetale, sculptate sau realizate in
ornamente specifice stilului utilizat de Lechner, continuat, la rândul lo r, de arhitecţii Bilint

faianţă policromă,

şiJambor.

I ncontestabil, orn:.i.mentica acestei clădiri prezintă puternice influenţe populare de factură maghiară,
ajungând în unele ipostaze la o modalitate originală de expresie caracteristic transilvăneană. Pluiditatea liniei se
împl e teşte armonios cu caligrafia sinuoasă a formei şi subtilitatea onirică a interpretării. In motivele
ornamentale utilizate se regăseşte atât dragostea pentru frumos a sătmăreanului de la începutul secolului XX,
dorinţa de înfrumuseţare a urbci sale, cât şi sufletul său plin de credinţă. De exemplu, analizând cu aten~c
motivele sculptate, se poate descoperi reprezentarea pelicanului (simbol biblic al religiei reformate), ascuns
parcă între cele două coloane adosate registrului central (fig.18). Motivul se repetă la coloanele ce străjuiesc
portalul central, dar de această dată în miniatură, adică reprezentând patru pui de pelican. Legenda acestui
motiv vorbeşte despre această pasăre (ca pasărea luminii), care-şi lăsa puii în cuib spre a urma soarele. Oe cum
pleca, apărea un animal satanic care-i mutila puii. La întoarcerea sa, pelicani.11 îi vindeca, îi îngrijea. Dar
episodul se repeta. ln cele din urmă, pelicanul a avut ideea de a-şi oculta lumina, de a rămâne ascuns in
Întuneric lângă pui s. Acest ultim moment al legendei este surprins În ornamentica hotelului „Dacia".
(pelicanul stând la pândă după o coloană pentru a ucide animalul satanic). Semnificaţia mitului este acela că
Iisus Cristos a trebuit să renunţe la lumina sa pentru a salva creaturile.
Jn ceea ce priveşte motivele sculptate, trebuiesc amintite capitelurile coloanelor adosate de la parterul
clădirii, care au o bogată ornamenta~e vegetală: motivul lalelei alternând cu motivul inimii, având ca
semnificaţie în simbolistica creştină - dragostea faţă de Dumnezeu, motiv des utilizat în baroc9, de unde,
practic, a fost preluat de arta 1900. Regăsim, de asemenea, frunza de acant, motiv preluat încă din antichitate
şi utilizat până în epoca modernă, dar în cazul nostru motivul este moştenit tot din baroc (fig.19).
Diversitatea materialelor decorative utilizate avea drept scop sporirea efectelor.
O categorie aparte o reprezintă motivele decorative realizate din ceramică smălţuită, policromă,
punându-se un accent deosebit pe ornamentaţia florală de inspiraţie populară. Şi în cazul hotelului „D acia", ca
dealtfel aproape la toate clădirile proiectate de Lechner sau de adepţii stilului său, a fost utilizată ceramica
smăl~uită policromă, produsă de fabrica de ceramică fondată de Zsolnay Vilmos (1828-1900) la Pecs
(Ungaria), ceramist de renume internaţional, care a câştigat, printre altele, şi producerea pirogranitului, utilizat
cu succes în decoraţia fa~adei imobilelor construite în stil sccession 10. Cu ajutorul pieselor din ceramică,
aplicate În relief în tencuial ă, arhitecţii B;ilint şi Jambor au reuşit să obţină efecte deosebite, parcă de inspira~e
textilă, ce domină întreaga compoxiţ:ie decorativă a panourilor. Desenul motivelor florale, realizate cu un
subtil rafinament conferă cheia efectului estetic director al întregii ornamentaţii, oferind faţadei aspectul
delicat al unei broderii populare.
O imagine deosebită este oferită de friza din partea superioară a fa~adei. Aici au fost amplasate
motive florale din ceramică smălţuită, ce fac parte din tipul compoziţiona! de bază, "tulpina", având în partea
centrală desenat un lujer într-o pozi ţie rigidă, cu mai multe ramifi caţii de o parte şi de alta, dispuse simetric.
Punctul de pornire al tulpinii îl constituie o lalea stilizată sub formă de inimă, care arc aspectul unei vaze, ca şi
cum florile ar fi aşezate în ea 11 • "Tulpina" îşi are originea în străvechiul "horn" iranian sau "arborele vie~i",
motiv foarte înd răgit şi frecvent utilizat în arta textilelor. Interpretarea tulpinii, cu florile de lalea aflate de o
parte şi de alta, precum şi rodia ce o încoronează, amintesc de influenra liniilor graţioase caracteristice
renaşterii. Frunzuliţele ascuţite sunt una din componentele nelipsite ale ornamenticii orientale 12 .
Motivul compoziţional "tulpina" alternează cu medalioane, executate tot din ceramică smălţuită
policromă, în formă de inimă, în câmpul cărora se află stema oraşului Satu Mare - central, fiind stilizat turnul
cetăţii , străjuit de doi oşteni cu săbiile scoase (fig.20). An ul construirii edificiului este marcat tot de un
medalion floral stilizat, amplasat între etajele registrului central. Din notarea -:u cifre romane, prezentate într-o
caligrafie ce aminteşte de iniţ:ialele ornate bibliofi.le, aflăm că anul ridicării acestei clădiri este 1901 (fig. 21).
Tot ca o caracteristică a construcţiei acestei clădiri putem o bserva, alături de ornamentele florale din
ceramică policromă smălţuită, aplicarea unui principiu oriental în ornamentare: honvr vacui (oroarea de vid),
îndemnând la o evitare conştientă a spaţiilor libere, a pauzelor ornamentale, principiu vizibil în unele detalii
ale modului de decorare. În spaţiile libere dintre ferestre sunt presărate flori de rodie stilizată, încoronate de
mici lalele (fig. 22).

~ Je:m P~.ul Clebert, 1995, 219.
• i\fih:ily Hoppâl, MarceUJankovics, 1996, 207-208.
"'Ilona P. Brestyăn~zk)·, 1979, p. 142- 145.
" Mana Embcr, 1981, p. 38.
12 Ana Maria Cipăianu, 1980, p. 737.
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Ceramica smălţuită este utilizată la acoperişul clădirii, înlocuind ţ:iglele tradiţ:ionale. Ingeniozitatea
realizatorilor, de această dată, constă în folosirea smalţului de culoare albastră, realizată în două nuanţe,
aşezarea lor ajurată, asemenea unui motiv de broderie, conferind întregului ansamblu un efect deosebit.
În concluzie, clădirea hotelului "Dacia" este pe bună dreptate una dintre cele mai reprezentative
edificii ale oraşului Satu Mare, considerată şi astăzi ca o podoabă a vechiului centru al oraşului, care, la vârsta
de un secol atrage atenţia atât a specialistului, cât şi a trecătorului. Considerăm, deci, că-şi găseşte locul
binemeritat între edificiile construite la începutul acestui veac, în stilul secession, în marile oraşe ale
Transilvaniei, rămânând un exemplu pentru acest stil, atât prin valoarea sa arhitecturală, cât şi artistică - paleta
bogată a motivelor decorative de inspiraţie populară favorizând originalitatea ei. Susţinem afirmaţia istoricului
de artă Viorica Guy Marica despre Arta 1900: „Pigmentată cu mister... hrăneşte o reverie simbolistromantică''13.

Lista ilustraţiilor
1. Vechea primărie a oraşului Satu Mare, numită de localnici "Casa cu turn".

Planul clădirii hotelului "Dacia", parter.
Planul clădirii hotelului "Dacia", etajul I şi U.
Clădirea hotelului "Dacia", vedere generală.
Mască sculptată în altorelief, reprezentând un cap de ţăran.
Mască sculptată în altorelief, reprezentând un cap de ţărancă.
Balconul situat deasupra portalului. Parapetul este ornamentat cu motive florale sculptate.
Motivul lalelei sculptat pe parapetul balconului.
9. Frontonul registrului central, străpuns de o fereastră cu contur fitomorf.
10. Cupola de factură renascentistă terminată în lanternon.
11. Parterul prevăzut cu deschldcri în formă de acoladă.
12. Portalul principal al clădirii.
13. Intrarea proiectată pentru accesul trăsurilor în curtea hotelului.
14. Registrul lateral, apare ca o repetare a registrului central.
15. Ferestre geminate.
16. Frontonul registrului lateral străpuns de fereastra cu contur fitomorf.
17. Ancadramentele ferestrelor de la etajul I, ornamentate cu motive florale.
18. Pelicanul cu puii - motiv cu caracter simbolic.
19. Capitelul coloanelor adosate de la parterul clădirii.
20. Registrul· superior orizontal (friza) al faţadei hotelului "Dacia".
21. Medalion floral, cu anul construirii hotelului "Dacia".
22. Flori de rodii, presărate între ferestre.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

The list of pictures
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

The old town of Satu Mare, named by the natives „The house with tower".
The plan of „Dacia Hotel, ground floor.
The plan of „Dacia Hotel, 1st and 2nd floor.
The building of „Dacia" Hotel, general view.
Mask carved in high relief, representing a peasant 's head.
Mask carved in high relief, representing a peasant woman 's head.
The balcony situated above the portal. The parapet is decorated with carved floral motifs.
The motif of tulip carved on parapet of the balcony.
The pediment of the ce,ntral register, penetrated by awindow having fitomorf outline.
The cupola ended in a lantern-turret, specific for Renaissance.
The ground floor endowed with openings in form o f accolade.
The main portal of the building.
The entrance designed for the access of carrieges in the courtyard of the hotel.
The lateral register appears as a repetition of the central register.
Geminated windows.
The pediment of th·e lateral register penetrated by a window w!th fitomorf outline.

''Marica, Viorica G uy, 1997, p. 11.
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
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The framing of the windows from 1st floor, dccorated with floral motifs.
The pelican with the tong ones - motif with symbolical character.
Thc capital of the detached columns from the ground floor of the buliding.
The superior horizontal registet (frieze) of the facade of Dacia Hotel.
Floral medallion, with the year of Dacia Hotcl's building.
Pomegranate flowers scattcred between the windows.
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Art Nouveau at Satu Mare: The building of „Dacia" Hotel
Summary

The prmnt 1110rk's aim is to presmt the 111ost specfaC11lar b11ildi11gfro111 the ciţy of Satu Mare, the „ Dacia" Hotel, b11ilt i11
1901 according to the plans of thc architecl.s Bdlint Zolttin (1871-1939) afl{/ Fro111mer Oambor) Lajos (1869-1955), dig11ified
de-rcendanls and devoled s11ccessors of the spiril i11itiated l!J 1-ech11er Odiin i11 the architecl11re of 1900 S ţyle. The b11ildi11g of Dacia of
Dacia Hotel was conceived in the manner ofArt No11veau, the floral variant inspired/rom Joile tn1ditio11. The va/11e of Jhe 11101111111ent
is considerably e111phasized l?J lhe presence of enameled ceranncs, 111an1ifact11red i11 the famous Z10/nay factory .fro111 Pecs. The whak
b11ilding rcjlects the architects' aspiration toivardr origi11aliţy and şyntbesis. The e.fftcts are increaset! ~ the diversiţy of !he 11Jed
111ateriais, tbe j/J1idiţy of the lines, and the si1111os calligrap~ of the fonns. As a heritage/rom Baroq11e, we co11/d mmlion the avoida11ce
of straight /ines a11d amte angles, as we/l as the cmphasis laid 011 the central register. Renaissancce is al.Jo presmt l?J 111eans of lhe
la11lem-l11rrett, which crowns the projected central register. The special co111bi11atio11 of dijfmnlfloral 111olifs (t111ip, li!J and pomegranate)
a/so refllinds 11s of Renaissancce.
Beca11se of the laced superior horizo11/al register, the who/e b11i/dinggels the delicate a11d e/ega11/ aspect ofa folk e111broidery.
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Societate

socialistă şi artă socialistă
Aphrodi~a

Theodorescu

Schimbările

surverute în România după 23 August 1944 - avem în vedere aşa zisa democratizare a
vieţii social-politice prin instaurarea guvernului dr. Petru Groza, falsificarea alegerilor parlamentare şi abolirea
monarhiei - au făcut ca tragedia "reconstrucţiei naţionale" sub egida noului regim totalitar, de factură
comunistă, să comporte dimensiuni multiple. Deplasarea interesului de la fiinţa umană Ja sistem, de la individ
la structuri, prin sacrificarea omului în favoarea utopiei raţ:ionali ste 1 , a devenit un program concertat ce a vizat,
în grade şi forme cliferite, în chip intransigent şi de manieră centralizatoare, nu mai puţ:in domeruul artelor
plastice.
Imperativul orientării conţinutului şi mesajului artei - principii, teme, tehnici de abordare şi creaţie (a
căror perenitate valorică rămîne şi azi discutabilă, căci umbra stăruie, oricât de lipsiţi de prejudecăţi ar fi
judecătorii2) - a impus puterii, temporar, instrumentarea "sintezei neamului şi rrucrocosmosului naţiunii" întruchipate de intelectuali, şi prin apelul selectiv la unii facţori stimulativi de autoritate morală care mizau pe
captatio benevolentiae3 .
Încă de la 1945, în construirea demersului politic, nu au lipsit referirile la modelul sovietic. Astfel, la 1
martie, "Ceahlăul literaturii române" îşi făcea cunoscută preţuirea pentru Cons~tuţ:ia lui Stalin, în care vedea
"o altă Evanghelie a lurrui nouă ce se pregăteşte, şi mai ales a lumii întârziate din care facem parce şi noi4'', iar
în toamna aceluiaşi an George Călinescu socotea că artistul trebuie să coboare în rrujloc.ul vieţii, să ia act de
problemele mon;entului şi să dea în formă, veşmânt aspiraţiilor celor mulţ:iS. La 1946 cenzura era mai puţin
evidentă, dar cu timpul şi după caz, valorile artei europene deveneau cu certitudine "artişti alienaţi rruntal,
ruşinea omenirii" iar Matisse şi Picasso erau consideraţi psihopaţi, degeneraţi ai "artei contemporane
decandente".
Dorinţa schimbărilor intempestive, intoleranţa şi reacţia de refu7. faţă de . arta Occidentului
"decadent'' s-au făcut simtiţe şi la Iaşi unde, în aprilie 1948, la închiderea dezbaterilor Expoziţiei grupului
"Flacăra", artiştii au fost atacaţi în chip brutal, lipsit de orice consideraţ:ie la persoană şi li s-a impus o
modelare a artei după indicaţiile partidului, fără să interese?,e că rezultatul nu putea fi decât o hibridare a
plasticii ieşene. Rezumându-ne la acest eveniment, ce rămâne un tragic episod clin noianul mărturiilor de
canonizare a trăirilor umane pe tărâmul artei; mai arruntim că anul 1949 a încheiat etapa în care cultura
românească a fost transformată într-un apen~ce al pa,i;tidului maselor'>.
Absolutizarea puterii ceauşiste, prin instaurarea dictarurii personale, după 1974, i-a obligat pe artişti să
plătească tribut serviÎismului prin veneraţia vecină cu fetişismul, în care falsul, fastul şi trunchierea - ca
element de noutate - au devenit caracteristici dorrunancc. În acest context, "omul nou" s-a dorit un ideal
precumpănitor, în care apologeţii comunismului "na~onal" vedeau o pers oană de o onestitate ireproşabilă
pentru care nu era acceptată scuza "dar arc talent", întrucât talentul era legat organic de morală. Ne întrebăm,
chiar cu riscul peroraţiei, dacă societatea franceză ori cea olandeză, sau oricare altă societate occidentală ar fi
trebuit să plătească asemenea tribut, am fi cunoscut un acelaşi Gaugain şi Van Gogh, pentru a nu da decât
două exemple? D eci, această epocă de veritabilă alienare a impus modele care au comprorrus orice evadare
spirituală, de căutare a individualităţii, şi sensul de~enirii s;a lovit de paravanul superfi cialităţii într-o realitate
astenică.

În fond, ideea formării (a se citi "remodelării"!) spiritului. uman prin intermediul artei, ca modalitate
maieutică a cărei efecte negative se resimt în timp la nivelul general al sodetăţii; nu ·a putut genera decât
confuzie între formă şi finalitate, între limbaj şi sfera ideatică propriu-zisă. În această ordine de idei, avem în
vedere problema emoţională, strict legată de stilul precum şi de rrujloacele sale, care creează o dispoziţie
mentală ce îl deterrrună pe artist să caute în jurul a ceea ce poate reda.
1

Hannah Arcndt, Le !JSlt111t lotr1/i111i,.., Paris, 1951, p. 50.

2 /\na Selejan,

Ro111â11ia Îl1 1i111p11/prim11/ui război <11ll11ral (1944-1948), 1, Triidarm i11tek<l111ililor, Sibiu, ! 992, p. 21.

1 Fără îndoială,

nu trebuie pierdu1e din vedere şi campaniile de intimidare, compromi1eri, demasc.iri şi epurări socotite, la vremea lor, căi jus1e de·
promovare a "progresului" cultural, care au aruncat în conul de umbră pe cei inadaptabili, ori care rcfu7.2u si coboare de pe scara valo rici până ia
nh'Clul unui politician aserviL
• "Scimcia'', anul 15 (1945), I manie.
s G. C5lincscu, Lumea, 1, nr. 1,.scpcembrie, 23, 1945.
• Ana Selejan, up. cit„ p. l l
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"Culturalizarea" sub imbold socialist, care debutase în deceniul cinci, dădea loc pastişatorilor, parazip
ai culturii, fariseilor, care-şi vor pune opera în slujba "idealurilor înalte" ale unei societăţi bine gândite, dar
prost ticluite, cc avea să-şi impună, până şi în artă, punctul de vedere într-o manieră incomodă, dictatorială1 .
Iese în faţă ipocrizia, minciuna, dilentatismul, goana după onoruri şi profituri materiale. Împotriva acestor
manifestări ar trebui, după părerea sculptorului Oscar Han, să se pronunţe ·presa care ar putea, desigur, crea o
breşă în mentalitatea acestor oportunişti. În această idee ar fi de remarcat rolul şcolii iată iar, vai, un mare
adevăr!) în formarea (sau deformarea)8 personalităţilor cu adevărat dotate şi nu a "vâscurilor culturale".
Dezinteresul pentru cultura în general de calitate, în special de care se face vinovată întreaga societate
defunctă se vede şi în starea academiilor de artă care se prezenta ca un dezastruos suport material, iar rolul său
formativ este pe măsura stării clădirilor saJe9 .
Neputând să reziste tratamentului comunist şi rigorilor impuse de acesta în viara artiştilor, dar
nerenunţând, în egală măsură, nici la demnitatea umană, unii plasticieni care n-au "nervii tari" au devenit
pacienţii "Socolei" ~pita! de psihatric) ce devine, în scurt timp, un refugiu al celor foarte dotaţi, lirici,
hipersensibili.
În această categorie intră şi Victor Mihăilescu-Craiu, considerat de Radu Negru unul dintre cei mai
mari postimpresionişti, victimă a emotivităţii sale exacerbate, care îi impunea o anumită iritabilitate în relapile
cu ceilalţi, motiv pentru care nu şi-a găsit un punct de sprijin în rândul artiştilor şi nici al privitorilor de care
era direcţ legat. Categorisit drept un "chiabur de culori'', intra curând în categoria expropiaţilor de către
comunişti (care făcuseră nenumărate victime în perioada postbelică la care facem referire). Petre Comarnescu
îi sugerează să facă tablouri cu portrete de-ale ţăranilor prinşi de nevoi izvorâte din "nedrep tăţile unei societăp
inegală şi nedreaptă care trebuia înl ocuită"to.
Redând aceste imagini ale "mizeriei coleccive", Victor Mihăilescu-Craiu deveni îndată victima
"întreprinderii de tras cu ochiul şi cu urechea" din dealul CopouJui sau, la fel de grav, la spitalul de largă
notorietate şi tristă amintire din Bucium. Scăpat de confruntarea cu organele aparatului poliţienesc de către
profesorul Balif, pictorul este nevoit să aleagă a doua alternativă, drept plată pentru faptul de a fi avut curajul
să fi spus direct, neprotocolar, adevărul pe faţă11.
Alt pacient al renumitului spital a fost şi Eugen-Ştefan Bouşă, care fusese internat în cămaşă de forţă
pentru că o elogiase pe regina Carmen-Silva, protectoarea artelor, şi, colac peste pupăză, avusese şi lipsa de
inspi raţie să scrie pe pereţii propriei case o scrisoare deschisă lui Stalin prin care îşi exprima revolta pentru
abuzurile săvârşite de liderul de la Kremlin. Activitatea sa artistică era însă de aceeaşi vigoare, succesul său
fond evident 12. Deci acestea erau, de fapt, cauzele internării lor succesive la "Socola" şi discreditarea în faţa
societăţii.

Artiştii ieşeni se implică, începând cu deceniul cinci, din ce în ce mai mult, într-o
subiecte impuse din realitatea socială, fireşte.

artă socialistă

cu

"„.tont~ aşa-zisa operă de culturalizare actuală cscc o clrguială permanentă a v:lscului cultural, a fariseilor culturali, din care artll Şi artiştii au iqit
totdeauna pârliţi". Oscar Han în "Timpul", în O. N . Zaharia •7,,,„/ Vtmisf!ltlor", E<litura Canatide, Iaşi, 1995, p. 162.
•Presei îi revine rolul de a. spu lbera ilu7iilc: "personajelor insalubre" cu "false reputaţii, energii cie rând cocoţate în vârful inalte!or comandamente".
Lupta ar trebui să continue p:in:l imixtiunea nulă şi neavenită a "culrurarilor nu din vocaţie, ci din şmecherie" să su.:ombe, lăsând loc~I p~isonalităţi.lor
marcante capabile să imbunlld\cască situaţia. Bunfoară, Vasile Pârvan a iniţiat, şi faptul este absolut remarcabil, o Şcoală românească la Roma, care
însă a fost compromisă de prczen1a absolvenţilor favorizaţi de regim, prohabil, care se vor face vinova\i de indigestia cultllrii romo.!leşti, neîncerc:ind,
dar şi ncput:ind să aduci glorie culrurii noastre. Oscar Han în "Timpul", în D. N. Zaharia: laş11/ i"misajtlor, E<l Cariatide, laşi, 1995, p 163.
• "1.Jnde s-a mai pom~t, intr· O ţară culrurală, a două academii de arcă să se 2dăpostească în două ruine monumentale şi triste? Academia de Arte
Frumoase' Şi Academia Rcgal:t de Mu7jcă Dramatic:! stau în nişte lădir, spectre hidoase, simbol al unei vremi de urgie a ane!, în timp ce se ridică palate
pentru arta de a faq! chiftele, şi sărmăluţe in foi de VÎfă, cu care să se delecteze miniştrii de diferite resonuri". În perioada când lnvătămâotul politehnic
beneficia de spaţii uriaşe, care le depăşeau ca întindere pe cele destinate aceluiaşi scop pcr.tru o întreagă ţarll occidentală, invă1ămîntul artistic fiind, în
acelaşi timp, pus la index într-o manieră deplorabil~, lăcaşurile acestuia fiind reduse la spaţii insalubre sau la din:ensiu.ci ce arc putea stârni ilaritatea
unui popor de bun simi c:i.rc-şi respec!ă oamenii de cultură. "f.a fiecare pas, cu fiecare faptă, constatăm din nou că penLru Slat arta nu constituie o
problemă culturală .. .În libertatea politică de azi, toate energiile sunt prinse în \-fu-tejul parvenirii. Li se deschid uşile celor ::e bat cu energia ordinară; ei
izbutesc să capteze sitllllţ:ii nemeritate, pentru el! towl este posibil, numai să fim lichea" ... Oscar Han în ''1impul'', D. N. Zaharia, op. cit. p. 163-164.
10 ". „compoziţii tematice cu şiruri r.ibdătoarc de oameni, chinuiţi ca scl~vii tOt anul, ca d aştepte iama înşiraţi de-a lungul gardului rar, de lăruri pc
lângă vreo magnie pe-o rână de deal, cum li se diimuicşce panea de grăun1e cuvenită încă din toamnă. Un sac, do! !a o căru~ de flenduroşi. Secera şi
colectivizarea Ic secaser~ oamenilor sufletul. Priveau cu ochii fixaţi undeva departe, ab~turi, resemnaţi. Pe un dâmb intre nămeţii de zăpadă cohoară ul'
om bătrân cu un cal rebegit, la adăpost. Vântul bate să-i smulgă omu lui căciula de pe cap. Ţăranul, fără cojoc, se zgribuleşte lângă bietul cal, care
seamănă mai degrabă cu un câine jigărit. Moartea ca.i lar. Meca111zarca agriculturii. Şefi noi ca vechii vechili. O familie înttcagă adunatil în jurul unui blid,
întinde fa m:lm:iligă .într-un sos roşietic. Un copil ţinc în mână un boţ d~ brânză şi se uit:l! ia el 1)1Îrat, ca la o rrunune. Primăvara, butuie111, vcrdc1ţă,
flori; o oal~ mare roş;c, abu:eşte a urzică, oameni lihniţi pc lângă pereţi coşcoviţi ori rczem>ţi de garduri". Radu Negru: Sympozion, 8, ic "23: orc"
1996.
11 "A spune adevărul însemna sau să umbli prin oraş cu capul sp:ut, sau să o sfârşeşti în puşcărie sau la săpat sare ori stâncă la canal (Dunărea·l\farea
Neagnl)". Radu Negru, up. dl.
12 Pictorul fusese decorat şi medaliat pentru crnchiurile de tragere, pc frontul de vest. Oinrrc aceste lucl"'lri va sciccta ul:erior, pentru ilustraţiile la un
volum al luj Minulescu ("!>icn:ra simbolistă, flicutil în tranşee intre dou~ valuri de foc"). J\c:stca au constituit punctul de plecare în concepţia plastid în
ilustraţiile la "Lucea!arul" lui Eminescu. „„. şi câ1 adevăr istoric şi psil1ologie în cerul dcspi::at de fulger deasupra Moldovei, cu pimâmul pângărit de
sârme ghimpate. Şi răstignirea unui neam întreg intru Iisus". Radu Negru, op. rit.
7
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Astfel, Adrian Podoleanu, neobosit în valorificarea filonului marii tradiţii a şcolii ieşene de acuarelişti,
efectul de fluen~ă translucidă şi în uleiuri, sugerând trecerea oamenilor în dimensiunea temporală
concretă. Moda vremii îşi pune amprenta şi pe d, şi e nevoit să dea socoteală "uriaşilor" aflaţi la cârma ţării
("Brigada în agricultură", "Tehnicii agricoli") prin lucrări vibrante cu pătrunzătoare ocruri şi verde, grisatc,
dominând albul luminii matinale care dă efecte propii, definitorii ca stil. Laviul simulat impune relaţia deliberat
subliniată ce leagă grupul uman şi mediul în masa păstoasă aplicată pe panou 13.
Dan Hatmanu demonstrează o deosebită capacitate interpretativă care-i permite ca pornind de la o
temă asemănătoare să creeze spaţ:ii logke, asociative, de implicare geometrică ("Cooperativizarea" şi
"Mecanizarea'') 14• Portretul său beneficiază de o gra.fie dusă până la perfecţiune, subliniază caracterul raţional
al construcţiei sociale, tinzând spre autonomie, în conturul ferm culoarea fiind mai mult sugerată de valoraţii
şi vibrapî, griurile crescând gradat în intensitate şi valorificând prin sugestie roşul sau albastrul. Artistul
asamblează din părţi o lume geometrică exprimată în raporturi riguros proporţionate, aproape de
matematizarea tehnologiilor. "Contemporane" e o multitudine de portrete unite prin ceea ce ele au comun,
artistul sugerând o manieră sintetică sau dimpotrivă, o. disociere a trăsăturilor componente ce alcătuiesc
personalitatea unui individ, cu scopul de a le analiza sau poate numai enumera.
Fidel crezului său că arta trebuie să rămână în . sfera ei fără a difuza (discret sau chiar grosier cu
politicul), Val Gheorghiu propune lucrări culminând cu efectul pictural-decorativ, preferând să facă elogiul
crearivităpî, încadrându-se în mişcarea de rezistenţă, ca să spun aşa, a artiştilor care se opun la "deliciile artei"
şi nu la alunecările ei într-o sferă voit servilă, deci nesinceră.
Din această cauză Val Gheorghiu merge către un .stil contemplativ extrem-orieotal concordant cu
unul interpretativ-european, în spiritul geometrizărilor din folclorul românescts, atât de marcat de atmosfera
"Atelierului". Pe şevaletul său pune să fi poposit pupăza humuleşteană, aluzie poate la o literatură plină de
vigoare, autonomă şi, fireşte adevărată, dar şi la legătura cu pământul şi tradiţ:iiJe moldoveneşti a celui care
abstrage geometria esenţială din modelul viu aflat în faţa sa. Este sensul lăuntric al stilizării decorative,
redescoperit prin "Legenda" ca o înţeleaptă alternare între realitatea dinafară şi inleriorul spiritualizat, creat
imaginar.
"Sălile lttminii" pictate prin impunerea roşului şi albastrului, sugerând aportul cultural ca lume a
oglindirii insinuante de un .decor simbolic, urcă treptele grele dinspre natural spre omenesc, fără a rupe
legăturile fireşti, sublimându-le în linii de mare acurateţe.
"Oricare gen de artă este, dintr-un anume fel, politic, chiar şi când vizând esteticul pare că ocoleşte
politicul (fără să vrea, chiar ş,i artistul care întreţine ambiţios esteticul, C'are militează superior pentru estetic se
aşează în fluxul dominant al epocii)"l6.
E această afirmaţie şi punctul nostru de vedere, pe care l-am expus anterior. Ceea ce nu am precizat
încă este faptul că grafica, ca parte integrantă în artde plastice, nu face notă discordantă cu restul ci, mai mult,
ea şi-a declarat deschis, în deceniul opt, intenţiile politice, a apelat la teme şi subiecte cu încărcătură dinamică,
fiind chiar o formă de manifestare a atitudinii. lqzincanJe, foarte dezvolt~tă în ultima sută ele ani. Deci, nimic
nou sub soare în societatea socialistă, rădăcinile aceste~ apartenenţe .la sfera politicului debutând cu mult
înainte; .poate fiind mai mult de natură exprexionistă iniţial şi chiar pe parcurs. A existat, fireşte, în arta
moldovenească, q peste tot, o de"'.alorizare a graficii politicţ care, depăşip.d limitele artistului, pedalează
numai pe politic, reducând vizibil posjbilităţile politice de exprimare către unilateralitate.
Tehnica .de ac:;:operire a artistului ~ stat în încorporarea politicului în sfera intrisecă, interaqională a
artistului, Acesta, după părerea artistului literat Val Gheorghiu, evită dualitatea, conducând spre o contopire
unică într-o "unitate indisolubilă" (caşă folosim o sintagmă pe care s-a pedalat mult la aceea vreme ...).
Aneta Covrig este un exemplu în acest sens. Exemplu bun, exemplu rău? După p~rerea noastră, nici
una nici alta. Este numai o v:ictimă, ca majoritatea artiştilor care au muşcat momeala, nesigură de consecinţe,
sperând ÎQtt;-o lume m;U bună sau supunându-se celei deja existente.
Deloc SUl;prinzătoar~ traversarea acestei artiste dJ;: talent, de la faza iniţială a artificiilor stângace până
la perioad11 l~.care se poartă discuţ:iile noastre, impusă de maturizarea sa plastică.
R,eviviscenţa tematică se impune prin tratarea la modul artistic a unor teme şi subiecte foarte la modă
în acea . perioadă: "Defilare", "Sfârşitul războiului'', "V~stitorul", ''Maternitate". Dincolo de subordonarea
politică şi tematică .impusă, transpare maniera inteligentă a artistei de a îns.1.1ma cu. subtilitate mesfl.jul.
obţine

u ~du Negru, Anu~la 72, Cronica 52 (361), z<J. 12:1972.
Radu Negru. Anualo 72, CroRÎca 52 (361), 29. 12. 1972.
15 Radu Negru, Anuala 72, Cronica 52 (361), 29. 12. 1972.
16 Val Gheorghiu - Aneta Covrig, Cronica 45 (353), 10. 11. 1972.
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Linogravurile la care facem referire, şi care sunt ilustrative pentru evoluţia artistei, se impun prin iscusmţi
caligramei şi ductul bine conturat, în strânsă corespondenţă compoziţională, cursiv.
Formele anatomice din "Materni rate" înscriu lucrarea între elementele plastice pline de prospeţime în
armonii delicate.
"Defilarea" cuprinde vagi accente de inspiraţie extrem orientală cu siluete într-o trecere ritmică bine
sugestionată, prin repetarea siluetelor (aproape monotonă!).
În aceeaşi ordine de idei se înscriu şi lucrările din metalogravură sau tehnică mixtă, linogravuri în care
este prezentată activitatea muncitorului şi viaţa sa ce se desfăşoară în interiorul zidurilor uzinei (fireşte, aceasta
interesa cel mai mult în acea perioadă!).
În contextul naţional, arta ieşeană comportă particularităţi dictate de realitatea spaţiului concret,
generator de s ituaţii şi mutaţii socio-afective, şi psihologia artei ieş ene. Toate acestea şi -au pus amprenta
asupra generaţiilor de plasticieni care, însă, aduc la oiyel particular înnoiri cc vizează, aşadar, aspectul
ontologic.
Din punct de vedere morfologic, fundamental ă rămâne cartea lui D. N. Zaharia*, care şi-a propus să
puncteze în câteva rânduri aspecte ale Şcolii de artă ieşea:Jă şi să înscrie în acelaşi timp (rămânând la contextul
consideraţiilor structurale), înnoirile aduse în linia ascendent artistică a plasticienilor. Ea constituie un
conglomerat de însemnări după realitatea concret-expoziţională care face, fără îndoială, subiectul
întreprinderii noastre, şi fără de care nu putem considera pertinentă, nici persuasivă, o analiză avizată.
Tema principală propusă de noi domină încă problematica acestui subiect; conceperea epocii ca un
moment de criză, ale cărei prime simptome apar după formarea guvernului P. Groza din 1945, cauzată prin
rupturi şi di;:armonii În sfera politicului, care era dominantă de iminenţa înfăptuirii revoluţ:iei socialiste, cu
imixtiune sovietică, şi idealul de frumuseţe dictată de etica comunistă.
Normele artistice impuse la modul dur de această societate pe calc de a prelua puterea politică, ce se
va petrece după abdicarea forţată a regelui Mihai I de Hohenzollcrn-Sigmaringen, rămân valabile, cu unele
modificări de nuanţe şi cu accentuări, până la înfăptuirea miş cării sociale de la 1989, cace s-a vrut a fi una de
încheiere definitivă a ciclului comunist cc agonizează însă, până în 1996, când guvernul Victor Ciorbea încerca
ineficient desfiintarea structurilor comuniste.
'
Consideraţiile noastre !a acest capitol vizează arta naţională, care a constituit fundalul pentru arta
ieşeană. Luăm spre analiză lucrarea lui Călin Dan, care vizea:d aspecte plastice în contextul motivaţional, în
plastica postbelică.*
După preluarea puterii politice de către comuniş ti, arta devine emanaţia noii puteri, care are grijă să
sugereze aspecre legate de contextul victorios de afirmare a acestuia. Aceasta condiţionează arta începând, mai
ales, cu 28 ianuarie 1949, când s-a votat decretul pentru stimularea activităţii ştiinţifice, literare şi artistice,
pentru "lărgirea bazei democratice, pentru punerea în aplicare a programului de dezvoltare planificată, miele
trebuiau săjoace un rol zinportant în modelarea conştiinţei maselor'.
Este clar un program de propagandă, determinat~ de o societate care a preluat frâiele puterii şi şi-a
mobilizat în jurul ei întreaga cultură, după ce a decapitat elementul modelator al spiritualităţii româneşti credinţa religioasă.
Propovăduind importanţa muncii, o astfel de societate neagă valorile anterioare ca fiind
neconcordante cu această "inefabilă" societate care, după părerea lor, purta în spate nişte paraziţi, în care
numai cei "exploataţi" (muncitorii, ţăranii), munceau şi restul societăţii se afla într-un doke famiente. lăsând
viaţa să curgi de la sine.
Anii 'SO şi '60 impun viziunea deformatoare a realismului socialist, după care permanentul festivism
trebuie să corespundă ideii mobilizatoare, iar stilul academist să faciliteze această propagandă · comunistă
despre care se spune că, în realitate, este o modalitate de valorificare<. artei socialiste sub două aspecte: vizuală
şi de reflectare fidelă a realului.
În deceniile cinci, şase şi şapte arta îşi păstrează funcţiile şi unele opţiuni de metodă, în contextul
satisfacerii cerinţelor societăţii .
Caracterul simbolic şi concertant (ca factură stilistică, repertoriu iconografic, compoziţie) până în
1940 îi răspunde, în continuare, un factor predominant narativ şi un proces de difuziune tematică şi
iconografică. Elementelor umane "transformatoare" ale societăţii (şomer, grevist, muncitor urban şi
semiurban, meşteşugar) li se substituie o categorie unică - proletariatul, care e constructorul noii societăţi
(surprins într-o gamă de profesii).
Compoziţia cu un personaj, treptat înlocuită cu imaginea mai multor personaje (adeseori mai mult de
trei), angajate într-un proc~s QCtiv.

Soaetate socialistă şi arlă sodalistă

357

Condiţia artistului şi obligativitatea documentării lui în instituţii pentru a vedea procesul muncii
devenea o etapă pregătitoare a actului creator. În acest context, artistul - atitudinal sau obiectual - capătă o
particularitate proprie, care este precis îmbinată cu o "obiectivitate", el necirculând de la o operă la alta ca
"element al unui cod simbolic, ci ca factor de determinare vizuală a unui mediu anume".
Mesajul ideologic, politic, social este amplificat. Arta socialistă, care va infirma rapid elementele de
artă burgheză cu care se află în opoziţie, caută arme pentru o mobilizare rapidă şi eficace, şi apelează la
polisemie cu scopul de a-i susţine limbajul simbolic, de esenţă. Ea operează rapid cu simbolurile generate de
noua realitate într-un context expozitiv.
Anii 'SO introduc portretul muncitorului, portret tratat nu ca factor de expresie, ci ca document menit
să mobilizeze o personalitate în lucrări în care titlul introduce elementul de naraţiune caracteristic întregii arte
socialiste până în anii '70.
Naraţiunea nu este conţinută imaginii, ci adaugă din dorinţa de precizie onomastică ce plasează
lucrarea în contextul exact ce i-a servit drept sursă de inspiraţie (locul de muncă, profesiunea, numele şi
prenumele eroului).
Titlul devine element important ca factor adjuvant, alături de abundenţa şi varietatea iconografică şi
situarea într-un context familiar. V cstimen taţia personajelor, atitudinile lor, atributele obiectivale noi,
nedefinite, cer un titlu bine închegat (Mircea BăJău - "Montarea provei" sau "Energie nucleară în industrie" Gheorghe Boţan)
Personajul feminin este prins în aceeaşi sferă a muncii, ceea ce-i va modifica personalitatea la toate
nivelele de descriptivitatc a imaginii (strat social, strat ideologic, simbol). Femeia devine element activ,
omniprezent, având atribu ţii social-economice similare cu cele ale bărbatului, ceea ce presupune o mare
diversitate de tipuri fizice de vestimentaţie şi atitudine. Personaj robust, cu fizionomia voluntară, îmbrăcată la
fel cu bărbaţii (lucrătoare în mină, în tablourile: "La fabrica de şamotă" al Corneliei Daneţ, ''La fabrica de
pâine", "Filatoare" ale Evei Cerbu), silueta este investită totuşi cu atributele feminităţii.
Legate de perioada anterioară, trăsăturile semnificând revolta, înfrângerea, refuzul care ţinc de
perioada luptei revoluţionare a clasei muncitoare înainte de 23 August 1944, rămân elemente de compunere
într-un montaj în baza unor fapte receptate indirect şi tardiv. Apare mitologia vi zuală a luptei muncitoreşti, cu
toate caracteristicile pc care conceptul de mitologie le implică: baza reală, transpunere dublă-narativă şi
simbolică .

Atitudinea politică (bra~ ridicat, pumnul strâns, trupurile căzute), arme sau unelte-arme (ciocanul)
corespunde tematic acţiunilor din istoria mişcării muncitoreşti a anului 1933 până la insurecţia din august
1944.
Aceasta este însă depăşită pentru perioada postbelică, chiar începând cu deceniul cinci-şase,
preferându-se ca teme predilecte industralizarca (modernizarea, automatizarea) - "Şlefuitori de nave'', Vasile
Cclmare, "Cazangii" Gy. Szabo Bela, "În Oţelărie", Gheorghe Ivancenco.
Ideea călăuzitoare a naraţiunii plastice rezidă în extragerea unui eşantion dintr-o personalitate aflată în
plină desfăşurare.
Compoziţiile tradiţonale ce se bazau pe atributul atitudinal reiau tema alianţei muncitoresc-ţărănească
- intelectualitate. Ea este plasată într-un context care dă o clarificare momentului istoric (împroprietărirea
ţăranilor, răspândirea ideilor colectivizării, mecanizarea).
Rezultă trecerea de la planul simbolic la cel concret, de la idee la acţiune, de la proiecţia abstractă la
realizarea cotidiană a unui deziderat istoric.
Atributul obiectual, legat de atitudine, capătă o varietate de fonne generate de diversificarea
profesiilor ce intră în zona de preocupare a artei; semnificaţia lor este legată, fireşte, de acţiunea fizică.
Atributele tradiponale de mare foqă conotativă şi marc răspândire (ciocanul, târnăcopul) nu dispar,
dar ponderea în favoarea altora: oţelarul (idealul lumii industrializate), având ca accesoriu lingura de probă cu
coada foarte lungă şi ochelari (Cornelia Daneţ - "Oţelarii").
Sudorul şi atributele sale - masca ş i aparatul autogen este deseori un motiv frecvent.
Alte atribute sunt ciocanul pneumatic, cleştii, aparatura electronică (tablouri de comandă, manete,
butoane) care au o valoare documentară şi o certă importanţă în compunerea imaginii, dar încarcă şi mesajul
plastic, sugerând o etapă a permanentei construcţii, a asamblării în firesc, a efortului colectiv.
Sugerarea desăvârşirii personalităţii muncitorului care tinde spre a deveni un om complex, ce îmbină
activitatea fiz1că cu cea intelectuală, recuperând handicapuri, constituie un alt element al artei postbelice
naţionale. El ajunge de pe băncile şcolii pe care o parcurge la o anumită vârstă în postura muncitorului căruia
îl sunt asociate atributele obiectuale corespunzătoare (planşeta şi rigla, microscopul, pensula).
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Fabrica revine cu insistenţă în motivul plasticii postbelice, mediul, descrierea sa amănunţită primează,
figura umană devenind uneod un element de stafaj. Scara la care se fixează raportul om-maşină, om-fabrică
este diferită de cea din societatea burgheză, unde predomină mentalitatea că acestuia îi revine rolul de a
schimba lumea; gigantismul construcţiei din societatea comunistă semnifică o nouă ordine, politica
industralizării şi economia politică socialistă - Ştefan Szonyi, "Lwnină pentru uzină".
Oraşul este sporadic figurat, el fiind conturat de aspectul constructiv, şantierist, imaginea schelelor
sugerând urbanizarea (Ion Petrovici - "33 desene de la fereastra mea", Marcel Chirnoagă "Cresc păduri de
schele").
Peisajul industrial amplificat prin eliminarea stafajului este altă formă predilectă a artei socialiste.
Artiştii preferă stilizările şi meditaţia plastică suprapusă motivului (Henri H. Catargi - "Şantier''). Armonizarea
plastică a acestui artist de stuctură clasică transgresează motivul.
O altă etapă este etapa decorativă, care se dezvoltă pornind de la ambient. Preferinţa pentru anumite
stiluri (Cazangeria-Geta Brătescu, Iulian Olariu, Ion Nicodim) sau anumite unelte (lingura oţelarilor) se
explică dincolo de raţiuni simbouce prin posibilitatea de a se transforma atributele obiectual în motivul unui
joc plastic de factură preponderent decorativă. Există aici o doză vizibilă de formalism.
Arta anilor '70 priveşte muncitorul ca pe un element totalmente integrat unei societăţi care şi-a stabilit
drept valoare fundamentală munca. Muncitorul nu mai rămâne unicul protagonist al ordinii sociale existente,
ci unitatea colectivă, societatea ca organism, cu cerinţele, naţiunea este personajul colectiv.
O tendinţă nonconstructivistă, care presupune utilizarea limbajului simbolic şi narativist este
descrierea peisajului, decorativismul motivului industrial şi tehnic.
La Georgeta Borusz, Radu Stoica, Ion Biţan, muncitorul este elementul familiar, unit într-un tot
indestru~tibil cu ceilalţi. Arta funcţională în plan ideologic îl aşează în contextui general.
Intreprinderea noastră se opreşte însă la perioada dinaintea lui 1989 şi vizează doar aspecte din arta
socialistă şi perioadele sale de apogeu, ce au constituit elementul forte în modelarea personalităţilor artistice.
De aici subterfugiile la care a apelat artistul, deghizat în Saltimbanc, Arlechin, Icar, care constituiau, la
un nivel mai profund, paravanul dincolo de care izbucneau în puseuri, refulări cu iz sălciu.
Scopul nostru va fi, deci, dublu: de a expune fapte istorice şi de artă, de a da o interpretare mai
precisă celor mai semnificative dintre acestea şi de a încerca să creăm, urmându-le dezvoltarea, instrumenteimagini critice care să înlesnească analiza lor.

Societe socialiste et art socialiste

Resume
Les particularites de /'art 1110/dave qui ont ite imposies par IEcoie de /art de Jasry induent des renouve/les
concernantes /'aspect ontologique.
Du point du vue mopholo,gique, on peut mettre en ividence le sens vertical - ascendant de la plastique moldave et
l'Z:wpact de /'art sur l'histoire.
La pitiade dont nous nous rapportons c'est la piriode de /'art socialiste. Pendant cela, i! s'agit encore de /'art inter - et
postbilique qui a ite ana!Jsie immidzatementjusqu 'aux annies '50. La particulariti de cette art est son caractere sţylistique et
rymbolique, et conmtant comme facture sţylistique, repertoire iconographique, composition.
L'arl socialiste change la composition d'un seul personage avec l'image du personage colectif, en amplifiant le message
idiologique, politique et soczaL
Le portrait de l'ouvlier triontphe et pactise avec l'iliment na"atif caractiristique de l'entiere art socialz!te jusqu'aux
annies '10. T-e risultat est le passage du niveau rymbolique vers /'un plus ric4 de /'idee vers l'aciion, de la projection absolute vers
le concret.

Ajanlasok egy uj, korszerii Papp Aurel
monografiâhoz
Banner Zoltdn

1. Mint az els6 Popp Aurel monografia tarsszerz6je, mindenekelott azzal a vallomassal es
nyilatkozattal tartozom a Szatmar Mcgyei Muzeum rutai mcghirdetett, PoppAurelfest0m1iviszis kora cfmet
viselo konferencifoak, hogy 1968-ban, a Meridiane Kiadonal megjelent konyviink felett eljart .az id<), a
korszerli muveszettortenet-fras mai szemszăgebol nezve ez egy kimondottan rossz monografia - ezert
azt tartanam tanacskozasunk legertekesebb ercdmenyenek, ha valaki, fiatalabb szerz6 kedvet kapna cgy
uj, modern Popp Aurel-monografia clkeszitesere.
Hangsulyo:tnam: czt a velemcnyt nem egyeztettem Raoul Şorban Cmal, aki az 1968-as kănyvet
tulajdonkeppen formaba ăntătte, megszovegezte. Az 6 velcmenye tehat termeszctesen mas, va16szinuleg
lenyegesen kiilonbozik az enyemt61.
Harminc evvel az els6 Popp Aurel-monografia megjelenese utan, talan ill6, szâmomra pedig
egyenescn presztizskerdes rajekoztatni a szakmai kozvelemenyt nchany alapvet6 vonatko7.asr61.
a.) Meg 1957-ben, tehat nagyon 6atalon es kezd6 muveszettărteneszkent ert az a mcgtiszteltetcs,
bogy a bukaresti Allami l rodalmi es Muveszeti Kiad6 felkert egy Popp Aurel-monografia mcgirasara. A
magyar nyelvii muveszet:i konyvkiadas ckkor sziiletik meg, kercsi a helyet, profiljat, dimen:d6it a romaniai
kiacl6i hal6zatban, ha tehât megjelent volna, az egyik legkorabbi kiadvany lenne. De nem jelent mcg,
elfektettek, majd korrekci6s javaslat nelkiil viss7.akiil<ltek, amikor a kiad6t atszervcztek. Nem is volt az
egy j6 kezirat Viszont cgy j6 monografiâhoz sziikseges adat es informaci6s bazis a birtokomban volt,
hiszen rendszeresen latogattam a muveszt evcken at, aki apam raj7.tânara volt a Szatmari Katolikus
Fogimnaziumban, megkcdvelte fiatalos er<leklodesemet, s amikor (mcg elteben) mas muveszctt6rtenesz
jelentkezett, hogy konyvet frna rola, azzal utasitotta el hogy ezt a feladatot 6 csakis ream bizza. Halala
ucin is jârtam a hizhoz s lajstromba szedtcm keziratos hagyatekat, amely azonban mar nem az en
leltârom szerint keriilt a szatmâri Allami Leveltarba. (Ezt, s hogy rengeteg ertekcs dokumentum eltunt
vagy lâppang, onnan tudom, hogy amikor 1976-ban az irasaib61 osszea!Htott Ez is efet volt... cimu kotetet
szerkesztettem, es szemelyes kapcsolat reven sikeriilt ujra bepillantanom keziratos hagyatekaba, mar
semmit sem talaltam ugy es ott, ahogy es ahova co csoportositottam 1961-ben a7. oneletirâs fejezeteit. A
kotet egyebkent 1977-ben jelent mcg a kolozsvari Dacia Kiad6 gondozasaban, s el6szavaban valamint a
jegyzetekben igyekezterrl immar a sajât Popp Aurel portr6mat korvonalazni.)
b.) Raoul Şerban tudott a7. cn keziratomr61, s amikor a hatvanas evek kc)zepen a Meridiane
Kiad6 megbfzta a monografia elkeszitesevel, · cngem kert fel tarsszerz6nek. A munkamegosztâst. is
megh?-ttârozta: 'f6l~m keri' az eletrajzi anyagot, az elemzest, a konyv ideologiajat pedig 6 kes7.iti el, illetve
veglegesfti. fu en keziratom a palyakezd6 tapasztalatlansaga, a Raoul Şorbane a hatvanas evek szocreal
szcmlelerenek es ideol6giai kăvetelmenyeinek a kovetkeztcben teritette el a Popp Aurel palyakepet a
s7.akmai feldolgozâs vonalar61 a7. cletrajzi-, politikai-, szocialis elemek arânytalan kihangsulyo:dsa
iri~yâban. A mai, strukturalista elcmzesi m6ds7.erek szemszogeb61 ne7.VC a monografia ugyan erzekeltct.i
a muvesz rendk.fviili tehctsegenek a dimenzi6it, meggyoz6 bizonyitâsa helyett azonban vulgaris, Idro I
k()riilfr6 kommencirok kozegebe helyezi a muvcket R Şorban gyakorlatilag kritika neTkiil elfogadja cs
vh:sgâ16dâsainak vezerfonalakent alkalmazza N. Torut7.a 1927-es mondatat: „nu („.) un simplu pictor cţea ce i-ar displace pînă la jignire „. - ci („.) un activ propagandist al marxismului." T onitza ebbcn es
mas frăsaiban Popp Aurelr61 sokkal lenyegesebb cs ărnyaltabb jellemzest fogalmaz meg, amelyre sokkal
hitelesebbeo. lehetctt volna fclepiteni a szemelyiseget es a paJyakepet.
2. 'Egy uj Popp Aurel monogrifianak eppen C7. lenn'e az ds6dleges es a.Japvet6 feladata: a hamis
s7.cmelyisegkep korr~kci6ja.
Ugyanis min'cia7. teny · es val6sâg, arnit az eddigi mcgjelent dokumentumok kihangswyoznak: a
muvesz val6ban rendkfviili szociălis erzekenyseget hozott gyermekkorib61, s hordozott egesz eleteben.
Ezcrt koranak tărtenelmi esemenyei sohasem hagytak kozombosen, s mivel eleg tisztan (de nem
marxistakent!) latta es ertekelte az utols6 50 ev (pontosabban az 1914-tâl az otvenes evek vegeig terjed6
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idâszak) meghatiroz6 folyamatait, nem âtallott tevekenyen, cselekvâen, politikuskent vag}'
„neptribunkent" is rcszt vâllalni a kozeletben. Ez a helyzet nem arra ad alkalmat, hogy a
muvcszettortenet „triumfâljon" es iinnepelje a Mestert, hanem arra, hogy sajnâlkozzon a kozeleti
szereplesre elfecserelt ido miatt, amit inkabb a festeszetre kellet volna forditania.
Szerencsere politikai es tarsadalmi szerepvâllalasa, s czek eletrajzi ·VOnatkozâsai nem direkt es
kozvetleniil csap6dnak, kepzodnek le muveiben, hanem szimbolikus es expresszfvI ex:presszionista
formai âttetelekben .
Eppen ebbol vonhat6 le szemelyiscgenek egyik dominâns von:isa: vizionariussaga, profctikus
latomâsai, egyfajta elvont messianizmusa, ami egesz, ugynevezett „hatcos", „militans" tematilcijat, illetve
a kifejezcs ikonografiai moduljait meghacirozza es megmagyarazza.
Ez a csodâlatos emberi es muveszi erzckenyseggel felruhazott alkot6, amikor az embeciseg
megvâltâsâr61 beszel, ir, sz6nokol, igazab61 a sajat megvâlcisâert kiizd, s csak oregkorâban tudatosodik
benne: ha cz maradektalanuJ sikeriil, az emberiseg megvâltâsâhoz is hatekonyabban jârulhatott volna
hozzâ.
Ebb61 szinte logikusan fakad szemelyisegenek mâsik fă vornisa: az emberi es muveszi igazsâg,
tisztesseg, becsiiletesseg, kovetkezetesseg
orok ervenyeben val6 mcggyozodese s eziranyu
elkotelezettsege.
V egiil ugyancsak szoros osszefuggesbeo, hiszen a nagy egyeniseg illemkepeben minclig minden
mindcnnel ăsszefugg, kovetkezetes rend uralkodik, kăltoi-lirikus-elegikus alkata, amcly a legdrâmaibb es
(formailag, kompozfcionâlisan) legkontrasztosabb motivumait is ithatja, ertclmezi. „Hiaba na, igen
komplikaltul sziilettem, aki ne.m tudok sem a festeszethez, sem a szobraszathoz, sem az irodalomhoz
sem az epiteszethez teljes mivoltomban hozzâtapadni, mert engcm ugy sziilt az Edesanyam, hogy
mindczeket annyira szeressem, mintha mindegyik hozzatartoz6 tiizet adnâk eletemnek ... - frja Mohi
Sândornak Kolozsvirra, egy 1957-es, tehât halâla e16tt hârom evvel fogalmazott leveleben. (Lâsd Popp
Aurel hagyatek, szatmari leveltir.) Mirpeclig aki ennyi sokfelevel foglalkozik, az mindenesetre azt a
lâtszatot kell, hogy felkeltse embertârsaiban, semmihez sem ert. Talan majd egyszer lesz olyan embcr is,
aki mindezt jobban fogja tudni, meg tudja îrnj, s tobb erteket fog tudni javamra frni, mint amenyit en
tudok ma megmenteni a magam javara. (Ezt az embert kcressuk konfei:enciânkkal! B.Z.) ( ...) Ezek a
tUlsagosan sokoldalu kepcssegek, ezek voltak megoloi minden sikereimnek, mert ezekhez sem az anyagi
boseg, sem a koriilmenyeim nem segf tettek, az emberek peclig lâtva a hol erre, hol amarra csapong6
megnyilatkozâsaimat, fogcik magukat, s beinkadrâltak festonek, holott Ci:! nem vagyok festo, hancm
egyszerlicn k6lt6~ (Banner Zoltdn, Ez is elet volt ... , Bukarest, 1977) aki hol festeszetben s hol epiteszetbcn
vagy politikaban nyilatkozom meg, s ha eppen ugy kivânta a megelhetes, akkor meg a keramiaban îs
„nyilatkoztam", „termeltem", de sohasem annyit s olyan nagyot, amilyenre a Tcrmeszet alkotott !".
3. Ezzel a szemclyisegrajzzal at is terhetiink a palyakep,
muveszi egyeniseg kutacisânak a
feladataira.
Mert melyik ujkori muveszeti mozga!om kepvisel6jet jellemzi: a.) a vallasos, kereszteny, szociilis
erzekenyseg, b.) az ehhez kapcsol6d6 jelkepcsseg, szimbolizmus (pl. az Elet keresztje, a Kitaszftottak, az
Uj Krisztus, stb.), a kezmuvcsseg , tehat az iparmuveszeti cs nepmuveszeti fogantatasu târgykeszft6
vonzalom, c.) ·a ra jellemz6 rajzi, grafikai dinamizmus, âltalâban a voOaJ-, szin- cs formakezeles barokki.g
fokozott feszftettsege, ha nem a szecesszi6 muveszetet? A 68-as monogrâfiâban elofor<lul a fogalnm, de
meg annyira sem hozza oszefuggesbe az eletmuvet vele, mint Paul Constantin, Aria 1900 în România cimu
szecesszi6torteneti ·antol6giâja, aki eloszâr âllitja he a Popp Aurel-jelenseget az impresszionizmus es
avantgarde kozotti „ belle epoque" bazai „kcpviseleti rendszcrcbe". Melyrehat6bb elemzesre azonban kello ismcretek biânyâban - 6 sem vâllalkozhat. Popp Aurel legkozelebbi monografusânak azonban azt
nem szabad megkeriilnic. Hiszen ha a Mester szociâlis es politikai vagy eppen szellemi-muveszeti
erdekvedelmi kiizdelmeinek a melyere pillantunk, nem nchez megtalâlni a lelki es magatartasbeli
megfelelest John Ruskin es Wilhelm Morris meggy6z6d6sevel, miszerint a muveszet reformja
elvâiaszthatatlan a tarsadaimi meglijulâst61. Es noha sajat maga sem fgy erzekeli, az az osszmuveszeti
torekvcs , amelyet a fennebb idezet levelben szinte tetelesen kifejt, vagyis festeszet, grafika, szobrâszat, .
epfteszet, kerâmia, frâsbeliseg egyiittes (vagy egymasutâni) muvelese, ugyancsak olyan szecccsszi6s
jelenseg, kovetelmeny, amely csak a legnagyobb nyugati. szeccesszi6s muveszeket jellemzi, l.egfennebb
akkor, amikor ez Popp Aurel palyakeper meghatârozz.a, ':1âr tUlhaladott mîiveszettărteneti mozzanat
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Dehât megszoktuk, hogy Kdet- es Kozcp-Europa tersegcben valamennyi eur6pai muves7.ettorteneti
valtozâs nemi fâziseJtol6dâssal ervenyesi.il.
De abszolut szeccesszi6s jelenseg az a kifejezesbeli m6dszerkent, strukturâlis elemkent is
kimutathat6 celzatossâg, vagy talan osztonosseg (?) amikent minden emberi megnyilvanulâsban a
h6si/h6sics vonâst emelte ki, vagyis az embert szenvedesei es ereje felfokozasâval isteniti. Innen (es nem
a reneszânszb61) a legnagyobb Jendtiletbcn va16 abrâzolâs elve (gondoljunk a Kirâly bikak verekszenek
allat-, vagy a Fadontă kepek emberalakjaira!). Es innen az a finom, alig kovethet6 attlines a szeccesszi6s
rajzi duktus uralta grafika.i meghatarozottsagt61 az expresszionista festoisegbe.
Nem utols6 sorban az a "grafizmus" is alapos vizsgâlatot igenyel, hiszen egy korabeli cikkeben
Lyka Kâroly - fronton mukod6 haditud6sit6 muveszek tevekenyseget veve alapul - az Osztrâk-Magyar
Monarchia akkori ker legbravurosabb rajzol6jakent emlftette Marton Ferencet es Popp Aurelt. Rajzaiban,
metszeteiben, meg oregkori, tortenelmi kompozfci6vâzlataiban is a szeccesszi6s kor minden megel6z6
kortol elszakadni kivan6 szcszelyes duktusa is tetten erheto, s nemcsak a sokat reprodukilt, tehât
kozismert nchany grafikai muben - 1911-es Onarckepe, Anya gyermekkel, A kapitalista ipar, Uram vedd
el T6lem a keseru poharat, vâzlat a Szibfoai temetes-hez, stb. - hanem mondhatni valamennyi rajzaban
es metszeteben. (Nem igen irtuk le Ferdinand I Iodler es Oscar Kokoschka nevet muveszetevel
kapcsolatosan, pedig nem artana az âltaluk kepvisclt emberabrâzolasi modellekkcl is osszevetni Popp
Autel figurativ mitol6giajat.)
Ami pedig expresszionizmusât illeti, akârmilyen kiilOnos, nem nyugat-eur6pai utjainak a
muveszeti elmenyeiben kell keresni a kulcsot, hanem nagybânyai kapcsolat:iban. Paul Constantin mar
emlitett, 1972-ben megjelent konyveben hacirozottan râtapint pâlyakepenek nagyb:inyai retegere, majd
Almâsi Tibor kiilon tanulmânyt szentel Popp Aurel Nagybânyân es Fels6bânyân eltoltott cveinek es
kepeinek a Nagybânyai festeszet a ne6sok felleptetol 1944-ig dmu 1992-ben, Miskolcon rendezett
kiâllitâs antologia jellegG katal6gusâban. Ugy gondolam ezeknek a kutatâsi eredmenyeknek es
gondolatoknak a folytacisâban hangzik el jelen tanâcskozasunk Almasi-eloadasa, ezert e tekintetben neki
adnâm ât a sz6t. Puszcin annak a lâtsz6lagos onellentmondâsnak a feloldasâra tennek kiserletet, ami
Popp Aurelnak a nagybânyai festoiskola jelentoseget lebecsii.16 frâsbeli es sz6beli kijelcntesei es harsog6
nagybânyaisaga kozott feszill. A muvesz altalaban minden rokonsâgot tagadott valamenny1 kortars
irânyzattal vagy szcmelyiseggel. Nagybanyâval pcdig igazab61 csak akkor ismerkedett mcg, amikor ott
sem Reci, Holl6sy, Ivanyi Grtinwald, Ferenczy Kâroly es Thorma Janos finom naturalizmusa uralkodott,
hanem a ne6sok forradalma. Amikor Nagybânyat tagadta, mindig az 6 fiatalkoraban mar tulhaladott
festostilust tagadta, abba viszont, amit a nyugatot jart neosok honosftottak meg a Kereszthegy alatt, sz6
nelki.il bekapcsol6dott, anclkiil, hogy rudta volna: ez a modemseg is elkepzelhetetlen lett volna KeletMagyarorszâgon Cz6bel, Krnetty, Boromisza Tibor, Ziffer, Klein,Jandi es a tobbiek nelki:il.
Nem artana azonban egy uj fogalmat is kori.illrni Popp Aurel festeszetevel kapcsolatban. Annak a
couleur local-nak a zamatat, illa~t, legkoret, amivcl szukebb pâtriajânaku, a Partiumnak allft emleket Az
Avas, Mâramaros, Szamoshât, Ermellek, le Biharig kirun6 kismestereket taplâlt, tclftett, lelkesitett igen
finom impresszionisztikus es posztimpresszionista motivumokkal, hangul~tokkal, lcgkori- es
fenyjelenscgekkel (most csak peldakent cmlitenem az ugyancsak szatmari Litteczky Endret, T6th Gyulat,
a kozben Pcstre civozott Zolnay Gezat, 6csvar Rezsot, a fiataiabbak koziil Olajos Belit, Szatmari
Agnest, s ugyanugy Nagykaroly es Nagyvarad tersegenek nem egy festojet); de - mar csak rendkivtili
tehetsegeneJ fogva - senki olyan festoi Partiumot nem tcremtett, mint cppen 6.
Summa summarum: egy uj Popp Aurel-monografiaban a narrativ, elirodalmiasftott,
elszociologizâlt pâlyakepet fel kell valtania a korszeru szakmai eletmu-elemzesnek.
4. Am ha Popp Aurel emberi szemelyisegeb61, jellemkepcbol igyekezttink kikovetkeztetni,
levezetni, magyarâzni az or ert stiliris hatasok illerve osztonos szemleleti azonosulasok logikâjat es szâlait
- vegezettiJ az eletmu osszetettsegebol, gazdag szinkepebol es persze minden fajta portalanit6, megujft6
elemzesbol is sztiksegszeruen kirajzol6d6 eszmei-szellemi-târsadalmi-muveszetszeret6i ertekeib61 ujra
vissza kell kotntink a szâlakat ahhoz a sajatos kiiidetestudatho~ amely val6ban (mint tanâcskczasunk
temajaban megfogalmaz6dott) a kor, az 6 kora toltott meg tartalommal, s ki kell hangsulyoznunk e
kiildetestudatnak azon elemeit, amelyek a muvesz korabelisiget, huseget sajat kora problemiihoz mâig
ervenyes korszerilsiggel ruhâzzâk fel.
Sajnâlnam ha egyesekben visszatetszcst keltenek, de nyiltan ki kell mondanom: e korszeruseg
kapcsin Popp Aurel erde!Jisig es demokracia eszmenyere gondolok. A ker fogalom ma is elvalaszthatatlan
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egymastol. Meg egyszer, es ujra meg ujra bele kell merulnie az uj Popp Aurel kutatonak a szatmări
lcveltarban vagy magarurattarakban 6sszegyujt6tt, megmentett levelezesbe s nemcsak feldolgozni, hanem
megtanulni azt a magat61 ert6d6 termeszetesseget, amivel Octavian Gogaval, Emil Isackal, JYlibai
Beniuckal, Aurel Ciupeval ugyanarr61 a hazaszeretetrol, szulâfoldtiszteletr61, kulturafeltesrol, etnikai
beker61 s6t testverisegr61 cserelt eszmet, mint K6s Karollyal, Szentimrei Jen6vel, Benedek Elekkel,
Tamasi A.ronnal vagy Berger Marcellel es George Fischerrel. Szemelyesen nekem, es a cinkos nevetest
visszafolyt6 elvezettel meselte: a magyar nacionalizmus idejen Aurel Poppkent, a roman nacionalizmus
idejen pedig Papp Aurelkent szignaltam kcpeimet.
Ezt az erkolcsi vfrtust kell megtanulnunk t6le, ha az ujra k6rvonalaz6d6 k6zep-eur6pai szellem
kulturalis terkepen Szatmar nagyvaroskent kivanja jeloltetni rangjat.

. ,.

Cum se vede azi

creaţia interbeli că

a lui Aurel Popp
Cornel Crăciun

"Deşi a lăsat o operă care s-ar cere numărată printre valorile artei plastice româneşti din pri111ajt11nătate a secol11l11i XX,
l111rel Popp flii t1 fost Îtlcă redat act!lalită/ii" 1 • Fraza de debut a singurei monografii ce i s-a dedicat până acum artistului
are menirea să incite curiozitatea artistului, cercetătorului pornit să verifice, pe ba:ta mărturiilor directe,
autenticitatea tratării interpretative a creatorului citat
Parcurgând informaţiile biografice referitoare La Aurel Popp privind perioada interbelică - indiscutabil cea
mai fertilă epocă a sa - distingem câteva constante.
În primul rând, implicarea sa evidentă în mişcarea socialistă a anilor '20-'30, deputat în parlamentul
Republicii Sovietice Ungare de la finele primului război mondiaJ2, el îşi confirmă ataşamentul la ideile marxiste prin
intermediul articolului publicat de Nicolae Tonitza într-o revistă de specialitate din capita lă 3 , respectiv prin
ini~ativele organizatorice sindicale din deceniul patru 4 • Tematica abordată de creator se resimte de pe urma
combativităţii sale sociale. Solidaritatea de grup muncitoresc şi subiectul antirăzboinic reprezintă două direcţii
urmate consecvent pe durata interpretării mesajului creator.
În al doilea rând, referindu-se direct la producţia artistică a anilor interbelici, trebuie să remarcăm diluarea
cantitativă şi calitativă a acesteia. Mai putem nota participarea la Salonul Oficial de pictură şi sculptură bucureştean
din anul 1926 şi o expozi~e concluzivă la Cluj, în anul 1937, recenzată de V. Babeş .
Un al treilea segment al imervenpci noastre arc în vedere dimensiunea interpretării exegetice la adresa
creaţiei lui Aurel Popp. Cu excepţia fragmentului de text publicat·de Emanoil Bucuţa în cuprinsul interventici sale
comemorativeS, consemnate la un deceniu de la Unirea din 1918, nu a apărut nimic consistent pc durata vieţii
artistului! Recolta este în continuare "subµre" şi după trecerea creatorului în nefiinţă: o monografie în 19686, un
catalog de expoziţie în acelaşi an7 , prezentarea succintă din sinteza "Picrura românească în imagini".
Plecând de la situaţia constatată şi expusă anterior, ne propunem să subliniem - printr-o analiză bazată pe
texte verificabile - evoluţia celor trei constante ale anilor interbelici: surprinderea factorului ideologic, participarea
la marile manifestări expoziţionale şi dimensiunea exegetică vizând opera lui Aurel Popp.
Substan~a articolului pe care i-l dedică Nicolae Tonil:ta în primăvara anului 1922 este semnificativă din
perspectiva solidariră~i profesionale şi ideologice ce-i animă pe cei doi creatori. Nu ne interesează aici poetica, atât
de proprie interpretărilor cronicarului Tonitza, ci pozi~a pe care şi-o asumă Aurel Popp în dubla lui calitate: de
artist şi de conştiinţă a epocii. Din tihna atelierului său, artistul sătmărean ne oferă un veritabil credo personal,
inserat· ca atare de Tonitza în cuprinsul articolului menţionat, pe care-l reproducem spre edificare: "Nt1 stmtpictor:
N11 s1111t deloc arli.rl. Am treZflt că Jtml. Vre11Jea m'a dmuinfit şi ·111'a111 f!ltors, t111 mnilit, dar re11ăJc11t, acolo 1mde trebile să se
Întoarcă toată l11111ea: la 11111nca 11111ilă şi cinstită. .. ·
Aria e 1111 lux, deci o i1111tilitate dă1111ătoare, atâta timp cât n11 <fiută, direct şi imediat, la sporirea şi crislaliZf1rea
crJ11ştiin/ei Îll 111a1de omeneşti, toate. O a.sifel de Artă, - adică o Artă care să aibă avânt11l 111ieipredici, ori 11etezjmea tăioasă a 11nei
;pade - m1 p11te111 face astăzi. Ne-ar închide. Şi predica şi spada s11t1I deopot1ivă de prinlqdioase pentm siguranţa statului - dind
1111 s1111t puse frr' sen!ÎaiJ/ bandelor cari explbatează 11orod11/.
Ave!ll aşa de 11111~ti artisti fn /ara aceasta - şi pret11ti11deni. Aşa de 1J111lţi - şi t1tâtea ;l11gi! !11 fiecare artist, o sh11,ă!
Fă11riţuri doomri agreabile şi picante penim slofllamrile putrede ale nababilor trândavi.
Ave111 o artă comptă şi compătoare, o arid a parazjti.f!l111!td .fll/Jra satiifăet1I. Ne-ar treb11i 1111a Prf!f1111dă, //117111ltoasă,
11aj11ică; o artă fn care să Je oglindească fonnidabila jră1J1ântare inli1J1ă din s11jlet1d noroadelor toate, fn care să clocotească strigătul
dtrpă dreptatea cea mare, de m11lt aşteptată, şi vuet"/ 11ăpraznic alfor/ei mrate ce stă fnle111ni/ată fn adâ11mri. Eu aJJl încercat .
Societatea acl11ală 1111 primeşte fnsă o ase111enea artă, care-i t11lb11ră tihna intesti1111/t1i gros şi-i strecoară in s1eflet o spaimă
J/f(pidă. Aria 111ea nu erajăet1lă penim b11c11riile grase ale b11rimlt1i şi nici n11 se p11nea in shgba înt1111erimlui, savant distrib11il ca 1111
11arcotic necesar stăpânirii, în obştea cred11lă şi b1111ă ca o vilă.

1 R>oul ŞORBAN,

Zolllln BANNER,ANrt/ P~p, Meridiane, Bucureşti, 1968, p. 5.
Cf. Vasile ORJ\GU"f, Vasile rLOREA, Dan GRIGORESCU, Marin l\.UHALACHE, Pitturo TOma//tasui in 1111o!lni, Mendiane. Bucureşti, 1970, p. 214.
>'.'\icolac N. Tonitza, Aurtl Popp, în "Artele Frumoase", I, nr. 3-4/martic aprilie 1922. p. 33-34.
.
•În colaborare cu i02n lnonna a oq,=izat, la Baia bhre intre 14-15 iunie 1936, Congresul artiştilor pla.•tici din TransiJ,,ania ş1 Banat. Ca ur:nare a respecti\'ci
iniţiath·e, s-a dorit ori,'llnizarea sindicatului societăţii "Amicii artelor" şi a cooperntivei artiştilor dia Transilvania şi Banat, ambeic orgar>jsme nefiind '~r.bile, cf.
ŞORBAN, BANNP.R, op. cit., p. 34-35.
·
.
S Emannil BUCUŢA, l'itl11rii, 1rolpt11nJ, nrhi1ut11r1i, grufiCti f11 ]mn1i/11tinin dHj>n Unire şipuţin fnoinle, în "Transilvaroa. Banatul, Crişana, Maramure~<J î !'18-1928", voi.
IJ, Culturn Naţională, Bucureşti, 1929, p. 1231-1242. Referirile!• Aurel Popp""' fac la p. 1240.
• ŞORBAN, BAN:-:ER, op. ni. De wnarc-.i.t că Raoul Şorban publică un text similar la Budapesta, în anul 1978.
• Mincul de artă Ouj, C!.xpoz!fia rrtroiperlitti Amrl l'opp, Ouj, 1968, studiu iatr{Xluctiv de Ncgoi!2 LĂPTOJt.: şi Tlcana SZABO. p. 5 8.
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.'fi iată-mă reÎ11tors la mmrca mea simplă, cea c11mtă, cea fără nebunie: la munca tmmcitoml11i de străchini, pmtm
i111ediate ale vie/ii...
În feltll acesta !mi '!}111 efectiv m11et111L Căci toată sati.ifacţia 011111/tli în aceasta se rEZflfllă: săfie de fa/os aproapel11i..."8
Mărturia lui Aurel Popp este o completare binevenită la expoziţia clujeană intitulată "Collegium Artificum
Transilvanicorum", derulată între 20 februarie şi 20 martie 1921. Ini ţiator al manifestării, alătmi de Emil lsac şi
Ioan Tborma, artistul sătmărean se impune ca o autentică valoare în epocă. Cantitativ (32 de lucrări dintr-un totll
general de 327 câte au fost prezentate cu acel prilej) şi calitativ, aşa cum va rezulta din parcurgerea cronicilor de
specialitate ale vremii, Aurel Popp se plasează în prim plan. Dincolo de deziluziile pe care le încearcă un artist în
confruntarea cu oficialitatea timpului său, se poate decela încrederea în puritatea mesajului creator perfect asumat.
Textul preluat din Tonitza este relevant şi clin perspectivele teritoriului sociologic şi psihologic al opţiunn
interpretative.
Participarea artistului la Salonul de artă ardeleană din anul 1921 rămâne un moment de referin~ă în
evolupa creaţiei sale. Prima prezen~ă la o manifestare de maximă amploare are loc la vârsta deplinei marurit.i~.
Aurel Popp face acum dovada marelui său talent, care se va confirma - dar la un nivel mult diminuat - în anii
următori. Paradoxal, această primă reuşită funcţ.ioncază ca un reper inhibitoriu: toate referirile ulterioare la
momentul 1921 constată accentuarea elementelor creatoare nebrative semnalate în cronicile amintitei manifestări
expoziţionale. Aurel Popp nu mai progresează şi, ca urmare probabilă, îşi limitează treptat participarea la acrivităţile
de profil.
Masiva contri buţ.ie plastică clin a1rnl 1921, cu cele 32 de luc rări, este analizată în presa clujeană a epocii.
Primul "semnal" provine din paginile ziarului "ÎNFRĂŢIREA" şi el apare la relativ scurt timp după vernisaj.
Semnând cu iniţ.ialelc N.G.T., autorul cronicii oferă un comentariu stric constatativ, fără vreo valenţă interpretativă,
fapt cc sugerează amatorismul respectivului personaj: "... Ochii curioşi ai vizftatorilor se pot opri desif!.ur mai Î11de/1111g astijJra
lucrărilor d-/11i Aurel Popp. Fără să isbească privirea pri11tr'u11 joc capnCios de Ctiloare, d-sa ţinteşte ad111irafia oricui prin fact11ra
viguroasă a due111t/11i, prin colorihtf tem, dar expresiv şi, 111ai ales, prin f11treb11in/area simbol11l11i, etici cele n1ai preţioase b11&ăţi ok
sale, ulfă.ti{â11d aspecte cari cu grw se pot raporta la realitate, a11 î11fek.r tainic, ce le Î11vă/11ie fntr'o alr!lo.ifmi mistică absorha11tă. .. "9.
Intr-un alt text cu referinţă la evcnimentuJ plastic clujean, conţ.inut în cotidianul "PATRIA", Eugeniu Est
evidenţiază - la modul superlativ - dimensiunea talentului lui Aurel Popp şi fixează punctul culminam al
manifestării reprezentat de compoziţia Crucea vieţii (catalog poziţ.ia nr. 243). Comentariul cronicarului surprinde ş1
înclinapa spre superficialitate, spre disperarea talentului nativ în prea multe direcţii, situaţie care se va accenrua pe
parcursul timpului şi va impieta asupra plasării artistului sătmărean în prima linie valorică a plasticienilor interbelici:
" ...Şi lotuşi, Îfl pict11ră perro11alitatea sa 1111 străl11ceşte printr'o manieră 1111itară. Pna face de toate, şi sculptură şi desm Î11 creio11, fÎ
pict11ră în 11lei, fÎ pastel. .E desig11r 111ai bine ca 1m artist de Î11s11şirile sale, căci 1111111ai at1111ci poate să-şi înalţe arta până acolo 1111de
aptitudinile sale îi Îl1găch1ie n.
Reproşurile pc care i Ic aduce artistului şi George Oprescu, un istoric şi critic de artă deja lansat ia acea
dată, sunt legate de tematica abordată şi de maniera interpretativă uzitată. Impresia teatrală pe care o comunică
subiectele macabre, ce se revendică din romantismul german sugerează lipsa de sinceritate a artistului,
sLJbordonarea travaliului său unor formule depăşite temporal şi tehnic.
Aurel Popp face astfel o figură de creator retardat şi nu de înnoitor, aşa cum precis îşi dorea să fie 1'·
Dincolo de aspectul suhiectiv al luării de poziţie, trebuie să subliniem autenticitatea previziunii privitoare la
supradimensionarea expresioni stă a compoziţiilor cu mesaj biblic şi social conţin-:.it.
Participarea lui Aurel Popp la Salonul Oficial de pictură şi sculptură clin anul 192612, din păcate singura de
acest gen pemru anii intcrbelicil3, a marcat pluşul cal:tativ înregistrat de creator. Opiniile pc marginea pieselor
expLJse de artist sunt diverse: ele merg de la simpla enumerare nominală în cazul lui H. Blazian 14, la analiza nuanţat~
trebuinţele

111

• Nkollle N. TONITZA, ort. dt., p. 34.
• N.G.T., "Sahn11l rfe artă arddeonâ", în "i);FRĂTIREA". Cluj, I, nr. 157 /24 februarie 1921, p. 2.
"' Eugcniu EST, "r:.xpozjţi11 de pirl11rti tlin P"lr1111/prefe<111rii Cllf/ (1)" , in "P i\TIU1\" , Cluj, lll, nr. 45/ 4 martie 1921, p. 1.
11 "„.Cu dl. Aurel Popp ne rididm dintr'o da~ inrr' un dumcniu mai înalt al a.rtei. D -sa este un talent, un însemnat şi mul rilateral talent. Temperament de artist
foarte dotat, se b..tseşte în laq,'111 du în orice fel de 1ehnid: cu aceeaşi uşurinţă se exprimă b sculpturii, gravud ş1 picturi, fie ca ulei sau pa~tcl. l.)escnator
îndemănatec, e natural să prefere tablourile de compozi~e. O <> vede lumC2 mai mult sub forml de linii decât sub form~ de culoare ori de mase de umbrii ş1 de
lumini. l'ănă aici ~ admirăm ş1 ii aprobăm. Unde nu mai suntţm de acord cu dânsul este însă îo întrebuinţarea pe corc o face de rnleotul cu eorc a fost dotal.
Voind, probabil, sl uimească pc liliscinii care suntem noi, burghezii, ne expune o seric completă de tablouri cu subiecre macabre, unele mai teatrale decât ahelc.
Confundând declamatorul cu grandiosul, ne prezintă care cu morţl cadayrc mâncare de ciori crucea viet.ci drapelul holseyjsmylyi scaii etc. uitând că t<Y.ltC
aceste oribile imagini r.u oe mai pot imprc•iona, banalizate cum sunt pc de o parte de ro11l11Iltica germană, pc de alta cu miile de descnuri, C11fC, în 101 timpul
răslx>1ului, umpleau paginile revmelor ilusmne. Fiecare din tablourile sale oe dă impresia neplăc.ută a lucrului deja v:l.7.ut şi. r.eca cc e ş1 mai rău, a lucrului lipsit de
sinccri121e. Şie pka!! Un aşa de frumos talci'll ar merita să fie pus în slujba unei al1fcl de concepţii. Căci pllstrând tot vechiul arsenal al m r.iao1Îce1 germane, de pc
\•rcmc lui l\forit von Schwindt, şi ;hiar a lui \Xicrcs:cheagin, d l.Popp, departe de a fi un arrist de avant-gardi!, cum crede şi ar dori dansul, e mai cur-.iod unul de
arric gardă ...", cf. George O PRESCLJ, "Impresii d-:la expoziţia de artă ardeleană", în " ÎNFRĂŢIREA". Cluj, 1, nr. 174/16 martie 1921, p. 2-4.
12 Cf. Co1ohg11/ S11'4n11bti O.Jitia/ tlt pithlră p SLNljil11ră, Isucureşti. 1926, poziţiile 211. !Jhjma paradă· 212. Hri<msul nw· 213. Io zadar jo zadar; 214. LJ:aliit; 21S.
alllalL unte la p 15. .
IJ Ar:ir mooognfia semnată ŞORBAN şi BA..'1"'3ER, p. 74, car şi c•onologia conţinută în "Catalogul expoziţiei retrospective din anul 1968", p. 10, pomenesc de o
participare a lui Aurel Popp la Salonul Oficial din 1927. Verificând informafia, am constatat că este inexactă. Un •nume Aurel Pupp-Ludoşanu, acriv şi la salonul
Ateneului Român în anii 1929, 1~31 şi 1932, era prezent cu două lucr.lri la ediţia din 1928 a Salonului Oficial. Cr:dem, însă, d este ,·orba despre arti~ti total
diferiţi.

"H. BLAZIAN, "Snkn11/0fitial', în "Adevirul literar şi artistic", BucurcŞ'i. VIL ar. 285/23 mai !926, p. 6.
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operată de Nicolae Tonitza, respectiv ]a formularea depreciativă conţ:inută în cronica semnată Lucifert5. Exceptând
cele două extreme, poziţia adoptată de Nicolae Tonitza vine să confirme solidaritatea profesională. El îşi permite să
ofere sfatul insistenţei asupra graficii ce trebuie să caracterizeze viitoarele opere ale Jui Aurel Popp: " ... Cel mai sigur şi
Diai rapid mijloc de propagandă revolufio11ară este - d11pă pma şi broş11rica ieftină - n11mai stampa gravată sau litografiată
care, 11111/tiplicată la nesfârşit, uşor transporlabilă şi necostisitoare, poale să pătrnndă adânc În va/11tile vm/ţzillii de pretutindeni. s'o
i11stmiască, s'o 111işte şi s'o răscolească d11j>ă voie. lată pentrn ce, ni se pare fncă odată bizară stămin/a d-lui ./ltirel Popp - care este
şi un excelent gravor - de a penis/a Îl1 câmpul pictufii de 111are an/Je1J!,t1ră, 1mde perspectivele u1111i real contact c11 f!Jase/e
1ntm1a(io11ale n11-i pot fi decât fnchise ... " 16 Nu cunoaştem ecourile imediate ale poziţiei formulate de Tonitza în
fragmenrul citat, dar ni se parc edificator faptul că Aurel Popp nu a participat la nici o ediţie 0) a Salonului Oficial
de Toamnă, care era specializat în grafică...
În articolul publicat de Emanai! Bucuţa, cu referire la plastica ardeleană la 10 ani după Unirea din 1918,
este fixată - sintetic - poziţia oficială faţă de creaţia lui Aurel Popp. Recunoscându-i meritele şi descifrând liniile de
evoluţie creatoare, omul de cultură citat nu făcea decât să anticipeze producţiile ulterioare de gen ale artistului.
Primul prilej de confirmare l-a constituit Salonul Oficial aJ ardelenilor, vernisat la Cluj în 30 noiembrie 1930.
Prezent pe simeze cu 5 lucrări, dintr-un total de 196 de opere, Aurel Popp pune în evidcn\ă atât pi usurile, cât şi
minusurile anterioare remarcate. Cel puţin aceasta este părerea enunţată în presa locală de Constantin Stoicănescu:
"...Pe A11rel Popp îl caractetizează verva, libertatea exprimătii şi ideile 11manitare. Lucriirile /11i stml de caracter desctiptiv şi sl(tJ/
tralale ca schiţe. Dânsul prezintă disproporţia dintre om şi restul c11/t11tii (. ..) Cea 111aijmmoasă cof!Jpoz!Jie a acest11i viguros artist e
Iudaşi, /Jurare echilibrată şi plină de expresivitale... " 11 •
Deceniul al patrulea se derulează sub semnul implicării organizatorice a artistului. Profesor suplinitor la
Şcoala de Arte şi Meserii, respectiv la Academia de Belle-Ane timişoreană, vreme de 6 luni pe durata anului 1933,
Aurel Popp se afirmă ca ferment al grupării profesionale a plasticienilor din Transilvania şi Banat - acţiune derulată
in vara anului 1936. Eşecul pe care-] înregistrează cu prilejul menţionat îşi pune amprenta pe calitatea travaliului
artistic: este vorba despre expoziţia retrospectivă personală de la Cluj, din toamna anului 1937, şi de cea colectivă
organiimă sub auspiciile ASTREI în vara lui 1939. Ambele manifestări au ca nµrnitor comun pe autorul cronicilor:
Vilhelm Beneş.
Prima intervenţie, găzduită de paginile unei prestigioase reviste literar-culturale interbelice turdene 18,
11
taxează lipsa de încredere a expozantului care "s-a lăsat do111i11al de problemele pict11ri1 , motiv pentru care "/11crătile mai
noi se îndepărtează tot mai !1111/t de cele de fncep11I'. Din producţia globală ce se prezintă publicului se remarcă peisajele şi
studiile de portret, nicidecum compozipile militante ce l-au impus la finele primului război mondial. Sfatul pe care
şi-l permite tânărul cronicar este acela al revenirii la mijloace mai simple de expresie, apte să redimensioneze
încrederea în sine.
Prezenţa lui Aurel Popp la expoziţia comemorativă a ASTREI de la Cluj este simbolică: doar o lucrare!
Ceea ce trebuia să certifice plasarea sa în elita plasticii ardelene din cele două decenii scurse de la Unirea din 1918,
Vilhclm Beneş se mulţumeşte să-l citeze doar nominal pe Aurel Popp 19. E drept, centrul de interes îl constituie
artiştii afirmaţi puternic în anii interbelici: Romul Ladea, Aurel Ciupe, Catul Bogdan, Tasso Marchini, Anastase
Damian.
Producţia din anii '20-'30 îl plasează pe Aurel Popp într-o curbă descendentă: începută promitător în anul
1921, ea se diluează treptat până la momentu] ASTRA 1939. Datele pozitive ale talentului său nu sunt fructificate
la adevăratul potenţial şi se pierd în exerciţii de rutină, ce frizează manierismul. Cel mai pertinent "diagnostic" în
cazul artistului este fixat de Beneş cu ocazia retrospectivei din 1937: ''p11lere de creaţiefără Îllcredm fn si11e"20 .
Singura privire sintetică asupra operei interbelice a artistului i-a aparţinut lui Emanai! Bucuţa. Cu
rafinamentul şi doza superioară de bun simt a veritabilului om de cultură, autorul amintit stabileşte punctele forte
ale creaţiei lui Aurel Popp21 şi se arată încrezător în capacitatea sa de revenire din anonimatul în care se complăcea
la acea dată. Evoluţia ulterioară a creatorului infirmă însă previziunile prea optimiste ce s-au lansat în anul 1929.

1s LUCIFER, "Salonul 06cial",în "RAMPA", Bucureşti, XI, nr. 2570/26 mai 192G, p. 1: " ... Pictorul Aurel Popp din Transilvania ocu~ aproape un perete întreg
cu lucrlirile lui de dimensiuni mari, pline de litcrarur~ şi de un dulce romantism care ar fi avut more succes acum zece, cincisprezece ani, pe vremurile de marc
glorie ale domnului Kimon Loghi, căntia i-ar fi fllcut o concurenţă simţitoare".
l6 Nicolae N. TONITZA, "Salom1/0ji<iul([V)", în "UNIVERSUL LITERAR", Bucureşti, XI.li. nr. 21/23 mai 1926, p. 13.
11 Constantin STOICĂNESCU, "Expq~Jiu arli1tilorpk111ia artkkni (I)", în• PATRIA", Cluj, XJl, nr. 261/4 decembrie 1930, p. 2.
11 V. BENEŞ, ''E.xpaefţia tkpidllră Ax„/ Popp", în "PAGINI LITERARE", Turda, IV, nr. 10 li / octombrie-noiembrie 1937, pp. 469-470.
" Jd.mi. "Do11ă tltm1ii tk artăplanică arrkkano~', în "GÂND ROMÂJ\.TESC", Cluj, Vll, nr. 7-9/ iulie-scptembrie 1939, p. 333.
ll) ldmJ_ ''TJ.xpo~fio.. H. in "PAGJNJ LITERARE", p. 469.
21 Emanoil BUCUŢA, „rt. cit., p. 1240: "Între pictorii m21 vechi ardcl.c ni, rămaşi credincioşi marei tndiţii, colorişti de nL·orumanti,m, J»sroşi şi grei, întârziind
pnn cheile de bas ale paletei, intre culonlc prime, trebuie scos în întliiul plan Aurel Popp sau Aurel Papp. El se ţine deoparte, în Sitmaru! lui, de o parte poate în
aceeaş mllsurll de oameni şi de nouile curente ale artei. Desenul, incizia, marca compoziţie în uleiu, de atâtCll ori de carnctct social şi de luptll, il arată un stăpân al
meşteşugului şi un om care a trăit din plin cu vremea lui ... Desenele din timpul răsboiului, cu mizeria istorici fiecărui ins în parte şi a comunităţilor absurde, puse
violent înrr'un mediu natural meschinizat sau oeplldtor, !"au ajutat şi mai mult să se cunoasd şi sil se realizeze. Aurel Popp ou e un uitat, deşi toate semnele ar
putea d înşele. Vechiul Ardeal n'a lichidat, cu toate vânmrilc de modernism care-l suflll pe toate ferestrele uitate vraişte. El n'a rc s~ se înroard la cc-a fost, pentru
că nici n'are nevoie: în adâncul lui c lndi nesmintit acel lucru, bun, patriarhal şi poate purin corn înapoiat, cum ni se par pllrinţii, dar pllstdtorul şi creaton~
tuturor bunurilor pc care le risipim larg r'izându I. Cu tendinţele lui plastice, nu numai prin ani şi nostalgic, Aurel Popp c al acc~toi timp şi mediu. Timpul şi
mediul îl cer. E l se poate \'2lorifica făril ttllm~ de sc~dere ~ide anacronism. Viaţa ,.;c nuc niciodatil anacronică. .. "

Cornel Crăciun
Studiul introductiv la catalogul expoz1ţ1e1 retrospective clujene din 1968 nu-şi propune depăşirea rostului de
familiarizare a publicului cu datele creaţiei lui Aurel Popp. Am fi avut pretenţii justificate în ceea ce priveşte unele
clarificări

de datare şi de înţelegere

interpretativă diferenţiată

din partea semnatarilor monografiei

apărute

în

acelaşi

an 1968. Nu ne deranjează formulările ce se resimt de pe urma presiunii factorului ideologic, care are - e drept suportul aderenţei militante a creatorului analizat, cât lipsa de precizie a unor formulări expediate şi a unor nuanţări
de conţinut. Parcurgând monografia cuplului Raoul Şorban - Zoltan Banner nu poţi afirma cu certitudine care este
locul lui Aurel Popp în ansamblul creaţiei plastice regionale şi, prin extensie, în cea de la nivel naţional. Formularea
din debutul monografiei, cu care ne-am luat permisiunea să debordăm în subiectul lucrării noastre, rămâne fără
acoperire: Aurel Popp nu este încă redat - la adevăratele sale dimensiuni - actualităţii istoriografice a domeniului
artistic. El pluteşte undeva printre valorile primei jumătăţi a secolului XX, impresie pe care ne-o întăreşte şi sinteza
ilustrată dedicată picturii româneşti - cu cele două ediţii ale sale: din 1970 şi 1976.
Pictura, care a putut fi numită epopeică de către semnatarii sintezei ilustrate amintite anterior22 , reprezintă
o situaţie tipică de ratare a scopului propus de către artist: talentul s-a marginalizat în lipsa necesarului suport votiv.

Comment se voit aujourd'hui la creation des annees '20-'30
realisee par l'artiste Aurel Popp

Resume
En parcourant Ies informations biographiques relatives d l'oeuvre d'Atml Popp cn ce qui concerne la plriode d'entre-dmxguems, sans doute la plus fertile dans sa criation, nous distinguons que!ques constantes.
Premiemnent, son implication dans le mouvement socialiste des annies '20-'30 se matitialise par ses initiatives O!l!,anisatrices
du syndicat des artistes en Transylvanie et Banat. Le theme abordi par notre artiste se ressent de la combativite sociale q11'il diveloppe.
La solidari/!, du groupe ouvrier et le s1!Jet antig11enier reprisentent ies deux directions suivies consiquemment le long de l'interpritation
du message createur.
Deuxiemement, rapportant-nous stricte d la produc/ion artistique des annees '20-'30, ii faut rimarquer la dimimdion
quantitative el qualzJative de cela.
Le troisiemc segment de notre invcstigation - le plus important, anab1se la dimension de l'intc1pritation exigitique a l'adresse de
/'artiste. En exceptant le fragment de texte public par Emanoil Bucuţa en 1929, tl n) a pam rien consistant le long de la vie de
/'artiste! La sit11ation reste de meme mediocre apres la morte d11 criateur.· seulement tme 1J1onographie et 1m catalog11e d'exposition
(toutes Ies deux en 1968), respectif la co11rte prisentation dans la şynthese "I .Ll,beinture rownaine par des images" (19 70. et 1976).
En partant de la situation dijd exposie, notre itude so11/ift.ne /'evo/11tion des conslantes criatrices pendant' l'entre-deux-guerres:
le facteur idiologique, la participation aux grandes manijestations expositionellcs ct la dimension inte1pritative en visant l'oe11vrc
d'Aure/ Popp.
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Vasile DRAGUŢ, Vasile 1-'LOREI\, Dan GRJGORESCU, .Marin MIHJ'J..ACHE, op. al„ p. 215.

Papp Aurel nagybanyai kapcsolatai.
Az erdelyi es bansagi kepzomiiveszek kongresszusa -1936.
Alm!tsi Tibor

Papp Aurel kapcsolatfelvetele Nagybanyaval - bar erre vonatkoz6an pontos adacaink nincsenek vaios:dnuleg a szazad elejere nyulik vissza. Erdekesoek es figyelemre meltonak tUnik az, hogy a muveszi
pilyara kesziilă Papp Aurel ahelyett, hogy Szannarnemetihez kozel leva Nagybinyara indult volna, inkâbb a
tavolabbi Budapestct vâlasztotta uticeljâul. A:z ok, ami ez~ az elhatarozast megetlelte, abban keresendă, hogy
az ifju muveszjelolt biztos mcgelhetest nylijt6 ok.levelet akart elobb szerezni, marpedig a nagybanyai
fcst6iskola diakjai szamara ilyet sohascm alftott es nem is ,bocsâthatott ki.
A nagybanyai. festeszet megtermekenyito hatasa al6l azonban, sok-sok kortârsâhoz hasonl6an Papp
Aurel sem tudta kivonni magat. E letmuvenek tanulmanyozasa egyonteruen bizonyftja azi:, hogy - akademiai
neveltetesen tUl -, egyeni stilusa kialakitâsaban meghatârozo szcrep jutott a nagybanyai Hollosy-Ferenczy
hagyomânyoknak.
Az elso vilaghăboru kitorcse elătt Papp Aurel - ha nehany napra is csupân, de - gyakran mcgfordult
a nagyb:inyai muvesztelepen. Ebbol az idoszakboJ. van az ismeretscge a kol6nia kesobbi vezctojcvel Thorma
Janossal cs a tclep fiata.labb es idăsebb mestereivel.
Az 1918-as ev fordul6pontot jelentctt a Nagybanyai Szabad Festoiskola tortenctcbcn. Az. elso
vilaghaboru oko7.ta megtorpanâs kovetkezmenyeit hatirozott es azonnali intezkedesekkel kellet kiki.iszobolni,
de - ahogy Mikola Andris fogalmazott - az „imperium. valtozas" miatt, ugyanilyen fontos tennival6 volt a
fest6iskola szerves es zokkenomentes bciUcsztese is Roman.ia hasonl6 jellegli tanintezmenycine k soraba. Az
immar ket e~edcs mwtra vissatekint6, bel- es kiilhonban egyarânt megbecsi.ilesnek orvcndo festoiskola
egycdiilall6 lehet6seget biztositott a muveszeri clet fejlodesenek el6mozditasara. A kesz szcrvczcriscggel
kapott Nagybanyai Szabad Fcstăiskola minei hatekonyabb bevonasa a.nnal is siirgetobb feladatnak bizonyult,
mivel az orszag kepzomliveszeti iskolâja, akademiaja, olyan tart6snak igerkeză v:ilsaggal kiizdott, amibol
kivczctă Utat csak egy atfogo kuJturâlis reformfolyamat jelenthetett.
1920 tavaszfo Oc;tavian Goga, a muveszeti i.igyekert i~ fclelăs kolto-miniszter azzal a kercssel fordult
Popp Aurelhoz, hogy elozetes helyszini tâjckoz6das utăn nyujtsa bc javaslatait arra .vonatkozoan, hogy mikent
Jehetnc gyakorlatta valtoztatni a bukaresti es jaszvâsari diakok nagyb:inyai to:vabbkepzeset. Octavi°an Goga
vălasztâsa c nagy horderejG kerdesben nem veletleniil esett ·Papp Aurelra. A fest6muvesz lclkcs hfve volt a
nagybânyai mozgalomnak, a hagyomânyok gondos apolâsânak, mcgorzesenek. Ugyanakkor Papp Aurel
hatarozottan kiillt a fcst6kol6nia szellemisegenek korszerusites~ert es azon kcvcsck kozc tartozott, akik teljes
sUlyaban âtereztek a romaniai muves7.et megreformalasânak sziiksegessegfr l\.findezek mcllct Papp Aurelnak
kell6 szakmai es mor:i.lis tekintelyc volt ahhoz, hogy eredmfoycs targyalasokat folytasson a ko16nia cs
Nagybanya varos vezetoivel. 1
Eziranyu tevekenssegfoek eredmenyekenr, 1920-Lol kezdod<'.)en, megszakitas nclkiil 1929-ig a
bukaresti es jaszvasiri, kesobb pedig a kisinyovi e~ kolozsvari iskolak nov~ndekei a nagybânyai festotelep
szivcsen latott vendegci lettek.2
Papp Aurel kapcsolata Nagybanyaval 1920. ~tân sem szunt meg. Alland6 levelezesbcn volt az ottani
muveszekkel es ah:inyszor csak idcjc engedte - gyakori fels6bânyai kiterokkel - meglâtogatta nagybanyai
kollegait, baratait.. A festokolonia alkot6i nem egyszer szemeJye~ · gc;mdjaikat osztottak meg Papp Aurellal.
1924-ben Krizsan Sandor ujsagfrp fordult - sogora Fercnczy Beni neveben - a muveszhez: „Ugy crtesiiltiink,
hogy a vczctcse ~latt illo ker~miaigyarat bovitik, s _ez alkalomb61 egy szobrâszt is keresnek. Nos, amenyiben a
dolog val6ban igy all, nem johetne-c rckintetbe eppen s6gorom, ak.i - amint ezt On bi7.onyara rudja - , a
ker:imiâban igazan specialista...".3

Nagybanya vliros, illetve az onani fcrtoiskola, muveszkol6nia vezet6ivcl folytatott c:ărgy11lâsok credmenyeit es a <li:ikok nynri ciboro7.tatasăval
kapcsolat0s bcszâmol6t, javaslatokat, es7.reverclckct rartalrnaz6 rn~rnoranJum-levcl Jatuma 1920. âprilis.
z A roniiln di:lkok nagybanyai jelenleeenek torteneterol el6szor Murădin Jeno (re: "he sikerillr megszinesîteni feStmCn)'cinkc1" clmu taoulmanyâban
(DTUNK 1971. junius 11.). Ugyancrrol a rcmar61 lrisd meg: Almasi Tibor: Epizodok a romrio akademiak novendekeinek nagybanyai eovâbbkcpzcsc
tortcnctcb61- cfmu taoulmânyât, ln: Nagyb:ioya muveszete. Katalâgus a muvesztclcp 100. 6vfordul6jara. Nemzeti Galeria, 1996, 195 2G5. o.
>Krizsan S:lndor levele Popp Aurelhez Nagybânyâr61 1924. okt6ber 11-i datummal.
1
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Papp Aurel vălaszlevele, sajnilkozâsok kozepette arr61 ertesfrette Krizsan Sândort, hogy: „Az On altal
emlitett megoldâs bârmenyire is kedvem es reszben nemileg kătelessegszeru is volna, ez ido szerint vegtelenw
sajnâlom, de teljesithetetlcn. Ami ilyenszeru berendezes volt es van itt a gyârban, ahol Beni dolgozhatnek, az
ma Ieszereles alatt ill, mert a penzi.igyi viszonyok teljes âtalakitâsât kivinjak az iizemnek. Kerem sziveskedjek
ezt Beni barâtommal tudatni„.".4
Az Erdelyi Kepzomuveszeti Egyesiilets megteremtesenek kudarca utan, a harmincas evek kozepfo
Papp Aurel, reilisan elemezve a7. akkori mîiveszeri elet helyzetet, radăbbent arra, hogy a kilâtastalansagb61
kivezet6 egyetlen utat az erdelyi alkot6k ăsszefogisa jelentheti. Szeleskorli levelezesbe kezdett annak
erdekeben, hogy felmerje, milyen âllâspontra fognak helyezkedni a festă- es szobriszmuveszek azzal a tervvel
kapcsolatosan, amelyet reg6ta dedelgetett mar magaban.
Papp Aurel szândeka szerint az erdelyi es binsâgi mîiveszeknek egy kongresszus kereteben kellett
volna megoldaniuk mindazokat a problemâka.t, amelyek leginkâbb foglalkoztattâk oket. A muveszkongresszus
gondolata nem volt ujkeletu. 1921. junius 26- 28. kăzătt, az ugyanannak az evnek mârciusâban letrehozott
Rominiai SzepmCiveszeti Szakszervezet (Sindicatul Artelor Frumoase din România) a bukaresri Szabadsag
parkban megrendezte az alkot6k egy reszenek heves tamadasat kivaltott Rominiai Mliveszek Kongresszusăt.
Ennek az 6sszej6vetelnek a tanulsagait levonva, Papp Aurel kimondta, hogy az âltala kezdemenyezett crdelyi
es bânsâgi muveszek kongresszusa, az alkotok olyan demokratikus foruma kell legyen, amelyen ncmzecisegi,
vilâgnezeţi hovâtartozâs nelkiil mindazoknak a mîiveszeknek megjelencse kivânatos, akik magukenak erzik az
ors;~âg muveszeti illapotânak mcgjavftâsanak liI:,ryct.
Papp Aurel terve 1936 tavaszân oltott hatârozottabb format, amikor Nagybanyin mcgalakult az a
S7.erve7.0 bizottsag, amelynek feJadata a muveszkongreSSZUS OSSzehfvâsa es egy kepzomuveszeti szakszervezet
megalakitâsa volt. "EbbOI az alkalomb61 - olvassuk az 1936. âprilis 26-i jegyzokonyvben - a kăvetkeză miiviszek
vannakjelen: Thorma Janos (Nagybtitrya), Krizsdn Janos (Nagybdtrya), Ghoerghe Manu, Petre Abrudan (Nagybdtrya), D.
Şeptilici (Nagybdf!Ya), Toth I (Szatmdrnimeti), BO'cca professzor ()zatmamemeti), Papp Aurii (Szatmdrnbndz) es Sarkadi
Sdndor ()zatmdmbneti) urak.
D. Şeptilici elotcrjesztctte az erde!Ji is bdndti kepzomuviszeti szjndikatus letrehivdsdra vonatkozo javaslatat. Bzt a
bizottsdgot a jelenlevo 11111viszek alkoţjâk is Papp Aurii valamint Thorma Janos urak alta/ lcsz kepviSeltetve. Az urak, a
szeroeză bizottsag mindcn cgyes tag/a dltal jovahagyott ftlhivast fagnak iniizni az erde!Ji is bdndti festă- es
szobraszn11lviszekhez..
A kongresszus 1936. mtijus 31 - junius 1. kb'zo'tt lesz ăsszehfvva.
E rdi!J is Banat minden muveszenek meghfvdsok lesznek szetkofdve is a riszyeteli kerelmek Papp Aurii elnăk tir
cimere irkeZ!lek. A kongressZ!-'s munkalatainak megszeroezisire egy hcirom tagb6l - Papp Aurel elno'k, Bocea professzor es
Dimitrie Şeptilici - dll6 bizottsâg letesiil"J>
A kongresszus el6kesziiletei aprilisban, mâjus elejen tovâbb folytatodtak. Mâjus 15-en csaknem
minden erdelyi es bânsagi sajt6orginumban a szervezobizottsâg - Papp Aurel es Thorma Janos neveben
kozzetette azt a muveszekhez intezett, hâromnyelvli felhîvast, amelyben immâr a lehei:o legvilagosabban
mcgfogalmaz6dtak azok a torckvesek, szindekok, melynek elercsCt a muveszkongresszus celul tliztc k.i maga

eie. 7

·

· Hogy a kongresszus hivatalos keretet nyerjen, a szervez6k 1936. mâjus 15-en kervenyt inteztek a
beliigyminiszterhez, amelyben hangot adtak annak a keresiiknek is, hogy a miniszterium kiildjăn kcpviselot a
kongresszus munkâlataira azzal a megbfzatassal, hogy az ott elfogadâsra kerul6 hatarozatokrol referalni tudjoo
feletteseinek.
·
Az 1936. junius 10-~n keltezett belugyminiszteri jovâhagyas kezhezvetele utin - j6neh:iny nap
csuszâssal tehât a7. eredeti dâtumhoz kepest - Papp Au!"el tovabb lephetett a kongresszus szcrvezcsebcn. Ket
embernek is elegend6 munkât magâra villalva, a muvesz megfogalmazta es szetkiildte Erdely es Bansâg
fest6inek, smbrâszainak a nagy muveszforumon va16 reszverelre sz616 meghfv6kat. A meghfv6kkal egyiitt,
Papp Aurel keressel fordult muvesztârsaihoz, hogy szatmârnemeti cimere ju.ttasâk el azokat a javaslatokat is,
amelyek - er7.esi.ik S7.erint - kozerdekJodesre szâmithattak es a kongresszus munkâlatain beJill megvitatâsra
erdemesiilhettek. Az alkot6k reszerol jăv6 es a muveszeti elet âtalakitasât celz6 javaslatok sokasagâb61
erdemes k.iemelni nehinyat azok kăziil, amelyek tobb vilaszlevelben is felbukkantak.

'Popp Aurel lcve!e Szatmârnemetib6l Krizsan Săndornak 1924. okc6ber 13-i dăcumma!.
s Az Erdelyi Kepz6mliveszeti Eg:yesUlet megteremreset I. Teodorescu Sion fesrom.::vcsz, a Romani2i Szepm:'.iveszeti Szakszerve7.et elnoke szorg;ilma7.ta
cs vezec6jenek Papp A melc es Papp Sândon. a b11dapesci Iparmiiveszeti Iskola voie canarâr szemeltek ki„
·
6 Az crcdcti jegyz6konyv cs • mlivcszkongrcsszus robbi dokumcncumanak masolata Po pp Aurel hagyatck:ib.'·" maradt fcnn.
.
1
Popp Aurel, Fe/hiuti1 Ardeal is Bti11d1 kepzo1111iuis:zyibez, In: Ez is eler volt „. (Banner Zolt:in szerkesztes~ben es e16szavaval). Dacia Kiinyvkiad6,
Kolozsvi\r-N?.poq, 1977.).
·
·
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A mîiveszek egyontetli velemfoe szerint, elsc5sorban egy olyan torvenyes keretek kozott mîikod6,
szeles jogkărrel rendelkezc5 erdekvedelmi szervezetre lenne szlikseg, amely magara villalna a kiil- es belfoldi
kiallftasok megszervezeset, az ors:dgba behozott kepekre k.iszabott vamok beszedesct, a megyek, varnsok
vezet6ivel vaio kapcsolat felvetelet annak erdekeben, hogy ezek, lehetosegeikhez merten tamogassak a
mlÎtcrmek, muveszeci galeriak epftesct, karbantartasat, stb.
A2 erdelyi es bansagi kepzomîiveszek kongresszusa 1936. junius 14-en kezdte meg munkalatait.
Annak ellenere, hogy az elc5kesziilet idc5szakaban, a kongresszus osszehfvasanak otlete altalănos lelkesedcst
viltott ki azok koreben, akik kozvetleniil erintve voltak altala, a megjelolt idopontban a robb mint 150
meghivott festo- es szobraszmuvesz kozul mindossze 68 jdcnt meg Nagybanyan. Mîk voltak a civolmaradas
okai?
Egyesek szemelyes lcifogasokkal memeget6ztek, masok, a koribbi sikertelen szervezkcdesi kiserletek
kudarca nyomăn - indokoltan vagy indokolatlanul - acra az allaspontra helyezkedtek, hogy az adott
kori.ilmenyek kozott sem a kivălaszrott pillanat, sem pedig a szervezesi forma nem alkalmas arra, hogy a
muveszkongresszus bevaltsa a hozza fîizătt remfoyeket.
A kongresszus nyit6 napjăn, Papp Aurel - teljes joggal - eles szavakkal bfnilta mindazokat, akik
fenntartassal viseltettek a nagybanyai muveszf6rum sikere irâot. Reszletesen visszaterve a felhfvasban
korvonalazott kerdesekre - egyben valaszkent a tâvolmarad6knak is - . felhfvta a figyelmet arra, hogy a
kepz6muveszek erdekeinek vedelme a bazai kepeknek es szobroknak otthont ad6 intezmenyekkel es a
hivatalos kulturilis vezetessel szemben, nem csupan a nemzeti muveszet, hanem a komoly es tisztesseges
muveszcirsadalom erdeke is egyben.
A kepzomuveszek mar-mâr kersegbeejto helyzetenek radikâlis orvoslasat mindenki egy muveszeti
szakszervezet megteremtesctc51 rcmelte.
Heves vitak nyoman, a kongresszuson resztvevc5k alta! elfogadott Hatdrozat kimondta, hogy: „a
Kongresszus (...) egyăntetlien elhatărozza az erdelyi es banâti kepzc5muveszek Szindikatusanak lctrehfvasat,
mivel ez a szindikătus jelenti a ket terillet es az itt e16 muveszek uto1s61ehetoseget erdekeinek meg6vasara".
A szakszervezet sziiksegszeru megtcremtese mellett, a kongresszus dontest hozott egy
Mtlviszsziivetkezet es a MJiviszbardtok Egyesiiletinek megalakitasar61 is. A kepz6muveszek szakszervezetenek amelynek elnăkeill Papp Aurele valaszrottik meg -, valamint a kongresszus alta! megszavazott tăbbi szervezet
eredmenyes munkâlkodasa erdckeben, kiilon hatârozat sziiletett a bizottsagok felillităsar61, amelyeknek az lett
a feladatuk, ·hogy a leheto legrăvidebb idon beliil kidolgozzak az Alapelveket, amelyek minden egyes szervezet
jov6beli tevekenysegenek alapjat kepezi majd.
Miutân a kongresszus utol6 napjăn - Papp Aurel es Thorma Janos elnokletevel - nagyszabasu, az
erdelyi es bansagi kepzomîiveszek kritikus helyzetenck okait elemz6 szabadteri gy\ilesre keriilt sor es
megnyitottak a nagybanyai alkot6k iinnepi kiăllitasat, a kongresszuson resztvevo. killdottek husz pontba
~urftve foglaltak ossze fontosabb celkiruzeseiket:
- kiallitasok szervezesfa intezo megyei es vărosi bizottsagok letesitese;
- egy vagy tobb szakfoly6irat beindfcisa;
- a kepz6muveszek anyagi juttatasainak megoldasa - a betegsegi segelyezesi rendszer kiepftese, stb.
A kongresszust jetlemzc5 iinnepi lelkesedes, egy răvid id6re elfeledtette mindazokkal, akik magukra
villaltak a szervezes terhet - goodolunk itt elsosorbao Papp Aurelra - azokat a nehezsegeket, amelyeket le
kellett kiizdeniiik a hetkoznapok taposomalmaban.
.
A' kij6zanodas· azonban nem varatott soka magara. A nagybanyai muveszkongresszus „eredmenyeit"
· merlegelve, nehany napra az oly vermes remenyekkel vărt cse1J1eny !1cin, Papp Aurel megfogalmazta
kezirataban inaradt ,;vadiratat" azokkal az erdelyi es bansagi kepz6muveszekkel szemben, akik meghiusftottak
az eges'z erdelyi es bansagi kepzomuveszeti elet megreformălasănak lehet<?seget is.8
Papp Aurel jogos felhaborodasa nem kimelte az erdelyi kultura.Iis iigyekert felelc5s j6baratot Emil
lsacot sem. Kozvetleniil a kongresszus utâni napokban irt levelepen kik~lt eUene, mert: „Vartam, hogy On
vagy a Tisztelt Miniszter Ur killd majd megbfzottat, ak.i szemelyesen vett volna reszt a Kongresszuson. De
meg valaszt sem kaptam, sem a Minisztert61, sem Ontol, amelybc51 kirunt volna, hogy valaki is erdek16dik az
erdelyi es banaci muveszek nyomorusagos sorsa irant..."Y
A passzivan szem1el6d6, vagy ellensegesen aska.J6d6k mellett azonban voltak olyanok is, akik
atereztek Papp Aurel gigaszi munkajănak jelentoseget. Az elkezdett folyamat tovabbvitelere, barati biztacis
erkezett att61 a Szolnay Săndort61, aki ugyanugy mint szatmarnemeti alkot6tarsa, sziven viselte Erdely es a
Bănsag muveszeinek sorsat.
• Papp Aura, Utohangok Erdely es Bânat kepzomiiveszeinek nagybanyai kongress7.us:ir61, Ujsag, 1936. junius 20.
'Papp Aurel levele Emil lsacnak 1936. junius I 9-i kclcezessel.

...

Szolnay Sandor biztat6 szavai annal îs fontosabbak voltak Papp Aurel szimăra, mivel - mint egyik
leveleben cijekoztatja - „Kolozsvirra szeretnem osszpontositan.i a szindikatus aktivitasat (...) En mosr
kcszitettem az Alapszabilyokat, s minden frast, ami a tobbi alakulatok (. ..) megteremtesehez kellenek ... ". 10
A szakbizottsagok altal megfogalmazott - a fentebbi levelben is emlegetett - alapelvek minden
csoportja a muveszeti szfera egyik vagy măsik teriiletet crintette, egysegiikben pedig az erdelyi es bans:lgi
kcp%6muveszet jăv6jet kellett volna megalapozzak.
A Mtlpti1toltik Egyesiilete arra lett volna hivatott, hogy szeles korben tămogassa a miiveszeti
izlesnevelest. A Mupartol6 Egyesillettel szorosan egyiittmtikod6 Muviszszoi1etkezet legfontosabb feladatat, a
kepz6muveszek reszere sziiksegcs anyagok (văszon, festek, keret, stb.) beszerzeseben es ertekesitesebcn
hataroztak meg.
A rntiveszkongresszust kovet6 esemenyek alapjin, kiils6 szemlel6 szamara t1gy ttinhct, hogy az crdelyi
cs bfosigi kepzomuveszeket cgyetlen szervezetbe tomoriteni szfodekoz6 kiserlet sikere vagy kudarca
lenyegeben a szemelyes hozzaallason, az alkot6k egyeni magatartasin ill vagy bukik majd. E tevhiedclem
kialakulasat maga Papp Aurel is taplaJta. irasaiban, leveleiben a muvesz szimtalanszor hangot adott annak a
velemenyenek, hogy nagyszabasu terve keresztiilvitelet maguk a muveszek akadilyozcik.
Az igazsag azonban az, hogy az alkot6k kozotti nczetkiilonbsegek, az esetek dont6 robbsegeben nem
szcmelyes indittatăsuak voltak, hanem a kor tărsadalmi-gazdasăgi val6saganak kovetkezmenycikent keriiltek
felszinre.
A kongresszuson megvâlasztott vczet6segi-bizottsâg neveben, Papp Aurel iltal, OSS7.eillitott jclentes
oe pontban foglalta egybe a „mi muvcszetiinkben" erezhet6 krizis okait:
1. a hat6sagok nemtor6domsege es kozombossegc a killf0ldr61 beozonl6 târgyak, hamisitvinyok vagy
az orszagba becsempeszett kepz6muveszeti alkotâsok kerdeseben,
2. a hazai mCiveszek nem kielegit6 timogatăsa,
3. a k.iâllitisok rendszertclcnsege,
4. a komoly es objektiv kritika hiănya,
5. ennek nyoman, az embcrek izlesnevclesenek alacsony szinvonala.
A muveszek szakszervezere es az alărendelt egyesiiletek megteremteser rnindazonaltal Papp Aurel
mcgis a kollegâk „joakaratinak" megnyeresevcl probalta keresztillvinni. Alkototârsai koziil az egyetlcn, aki
azonosulni tudott er6fcszitesevel es konkret lepeseket is tett a szervc7.kedes irinyaba, a kolozsvari Szolnay
Sâdor volt.
Szolnay 1936 jU!iusaban irja Papp Aurelnak: „Nem tudom, hogyan tudja osszehozni a muveszeker.,
amikor muvcszi felfogasban olyan nagy eltol6dasok vannak, mint nălunk. Vannak meg Munkăcsy
tanirvănyok, aztăn naturalistak, impresszionistâk, klasszikusok, s6t egeszen fiatalok, akik a nekik jobban
mcgfelel6 legmodcrnebb irinyokat kepviselik„.".11
Amikor a szervezes nche7.segeit61 mcgtorpan6 Szolnay Săndor mar-măr lemond6 belenyugvassal kesziilt
feladni minden remenyt, Papp Aurel a ri jellemz6 hingolassal hitet tett a mellett, hogy a kozos osszefogas meg
kell hozza gyiimolcsec. „Hiszem cs vallom - irja -, hogy segitsegemre fognak jonni rominok es magyarok
cgyarint, akik kcz-kezet fogva segiterij fognak minket muveszeket, hogy oem csak az irodalmi cs szineszeti,
hanem a kepz6muveszeti erdelyi es banâti kuJturat îs mentsiik mcg az elposvinyoscdast6l". 12
Mivel a nagybinyai muveszkongresszus sikertelensege - Papp Aurel veJemenye szerint egyertelmiien
- az crdelyi es bânâti român alkot6k civolmaradasânak tudhat6 he, a fest6muvesz kiserletet tett arra, hogy
felvegye a kapcsolatot a roman szellemi elet azon befolyăsos kepviseloivel, akik hajland6sâgot mutattak a
reformjavaslatok tamogatasâra: „En mar îrtam ez irinyban Tcmesvărra, hogy az âltalam kiszemelt roman
kulturemberek csatlakozasat megnyerjiik. S ez volna Dr. Cosma Aurel ( a Luceafărul szepirodalmi es
muveszeti folyoirat szerkeszt6 tulajdonosa) es Ştefănescu szebeni canar megnyerese, akik koziil az egyik igen
befolyasos po!jtikus, a mâsik pedig jo szemu muveszeti ir6. i'vlindkett6 nagy muvelrsegti ember es
muveszetszeretâ, s ha ezek melle meg tudjuk nyerni Banffy (Mikl6s) grcfot is, s rnindhărmat diszclnoknek,
akkor a mi iigyiir:.k kcszen volna" 13 - sz61 a levei Szolnay Sandornak.
A kcpzomuvesz szakszervezet diszelnokeinek kijelolese mellctt, Papp Aurel miel6bb fedel ala akarta
hozni Kolozsvăron a szovetkezet iigyer is.
Az eredeti elkep.1.eies szerint a szovetkezet vezeteser Papp Aurel j6 baratjira, Szentirnrei Jenare akarra bizni,
de a jeles ir6, erthet6 m6don visszutasitotta az arniigy megtisztel6 hatăskor betolteset. Csaladi nebezscgekre
1"
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hivatkozva ugyanezt tette Szolnay Săndor îs, aki maga helyett a fiatal es tehetsegcs kolozsvâri festomuvesz
Emil Corneat javasolta.
Az ido mulâsâval Papp Aurel mindinkâbb belâtta azt, hogy szervezomunkaja elott tornyosuJ6
nehezsegek lekiizdehetetlen akadalyokat jelentenek. 1936 âszen ugyan meg dolgozott a ki.ilonboz6
szervczetek alapszabâlyzatain, ko%0S kiâllitas szervezeset tervezi Kolozsvaron, de a k6vetkez6 evben mar
kenytelen volt tudomasuJ vcnni az elkeriilhetetlen kudarcot: „A mai politikai helyzet - irja K.rizsân Jânosnak
Nagybănyăra - scmmikepp sem kedvezett arra, hogy megalakitsam a Mupirtol6k k6ret, hiszen ma cngem
mindenki văros poszt6nak nez, es forradalommal gyanusft. Măr kezdtek mondani itt-ott, hogy Papp Aurel
kommunista szindikâtust csinâJ, s meg akarja bontani a „român muveszek egyseger" !!! Sic! Ezek utân, mondd,
mit csinâltâl volna Te, vagy bârki mas?
Mintsem, hogy gyanuba keverjem a koIJegăkat, inkâbb lemondottam mindcnr61, s vârok en îs a
tobbiekkell". 14
Az erdelyi es bansagi muvesz-egyseg megtercmtesenek kudarca kivaltotta duh akkor tort ki Papp
Aurelb61, amikor 1937-ben j6vahagy6 bcleegyezeset kertek a Ro111dniai Kepzomriveszek Testi-iletenek
eletrehlvăsăhoz. A szervezet iires programtervezetetâl felb6sziilve a muvesz hatarozott es felreerthetetlen
v:ilaszt fogalmazott meg : „Mindannyiszor oda jutott a dolog, hogy muvcszetiink helyzetet a parlamentbe es
egyeb iinnepi alkalmakkor vitassăk mcg, kitîint, hogy nagyon kevcsen vannak olyanok, akik valamifele sajnalat
fellăngolăst, kepmutat6 âlhumanitâst ereznek ezzel a kerdcssel kapcsolatban, amcly sokkal fontosabb,
semhogy erre s7.iikseg lcnne .... Unyegeben ugy illene, hogy a parlamentben a sok lenyegtelcn problema
mellett, mcgtirgyaljâk a mi muvcszctiink siralmas helyzetenck kerdesec is. Tiszrazzak vegre, hogy
muveszetiink e krizise ... nem cgy nyomorral kiiszk6do tarsadalom k6ny6radomanya, nem egy merev,
'absztrakt hazafias kotelcsseg, hanem az :illam minden lak6jat erint6 es az orszag eletehez abszolut reâlisan
hozz:itartoz6 iigy.15
Az erdelyi es bansagi kepz6muveszek nagybanyai kongresszusa alapjaiban vcvc nagy kudarc volt.
Gljaib6l, a maga ele kituzott programb61 nem val6sftott - es az adott legk6rben, tarsadalmi-politikai
helyzetben - nem is valosfthatott meg semmit. A kongresszus egyeclcn pozitiv eredmenyc az volt, hogy ha
rovid id6re is, de a szeles k6rbe eljut6 propaganda es nyilvănossăg reven a figyclem homloktcrebe hozta
azokat a nehczsegeket, amelyekkel az erdelyi es bănsagi kepz6muveszeci elet mar hosszu evtizedek ota
kiiszkod6tt.
Papp Aurel sz:lmira ez a rcmcnyekkd indul6, de reljes kozombosscgbe fullad6 văllalkozâs, szemelycs
drămăjânak betetozeset jelentettc.
Megtorten es csal6dottan, a muvesz visszvonult a k6zszereplest61, j6nehâny addigi baritjâva!
megszakftotta kapcsolatat, es az orcgcdes jelekent r:ltor6 betegsegekt61 kinzottan, tehctcclenul ftgyelte a
tortenelem nagy viharanak k67.eledtct.

" l11Jil Krizpin Jtinomok 1937.jJinhu 20-i k.tlttzfml
1s Lăptoiu, N'-goiţă, lnrHrsi11ni În plmtiro lron!i/vă11r11nă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1981.

Papp Aurel festomuvesz nagybanyai kapcsolatair61
Murddin jeno

A szatmări tăjak elvonalbeli alkot6jăt, Papp Aurelt bonyolult es nem egyszer ellentmondasos
kapcsolatok fi'.iztek a nagybănyai muvesztelephez. Vonzotta es egyben taszitotta a kozeli kol6nia; păly:ija
kezdereo măr nyomaszt6oak erezhette a festâtelep tradici6it, kesâbb a kismesterek, epigonok marakodăsa
miatt tartotta tăvol magat a kozonsegt6l.
Szaanărr61 pedig minden ut Nagybănya fele mutatott. A mai nemzedek rudacib61 a mulo id6 elegge
kiti:irolte măr azt a tortent:ti tcnyt, hogy Nagybănya, de meg Felsâbanya is az egykori Szacmăr vărmegyehez
tartozott, s a mostani, măramarosinak tudott tăjak csak a Gutinon tlil kczdottek. Szatmărnemcti volt a
megyekozpont, ahonnan a muvesztelcp vărosăt, Nagybanyăt az 56 kilometeres helyi erdeku vasuton lehetett
megkozelfteni. Ezen a szărnyvonalon erkeztek a hegyvideki bănyavărosba a kol6nia-alapit6k îs, eJukon
Hollosy Simonnal. Papp Aurel bizonyosan lătta a HoU6sy-n6vendckek cs nagybănyai mcsterek 1901-es
szaonari kiallitasat, mely az akkori megyeszekhely ronenetenek addigi legjeJent6sebb muvesz~ti esemenye
volt 1 A pălyakezd6 szatmări festo, Papp Aurel azonban megs~m a kozeli muvesztelep fele tajekoz6dott,
hanem meg az 1899-es evekben a budapesri Mintarajziskolăba iratkozott be. Innen vezetctt utja f6iskolai
i:isztondijjal 1903-ban Ităliaba, majd rajztanărkent elhelyezke<lve, vissza a szillofoldre.
A nagybănyai festeszet eredmenyeit ketsegkivill joi ismerte. Ezemyi kapcsolat, barati viszony fUztc a
kolonia szămos tagjahoz. s bar muveszcte, figurăli s es expresszîv vonulatâban eltert a kol6niabeliek
ci:irekveseităl, tajfesteszetenek erett muvei (tcrmeszeti es urbănus cijai) fclteclen rokonsăgot mutatnak a
binyaiakeval. A neki rokonszenves muveszegyenisegeket becsulni cs ertekel~i tudta. A huzamosabban
Felsobanyan megtelepedctc es a nagybanyai koloniavezetokkel szemben rebelliskedâ Nagy Oszkăr korai
figucil.is alkotăsait kulonosen sokra tartotta. Kcves szămu kritikai irasaban Nagy Oszkărt erdeme szerint
meltatta. 2 Ebben a koretbe is bevălogatott irasban, sze.Iesebb kitekintessel a7. cgesz erdelyi muveszet haboni
utăni vălsăgâr61 nyiljt lătleletet, a lekiizdesre văr6 gondokat elemzi, ncm hagyva sz~ nelkul a nagybănyaiak,
mlmara ellenszenves kasztrendszeret. „Muveszeinknek - frja - semmife.te csoportosulăsa meg ezideig nem
sikeriilt. A nagybănyaiak cehrendszere j6 nekik, de mit ernek azzal a tobbick, akikkel nem osztozkodnak a
Hollosy-Fercnczy-Krisztus palastjain!".3 Az idezett iris kelte 1922, s ez az egyeclen ev, amikor a nagybănyai
muvesztelep nevsorai a koloniăn tartozkodok soraban Papp. Aurelt is megemlitik.4
A szakirodalomban joi ismcrt es tobbszăr foldolgozott tema a roman muveszeti foiskolak (Bukarest,
Iaşi, Kisinyov) năvendekeinek nagybănyai t~ulmanyi gyakorlata, s Papp Aurel~ak ennek elăkeszfteseben
vaJ!alt szerepe Octavian· Goga kulţUszminiszter megbizăsăb61 Papp Aurel a helyszinen tajckozodva
memorandumszeru reszletes beszamoiot frt a kolonia helyzeterâl 1920-ban, valamint a roman năvendckek
elhclyezesenek felteteleirol. 5 Nem celunk az ismert kăriiJmenyek reszletezese, temănk szempo~tjâbol csupăn
az fontos, hogy a Nagybănyan gyakran megfordulo Papp Aurel melyebben es beli.ilr61 tekintve ismcrte meg a
muvcsztelepen uralkodo visz~nyokat. Barătsăga ekkor melyult el a kolonia vezetoje~el, Thorma Jănossal,
akinţk karizmatikus egyeniseget, szervez6 es irănyft~ kepesseger kulonăsen nagyra becsi.iltc:.
.
Papp t\urel nagybănyai kapcsolatai ez id6tâl valtak rendszereşebbe; tobszăr megforduJt a koloniăn, es
fest6kţrit .folfedezte a văros es kărnyeke ter~eszeti szcpsegeit. Tobb ismert alkotăsa keszult itt, kiiJonosen az
urbânuş .tajak vonzottăk, a foter ko.rilli 6don utcăk, a monumemălis Szenthăromsag tcmplom, a Zazar hidjai.
A muvesztelep szervezeti eleteben ugyanaklwr egyăltalan nem · vett reszt, igy
Nagybanyai fest6k
Tarsasagănak sem volt tagja. Thorma Janost azutan is a kolonia szeUemi atyjănak tekintette, hogy 1927-ben
mcgtortent az orsegvăltas, es Thonnat Mikola Andrăs 'kovette a szabadiskola es kolonia vezetescben.
Ismeretes az a . momentum is, mely Papp Aurelt egy erdelyi es bănsagi muveszszakszervezet erdekvedelmi egyesiilet - letrehozasăra osztonozte. A szatmari festo .folismerte, rnily.en hi.trfoyos helyzetbe
jutottak ezţ.k ·az prs.zăgreszek, s t~nni îs probălt valamit muveszeti folemelkedesiik erdekeben. Az 193,6-os ev
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nyarao Nagybanyan tartotcik meg az erdelyi es b:insagi muvcszek kongresszusat, melynek vednokei Papp
Aurel es Thorma Janos voltak. A muveszkongresszus a gondok szambavetelencl nem jucott tovabb. h
folytacis elmaradt, s ennek oka a kedvezotlen politikai fogadtatas mellett, bi:t.0nyosan Papp Aurel szervezoi
:illhatatlansag:in, felloban6, majd gyorsan kialv6 lelkesedescn is mUlott.
· A festo 1932-tăl 1943-ig a nyarakat Felsobanyân toltotte. Masodik otthona lctt ez a tecmeszeti
szepscgekben Nagybănyaval vetekedo varos. Igenyesen kialakitott muterme, haza, ahol nagyszamu muve
keszi.ilt, vendeglat6 otthona volt minden oda beter6 muveszcirsinak.6 ltt, Nagybanya kăz~etlen kozeleben,
minden addigin:i.1 nagyobb rilâtasa lett a kol6nia dolgaira. Tanuja volt a kismesterek palettajăn megfaradt
festâi villalkozasoknak eppugy, mint az avang:ird szellem iltal megtermekenyitett kiserleteknek.
Bar a felsob:inyai muvesztelcp melyet a Lltteczky hăzaspăr, Nagy Oszkăr, Pirk Janos lâtogatott, rcgen
fcloszlott mar, a nagybânyai festâknek tovâbbra is kedvelt kirandul6 helye maradt a kis bănyavâros. Elsokent
tâli.ik ertesi.ilt a festo a muvesztelepi elet esemenyeir61. Fordulatokban, va.Itozăsokban pedig ugyancsak
bovelkedett az utols6 korszakât el6 ko16nia. 1935-ben Nagybănya văros vezet6scge a sajat kezebe vette a
feştoiskola iranyftăsat. 1937-ben a Nagybânyai Festăk Tărsasăga besziintette mukodeset, mikozben u1
szervezet alakult, a Gheorghe Manu iranyftotta Nagybănyai Kepz6muvcszek Egyesi.ilete (Societatea Artiştilor
Plastici). Az uj egyesi.ilet neh:iny kiâllft:ist szervezett, a kozosseg tagjainak munkâit - els6 izben - Bukarestben
·js bemutatta. Szervezcti eletiiket azonban a viszilykodăs, sot oyilv:inos botrânyok kisertek. Nebâny jelentos
muvesz eleve nem lepett be az uj szervezctbe, visszaelesek tortentek a mutermek elosztâsa kori.il, es sokan ugy
lattâk, a vezet6seg nem kepes a kol6nia haoyatl:isăt meggătolni. Ket frakci6ra szakad a tagsâg; a vezet6seget
kezben tarto Manu-Ziffer-Abrudan csoporttal szemben a tagok tobbsege Papp Aurelt kiv:inta az egyesiilet
elere âllitani. A Felsâbăny:in dolgoz6 mestertol a muvesztelep ujraeleszteset, tekintelyenek helyreallitasat
vă.rtăk.

Papp Aurel meghfvăsanak atlete ketsegkîvi.il K.rizsân Jânost61, a festotelep egykori tanărat61
szârmazik. A kct muvesz kapcsolata evek sorăn barârssag:i melyi.ilt; I<rizsân tobbszor folkereste fcstotarsat, s
levelezcsi.ik gondolataik 6szinte megosztâsăr61 tanuskodik.
Mintegy fel evvcl a viszâlyok nyilv:inos kirobbanasa elott, 193S. januar 31-en Papp Aurelnak
Szatmarnemctibe cimzett levelcbeo7 Krizs:in mar pontosan vazoita elkepzeleseit. lndftv:inya egyre oagyobb
tâmogatasra talâlt a kol6n1a tagjai kozott, de meg a sajt6ban is. „Kerik, hîvjak, es mi is mindnyăjan kivânjuk:
j6jjon ide elnoknek a testvervarosban [Felsâbânyăn] lak6 Papp Aurel, az igaz român ember, a feliilemelkedect
gondolkodăsu Mester, es meglătjuk, a hivatalos văros sem fogja unni mi\r a sok hercehurdt, az illam sem
Balcicban, hanem az 6si Baia Marera fogja kiildeni osztondfjas muvesznovendekeit, es megszunik a mai
pangăs". 8 igy ir a Papp Aurel meghivâsăt i.idvozlo oagybânyai sajr6, utalva arra hogy a român f6iskolak
miivesznovendekeit mar evek 6ta ncm Nagybânyăra, hancm a Fekete-tenger partjăn lev6 i.idi.il6telepre,
Ba!cicba iranyitotta a kultuszkorm:inyzat, sa kol6nia uj szervezete czen mit sem rudott viltozratni.
Papp Aurel kezdetben meg hajland6nak mutatkozott a folkeres elvillalăsâra, 6vatosan foltecelekec
tâmasztott, majd csakhamar mas belatâsra jutott, s az ellenszegi.ilesek lăttân elutasitasa egyre kategorikusabbă
vâlt. Elriasztotta az intrikăk allatomos volta, a muveszekhez - akâr elleofelekhez - meltatlan magatartăs .
Papp Aurel levelezeseb61 mozzanatr61 mozzanatra kovethet6 âllăspootjânak văltozasa. Amikor 1938.
juJjus 21-en az egyesi.ilet 18 tagja neveben Kovăts Perene foga1mazza meg irăsos meghlvâsukat a Fcls6bănyăn
dolgozo muvesznek, a valasz meg bizonytalan, terovaz6. A meghfvast szemelyesen kozvetft6 Nagy Oszkărnak
sz6ban, Kov<i.ts Perene irasban vâlaszol Papp Aurel. „Onnek is csak azt mondhatom - sz61 a Kovăts
Ferencnek cfmzett levei -, vagyis, hogy tisztitsak meg elâbb a terepet, s aztăn majd beszelgethetiink arr6~
hogy mi volna az, amit az Onok egyesi.ilete - jobban mondva a „mliveszet" cs „muvesz" erdekeben tenni
kellene". \) Kozben Kiss K:iroly festo, a Manu-csoport kepviseleteben egy v:ilasztott vezetoseg inîoti
illojalităssaJ vădolta meg Papp Au.relt. 10 Inncn kezdve Krizsao Jănosnak es muvesztârsainak makacskod6
râbeszelese mâr hiabaval6; Papp Aurel elutasităsa megmăsithatatlan .
Ezt kovette kozben a Nagyb:inyai Kepzomfiveszek Egyesiiletenek viharos kozgyii.lese julius 30-an,
aho! Gheorghe Manu e!obb haj!ott a javaslat elfogadâsâra, a lemondăsra, majd :illăspontjât megvâ!toztatva
ragaszkodott hâ.romeves mandâtumanak letoltesehez. Az elegedetlcnked6 cagok szetoszlatăsăra a vczetoseg a
rendorseg beavatkozăsăt kerte.

1\lmasi Tibo:: f>opp Ami Nag„bti11)'ti11 is rl:l.robti1!Jd11. In: Nagybanyai fcsteszct a ne6sok fcllepesct61 1944-ig. Misblc, 1992. 151-158. c.
Krizsan Janos levele Papp AurC!hoz, Nagybinya, 1938, jan. 31. Mikrofilmeo, Kolozsvâri Miiveszeti Miivcszcti i\jU.zcum, Ltsz.: 1965/11. 27. 11.
tckcrcs.
a B:inyavi<lek. 1938. jUI. 31. 2. o.
• 9. Papp Aurel levele Kovats Fcrcoche:>:, Fcls6bânya, 1938. jUL 22., Mil<rofilmcn, Kclozsvâri Mu,,cszeti Muzeum, id. h.
'°Kiss K{iroly levele Papp Aurelho:>.. Nagybanya, 1938. jul., Mjkrofilmen, Kolozsvâri Muveszeti Muzcum, id. h.
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Ilyenformao a nagybânyai fest6telep utols6 korszakaoak csupao epi:t.6dja maradt Papp Aurel
tervezett kol6niavezet6i megbizatasa. Muveszetenek megbecsiilt erteke predesztin:ilhatta volna 6t erre a
tisztsegre. Azon mar csak toprenghetiink, hogy nyughatatlan alkataval vajon sikeri.ilt-e volna kezben tartania a
szcthull6 kozosseget, lett-e volna k.itarcisa a szivos kiizdelemhez, a hctkoznapok apromunkajahoz.

:Zusanunenfassun15

Obwohl der .rath111a1"t Maler, Aurel Popp hat mi:ht Z!' den Mitglierdern der Kiinstlerkolonie von Fra11enbach
(Nagybaf!Ja) gehod, hat er das Leben der dortiger Mahlcrge1J1einschaft von der Năhe und ganz a11sfarlich gekcmnt. Er
iibemahm nach dem I. Weltkrieg in der Organi.rierung der S ommerpraxis der Hb'rer der Kiinstlerhochschiilen einen wichtigen teii
und er arbeitele dort sogar eine weile Zeit. Die vorliegende Abhandlung hebt eine Episode der Geschichte des Jahres 1938 heroor
: na111/ich die Einladung von Aurel Popp an die Spitze der in die K.riese gestiirz.te Kiinstlerkolonie. Obwohl der Maler diese
Aujfordenmg abgelehnt hatte, die Umstiinde der Einladung, die z11riickgebliebene Dokumenten .sind sehr lehrreiche Quellen der
letzter Periode der Kiinsllerkolonie.

Rezumat
Deşi pictorul sătmărean Aurel Popp nu a fast membru al Coloniei de pictură de la Baia Mare, de-a lungul carimi
sale legăturile cu această colonie erau pe cât de complexe pe atât de contradictorii, îl atrăgea şi-l respingea în aceeaşi !llă.rură.
At1a sa ftgt1rativă, deosebit de expresivă, deşi avea caracteristici înrudite cu cea a pictorilor băimăren~ ea devia de la aspiraţiile
tradiţionale ale coloniei. De asemenea, numeroasele conflicte şi certuri din cadrul conducerii acestei colonii, au detenmnat rezerva
pidorului.
Se stabileşte î11 lunile de vară la Baia Sprie, localitate deosebit de pitorească, ce se qflă în apropierea Băzi Mari,
grupându-se în jurul său artiştii rebeli ai coloniei.
În literatura de specialitate sunt binee11nost11te demermrile pictorului în ceea ce priveşte organizarea pe perioada verii, a
lu11ilor de practică penim studenţii de la Academiile de Arte Frumoase din Bucureşti, Iaşi, Chişinău. Tot acum leagă o strânsă
prietenie cu Thorma Janos, reprezentant de frunte al acestei colonii, iar legăturile sale cu colonia devin mai accentuate.
Sunt, de asemenea cunoscute, încercările pictorului de a atrage atenţia as11pra situa/iei artiştilor ardeleni şi bănăţen~ cu
intenţia de a îmbunătă,ti condiţia artistică a acestora.
Apropierea de problemele colonie~ precum şi implicarea sa în rezolvarea unor 11dn/elegeri ale membrilor acesteia, atrag
după sine propunerea unei gnrpări considerabile de pictori de a prelua preşedinţia Societăţii Artiştilor Plastici, dar în cele din
unnă, refuzăpropunerea.
fn aceastăjorfllă, conducerea coloniei băimărene din ultima perioadă de exi.sten,tă a acesteia, rămane doar un episod al
activită,tii pictorulu~ deşi personalitatea sa artistică proeminentă şi apreciată, l-ar ft predestinat pentru această funcţie.
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Un caz special de atac biologic al mate rialelor de
- investigaţii, tratament -

arhivă

Gheorghina Olariu

Materialele bibliografice şi arhivistice suferă adesea deteriorărj provocate de speciile comune de
bacterii şi ciuperci, în special când sunt păstrate în condiţii nepotrivite.
Prezenta lucrare îşi propune să prezinte un caz special de atac biologic al unei ciuperci care nu este
specifică materialelor de arruvă, dar care provoacă deteriorări însemnate acestora. Este vorba de Meruli11s
Laetyr11a11.r sau "Buretele de casă", întâlnit în arruva Parchetului de pe lângă Tribunalul Judeţean Satu Mare, de
asemenea în arruva Biroului de carte funciară.
Ciuperca este răspândită în toate ţările europene, în special în cele nordice, cam:ând mari pagube, prin
cjistrugerea construcţ:iil~r de lemn, atacând însă pardoselile şi tocul uşilor construcţiilor din zjdărie.
Despre fiziologia acestei ciuperci, se ştie că descompune intens celuloza, şi anume: lemnul, hârtia,
textilele cu conţinut de celuloză, tapetul, materialul izolator cu vâscoză, etc. Cordoanele ciupercii pătrund prin
perete şi beton, parcurgând distanţe mari în căutarea materialelor cu conţinut de celuloză.
intensitatea atacului este ridicată chiar şi în cazul unui atac primar, infecţia porneşte Clin locurile cu
umicljtate rjdicată, însă ciuperca vie foloseşte apa legată chlmic de materialul lemnos, de aceea se dezvoltă şi în
Jocuri uscate. O parte din apa eliminată din lemn - în urma descompunerii celulozei, în prezenţa oxigenului
din aer (C6H100s + 602 = SH20 + 6 C02) - este asimilată de ciupercă, iar surplusul este eliminat prin
"lacrimare", de aici denumirea de ciupercă lacri mogenă. Miceliul vegetează iniţial în interiorul lemnului, iar
prezenţa lui se constată numru după ce a avut loc şi o dezvoltare exterioară.
Ca metodă de combatere, în bibliografie, se precizează arderea materialului lemnos infestat, precum şi
a elementelor care au venit îrt contact cu acesta, asanarea terenului, eliminându-se sursa de umezire, înlocwrea
cu material lemnos, tratat cu substanţe fungicide. Deoarece acest lucru nu este posibil în cazul unei arhive cu
termen de p-ăstrare permanent, singura posibiljtate este ca prin tratamentele fizice, chimice şi mecanice
aplicate, să se inhibe dezvoltarea hifelor şi să se elimine sporii ciupercii, existenţi pe suprafaţa dosarelor,
pentru a împiedica o no uă sporulare a acestora.
În prima etapă s-au prelevat probe şi s-au efectuat analize biologice pentru aeromicrofloră, dosare,
pereţi, -rafturi. În urma examenului macroscopic şi microscopic, precum şi prin însămânţare pe medii de
cultură . specifice (SABOURAUD, CZAPECZ-DOX), s-a constatat existenţa speciei lignicole Merulius
Lacryma11s, care foloseşte ca sursă de hrană celuloza şi a cărei spori şi , respectiv hife, sunt deosebit de
rezistente la tratamente fuke, crumk'e şi mecanice. Însămânţările pe medii de cultură s-au efectuat la
Laboratorul de Microbiologie al Directiei de Sănătate Publică (rezultatele analizelor sunt prezentate în tabelul
următor):

Materialt:li analizat
Raft de lemn
·Perete
Podea
Podea
· Hâ:itle ·
Hârtie
Raft leriin ·
Raft lemn
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Metoda utilizată
Aeromicrofloră

Aeromicrofloră

Microscopic
Cultură

Microscopic
Cultură

Microscopic
Cultură

Rezultate obţinute
NTG79
N T G 472
Spori Merulius L.
Spori şi hife de
..
Merulius LactVmans·
Spori mucegru, Spo.ri
Merulius
Spori muce{!a.Î, NTG 93
Spori Merulius
Hife şi spori Merulius
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Deoarece nu se cun oaşte o metodă nedistructivă de eradicare a ciupercii lvferulius T,acrymans, pe suport
papetar, am efectuat în laboratorul muzeului mai mulre încercări, care s-au soldat cu următoarele rezultate:
1. Tratament chimic de formolizare în etuvă timp de 5 zile a unui dosar infestat.
La examen microscopic direct s-a constatat prezenţa sporilor şi a hifelor de Merulius.
2. Tratament termic în etuvă timp de 24 ore la 8QOC.
La examen microscopic d irect şi prin însămânţare pc mediu de cultură s-a constatat prezenţa sporilor
deshidrataţi şi a hifelor de miceliu.
3. Tratamenr de refrigerare timp de 3 zile.
La .examen microscopic direct s-a constatat prezenţa sporilor şi a hifelor de Merulius.
4. Io urma acestor rezultate am considerat că un tratament mecanic realil~at prin aspirarea fiecărui
dosar cu mare atenţie ar putea duce la rezultate mai bune . Ca urmare am efectuat acest tratament după care
am analizat documentul.
Rezultate obţinute:
La examen microscopic direct şi prin însămânţare pe mediu de cultură, s-a constatat inexistcn1a
sporilor, în schimb, hifele de miceliu au rămas prezente.
În urma acestor experimente, am constatat că sporii şi hifele ciupercii prezintă o rezistenţă deosebit
de mare la mai multe tipuri de metode (fizice, chimice, mecanice)
Literatura de specialitate existentă ne certifică de asemenea o rezistenţă crescută a sporilor şi hifelor
acestei ciuperci, o mare putere de penetrare a cordoanelor (prin pereţi, beton, etc.) în căutarea substratului
celulozic. Am considerat că trebuie să ne îndreptăm atenţia asupra extirpării elementelo r <le îomulprc şi
rezistenţă a ciupercii. Ca urmare, am propus o metodă de tratament nedistructivă, având în vedere faptul că o
metodă de tratament radicală, de ardere a materialului infestat, era exclusă în această situaţie.

Etapele tratamentului
1.

2.

3.

4.

5.
G.

7.

8.

9.
1 O.

Montarea d e filtre antiseptice la intrarea-ieşirea din încăpere pentru a împiedica răspândirea infecţiei .
Acest lucru se va realiza cu ajutorul unor tăvi metalice în care .se va pune hipoclorit (sau formol) sau
ştergătoare de picioare îmbibate în această soluţ:ie. Tăvile sau ştergătoarele se aşează pc podea, la ieşirea
din încăpere, pentru a împiedica răspândfrea sporilor cu tălpile încălţămintei. Atenţ:ie! Nici un material nu
va ieşi din încăpere fără a fi ambalat în saci de polietilenă sau containere închise ermetic.
Instruirea personalului muncitor care execută eradicarea. folosirea echipamentului de protecţie (salopete,
mănuşi, măşti) este absolut obligatorie, iar la terminarea lucrării acestea vor fi, d e asemenea, ambalate în
saci şi vor fi arse într-un loc special amenajat.
Gazarea încăperii cu un fumigant foarte util: fosfina (PH3], cu denumirea comercială "Dclicia"; acest
preparat în timpul reacţiei de hidroliză consumă tot oxigenul din aerul încăperii ducând şi la o scădere
considerabilă a umidităţii relative a aerului. Doza necesară este de 1,5-3 rablete pe m c, iar durata expunerii
variază în funcţie de temperatură, astfe l: pentru T = 10-150C expunerea durează 5 zile, T = 16-18°C
expunerea este de 4 zile şi pentru temperaturi mai mari de 19°C expunerea este de 3 '.lile.
Scoaterea dosarelor de pe rafturi şi transportarea lor în sala de tratamente care va fi chiar antecamera
depozitului;
Aspirarea fiecărui dosar cu deosebită atenţie, pentru înd epă rtarea sporilor ciupercii.
Dezi!1fectarea dosarelor cu soluţie alcoolică .de timol şi camfor, prin ştergerea suprafeţelor dosarelor cu
tampoar1e de vată îmbibate în această soluţie. După utilizare tampoancie se colectează în saci de
polietilenă, urmând a fi distruse prin ardere, împreună cu sacii.
lntroducerea dosareior în saci de polietilenă şi închiderea ermetică a sacilor prin lipire cu bandă adezivă.
Pentru a nu îngreuna operaţia de reaşezare a dosarelor pe rafturi, pe saci se va menţiona raftul şi poziţia
pc raft.
Rafturile din lemn vor fi demontate în interiorul depozitului, vor fi şi acestea ambalate în saci sau
contci:ie!'e închise ermetic, după care vor fi scoase şi transportate la locul unde vor fi arse împreună cu
materialul în care au fost ambalate. Pentru ambalaj este bine să se folosească saci de poli etilenă, la fel ca şi
în cazul dosarelor. Pot fi folosite şi containere metalice, dar acestea sunt mai costisitoare şi după golire
trebuie dezinfectate.
După golirea încăperii, podeaua şi pragurile trebuie desfăcute şi, cu o manipulare minimă, să fie adunate şi
arse, la fel ca şi în cazuî rafturilor;
Porţiunile de sub podeaua- infectată vor. fi desfăcute până la planşeu şi s.e vor transporta la groapa de
gunoi, pe cât posibil, în container închis. ln !lici un caz materialul infectat nu ttebuie să intre în contact cu
clădirea. Nu se va folosi materialul infectat, de ~xemplu, la astuparea gropilor drumurilor.
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11. După trasarea zonei infectate, se va lăsa o bandă de 1 m, în plus, pentru siguranp, restul tencuielii va fi
dat jos, iar tencuiala dintre cărămizi va fi scobită cam 2,5 cm. Tot materialul rezultat în urma acestor
operapuni va urma procedura de la punctul 10.
12. Porpunea astfel curăfată se va mătura, aspira şi se va arde cu flacără deschisă cel pupn 10 min/mp pentru

a avea siguranra că am distrus toate hifele ciupercii. Această operaţie trebuie efectuată cu foarte mare
atenţie, deoarece numai focul este cel care distruge atât sporii, cât şi hifele acestei ciuperci.
13. Tavanul pivniţei va fi îmbibat cu soluţia Dijfusit M, în porţiunile ink·crate şi în zona ·d e siguranţă.
14. Tavanul pivnitei se va umple cu mortar pentru a nu se surpa. Lucrul se va continua după consolidarea
cimentului (minim 6 zile). Zona de siguranpi şi porţiunile infectate vor fi trasate în adâncime. Se formează
o "plasă de găurj" de 20 x 30 cm şi se i njectează soluţia de Dijfusit M.
15. După terminarea lucrării în adâncime, se astupă găurile cu mortar, apoi se tencuieşte peretele.
16. Pentru refacerea zonei de sub podea se va folosi pietriş sau zgură, în ambele ca'.luri se va adăuga var şi
Diff11sit M în amestec.
17. Podeaua se va turna din beton, şi dacă, din motive estetice, va fi pavată, se vor folosi plăci care vor
permite aerisirea, iar suprafaţa podelei va fi finisată astfel încât să fie netedă pentru -a putea fi ulterior uşor
de crirăţat, deoarece praful este o sursă de răspândire a ciupercilor de tot felul. Pe podea se aşează şi tot
de pe podea se ridică praful purtător de spori al diferitelor ciuperci, care pot ataca apoi materialul papetar
existent în arhivă.
18. Pereţii vor fi văruiţi, în nici un caz nu se va folosi tapet sau vopsea cu dispersie.
.
19. Rafturile vor fi metalice, şi montate la distanţă de 50 cm de pereţi, polifa de jos şi de sus să fie la 20-30 cm
de la podea, respectiv, de la plafon. Depozitarea actelor pe jos este strict interzisă, de asemenea, aşezarea
unui număr foarte mare de dosare suprapuse este dăunătoare, deoarece nu permite circulaţia aerului şi
favorizează astfel apariţia atacului biologic.
20. Tratament termic al încăperii pentru a realiza uscarea pereţilor şi extragerea umidităţii
21. După aşezarea dosarelor pe noile rafturi se va efectua o gazare cu formol timp de 3 zile. Formolul este
considerat, deocamdată, ca substanţa cea mai accesibilă şi cea mai eficientă, deoarece, sub influenţa lui,
hârtia aproape că nu-şi modifică rezistenţa mecanică.
22. Tratament termic până la 700C, cu ajutorul unei aeroterme industriale, pentru a mări întrucâtva efectul
dezinfecţiei.

23. Un tratament final de gazare cu Delicia - după metoda prezentată la punctul 3.
24. Dezinfectarea birourilor alăturate şi chiar a tuturor spaţiilor în care au fost vehiculate dosarele din această
arhivă.
Măsurile de combatere s-au făcut la propunerea dl. dr. biolog Babos Rezs6 de la Anticimex-Hungaria Kft.,
care s-a deplasat la Satu Mare şi a efectuat o contraexpertiză. Această contraexpertiză a confirmat, încă o dată,
existenra ciupercii Merulius Lacrymans. Metoda prezentată a fost aplicată la diverse obiective aflate pe lista
monumentelor naţionale din mai multe localităţi din Ungaria, precum şi la arhivele din Budapesta, cu rezultate
bune.

A special case of biologica! attack on ardrive materials
Abstract

This paper pments a special case offangus atac. The fang11s is noi a ţypical one far archive malerials, b11t prod11ced a
large number ofdeterioraliqns.
The subjecl of the article is the fungus infestation of the La111 Court Archive jrom Satu Mare. The fangus was
identtjied as Merulius Lacrymans.
The speciali!} lilerature recontmends the exlirpation I!] buming method, which in this case could 1101 be applied.
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Restaurarea unui castron pictat din neoliticul mijlociu

Roxana Cob11sceanr1
Cercetările

arheologice din ultimul deceniu din judeţele Sălaj, Cluj şi Satu Mare au aruncat o lumină
evolupei comunităţilor neolitice din zonele de nord-vest ale ţării.
Pe un grind din albia pârâiaşului Ieriul Rece, care marchează periferia zonelor nisipoase ale Nirului,
încr-o lutărie, prin cercetări ·de salvare, au fost observate mai multe gropi ce se conturau în pământu! galben,
cu un bogat material ceramic.
Factura ceramicii, amestecul, arderea, netezirea, lustrul, finisarea suprafeţelor, mai ales la ceramica
pictată, cunoaşte maximum-ul evoluţiei sale în această vreme.
Piesa în cauză - castron pictat - provine din săpăturile de salvare ale anului 1997, din comuna Pişcolt,
judeţul Satu Mare, în punctul numit "Lutărie". Piesa a fost datată ca aparţinând neoliticului mijlociu.
Vasul este fragmentar, cele opt fragmente constituie cca. 70% din forma vasului. La o primă
reconstituire, acesta se prezenta sub forma unui castron cu patru proeminenţe perfor~te, prinse orizontal pe
linia diametrului maxim. Gura vasului are formă uşor pătrată, mijlocul pupn bombat, fundul vasului este plat
(diametrul fundului este de 6,5 cm), iar porţiunea inferioară a vasului este tronconică.
Pereţii vasului sunt fini (0,5 cm grosime), realizaţi dintr-o pastă cu ardere oxidantă bună, uşor
lustruiţi. Lutul bine preparat este amestecat cu nisip foarte fin.
Pc corpul vasului se desfăşoară un decor policrom, specific ceramicii pictate din neoliticul mijlociu.
Pictura s-a realizat cu vopsea bituminoasă de culoare neagră, pe un fond cafeniu. Ca urmare a zacerii
îndelungate în sol, vopseaua a dispărut (s-a cojit) de pe suprafaţa vasului, rămânând doar amprenta imprimată
de culoare maronie.
Ornamentele plastice constau din patru proeminenţe sub formă de butonaşe perforate, din care s-au
păstrat doar două.
La baza vasului decorul pictat apare sub forma a trei linii dispuse paralel. Pe corpul vasului, sub buză
şi deasupra bazei vasului, apare câte o bandă groasă circulară sub formă de arcadă şi zig-zag, spaţiile dintre
cde două benzi fiind umplute cu linii paralele, sub formă de haşurări. Decorul se şfârşeşte la baza vasului,
printr-o linie circulară.
Analizele fizico-chimice au pus în evidenţă faptul că piesa s-a păstrat bine în timp, pe fragmente
găsindu-se doar depuneri de sol, pasta ceramicii este de bună calitate, strarul de pictură se păstrează doar în
proporţie foarte mică, existând amprenta sa.
Prima etapă în restaurarea vasului a constat în spălarea fragmentelor pentru a îndepărta depunerile de
sol, lucru realizat prin tamponare pentru a evita ştergerea decorului pictat. A urmat apoi uscarea lentă a
fragmentelor pe un grătar de lemn şi impregnarea prin pensulare cu nitrolac dizolvat în acetonă.
Asamblarea vasului s-a făcut de la fund spre· buză, folosind ca adeziv poliacetatul de vinil (fără
plastifiant). Părţile lipsă ale vasului s-au completat cu gips Moldano mojarat cu oxizi metalici la o culoare
discret vizibilă de pasta ceramicii.
După finisarea completărilor, am trecut la completarea decorului folosind un creion moale, negru.
Desenul a fost realizat în culori tempera adecvate, respectiv amestec de maron, negru şi ocru.
Vasul se află, în prezent, în depozitul de ceramică arheologică al Muzeu!ui Judeţean Satu Mare.
nouă asupra cunoaşterii şi Î'!ţelegerii

The restoration of a prunted pot from Middle Neolithic
Abstract

The artide presen/ the mtoralion process of a painted bowl fror 11Jidle NeolithU, discovered in Pişco/t, Satu Mare
County, in "Lutărie" point.
The ceraniics discovered at Pişcolt iS apartimlar beautifal one and it is special in the Neolithic &/ture.
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Înainte de restaurare

În timpul restaurării

După restaurare

Restaurarea unui chiup de provizii
Dinu Capotescu
Săpăturile arheologice din anii 1965-1966, efectuate la Medieşu Aurit, aveau să scoată la lumină un
complex arheologic, aşezare a dacilor liberi din N-V-ul ţării. Cele zece cuptoare de ars ceramică
descoperite în această aşezare constituie un veritabil "târg meşteşugăresc organfaat pentru arderea
ceramicii". După cum este şi firesc, cantitatea de ceramică rezultată în urma săpăturilor este
considerabilă, din păcate, ele constituind "deşeurile" rămase în urma procesului tehnologic. Se distinge
ceramica lucrată cu mâna, din pastă mai puţin fină amestecată cu degresanţi ca pi etrişul mărunt, nisip şi
cioburi pisate, apoi se distinge ceramica modelată la roată - din pastă fină de culoare cenuşie.
Vasul în cauză este modelat la roata olarului, culoarea pastei fiind cărămiziu-brună. În secţiune
prezintă un miez cenuşiu, pe suprafaţa interioară şi exterioară fund aplicată o angobă cenuşiu închisă. Ca
degresant este fo losit nisipul. Buza este lăţită şi trasă în exterior, iar sub aceasta este aplicat, ca decor, un
brâu în sectiune de forma unui semicerc.
În prima etapă, la restaurarea unui vas de ceramică, se face spălarea şi conservarea fragmentelor.
Acestea se fac, în mod obişnuit, în apă (di stilată) iar după uscare se conservă în n itrolac incolor. Dacă
fragmentele prezintă depuneri de carb onaţi, se poate recurge la un tratament chimic într-o baie de acid
acetic (Foto 1).
A doua etapă, reconstituirea vasului, se face prin îmbinarea fragmentelor, după ce au fost grupate
(formă, grosime, culoare). La vasul în cauză - după asamblarea fragmentelor constituente ale bazei şi
epuizarea tuturor posibilităţilor de îmbinare a fragmentelor rămase s-a trecut la asamblarea (fragmentelor)
de la buză spre bază. Această porţiune a vasului astfel clădită a fost suspendată, cu ajutorul unor sârme,
deasupra bazei vasului. P rin rotire, s-au găsit trei puncte de îmbinare a celor două componente (Foto 2).
Următoarea operaţiune efectuată a fost completarea părţi lor lipsă.
La completarea părţilor mai mari (lipsă) s-a folosit o reţea de sârmă pentru fixarea gipsului. A
urmat finisarea (cu bisturiul, şmi rghel dur şi fin, etc.) şi conservarea cu nitrolac incolor (Foto 3).
La sugestia arheologului, nu s-a făcut integrare cromatică.

The cestocatioo of a provision vessel
Summary

The archeological excavation.r jrom Mediesul Aurit, in 1965-1966 had as resuit a big co111plex be/onging to the frec
Dacians from the North-Wesl of the country. The ve.rse/ was moulded by potter-wheel. After washing the jragments, thry were
combined depending on the shape, colour, thickness. We used a wire net, because the vessel was large. At the St'f,gtslion of the
pecia/ist, we did noi used cromatica/ integra/ion.

foto. 1
Satu Mare - Studii şi
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foto. 2

fo to. 3

Restaurarea a două spade medievale
Puskds Eva

Una din piesele prezentate în lucrarea de faţă este o sabie de fier, descoperită în anul 1973, în
municipiul Satu Mare, pe strada Ady Endre. Sabia s-a descoperit deasupra unui schelet uman, dar, din păcate,
a fost spartă la dezgropare şi nu s-a mai recuperat în întregimea ei. Locul descoperirii se află în cartierul de
astăzi al oraşului, Mintiu, lângă biserica reformată, în strada unde era, probabil, primul cimitir al oraşului.
Sabia este cu două tăişuri. Mânerul lipseşte, posibil să fi fost de forma unui disc. Începutul păstrat al
bazei mânerului este în secţiune transversală dreptunghiular (putea fi o spadă mânuită cu ambele mâini - o
spadă gotică). Lama lată şi destul de plată poartă, pe ambele feţe, litere, care încep de la baza lamei. Literele
apar din fir metalic-aur, care s-au păstrat foarte bine. Jumătatea de jos a lamei lipseşte.
Din păcate, lipsesc (după cum am menţionat) tocmai elementele cele mai importante pentru o
clasificare tipologică sigură: mânerul, bara de apărare şi baza mânerului. Totuşi, după analogii mai apropiate,
sabia s-ar putea încadra în grupa a III-a după Bruhn-Hoffmeyer.
S-ar părea că sabia din Satu Mare aparţine spadelor gotice mânuite cu ambele mâini.
Spadele secolelor XIII-XIV cu inscripţii, ale grupei 11 şi III sunt des întâlnite în Europa. S-au găsit
mai multe exemplare şi în ţările nordice, care au şi inscripţii, dar până acum nu am găsit analogii pentru
inscrippa spadei prezentate în lucrare.
Completând literele existente, propunem următoarea citire:
"S/ANCTI/ H/RlSTI/ R/EGIS/"
"A/RMA/ 0 /.':-fNIA/ V/INCIT/"
Scrisul este executat în formă uncială. Pe o latură, literele au sens religios /S H R/, pe cealaltă sens
militar. După cum ştim prescurtările din inscripţii nu sunt accidentale, ci ele corespund formdor de cult
medievelc.
Particularitatea spadei din Satu Mare este (marca) aşa numin1l semn de lup. Este cunoscut că
reprezentarea semnului a fost folosită ca semn de maistru de fierarii din Passau. Semnul de lup a fost
împrumutat de către maistrul din Passau din stema oraşului şi se considera ca semn de calitate pentru spadele
de aici. Lupul sau unicornul de pe sabia din Satu Mare este reprezentat întins (culcat). Luând în considerare
toate aceste date, spada s-a datat în secolele XII-XIV.
La această piesă, după investigaţiile fizice, chimice şi fotografiere, am recurs la o curăţire a suprafe~ei
lamei şi conservarea ei. Deşi inscripţia abia er~ vtzibilă - am sperat să nu se afle pe un strat de coro:dune, care,
la un tratament chimic, s-ar putea desprinde. Intreaga suprafaţă prezenta un strat discontinuu şi neuniform de
oxizi de fier şi produşi chimici.
În vederea protejării inscripţiei, după o degresare. a lamei, firul metalic s-a acoperit prin picurare cu
răşină epoxidică, după care am început curăţirea lamei. In prima fază, am făcut o declorurare prin clătiri
succesive în apă demineralizată, după care am trecut la o curăţire mecanică. Aici am folosit MTS-ul cu diferite
periuţe mici (din oţel, fibră de sticlă) şi pietre abrazive de diferite durităţi. Tot aşa am curăţat suprafeţele dintre
firele metalice şi chiar suprafaţa lor cu diferite accesorii mai fine, adaptate la MTS. Inscr!pţia s-a curăţat în
totalitate, dar lama, mai ales înspre margini, prezenta în continuare produşi de coroziune. In această fază am
recurs la o curăpre chimică cu tratamentul clasic pentru fier, folosind acid fosforic 10% cu inhibitor de
coroziune, dar nu prin imersie, ci prin tamponare - local, insistând acolo unde era cazul După o neutralizare
şi îndepărtarea eventualelor urme de răşină cu xilen, lama s-a conservat prin pensulare la infraroşu, cu tanin.
În final, după o uscare perfectă, s-a pcliculizat cu Paraloid B 72 ( 5%).
A doua piesă prezentată în lucrarea de faţă este o

spadă

feudal-timpurie, datând din secolele X-XI. Ea

a fost descoperită în 1978, în localitatea Vetiş, judeţul Satu Mare. Piesa s-a păstrat în forma iniţială, cu excepţia
gărzii din ·care lipseşte o porţiune de 16 mm din partea centrală, acolo unde se fixează pc mâner şi pc lamă.
Lama este cu două tăişuri şi două şanţuri, garda, mânerul şi butonul mânerului sunt de formă. sferoidală. Lama
s-a corodat puternic în timp pe întreaga suprafaţă păstrându-şi lungimea, dar nu şi lăţimea iniţială.
Lungimea totală a spadei este 908 mm, mânerul piesei 85 mm, grosime 4 mm. Mânerul de formă uşor
trapezoidâlă, se îngustează de la gardă spre buton; deasupra gărzii este de 26 mm, iar la capăt unde este
montat în buton, de 16 mm.
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Garda spadei are lungimea totală de 129 mm in secţiune uşor rectangulară. Butonul mânerului este de formă
sferoidală, fiind turnat separat şi m o ntat apoi prin presare pe capătul m ânerului. Lama spadei, prevăzută cu
două tăişuri, are lungimea de 791 mm, cu lăţimea sub gardă de 52 mm, iar la vârf de 19 mm. Pe ambele părţi
lama prezintă câte un şanţ (pentru scurgerea sângelui) care se îngustează treptat.
Dimensiunile de m ai sus încadrează spada în categoria celor pentru lovit, iar ca datare în a doua
jumătate a secolului al X -lea. Din punct de vedere al provenienţei s-ar părea să fie apuseană, francă, de unde
pătrunde şi în lumea vikingilor şi apare mai des în Europa secolelor lX-XI. Piese de acest tip găsim des in
complexele funerare ale spaţiului Central-European, în mediul slav moravian şi în cel maghiar precreştin.
Starea de sănătate a piesei este destul de preca ră, afectate fiind în special părţile subţiri ale tăişurilor şi
o porţiune a gărzii, tot în partea cea mai puţin consistentă, de fixare pe mâner şi lamă. Pe lângă aceste aspecte,
mai putem observa o coroziune perfo rată (punctiformă), sub formă de mici înţepături de oxizi de fier.
Având în vedere subţierea lamei spre tăişuri, coroziunea activă care-i scade rezistenţa, am decis
aplicarea unui tratament chimic local cu soluţie de acid fosforic 10%, după care o fosfatare cu acid fosforic
20%. Garda s-a prins la loc pe spadă, folosind răşină Araidit AY 103 şi întăritor HY 956 în proporţie de 5/1.
Pentru o polimerizare mai rezistentă am folosit radiaţiile infraroşii în timpul acestei faze. În final, s-a
peliculizat piesa cu Paraloid B 72,5%.
Odată cu consolidarea piesei, s-a terminat şi tratamentul ei, dar nu şi supravegherea ş i verificarea ei
permanentă şi periodică.

Aceste piese vor ajunge în expoziţia de bază a secţiei de istorie, unde nu trebuie să uităm de pericolul
prezentat de mediul ambiant, cunoscut fiind faptul că metalele sunt sensibile la câţiva factori de mediu:
umiditate, raze ultraviolete, praf.
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The restoration of two medieval swords

Abstract
The paper presen/ the restoration of lwo mediev~I swords discovered i11 Sah1 Mare Comity. The bea11ţy ef the su1ords are thr
gold insciptio11s a11d thry are two 1111frate in 011r !lledieval collection.
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R estaurarea u n ui convocator al breslei tăb ăcarilor
Paul Gabriela

Oraşele Satu Mare şi Mintiu, datorită privilegiilor economice şi comerciale primite începând cu
secolul al XIH-lea, devin însemnate centre ale breslelor de meşteşugari. Printre aceste bresle se numără şi
cea a tăbăcarilor.
Inventarul existent în colecţia Muzeului Judeţean Satu Mare cuprinde, în afara unor documente,
diferite obiecte printre care table ale asociaţiei, convocatoare, lăzi de breaslă.
În lucrarea de faţă voi prezenta un convocator al breslei tăbăcarilor ce cuprinde lista de
înmormântare a breslei, începută în 1823 şi reîncepută în 1827, scrisă în limba maghiară.
Obiectul se prezintă sub forma unei cutii din lemn având în interior trei tăblii din lemn, pe care
este aplicat suportul din hârtie. Lungimea convocatorului este de 25 cm, lungimea tăbliilor fiind de 21
cm, iar lăţimea lor de 8,3 cm. Hârtia suport este aplicată pe cele trei tăblii în două straturi, aceasta fiind
fabricată din pastă mecanică, cea de la suprafaţă prezentând informaţia scrisă cu cerneală ferogalică.
Pe cele trei tăblii, textul este scris pe o singură coloană. Se observă linii orizontale trase cu
creionul la un centimetru distanţă între numele scrise pe tăblii. Muchiile tăbliilor sunt acoperite cu ceară.
Datorită acidităţii cernelii ferogalice şi a atacului biologic produs de insectele xilofage, tăbliile
p,rezintă.lips uri şi dantelări ale suportului papetar ajungând până la lemn, lipsuri din text.
ln urma buletinului de analiză, s-a ajuns la concluzia că hârtia aplicată pe părţile interioare ale
convocatorului este o hârtie fabricată manual cu linii de apă şi filigran, încleiată cu gelatină.
Convocatorul prezintă deteriorări produse de acţiunea factorilor fizici, chimici şi biologici,
datorită păstrării lui în condiţii necorespunzătoare de microclimat. Petele au fost produse de murdărie (pe
toată suprafaţa tăbliilor), de frontul de apă, de cerneală.
Conservarea lemnului a fost făcută de către restauratorul lemn.
Prima operaţie a tratamentului aplicat a fost curăţirea mecanică pe care am efectuat-o cu radiera
şi o pensulă moale.
Hârtia aplicată pe părţile interioare ale convocato rului a putut fi dezlipită prin procedee
mecanice. Restaurarea lor a constat în spălare, consolidarea fisurilor cu văl japonez, completarea
lipsurilor cu hârtie japoneză, prin metoda "la simplu", presare. După restaurare, filde au fost lipite cu
soluţie de carboximetikeluloză 3% în apă.
Următoarea operaţie a fost curăţirea umedă a hârtiei aplicată pe cele trei lăblii , cu apă distilată,
prin tamponări uşoare, repetate. Completarea lipsurilor din materialul suport am efectuat-o cu hârtie
japoneză. Deoarece, după aplicarea unui strat de hârtie japone'.lă, diferenţa de grosime era destul de mare,
am hotărât aplicarea a două straturi de hârtie.
Numărul de inventar, scris pe hârtie japonez?., a fost aplicat pe mânerul convocatorului.
Pentru o conservare corespunzătoare, convocatorul restaurat trebuie păstrat într-o cutie de carton
neutru, confecţionată la dimensiunea obiectului, în condiţii microclimatice corespunzătoare.
Toate aceste intervenţii asupra obiectului au avut ca scop redarea unor însuşm pierdute sau
estompate în timp.

The restoration of a summons of th e tanner's guild
Abstract

The mbject ofthis paper is the restoration ofthe "Tanner Guild Convener'~ write in 1823 and re-1vrite in 1827.
The object is part of the Satu Mare Counfy Museum coliection. The article presents the restoration phases and the
lechniq11es 11Sed in the process.
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restaurare

Tehnici
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materiale folosite în colecţia de acoperitoare pentru
"Masa Domnului"
Adela DobresClf

Fără

broderia, ca artă, a cucerit prin fineţe, îndrăzneală şi inventivitate. Traducerea
realităţii imediate cu ajutorul acului şi a firului de mătase a făcut din broderie unul dintre acele domenii în care
tehnica şi arta se îmbină mai armonios ca oricând. "Pictura cu acul", deşi foarte tehnică, trezeşte întotdeauna
sentimentul fineţii, delicateţii şi nu în rare cazuri cel al etericului. Pe pânze delicate, apropiate ca fineţe de cele
ale pânzelor de păianjen, acul a pictat cu fire de mătase, de aur şi argint chipuri de domni şi domniţe, flori şi
scene de gen.
Biserica a fost instituţia care a promovat în mod constant arta şi prin urmare şi broderia. Pe lângă
vestite mănăstiri s-au înfiinţat ateliere de icoane, de sculptu ră dar şi de broderie. E rminiile bizantine fac din
figura lui Isus şi a apostolilor lui subiecte care mai târziu au dat naş te re unor adevărate capodopere în arta
bro'derici. Atelierele se mută încet către curţile domneşti. Acolo, doamnele şi domniţele ridică acest meşteşug
la rangul de artă. Broderia devine în scurt timp apanajul femeilor, transformându-se în acel domeniu în care
femeia era stăpână nu numai pe metodă, pe tehnică dar mru cu seamă pc idee.
Vechimea acestei arte, am putea spune că se pierde în negura vremurilor. O regăsim pe mantia reginei
din Saba, pe toga patricienelor, pe corsetul reginelor, pe teaca de catifea a săbiilor, pe stindardele purtate în
cruciade, pe felonul cardinalilor, pe acoperitoarele pentru Masa Domnului.
Din această ultimă categorie face parte şi mica colecţie care se află în patrimoniul Mu~eului Judeţean
Satu Mare. Ajunsă la noi prin intermediul "Colecţiei Kolcsey", ea numără zece acoperitoare pentru Masa
Domnului.
Piesele din colecţia muzeului sunt de sec. XVll-XVllI şi sunt preţioase nu numai prin vechimea lor
dar şi prin materialele folosite: batist, marchizet, mătase naturală, fir de aur în aliaj cu argint.
Munca de restaurare a acestei colecţii are ca şi coordonate: salvarea fiecărui obiect în parte, prin
restaurare, crearea unui tezaur de termeni ai paşilor de broderie, redarea acestor obiecte circuitului muzeal.
Starea de conservare a obiectelor este bună, ţinând seama de vechimea lor şi de faptul că ele au fost
colecţionate începând cu sfârJitul secolului al XIX-lea. Degradările s-au făcut simţi te în special în ceea ce
priveşte suportul broderiilor. ln cele mai multe cazuri suportul era un batist sau un marchizet fin, de in sau
bumbac, pe care greutatea broderiei l-a rupt, în cele din urmă. Aceste rupturi au apărut în special la liziera
dintre materialul-suport şi motivul brodat, făcând ca primul să suporte, în timp, n umeroase deteriorări ale
urzelii şi ale bătăturii. Numeroase deteriorări s-au înregistrat şi la colţurile feţelor de masă, cele mai mari
pierderi din suport aflându-se în această zonă.
Fibra texti lă era deshidratată şi prin urmare deosebit de sensibilă, iar firele din broderii prezentau
depuneri de praf şi murdărie. Cu toate acestea, broderia s-a păstrat cel mai bine, fapt care se datorează tehnicii
impecabile în care a fost creată. Paşii mici şi fini, desimea fi rului de broderie pe centimetru pătrat, precizia cu
care au fost realizaţi aceşti paşi au dus la conservarea foarte bună a broderiilor. Studierea tehnicii de brodare a
adus în prim plan diversitatea punctelor folosite. Valoarea artistică a pieselor este mult îmbogăţită de
varietatea punctelor de broderie: punctul pană, punctul gobelin, punctul ţesătură, punctul rămurică şi cd
înaintea acului. Ele creează pe câmpul-suport efecte vizuale deosebite, puse în eviden~ă de o cromatică
inteligent aleasă. Pirul metalic, deşi mai rigid ca mătasea, este într-o armonie perfectă cu desenul şi cu ajutorul
lui se obţin efecte de lumini ş.i umbre - de altfel greu de obţinut în cazul broderiei.
Un alt ţlemenr care a permis conservarea foarte bună a broderiilor este acela al folosirii coloranţilor
naturali. Aceşti coloranţi au făcut ca nuanţele în care broderiile au fost executate să se păstreze v;i şi să nu
degradeze, prin eventuale migrări, suportul. Suportul, la rândul lui a fost folosit în culoarea lui naturală, (pânza
de io sau bumbac .este de cele mai multe ori nealbi tă), punând în evidenţă cromatica deosebi tă a broderiei.
Firul metalic al broderiei este de o calitate foarte bună, aliaj de aur cu argint pe miez de mătase, fiind un factor
determinant în păstrarea foarte bună a acesteia.
Este important de subliniat că unele dintre aceste obiecte au fost datate, inscripţiile dându-ne destule
informaţij despre persoanele care le-au creat.
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"NEMZETES SZEREMI LASZLONE DAROCZI KATA ASZ. SZ. ONY ADTA AZ SATMAR
NEMETHI ECCLES!.Ai"JAK. ISTENHEZ VAI .6BUZG6SAGA.BUL ANNO DNI 1690 DIE XIV
MARTII"
"NOBILA SOŢIE SZEREMI LĂSZLO, DOJ\i\IINA DAROCZI KATA A DONAT BISERICll
DIN SATU MARE DIN MAREA El DRAGOSTE PENTRU DUMNEZEU, ANUL 1690, ZIUA 14,
MARTIE".
Toate aceste date ne indică cu exactitate care era statutul social al creatoarei, al comanditarului şi cw ii
era destinată broderia .
.Biserica era una din obligaţiile femeii şi prin urmare ele petreceau destul de mult timp în aceste
lăcaşuri. Biserica protestantă îşi face repede simţită prezenţa în această parte de ţară. Renunţând la iconografie,
ca abordează o ornamentică vegetală, cu anumite excepţii, cum ar fi mielul domnului (Agnus Dei) sau
blazoanele nobiliare. Cele mai des întâlnite mocive sunt cele ale florilor şi a bobocilor de rodie, laleaua, rozeta,
garoafa, bujorii şi crinii. Vrejul şi tulpina sunt cele care susţin această explozie de flori. Din compoziţie nu
lipseşte medalionul, motiv de certă influenţă renascentistă.
Dar acesta nu este singurul element de o asemenea influenţă. Simetria (motivele sunt plasate în cele
patru colţuri ş i în uncJe cazuri central) este un alt element care ~ub lfoia:t.ă coor<lonatele în care se înscrie
ornamentica renascentistă. Alte motive cum ar fi cel al vrejului, rodiei şi rozeta sunt de influenţă orientală.
Toate aceste coordonate se îmbină pe fondul exploziei baroce, care avea să aducă în broderie noi turnuri de
ritm şi culoare.
Colecţia se evidenţiază, în raport cu alte acoperitoare pentru Masa Domnului, prin faptul că broderiile
au fost executate pe ambele feţe ale materialului-suport, deci nu avem de a face cu o broderie "falsă". Această
tehnică, greu <le realizat, este folosită foarte des în cazul acestor obiecte. Există totuşi obiecte care au fost
create în tehnica de acum "clasică", cea pe un pat de fire sau pe carton. Acestea sunt în marea lor majoritate
brodate pe suport de mătase peste care bro<leria se insera pe un pat de fire sau de carton.
Brodate pe ambele părţ:i, având ca material-suport batistul, marchizetul şi pânza fină de bumbac,
acoperitoarele pentru Masa Domnului din colecţ:ia l\fuzeului Judeţean Saru Mare reuşesc să sublinieze
frumuseţea şi importanfa unei arte, de acum apusă: "pictura cu acul".

Techniques and materials used for the tablecloths for God's table
Abstract
Satu Mare County Museum has a beautiful co//ection of tablec/oth.for God's table. Their conseroation status is very
good. They were preseroed in the old Kolcsey Collection. The objects am precious because ef the materials and thc.ftbbers that were
1md to create them. They are a/so prccious far the large m1111ber ef IJIOtives used to ornate them. Technical/y, the embroidery is
perfid cmd this is 111hat helped this objects to be premved so good
The issue is Io save the colfection, to restare it and, of coum, to make it r1vailable to the visitors.
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TABELUL1
NATURA
FIBREI
Suport
Broderie

N.I. 430 N.I.4::H N.l.432 N.I.433

Dantelă

Inscripţie

bumbac bumbac
mătase
fir
fir
metalic
metalic
fir
metalic
mătase
fir
fir
metalic
metalic

N.I.434

N.I.435

N.l.436

N.l.437

N.I.438

bumbac
mătase fir
metalic

Bumbac
Mătase fir
metalic

in
mătase

bumbac
mătase fir
metalic

bumbac
fir metalic

-

-

-

-

bumbac, in

fir metalic

-

-

-

mătase

fir
metalic

fir metalic

bumbac
1n
fir
fir
metalic metalic
fir
metalic
bumbac

Mătase

fir
metalic

N.l.439

bumbac
fir
metalic

mătase

-

mătase

fir
metalic

TABELUL2
TEHNICĂ

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

legătura

legătura

legătura

legătura

legătura

legătura

legătura

legătura

legătura

legătura

pânză

pânză

EXECUŢIE

Suport

pânză

Broderie
Dantelă
Inscripţie

pânză

pe două

pe două

feţe

feţe

pe două
fete

pânză

pe două fefe

cu croseta cu croşeta
pe două pe două feţe
fete

pânză

oânză

oânză

pânză

pe două
fete

pe două
fete

pe două
fete

pe două

-

-

-

-

-

-

pe două
fete

feţe

pe două
pe două
feţe
fete
cu croşeta cu croşeta
pe două
pe două

pânză

pe două
feţe

pe două

feţe

feţe

feţe

TABELUL3
CR0~1ATICĂ

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

Suport
Broderie

alb
auriu

alb
a unu

alb
auau

alb
verde,
albastru,
roşu, auriu

alb
auriu

alb

alb
auriu

alb
aunu

roşu

alb
albastru,
verde,
bej, roşu,
auriu

roşu

albastru,
verde, bej

roşu

alb
auriu
mov

aunu

-

-

-

-

auriu

-

alb
auriu

auriu
a unu

-

roşu

-

roşu

Dantelă

-

In sc ripţie

auriu
roşu

auriu
a unu

roşu

roşu,

roşu

auriu mov
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fig. 5
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Restaurarea unei piese de îmbrăcăminte din
portul popular oşenesc: uioşul
V mia Emese

Uioşul este o piesă care aparţine zonei etnografice Oaş şi se poartă când timpul se răceşte. Portul
popular din Ţara Oaşului este complet deosebit de restuJ tipurilor de port din ţara noastră. Numele de uioş
"cu perţi" vine de la "parţa", bandă de ţesătură aleasă, deoarece ţesătura acestor uioşe are dungi în diferite
culori: în alb, sur, negru sau mai nou în nuanţe de roşu, verde, brun, etc.
Aspectul general al portului este acela de originalitate, prospeţime, vioiciune, dinamism, lucru ce se
realizează prin bogăţia culorilor, prin varietatea ornamentelor şi a câmpurilor ornamentale în compoziţia
ansamblului costumului. Portul femeiesc, prin linia costumului, reliefează silueta iar petele de cuJoare ale
câmpurilor ornamentale avantajează trăsăturile feţei şi dă un aspect tineresc chiar şi la o vârstă mai înaintată.
Uioşul în portul femeiesc, ca şi în cel bărbătesc este o piesă din lână, cu mâneci, încheiată în faţă şi sunt de
două feluri: uioşe albe sau sure şi uioşe cu "perţi". Sunt realizate din ţesătură de lână. Croiul lor este foarte
simplu, au guler şi sunt lucrate chiar de femei în gospodăria ţărănească. La bărbaţi, pe lângă uioşe, care se
încheie în fată, mai găsim şi uioşe în formă de cămaşă, care se îmbracă peste cap, "uioşe înfundate".
Un :Ut tip de uioşe, mai noi, sunt uioşele cu guler "căbat". Acest tip se găseşte în fiecare sat, cu mici
schimbări în privinţa craiului, cum sunt
- spatele croit dintr-o singură bucată, guler mic ridicat, cu două buzunare;
- spatele croit din trei bucăţl, guler cu rever, patru-şase buzunare.
O altă diferenţă constă în tivirea unor porţiuni şi culoarea cu care se tiveşte (albastră sau postav
negru). Se tiveşte totul de jur împrejur sau prin aplicarea unei bucăţi de postav de trej degete la mâneci, guler,
'1\:1\U.~~IL

Uioşul primit pentru restaurare aparţine tipului numit "uioşe înfundate cu perţi" după clasificarea lui
Tancred Bănăţeanu, în volumuJ "Portul popuJar în regiunea Maramureş".
Este realizat din lână, ţesută în două iţe (legătura pânză), cu urzeala din in şi bătătura din lână. Piesa
apare cu decor geometric amplasat pe toată suprafaţa ei, dungi orizontale groase şi sub~ ri pe fond negru şi
dungi punctate, din lână de culoare naturală, alb-gălbui.
Croiala este foarte simplă - formă pătrată - cu gâtul tăiat şi tivit (cusut peste muchie) cu lână de
culoare roşu-ciclam, verde, indigo. La gât se găseşte un şnur împletit din lână colorată şi doi ciucuri în culorile
verde, roşu, negru, albastru şi galben. Uioşul a fost cusut de mână cu fir de in.
Dimensiunile înainte de restaurare au fost: lungimea 60 cm, lă~mea 65 cm, lungimea mânecilor 49
cm, lăţ:imea mânecilor 21 cm.
Piesa a prezentat o stare foarte slabă de conservare, cu degradări multiple ca: depuneri de praf şi
murdărie, îngălbenirea firului de lână din decor, desfacerea cusăturilor, găuri, lipsuri la urzeală şi bătătură,
destrămarea fesăturii. Aceste degradări au fost provocare în marc măsură de friabilitatea şi rigidizarea tirului de

lână şi s-au mmifesmt prin pierderea tmJeabilitlţii şt lugroscop!cit~ţJ hbrel.

După desprăfuire am efectuat testul de migrare a coloranp!or cu următoarele re:wltate:
- colorantul negru nu a migrat;
- colorantul ciclam a migrat puternic;
- colorantul verde şi cel albastru au migrat slab.
Aceste rezultate m-au obligat să fac o fixare, deşi fibrele erau destul de slăbite. Tratamentul de fixare a
coloranţilor /-am efectuat cu o soluţie de acid acetic, după ce piesa a fost dezasamblată. Procesul s-a efectuat
cu ajutorul unei comprese de tifon îmbibată în soluţie şi amplasată pe suprafara care prc%enta problemele cele
mai mari (de jur împrejurul gâtului), acoperită ermetic cu o folie de plastic timp de 24 de ore. ln urma
tratamentuJui, coloranţii nu s-au fixat corespunzător, fiind nevoie de repetarea acestuia. Nici în urma celui
de-al doilea tratament coloranţii nu au prezentat o ameliorare în fixarea lor, dar starea fibrei de lână nu mi-a
permis să repet operaţia.
Tratamentu/ de curăţire umedă a uioşului este:
- baia de înmuiere;
- spălarea cu decoct Radix Saponaria, prin pensuJare uşoară pe toată suprafaţa piesei;
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- clătiri repetate, în apă călduţă;
- baia de emoliere cu glicerină.
Deoarece, prin tratamentul de curăţire, ~esătura de lână nu s-a hidratat corespunzător, am cana
zilnic emolierea prin stropire cu soluţie de glicerină.
Restaurarea propriu-zisă a piesei am început-o cu curăţirea zonelor degradate prin scămoşare
rupere. Din primul moment m-am confruntat cu problemele puse de fragilizarea lânii şi oriunde am a
piesa găurile mici s-au transformat în găuri mari.
Operaţia de reţesere a necesitat foarte multă atenţie, migală, răbdare şi timp. Porţiunile care urmau
fie restaurate au trebuit pregătite prin reaşezarea bătăturii pentru a lăsa Joc liber urzelii peste care am LnS
firul nou de bătătură. În locurile unde erau rupturi şi lipsuri am introdus fire de in pentru a completa urz
distrusă şi am reţesut zona cu fire de lână de culoare naturală şi vopsite. Reţeserea am racut-o ţinând seama de
decorul original al piesei.
Mâneca dreaptă a fost restaurată pe o porţiune de 36 de cm, fiind întinsă pe o ramă de lemn.
După terminarea operaţiei de reţesere am fixat decorul ciclam de pc lângă gât prin coasere ~i
finali7.at restaurarea prin asamblarea piesei.
Odată restaurată, piesa s-a reîntors în depozitul de textile al mu;.:eului.

Abstract

The "uios" is a piece of cloth 1vellkno11m in Tara Oasului region. People are 1J1eanng it zi1 the cold periods of they.ir
lts 111oven structure is wool a11d it is beautiful decora/ed.
The piecepresen/ed holes, thefibres were ravelled and broken.
It was mtored in the Regional Lab ofPreservation, Satu Mare.

LISTA ILUSTRATIILOR
,
1. Uioş cu perţi, nr. inv. 3055 - ansamblu înainte de restaurare
2. Uioş cu perţ:i, nr. inv. 3055 - detaliu în timpul restaurării
3. Uioş cu perţi, nr. inv. 3055 - detaliu în timpul restaurării
4. Uioş cu perţ:i, nr. inv. 3055 - ansamblu după restaurare
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Restaurarea unui dulap din brad
Radu Ovidiu Ardelean

Dulapul în stil eclectic, este confecţionat din lemn de brad şi furniruit cu furnir de nuc (băiţufr).
Finisajul a fost executat prin polisare cu selac. Are două uşi care au pe tăblii omamente incizate
reprezentând plante cu flori. În interior are două cuiere. Feroneria încuietorilor este reprezentativă pentru
perioada interbelică.
Obiectul a intrat în laboratorul de restaurare direct de la donator.
Din cauza mediului în care a fost păstrat prez i ntă următoarele probleme: depuneri de impurităţi (praf,
pământ, etc.) atacuri de insecte xilofage şi fungi (în straturi superficiale), desprinderi de furnir, elemente lipsă
(picioare, ornamente), stratul de finisare îmbătrânit, decolorări. În unele locuri are urme de lovituri.
Obiectul este dezmembrat în totalitate în elemente componente de bază . Balamalele din metal ale
uşilor sunt rupte.
Am curăţat toate elementele cu cârpe înmuiate în apă cu detergent neionic (Romopal) pentru a
indeparta depunerile de impurităţi. După uscare am înlăturat stratul vechi de selac cu lână de oţel şi o soluţie
de curăţare din alcool tehnic şi ulei de parafină.
A urmat tratamen tul anticarii executat prin injectare de Xylamon (insecticid) în orificiile de zbor şi
astuparea acestora cu un chit din clei de:: oase şi praf de lemn.
Am reparat porţiunile degradate ale materialului lemnos de bază, cu chit şi bucăţi de lemn vechi de
brad. Am refacut integritatea obiectului prin montarea clementelor bucată cu bucată. Am refăcut prin strunjire
un picior care iniţial lipsea făcând analogie cu cele existente şi am încleiat părţile rupte din altul, după care
le-am fixat cu clei de oase. Am lipit prin presare cu tampoane calde, cu clei de oase, bucăţile de furnir
desprinse.
Pe suprafeţele nelăcuite am pensulat ceară de albine diluată şi încăb:ită pentru o buna protecţie a
lemnului. Pe suprafaţa furniruită am integrat cromatic prin băiţuire cu baiţ la nuanţă (nuc).
Am finisat prin polisare franceză cu selac.
Obiectul se află în depozitul Muzeului Judeţean Satu Mare.

Înainte de restaurare:
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Restaurarea unei icoane pe lemn
("Iisus Hristos") - de tip Pantocrator
Ioan Baltoş
Icoana "Iisus Hristos", de tip Pantocrator, face parte din colecţia Muzeului Judeţean Satu Mare.
Este vorba de o icoană lipovenească din prima jumătate de secol XlX.
1) D escrierea stării iniţiale a icoanei
Primul blat (cel din stânga) are dimensiunile de 38/13,5/1,7 cm iar cel de-al doilea (din dreapta)
are dimensiunile de 38/18,5/1,7 cm.
Meşterul lipovean a încleiat cele două blaturi cu două traverse semiingropatc cu muchiile şi
extremităţile teşite de cca. 29 cm. Traversele orizontale pornesc din extremităţi şi nu traversează întreg
versoul icoanei şi se opresc la cca. 2 cm de marginile laterale ale icoanei. Orificiile de zbor provocate de
carii sunt sferice şi au diametrul de 1,5 mm.
În urma observării atente, se constată acţiunea în timp a mai multor facto ri de degradare, interni
şi externi.
Au avut loc, astfel, procese de degradare termică prin pierderea umidităţii şi a rezistcn\ei
mecanice a lemnului, procese de pierdere a volumului, precum şi procesul fotochimic care produce o
oxidare la supra faţa celulozei, efectuând degradarea cromatică.
În timp au acţionat deteriorări accidentale (mecanice) provocate de influenţa omului. Aceste
deteriorări de mică amploare sunt datorate loviturilor mecanice: lacune, erodări, zgârieturi, influenţa
omului, şi repictarea.
Abandonarea restaurării piesei şi mediului ambiant în care a stat zeci de ani, au dus la fragilizarea
parţi ală a componentelor icoanei.
2) Structura icoanei
Icoana arc în componen~ă urm ătoarele părţi:
- suportul de lemn
- stratul pictural alcătuit din suprafaţa grunduită
- stratul de culoare
- foiţa de argint
- stratul de vernis
Suportul icoanei este debitat, din lemn cu contragere mică şi e alcătuit din două blaturi inegale ca
mărime, lipite între ele cu clei animal şi întărite cu două traverse semiîngropate.
Cele două blaturi iniţiale s-au desprins în timp şi au fost înlocuite cu traverse noi (improvizate)
prinse de suport prin cuie.
Blatul de lemn al icoanei a suportat degradări fizico-mecanice:
- muchiile laterale au suferit mici pierderi în partea inferioară a lemnului, fond frat,>1.lizat şi datorită
atacului xilofag avansat, care, în timp, a ajuns inactiv.
3) Metoda de restaurare
Operaţia de consolidare profilactică se realizează prin acoperirea suportului cu foiţă japoneză a
stratului pictural degradat.
4) Operaţia de consolidare şi completare a suportului de lemn
Pentru a putea începe intervenţiile de restaurare asupra suportului de lemn se va aplica această
intervenţie minimală şi în zonele de descleiere a panourilor 1 şi 2 în zonele care se mărginesc cu lacunele.
S-a efectuat extragerea cuielor metalice cu multă atenţie pentru a nu afecta stratul pictural de pe verso şi
detaşarea traverselor provizorii, urmată de încleierea celor două panouri şi realizarea curburii normale a
întregului suport.
S-au luat cele două panouri şi s-au curăţat cu alcool diluat, în concentraţie de 1 %, canturile
interioare ale acestora.
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S-a îndepărtat cu atenţie stratul de clei cu care au fost lipite anterior cele două panoun, dupi
uscarea acestora s-a efectuat procesul de încleiere a celor două panouri şi realizarea unor trarersc
corespunzătoare, de preferinţă din lemn de brad vechi.
Zonele de lacune, precum şi cariile formate de insectele x.ilofage s-au injectat cu Xy/0111011 si s-au
chituit cu chit format din clei de oase 15% + rumeguş din lemn de brad şi ceruire cu solupe dia ceară de
albine.
După operaţiile efectuate, a urmat restaurarea stratului pictural de către restauratorul pictură.

Wooden Icon Qesus Christ), Pantocrator type
Summary

This paper 111011/rl like to sho111 al/ the operations necessary far the restoration ef a painted wooden icon, frmn Jht
first half ef the XIX-th century, icon that 111as deslr<!Jed ~y chromalic degradation, a/so injluences caflSed l!J mechamfol
factors and by the h11man action.

,.

Restaurarea icoanei "Sf. Nicolae" - sec. XVIII
Cristina B11s11ioc

Icoana "Sf. Nicolae", având numărul de inventar 441, face parte din colecţia Muzeului Judeţean Satu
Mare fiind achiziţionată în stare de conservare relativ bună.
Suportul icoanei este debitat mecanic a\rând rame canelate pe faţa icoanei prinse cu cepuri de lemn.
Nodurile care se văd pe verso-ul icoanei au produs în timp desprinderi ale stratului pictural pe faţa
icoanei.
Nodl situat la 41 cm din stânga şi 13,5 cm de sus
Nod2 situat la 10,5 cm din stânga şi 26 cm de sus
Nod3 situat la 54 cm din stânga şi 37 cm de sus
Nod4 situat la 6,5 cm din stânga şi 30 cm de sus
Nod5 situat la 47 cm din stânga şi 21,5 cm de jos
T raversele parcurg întreaga lăţime a icoanei şi pornesc din aceeaşi parte sunt semiîngropate şi
trapezoidale. Cea de sus este subţiată în urma unei intervenţii mecanice. Sub traversa inferioară s-a produs o
fisură până la marginea ramei de aceea se propune crestarea traverselor pentru a permite blatului de lemn să
lucreze.
Verso-ul icoanei are pe o suprafaţă de 20x11 cm o inscripţie cu litere chirilice care atestă faptul că
icoana datează din anul 1737: Această icoană l11atcl Davida Gngone În anul Donm11lui 1737.
Lemnul prezintă atac xilofag - inactiv. Ramele lipsesc în proporţie de cca. 50% ele au fost prinse de
blatul icoanei printr-un sistem de cepuri introduse în orificii practicate atât în rame cât şi în blarul icoanei.
Cepurile s-au pierdut în unele locuri şi au fost astfel înlocuite de cuie metalice cu scopul de a fixa ramele de
blat.
Grundul este de calitate bună (cca. 1,0 mm) în schimb pelicula de culoare este foarte subţire şi
prezintă cracluri de îmbătrânire .
Fondul picturii este realizat cu foiţă de aur peste un strat de bolus iar grundul din această zonă este
zgrafitat imitând vrejuri vegetale.
În centrul imaginii este reprezentat Sfântul Nicolae cu Cartea Sfântă în mâna stângă iar cu dreapta
binecuvântează. Pe cap are o mitră pe care sunt pictaţi doi serafimi, marginile mitrei sunt reliefate sub forma
unuj şir de calote sferice. Marginile mitrei şi cei doi serafimi sunt îmbrăcaţi în foiţă de aur.
În stânga şi dreapta, deasupra umerilor Sfântului Nicolae sunt realizate două medalioane (18x13 cm)
ovale, reprezentând pe Maica Domnului care dă hainele preoţeşti Sfântului Nicolae şi lisus J Iristos care îi
dăruieşte Cartea Sfântă.
Îmbrăcămintea Sfântului Nicolae este decorată cu motive florale pictate cu aur (haine preoţeşti).
Strarul pictural pe întreaga suprafa~ă a icoanei prezintă cracluri de îmbătrânire, foiţa <le aur este
aproape intactă.
Fisura de pe verso-ul icoanei a antrenat s tratul pictural astfel încât pe fafa icoanei, în paccea dreaptă
regăsim fisura cu pictura ridicată sub formă de „acoperiş" cu murdărie aderentă adunată în această regiune.
Fisura parcurge „Cartea Sfântă" spre rama inferioară.
Lacune mici există în partea de jos a icoanei iar foiţa de aur este puţin erodată în medalionul din
stânga.
Diagnostic:
- ramele canelate lipsesc în proporţie de 50%
- traversele sunt rigide, blatul de lemn este deformat
- murdărie aderentă
- grund de calitate relativ bună
- peliculă de culoare foarte subţire
- cracluri de îmbătrânire
- verni subţire
- foiţa de aur puţin erodată
.
. .
Testele microchimice au determinat în stratul de grund - ceruză, şi s-a confirmat calitatea foiţei de
aur.
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Restaurarea icoanei "Sf. Nicolae" - sec. XVIII
Cristina Busuioc
Icoana "Sf. Nicolae", având numărul de inventar 441 , face parte clin colec~a Muzeului Judeţean Satu
Mare fond achiziţionată în stare de conservare relativ bună.
Suportul icoanei este debitat mecanic având rame canelate pe faţa icoanei prinse cu cepuri de lemn.
Nodurile care se văd pe verso-ul icoanei au produs în timp desprinderi ale stratului pictural pe faţa
icoanei.
Nodl situat la 41 cm din stânga şi 13,5 cm de sus
Nod2 situat la 10,5 cm clin stânga şi 26 cm de sus
Nod3 situat la 54 cm din stânga şi 37 cm de sus
Nod4 situat la 6,5 cm din stânga şi 30 cm de sus
NodS situat la 47 cm din stânga şi 21,S cm de jos
Traversele parcurg întreaga lăţime a icoanei şi pornesc din aceeaşi parte sunt semiingropate şi
trapezoidale. Cea de sus este subţiată în urma unei intervenţii mecanice. Sub traversa inferioară s-a produs o
fisură până la marginea ramei de aceea se propune crestarea traverselor pentru a permite blatului de lemn să
lucreze.
Verso-ul icoanei are pe o suprafaţă de 20x11 cm o inscripţie cu litere chirilice care atestă faptul că
icoana datează din anul 1737: Această icoană luată Davida Grigorie în anul Domnului 1737.
Lemnul prezintă atac xilofag - inactiv. Ramele lipsesc în proporţie de cca. 50% ele au fost prinse de
blatul icoanei printr-un sistem de cepuri introduse în orificii practicate atât în rame cât şi în blatul icoanei.
Cepurile s-au pierdut în unele locuri şi au fost astfel înlocuite de cuie metalice cu scopul de a fi xa ramele de
blat.
Grundul este de calitate bună (cca. 1,0 mm) în schimb pelicula de culoare este foarte subţire şi
prezintă cracluri de îmbătrânire.
Fondul picturii este realizat cu foiţă de aur peste un strat de bolus iar grundul din această zonă este
zgrafitat imitând vrejuri vegetale.
În centrul imaginii este reprezentat Sfântul Nicolae cu Cartea Sfântă în mâna stângă iar cu dreapta
binecuvântează. Pe cap are o mitră pe care sunt pictaţi doi serafimi, marginile mitrei sunt reliefate sub forma
unui şir ~e calote sferice. Marginile mitrei şi cei doi serafimi sunt îmbrăcaţi în foiţă de aur.
In stânga şi dreapta, deasupra umerilor Sfântului Nicolae sunt realizate două medalioane (18x13 cm)
ovale, reprezentând pe Maica Domnului care dă hainele preoţeşti Sfântului Nicolae şi Iisus Hristos care îi
dăruieşte Cartea Sfântă.
Îmbrăcămintea Sfântului Nicolae este decorată cu motive florale pictate cu aur (haine preoţeşti).
Stratul pictural pe întreaga suprafaţă a icoanei prezintă cracluri de îmbătrânire, foiţa de aur este
aproape intactă.
Fisura de pe verso-ul icoanei a antrenat stratul pictural astfel încât pe faţa icoanei, în partea dreaptă
regăsim fisura cu pictura ridicată sub formă de „acoperiş" cu murdărie aderentă adunată în această regiune.
Fisura parcurge „Cartea Sfântă" spre rama inferioară.
Lacune mici există în partea de jos a icoanei iar foiţa de aur este puţin erodată în medalionul din
stânga.
Diagnostic:
- ramele canelate lipsesc în proporţie de 50%
- traversele sunt rigide, b latul de lemn este deformat
- murdărie aderentă
- grund de calitate relativ bună
- peliculă de culoare foarte subţire
- cracluri de îmbătrânire
- verni s ubţire
- foiţa de aur puţin erodată
Testele microchimice au determinat în stratul de grund - ceruză, şi s-a confirmat calitatea foiţei de
aur.
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S-au făcut teste de curaţare cu soluţie de detergent anionic - Contrad 12%, rezultate bune.
Înainte de a începe propriu-zis operaţiuni le de restaurare am protejat suprafaţa icoanei cu foiţi
japoneză şi clei de peşte 4%.
S-a făcut dezinsecţia preventivă a suportului de lemn.
Am făcut consolidarea stratului pictural cu clei de peşte 12% iar surplusul a fost îndepărtat prin
tamponare.
Următoarea operaţie a fost completarea ramelor canelate, chituirea lacunelor şi apoi refacerea
stratului de grunt pe ramele nou completate, cu un chit din clei de peşte 10% şi praf de cretă de munte.
Curăţarea, îndepărtarea murdăriei aderente s-a făcut cu soluţie Contrad 12%, iar saturarea ciutului s-a
făcut cu emulsie de ou 1:4.
Integrarea cromatică s-a făcut in culori de apă in tehnica „tratteggio" şi „vdatura" într-un ton care
imită foi~a de aur.
Vernisarea picturii s-a făcut în straturi succesive cu răşină dammar 10% în terebentină.

Lista ilustratiilor
,
1. Înainte de restaurare.
2. Detaliu de degradare.
3. Test de curăţare.
4. Consolidare.
5. Verso final.
6. După restaurare.

The restoration of "St. Nicholas" icon, from the collection of the
County Museum of Satu Mare
Summa.ry

Ex«11ted i11 a technique named <fa~ te111pera>, it's a big icon (83 x 61,5) which gave us the ideea that ii could be
an imperial icon, beeingprobab!J a part ofthe icono.rtasis.
The icon had some paintless parts, approx. 10%, and pre.renting ageing cracks, the thi11-vemi bas accum11/alio11s of
dirt.
ln the rcstoration and preset7Jation of this icon the .ftrst ifllposed thing was the propf?ylactic consolidatio11 of the colour
lqyer wilh thejapanese thi11 paper a11d a.ftshglue solulio11 over 4% 011 the delached parts, elevations, andin al/ those parts 111hich
J1Jere i11 danger of detachingfrofll the support.
The consolidation of the pictorial lqyer bas been 111ade 1!J ilyections(bloodshots) of 12 % .ftsbglue, after the piau was
111am1ed with a b11far l?J hot cotto11. The b/oodshot.r repeated J1Jbere ii 1vas necessary, unii/ we got tbe desired ejfect. There bas bem
111ade succcessive ironings 1vith the flat iron (55 C), altemating the cold press(pieces of marble) far the evaporation of the water
jro111 tbe pictorial lqyer; the irrming 1va.s 111ade through filter paper, and then ii bas been v1ade a satura/ion ofthe JJJood 1vith 6%
.fishglue (+pentaclotjeno/at de sodit~ and bis prepeatingfor the next lqyer-the '~rund" J1Jhich Jormed more than one layer. The
gaps are completed in tbe s01nefamm/a with ''grund".
A fler the dea11i11g, the pictorial lqyer bas been penS11/ated 11nth egg (yolk) (1 :4), and it bas been made the chromathic
integratio11 1vith egg (yolk) and 1valer colours in the "trattegio" tecbnique. In the end 111e used a verni l?J natural resin (da111111ar),
di.solved in tutpentine esscnce (10-12 %) in succesive lqyers.

The list ofpictures
1. Bejore restoration.
2. Degrada/ion detail.
3. Cleanning test detail.
4. Consolidation.
5. Back side efter restaura/ion.
6. After restaura/ion.
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Varia - Muzeografie

Manifestări ştiinţifice.

Sesiunea Naţională de E tn ografie
Daniela Bălu

În perioada 8-9 noiembrie 2001, Muzeul Judeţean Satu Mare, în colaborare cu Ministerul Culturii şi
Cultelor, a organizat lucrările Sesiunii Naţionale de Etnografie, manifestare ce a oferit specialiştilor prilejul
dialogului şi reîntâlnirii, după o lungă perioadă în care iubitorii eth11os-u/ui nu şi-au mai împărtăşit, într-un cadru
reunit, speranţele, reuşitde, amăgirile sau insuccesele profesionale. Din considerente variate, în decursul mai
multor ani nu s-a reuşit organizarea la nivel naţional a sesiunilor "anuale", motiv pentru care instituţia noastră
şi-a oferit disponibilitatea (inclusiv aportul financiar) de a găzdui în anul 2001 această manifestare ştiinţifică,
intenţia noastră fiind susţinută şi de rezultate pozitive obţinute în activitatea axată pe domeniul etnografiei,
concretizate prin deschiderea de noi muzee sau modernizarea vechilor expoziţii de bază, dezvoltarea
colecţi ilor patrimoniale, programe de cercetare pluridisciplinară, expoziţii temporare, publicarea ghidurilor
muzeelor etnografice, intensificarea colaborărilor cu instiruţii de profil din ţară şi străinătate.
Tematica sesiunii - Etnologia de urgenţă şi utilizarea informaţiei în muzeele etnografice - a
fost considerată nu numai actuală dar şi prioritară, civiliza~a rurală, influenţată tot mai mult de stimulii unei
exteriorităţi deseori atipice culturii ancesrraJe, fiind supusă unui proces de ample transformări evolutive sau
regresive, a căror cauzalitate generează schimbări profunde, ireversibile, în tezaurul valorilor tradiţionale.
Prezenţa specialiştilor din România, Ungaria, Ucraina a deschis cadrul propice cunoaşterii reciproce a
modalităţilor concrete uzitate de cele trei ţări în metodologia salvării patrimoniului etnografic, şi nu numai,
lucrările şi dezbaterile susţinute reliefând atât concepte teoretice, cât şi praxiologia aplicată la nivel
instituţional sau individual, fiind astfel analizat caracterul disparat sau, dimpotrivă, congruenţa metodelor
performate pe teritoriul a trei ?ri învecinate.
Pentru crearea unei imagini de ansamblu vom prezenta, în cele ce urmează, titlurile şi autorii lucrărilor
susţinute, specificând că Sesiunea Ştiinţifică a fost precedată de un eveniment aniversar aJ instituţiei gazdă,
Mmeul Judeţean Satu Marc împlinind 100 de ani de la înfiinţare, prilej cu care a fost bătută o medalie
omagială şi au fost înmânate Diplome de excelenţă personalităţilor care şi-au adus contribuţ:ia la dezvoltarea
mu%eografiei sătmărene.
Cuvintele de salut ale oficiali tăţilor locale au fost urmate de cele alt: reprezentanţilor Ministerului
Culturii şi Cultelor, lucrările sesiunii desfăşurându-se apoi pe două secţiuni, debutând cu tema prezentată de
Paula Popoiu: 1V!odalităţi de cercetare şi Înregistrare a monu111mtelor de arhitectură populară. Planul naţional de cercetare a
mom1111entelor de arhitectură vemamiarri.
Activitatea muzeelor de etnografie din Ungaria a fost prezentată de Peter Nemeth, Istvân Pâll şi
Laszlo Cservenyâk, iar cca a Muzeului <le Arhitectură Populară din Ujgorod de către Gabriela Andziav şi
Tomas Sopco.
Reprezentanţii muzeelor din România s-au remarcat prin susţinere lucrărilor pc care Ic inserăm în
rândurile următoare, în ordinea prezentării lor:
1. Ioan Toşa, Muzeul de Etnografie al Transilvaniei, Cluj-Napoca
"Necesităţi şi posibilităţi

de salvare a materialelor culturii populare

2. Toan Godea, Muzeul Ţării
"Etnografia încotro?".

Crişurilor,

transi lvănene".

Oradea

3. Mihai Dâncuş, Muzeul Maramureşului, Sighetu Marmaţiei
"Maramureş-zonă etnografică periclitată de dispariţia şi/sau dezagregarea valorilor culturii materiale
spirituale".

ş1

4. Corneliu Bucur, Complexul Naţional Muzeal "Astra" Sibiu
"Criza muzeelor în societatea românească se adânceşte. Management m uzeal, diletantism, impostură şi
profesionalism".
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5. Georgeta luga, Muzeul Judeţean
"Patrimoniul rural în pericol".

Maramureş

6. Iuliana Blaga, Muzeul de Etnografie al Transilvaniei, Cluj-Napoca
"Cercetarea etnografică între sat şi oraş".
7. Constantin Petre, Muzeul Satului Bucureşti
"Impactul modernităţii asupra satului tradiţional".
8. Ioana Dâncuş, Muzeul Maramureşului, Sighetu Marmaţiei
"Elemente etnografice specifice românilor din dreapta Tisei.
patrimoniale".

Modalităţi

de realizare a unor

colecţii

9. Aurel Prepeliuc, Muz<::ul Etnografic al Bucovinei, Suceava
"Potenţialul etno-turistic în Munţii Căliman".
1O. Cristian Balasan, Centrul de Formare, Educape

Permanentă şi

Management în Domeniul Culturii,

Bucureşti
"Păstoritul

montan în zona Covasna".

11. Mircea Taban, Muzeul Banatului Montan, Reşiţa
"Industriile populare în %ona etnografică culoarul Timiş-Cerna".
12. Corina Bejinariu, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău
ale doliului sub impactul raportului rural-urban".

"Resemantizări

13. Olimpia Fărcaş, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău
"Practici divinatorii de aflarea norocului la căsătorie".
14. Maria Magdalena Lobonţ Puşcaş, Muzeul Judeţean Satu Mare
"Trecerea de la tradiţional la modern în Ţara Oaşului. Rituri de trecere. (Proiect pentru cercetare
de teren)".

etnografică

15. Adina Popa, Muzeul "/\srra" Sibiu
culturii germane asupra etniilor din bazinul Tisei Superioare. Consideraţii asupra cercetărilor de
teren din vara anului 2001 ".
"Influenţele

16. Florin Filip, Direcţia Muzee, Cokcţii, Arte Vizuale
"Introducerea tehnologiei · informaţionale în muzee - tipuri de abordar~, experienţe similare, perspective".
17. Ştefan Enyedi, Muzeul Judeţean Satu Mare
"Aspecte ale culturij şvabilor din Ungaria".
18. Liuba Horvat, MuzeulJude~ean Satu Mare
"Cercetare etnografică de teren. Minoritatea ucraineană din judeţele Satu Mare

şi Maramureş".

19. Alina Nogradi; Zoltin T6th, Muzeul Judeţean Satu .Mare
"Cercetare etnografică de teren. Obiceiuri populare din zona Codru".
20. J\lina Nogradi, Muzeul Judeţean Satu Mare
"Volohii-români din Transcarpacia".
21. Daniela Bălu, Muzeul Judeţean Satu Mare
"Cultura materială şi spirituală din Bazinul Tisei Superioare.
celorlalte etnii" (Cercetare pluridisciplinară de teren).

Influenţa populaţiei

germane asupra culturii
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Exprimându-ne regretul nerealizării obiectivului tipăririi
volumului care să includă lucrările
prezentate în cadrul sesiunii naţionale, întreprindere nefinalizată datorită faptului că cea mai mare parte a
specialiştilor nu şi-au trimis lucrările pentru publicare, concluzionăm prin remarcarea caracteruJui heteroclit al
acestora, substituit desigur tematicii abordate: Etnologia de urgenţă şi utilizarea tehnologiei informaţiei
în muzeele etJ1ogr:afice.
Este inexigibilă abordarea exhaustivă a problematicii propuse iniţial, dar se cuvine a remarca
profesionalismul dovedit în dezbaterea subiectelor, maniera solid documentată de susţinere a ideaticii ce a stat
la baza lucrărilor individuale, punându-se accentuJ pe necesitatea recrudescenţei activităţilor de salvare a
patrimoniului cultural material şi imaterial.
Sesiunea Naţională de Etnografie a oferit Muzeului Judeţean Satu Mare şi oportunitatea vernisării a
două expm:iţii temporare: Cultttra popttlară din nord-vesttd Transilvanili, acesteia alăturându-i-se expoziţia
documentară: Rap01t preliminar al cercetării pluridisciplinare de teren: Cultttra materială şi spirituală din bazinul Tisei
Superioare. lefiuenţa popttla,tiei germane asupra cttlttJrii celorlalte etni~ activităţi înscrise în programul de cercetare şi
valorificare ştiinţifică a patrimoniului cultural deţinut de muzeul sătmărean, dar şi prilej de a dovedi, încă o
dată, abnegaţia şi spiritul responsabilităţii, demonstrate şi cu această ocazie de colectivul instituţiei noastre.
Adresăm, şi pe această cale, tuturor specialiştilor, mulţumiri pentru răspunsuJ la invitai:ia lansată,
pentru onoarea pe care ne-au făcut-o prin participarea la lucrările sesiunii, gratitudinea noastră îndreptându-se
şi spre instituţiile care şi-au adus aportul financiar: i'vfinisterul Culturii şi Cultelor, Consiliul Judeţean Satu Marc
şi Forumul Democrat German, filiala Belciug.
Pertinenţa afirmaţiilor făcute încă în secolul trecut de G. Oprescu: în aceste cond~tium; rolttl nostru, al celor
cari iubim arta, este clar indicat. El devine o adevărată îndat01ire naţională: păstrarea a tot ce a mai rămas, îşi
demonstrează veridicitatea, parcă mai pregnant decât oricând, şi la începutuJ mileniului HI, unirea eforturilor
financiare ale autorităţilor locale, cu priceperea şi entuziasmul specialiştilor în domeniu, fiind soluţia salvatoare
pentru împlinirea acestui deziderat.

VARIA - Pedagogie muzeală

Relaţia muzeu-şcoală
Brăduţ Popdan

Practica relaţiilor cu publicul, în cadrul instituţ:iei noastre a impus tipuri de aqiuni ce s-au dovedit
eficiente, dar au avut ca urmare şi identificarea unor anumite categorii de vizitatori cu cerinţe culturale tot
mai hinc definite. În relaţia care se stabileşte între muzeu şi publicul vizitator, îndeosebi cu publicul tânăr,
se creează un raport subtil între personalul implicat în pedagogia muzeală şi cei cărora li se adresează
această activitate - primul are un rol determinant, act.iv în modelarea acestora din urmă, existând însă şi
Lin revers al procesului, când grupurile nu mai sunt o masă impersonală, fără preferinţe, ci impun anumite
opţiuni, muzeografului revcnindu-i rolul de a găsi răspunsul cel mai potrivit acestor deziderate. În aceste
cond iţji, oferta instituţiei trebuie să fie promptă, înainte ca disponibilitatea apărută să se sti ngă.
Tinerii au arătat întotdeauna mai multă receptivitate fa~ă de activităţile desfăşurate de muzeu. De
aceea, manifestările dedicate copiilor şi tineretului au fost, în general, mai bine structurate decât cele
adresate adulţilor.
Concretizarea celor prezentate anterior s-a făcut de către muzeul nostru printr-o scrie ele aqiuni,
împreună cu elevi şi studenţi ai instituţiilor de învăţământ sătmărene. Dintre acestea evidenţiem câteva:
Expoziţia de artă plastică şi decorativă "L.r111Jea 111ea", a copiilor de la Clubul Elevilor, prilejuită de
Ziua Internaţională a Copilului - 1 Iunie. Această aqiune a copiilor a devenit permanentă (şi) datorită
interesului manifestat de către copii, care au fost deosebit de încântaţi văzând că pot să-şi expună
lucrările într-o instituţie cum este muzeul, cu atât mai mult cu cât expoziţia a avut afişe, invitaţii, catalog,
deci toate cele necesare expozivei unui artist consacrat.
Aceste manifestări dau prilejul copiilor să se remarce - un exemplu concludent în acest sens este
cel al Lucianei Tămaş, care, ulterior, a expus în întreaga ţară, chiar şi în străinătate (Pranţa).
O altă componentă a colaborării dintre muzeu şi şcoală o reprezintă pregătirea de către specialişti
ai muzeului nostru, a unor clase de elevi, în vederea susţinerii examenului ele capacitate, dar şi unor
grupuri de la liceele sătmărene pentru participarea la concursuri pe teme etnografice, la faza
interjudeţeană şi, ulterior, la faza naţională. Rezultatul acestor eforturi s-a concretizat prin premiile
obvnute de către aceştia.
Un vădit interes l-au manifestat elevii faţă de arheologie. Instituţia noastră a venit în întâmpinarea
acestui interes, prin prezentarea unor materiale video, reprezentând săpături arheologice efectuate pc raza
judeţului Satu Mare. Prin intermediul acestor materiale, elevii s-au familiarizat cu ceea ce însemnă un
şantier arheologic. Una dintre materializările acestor acţiuni a constituit-o participarea unora dintre
aceştia - pe perioada vacan\elor de vară - la săpăturile arheologice efectuate de către muzeul nostru.
O colaborare foane bună am mai avut şi cu sruden\,ii Facultăţii de Istoric din Cluj-Napoca, la
săpăturile arheologice care s au efectuat în zona Carei-Bobald, constituindu-se acolo un şantier-şcoală.
Pentru a concluziona, din cele prezentate mai sus rezultă necesitatea strângerii legăturilor între
muzeu şi şcoală - instituţii cu caracter formativ - prin cunoaşterea opţiunilor acestei categorii de public
(ce manifestări le-ar capta interesul, ce expoziţii ar dori să vadă), obiectivul acesta fiind unul prioritar
pentru acţiunile viitoare ale instiruvei muzeale.
The relationship between museum an d school

Summary
This paperpresmts the general re/afion established bet111ee1111111.reum and .rchool To illu.rlrali! with exa111ples, the author
empha.rized .ro!Jle concrete actiom organized qy our institution in co-operatio11 1vith highschools, even 111ith st11det1ts, actio11s tbat
proved to be extmne!J usifu/ attd had a real succes.r.
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1. Fondul 'Prefectura judeţului Satu Mare". Szatm:ir V:irmegye LeveJt:ira. 1402-1919, Editat de
Arhivele Autonomiei Comitatului Szabolcs-Szatmar-Bereg şi Direcţia Judeţeană Cluj a Arhivelor
Naţionale, Cluj-Napoca - Nyfregyhaza, 2000, 187 pag.

Iniţiativa remarcabilă a celor două instituţU partenere din România şi Ungaria, ce demonstrează
prin acest volum că nu au numai menirea de a tezauriza importante fonduri documentare, dar şi pe aceea
de a le face publice, este neîndoielnic salutară, implicit datorită muncii laborioase de catagrafiere a
fondurilor arhivistice, dar şi a efortului de tipărire bilingvă (volum român-maghiar). În completarea
acestor caracteristici, autorii realizează o prezentare a sistemului iniţial de păstrare a fondului Prefecturii
judeţului Satu Mare, restabilind sistemul organic unitar al actelor provenite de la acelaşi creator de fond,
documente care, datorită consecinţelor istorice ale primului război mondial, s-au divizat între două state:
România şi Ungaria
Potrivit informaţiilor oferi.te de autorii îndrumarului: Kiss Andras (Cluj-Napoca), Lucia-Augusta
Şerda (Cluj-Napoca) şi Henzsel Agota (Nyiregyhaza), arhiva de odinioară a comitatului Satu Mare se
găseşte în prezent repartizată în 3 locuri, şi anume:
1. - Direcţia Judeţeană Cluj a Arhivelor Naţionale: materialul arhivistic din perioada regimului de stări,
precum şi materialul din secolele XIX-XX.
2. - Direcţia Judeţeană Satu Mare a Arhivelor Naţionale: o mică parte a perioadei 189 5-1922.
3. -Arhivele Autonomiei Comitatului Szabolcs-Szatmar-Bereg, Nyiregyhaza: arhiva fostului comitat
revenită Ungariei.
Fondul arhivistic de la Nyfregyhaya păstrează, aproape în totalitate, protocoalele adunărilor generale ale
comitatuiuz~ actele dietaie, evidenţele nobiliare, materialul arhivistic cu caracter de colecţie, repertoriile de arhivă ale actelor
vechi, sistematizate în unită,ti arhivistice pe probleme.
Arhivele clujene tezaurizează aproape fără lipsuri materialu! propriu-zis de acte, subseriile cu caracterjuridic
constituite pe probleme cu acte începând din secolul ai XVI-iea, fascicolele grupate pe probleme clupă 1790, repertoriile de
arhivă divizate pe probleme, întocmite pentru fascicolele amintite.
Volumul cuprinde în introducere şi un istoric al ordonării şi înregistrării documentelor din Fondul
"Prefectura judeţului Satu Mare", precizând şi localităţile sau ţările în care acesta a fost mutat după 1918.
Pentru a facilita obţinerea informaţiilor, necesare cercetătorilor, sunt specificate şi modalităţile de regăsire
a documentelor (cote, numere de inventar, numerele cutiilor, etc.), urmate de Conspectul materialelor
arhiiistice din componenfa fondului arhivistic ''Prefectura judeţului Satu Mat-e": NJ1ire.J!J'hdza - lvJaterialul arhivistic
păstrat la Nyit-e.J!)'hdza în ordinea prezentării în volum; Specfficarea părţilor structurale ale fondului amintite în volum
potrivit listeifond11rilor,· Cluj Napoca - Speqficarea seriilor tematice de documente păstrate la C/1!}, în ordinea apar~tiei lor
în volum.
În ergonomia structurală volumul este constituit din 4 capitole principale, inclm:ând la final şi lista
actelor păstrate în prezent la arhiva din Satu Mare. Cele 4 capitole conţin: A. Actele perioadei
regimului de stări (până în 1849), B. Actele perioadei absolutismului şi a dualismului (după
1849), C. Actele plăşilor (după 1849), D. Protocoale şi registre auxiliare.
Redactorii responsabili ai lucrării sunt Dr. Nagy Perene şi Dr. Ioan Drăgan, autorii clujeni folosind
prezentarea de fond întocmită de doamna Rozalia Texe, precum şi informaţii puse la <lispozi\ie de
domnul Lucian Cucuiet, directorul Direcţiei Judeţene Satu Mare a Arhivelor Naţionale. Au fost utilizate
şi rezultatele cercetărilor proprii efectuate de domnul Balogh Istvan, lectorul volumului.
Reprezentând un excelent sprijin în munca de cercetare, acest instrument de evidenţă al fondului
arhivistic "Prefectura· judeţului Satu Mare", are cu certitudine şi meritele de a promova cunoaşterea
trecutului comun al celor două ţări, deziderat devenit, aşa cum specificau editorii lucrării, un imperativ
profesionalpromovat şi de către organismele internaţionale de pro.fi~ dar şi o datorie majorăfaţă de ştiinţa istorz'că şi opinia
publică din ţările noastre, angajate decis pe calea colaborăti~ fncrede1ii reciproce şi a integrării ettropene.
Tipologia lucrărilor comune, în redactarea cărora sunt implicaţi parteneri din ţări vecine sau a căror
istorie s-a intersectat pentru o vreme, are beneficiul de a promova ambele opinii, s usţinute ştiinţific de
documente, venind în sprijinul veridicităţii şi comprehensiunii trecutului istoric. (Daniela Bălu)
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2. Bujor Dulgău, Claudiu Porumbăcean, Oameni din Sătmar, Editura Solstiţiu, Satu Mare,
2000, 256 pag.

Cartea pc care o prezentăm reuneşte eforturile documentaristice susţinute de doi slujitori ai
arhivelor satmărene, unul cu o experio~ă vastă în domeniu şi cu o pregătire profesională demnă de cel
mai mare respect, înnobilată de pasiunea faţă de istorie, virtu\l ce-i sunt caracteristice istoricului Bujor
Dulgău, completate în mod fericit de strădania celuilalt autor, Claudiu Porumbăcean, aflat la început de
drum, dar debordând de entuziasmul şi energia lucrativă a tânărului dornic de afirmare, susţinută de
capacitatea intelectualului înscris pe calea cercetări i asidue a documentelor istorice.
Beneficiind de un C11vâ11/ înainte ce-l are ca autor pe Prof. univ. dr. Doru Radosav, o personalitate
marcantă, un iubitor al istoriei sătmărene, a cărui activitate va constitui cu siguranţă, peste vremi,
subiectul unei cărţi despre oamenii de seamă ai Sătmarului, volumul Oameni din Sătmar prezintă datele
biografice a 148 de personalităţi satmărcne, completate de alte 53 prezentate în Anexă, aducând în fa\ll
cititorului succinte itiformaţii despre viaţa, traiectoria proftsională şi opera unor oameni de seamă, legaţi de spa/ittl
sătmărean prin obârşie 01iprin activitate.

Adoptând o prezentare rară ierarhii, ce ar fi stabilite după criterii mai mult sau mai puţin obiective,
autorii au apelat la ordonarea alfabetică a numelor, o metodă pragmatică prin care se contracarează <lin
start orice discuţii polemice. Spaţiul geografic la care se face raportarea nu se lirnitea7.ă doar la teritoriul
judeţului Satu Mare, cuprinzând şi numele unor personalităţi din regiunile învecinate (Sălaj, Bihor,
Maramureş, Ugocea), într-o firească abordare determinată de schimbări l e configuraţiei teritoriale pe care
judeţul Satu Mare le-a suferit de-a lungul secolelor.
Alături de cali tăţile oferite de un instrument de lucru, gen dicţionar istoric al personalităţilor, cartea
este considerată de cei doi autori drept 11na de restituire istorică... la care poate apela orice citi/Ot) de la cel aviZf11 la
cel de rand. Modestia celor doi istorici este evidenţiată de scu7.ele pe care le aduc în C11vânt11I către citi/01;
motivată de imposibilitatea de a realiza o lucrare exhaustivă (câţi cercetători pot avea asemenea realizări?),
susţinându-şi bunele intenţii prin gândul sincer al 11nei cuvenite repara/ii de ordin moral vizavi de cei care n11 111ai
simt, dar care au Însemnat ceva în istoria Sătmam/11i. Vom da, în acest sens, doar un singur exemplu, al unei
personalităţi mai puţin cunoscute de publicul larg, dar de numele căreia se leagă realizări importante, cc
au contribuit la modernizarea şi dezvoltarea judeţului Satu Mare: Octavian Ardelean (1899-1974), prefect
al judeţului în perioada 1935-1 937, ani în care se construiesc edificii de marcă: Palatul Prefecturii (actualul
Muzeu Judeţean), Catedrala Ortodoxă, Biserica "Sf. Arhangheli l'vlihail şi Gavril", statuia Dr. Vasile
Lucaciu, Spitalul din Negreşti, ş.a.
Datele de ordin biografic sunt întregite aşadar de informaţii cc ilustrează evcnimenre istorice,
evoluţii sociale, politice şi culturale, evidenţ:iin<l modul în care personalităµIe prezentate s-au implicat în
desfăşurarea lor.
Apreciem, deopotrivă, şi citatul introduci.iv ales de autori: Încă în suta şaptesprezecea, l\/liron Costin scria

regelui Poloniei că cel mai frumos şi mai corect dialect romanesc, cel mai apropiat de graiul italic, se
vorbeşte la Sătmar (M. Eminescu, ziarul "Timpul", 4 noiembrie 1882).
Considerentele noastre SL1sţin prezenţa acestei căqi în toate bibliotecile sătmărene, inclusiv a celor
particulare, atât pentru caracterul documentar, dar şi datorită modelelor de comportament, atitudine,
implicare, devotament şi responsabilitate oferite de oamenii cei mai de seamă ai Sătmarului. (Daniela
Bălu)

VARIA - Recenzii: Viorel

Ciubotă

Cornel Grad, Doru E. Goron, 1918/1919. Con tribu,tii sălăjene la Marea Unire,
Limes, Ed. Limes, Zalău, 2000, 304 p.

Colecţia

Biblioteca

Acum aproape 20 de ani Episcopia ortodoxă din Oradea prin episcopul de luminoasă amintire
dr. Vasile Coman iniţia publicarea unui volum închinat Marii Uniri din 1918 de pe teritoriul de atunci al
eparhiei: Bihor, Satu Mare şi Sălaj.
Din motive ţinând de cenzura exercitată pe atunci de partidul comunist, lucrarea deşi a fost
finalizată, nu a putut să apară în forma iniţială, autorii din cele 3 judeţe amintite fiind nevoiţi să le publice
în 3 monografii separate. Astfel a apărut în 1992 cartea lui Viorel Faur, Viafa politică a românilor
bihoreni (1918-1919), urmată apoi de lucrarea lui D. Radosav şi V. Ciubotă, 1918 în Sătmar, apărută în
1996.
Lucrarea celor doi istorici sălăjeni, Cornel Grad şi Doru E. Goron şi intitulată 1918/1919.
Contn'bu,tii sălăjene la Marea Unire, apărută în Editura Limes în anul 2000, este rodul unor ani de
intense cercetări în fondurile şi colecţiile arhivelor din Bucureşti, Cluj-Napoca, Braşov, Alba Iulia,
Oradea, Piteşti, Baia Mare, Zalău, precum şi în arhivele ecleziastice din majoritatea localităţilor judeţului
Sălaj.

Rezultatul acestor laborioase cercetări îl constituie o monografie de 302 pagini structurată în trei
mari părţi. Prima parte se referă la istoriografia problemei privită din unghiul contribuţiilor sălăjcne la
acest subiect, situaţia revoluţionară din octombrie-noiembrie 1918 din Sălaj, intitulată sugestiv "Revoluţie
şi anarhie în Sălaj. D ezintegrarea administraţiei maghiare", constituirea şi activitatea consiliilor şi gărzilor
naţ:ionale române sălăjcne, participarea sălăjenilor la Alba lulia, mergând până la instalarea administraţiei
româneşti în ianuarie-aprilit 1919. Autorii apreciază că la Alba Iulia au participat <lin Sălaj 62 de delegaţi
oficiali şi în jur de 500-600 de participanţi neoficiali trimişi de comunităţile româneşti sălăjcne, dornice de
a lua parte la marele eveniment de la Alba Iulia.
Partea a li-a a lucrării aduce în prim planul istoriei cincisprezece microbiografii a unor
personalităţi de rangul doi, cu contribuţii excepţionale în planul afirmării dezideratelor româneşti pe
meleagurile sălăjenc. Trebuie remarcat că în vâltoarea evenimentelor din octombrie 1918 - aprilie 1919
aceste personalităţi, dar şi mulµmea celor neaminti~, preoţi, învăţători, notari etc., au constituit baza
trainică a tuturor aqiunilor de organizare a românilor în lupta pentru înfăptuirea României Mari.
Ultima parte este formată din 80 de documente în marca lor majoritate inedite despre acţiunile
româ n eş ti din toamna anului 1918 şi primăvara lui 1919.
În fine monografia este însoţită de un util indice toponimic şi onomastic.
Din păcate autorii au omis necesitatea unui rezumat într-o limbă străină, lucrarea nefiind
accesibilă cercetătorilor de pe alte meleaguri.
Aceasta nu ştirbeşte cu nimic valoarea ştiinrifică a monografiei celor doi istorici sălăjeni,
lucrarea adăugându -se firesc şirului de studii consacrate activităţii consiliilor şi gărzilor naţionale
româneşti din toamna anului 1918 şi primăvara anului 1919: Blaj, Cluj-Napoca, Bihor, Satu Mare, Mureş,
etc. (Viorel Ciubotă)
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VARIA - Recenzii: Cornel Grad

1. Omagiu istoricului Valeriu Florin D obrinescu, coord.: Horia Dumitrescu,
Muzeul Vrancei, Ed. Pallas, Focşani, 2003; 830 p.

Colecţia:

O

viaţă petztm

istorie,

Acest masiv volum a ieşit de sub tipar şi a fost lansat pe piaţa cărţii la mijlocul lunii octombrie 2003, în
cadrul unei emoţionante manifestări omagiale organizate de Muzeul Vrancei, cu doar 2 luni şi jumătate înainte ca
cel sărbătorit (prof. univ. dr. V. FI. Dobrinescu) să treacă, în 27 decembrie, Styxul... Destinul (ajutat şi de strădania
generoasă a unor prieteni statornici, ca dr. ist. Horia Dumitrescu - coordonatorul volumului, prof. univ. Gh.
Buzatu, prof. univ. Doru Tompea, prof. univ. Ion Pătroiu) a vrut, pesemne, să-i ofere prestigiosului istoric o ultimă
şi binemeritată bucurie: aceea de a-şi vedea încununată, antum - cu ocazia aniversării a 60 de ani de viaţă şi 30 de
ani de ani de prodigioasă activitate pe tărâmul ştiinţei istorice - , opera printr-o recunoaştere publică inconrcstabilă,
din partea majorităţii colegilor de profesie. Ceea ce, să recunoaştem, în lumea destul de strâmtă a istoricilor români,
de ieri şi de azi, este o întâmplare rarissimă.
Sumarul acestui volum omagial reuneşte 42 de studii şi articole semnate de autori/istorici consacraţi,
alături de alţii, mai tineri, în plină afirmare, formaţi în şcol i l e ieşene, bucureştene şi craiovene. Volumul debutează aşa cum este firesc pentru acest gen editorial - cu un splendid Elogiu colegial, al prof. univ. Florin Constantiniu,
membru corespondent al Academiei Române, care creionează un sugestiv profil al personalităţii şi operei
sărbătoritului: "Cine scrutează bibliografia istoriografiei româneşti în perioada postdecembristă constată că Valeriu
Florin Dobrinescu este istoricul cu cea mai bogată producţie de carte (N.n. C.G.: 22 cărţi, 17 editări şi îngrijiri de
ediţie, 54 volume în colaborare, 113 studii şi articole), iar cine cunoaşte personal pe deţinătorul acestui record ştie
că el este un sfânt al muncii. Din cercetarea trecutului, Valeriu Plorin Dobrinescu şi-a făcut rostul de căpetenie al
·vieţii lui. Valeriu Florin Dobrinescu trăieşte întru istoric şi pentru istorie". Pe aceeaşi linie se înscriu şi următoarele
2 articole semnate de Ion Pavelescu - Densitatea discursului istoriografic ("Construcţia discursului istoriografic ţine, în
egală măsură, de artă şi ştiinţă, iar Valeriu Florin Dobrinescu pare a stăpâni mijloacele menite să facă această
alchimie nu numai eficientă, ci şi percutantă") şi Doru Tompea - Valeriu Florin Dobrinesm şi valonfzcana operei lui Petre
Andrei.
Categorial, jumătate din materiale abordează, în principal, domeniul istoriei relaţiilot internaţionale şi
diplomaţiei (Dinică Ciobotea, Jipa Rotaru, Constantin Dinulescu, Mioara Georgescu, Ioan Scurtu, Horia
Dumitrescu, Gh. Bm~atu, Viorel Gheorghe, Cezar Mâţă, Alexandru-Alin Spânu, Lenuţa Nicolescu, Daniel Onişor,
:Mircea Serediuc şi Petre Opriş, Doru Bratu, Corneliu Filip, Cornel Grad) iar cealaltă jumătate probleme privitoare
la diverse aspecte ale istoriei medievale (Stela Cheptea, Sorin Iftimi), moderne (Mite Măneanu, Vasile Novac, Sorin
Damean, Ion Pătroiu - Independenţa de stat - cerinţă vitală penim încadrarea deplină a &mâniei în ediftci11/ Ettropei moderne,
Jipa Rotaru, Andrei Nicolescu,) şi contemporane a României (Vladimir Osiac, Aurel Pentelescu, Constantin I. Stan,
Ioan Saizu, Marian Moşneagu, Cornelia şi Cristian Ghinea, Elena Istrăţescu, Domnica Negulescu-Chiriceanu,
Gavriil Preda, Daniel Ciobanu, Gh. Nicolescu, Silviu 13. Moldovan), inclusiv 1audatio, memoriul de activitate
ştiinţifico-didactică şi bibliografia aparţinând lui Valeriu Florin Dobrinescu.
Dintre materialele consacrate istoriei relaţiilor internaţionale, diplomaţiei, etc. - domeniul de cercetare
predilect al lui V. Fl. Dobrinescu - semnalăm, cu deosebire: Dinică Ciobotea - Reaşezări politice în ''.)pa/iul Otoman"
în prima fază a "Chestiunii 01ientale'i· Mihai Macuc - Unele consecinţe ale Tratatult1i de Pace de la B11mreşti din 28 iuiie/10
august 1913 Mioara Georgescu - Cooperarea militară româno-franceză între anii 1920-1930; Ioan Scurtu - Câteva reflecţii
as11pra întrevederii lui Gheorghe Brătianu m Ado(/ Hitler (16 noiembrie 1936); Horia Dumitrescu - Conferinţele lui Nicolae
Titulesm fn Marea Britanie (iunie 1937); Gh. Buzatu - Politica externă a Ro1JJâniei în qjunul conflagra/iei mondiale din 19391945; Cezar Mâţă - România şi războiul injorlflaţiilor. Servicitfe secrete care mt ac/ionat în cel de-Al Doilea Război Mondial;
N icolae Ciobanu - Ejortu1ile şi sacrificiile armatei roJllâne fn bătălia de la Sta/ingrad; Lenuţa Nicolescu - Diplo1JJaţia militară
românească 1945-1947. Sfârşit de capitol; Corneliu Filip - Tratatul de la Varşovia şi principalele crize contemporane (19551991); Cornel Grad -Amurgu/Mişcării Legionare din emigraţie, reflectat în corespondenţa p1ivată (1982-1991).
În finalul acestei scurtissime prezentări a un ui volum omagial dedicat unei personalităţi de anvergură a
istoriografiei româneşti din ultimele 3 decenii, noi, cei care ne îndeletnicim cu scrierea istoriei, se cuvine să reţinem
concluzia definitorie formulată, în Ekigitt colegial, de Florin Constantiniu despre sacrificiile şi satisfacţiile profesiei
noastre: ''Valeriu Florin Dobrinescu oferă colegilor săi exemplul unei activităţi ştiinţifice prodigioase, al unei
modestii, atât de rare la noi, şi al unui devotam ent profesional fără limite". (Cornel Grad)

în p resa interbelică. (Gheorghe Toduţ: studiu introductiv, selecţia textelor, îngrijirea
Editor: Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional a Judeţului Satu Mare), Ed. Solstiţiu,
Satu Mare, 2003; 284 p.
2.

Cultură sătmăreană

ediţiei;
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Cornel Grad

Lăudabile, deopotrivă, iniţiativa editorului (Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional
a JudetuJui Sacu Mare) şi eforrurile îngrijitorului acestei edipi de texte selectate din presa interbelică sătmăreană, Gh.
Toduţ - autor, totodată, al studiului introductiv (29 p.) - de a pune la îndemâna celor interesaţi de evoluţia
climatului culcural românesc nord-vestic în deceniile 3 şi 4 ale secolului trecut o asemenea lucrare documentară.
În .f/J((/iul i11trod11ctiv, structurat pe 4 subcapitole (&alittl,ti Ctdt11rale săt111ărme Îl/ pri1J1ii ani după Unire (19201921), Conlrib11ţia unor tineri intelect11ali din Vechiul Regat şi Transilvania fa tţftr111area 11aţional-cuft11ra/ă a părfilor sătmărene
după 1918, Revista 'Ţara de S11s" şi disputa as1pra nu111e/11i oraşlfllfi Satlf Mare, Rwiste m/t11rale sătmărwe), harnicul
cercetător Gheorghe Toduţ întreprinde o judicioasă radiografie a tabloului cultural-naţional al acestui ~n ut situat la
frontiera nord - vestică a etnicului românesc, relevând contribuţia concertată la ridicarea spirituală a wnei a puţinilor
inteleccuali români localnici (cunoscutul luptător naţional Dr. Vasile Lucaciu şi fratele său, Constantin ) şi a celor
veniţi - şi împământeniţi aici - din alte părţi de ţa ră (Dariu Pop, Anton Davidescu, G.M. Zamfirescu, George A.
Petre, D. Hinoveanu, Eugen Seleş, Al. Nicorescu, Octavian Ruleanu, Vasile Scurtu, etc.), prin reorganizarea
învăţământului preuniversitar de toate gradele, editarea de ziare şi reviste ("Satu Mare", Ţara de Sus", "Săgeata",
"Scntinela de Nord", Mustul care se limpezeşte", "Muguri", "Afirmarea", "Datina") şi reactivarea ASTREl.
Din cele 123 de texte (articole de presă) selectate şi inserate în acest volum, câteva ne-au atras, cu
deosebire, atenţia şi le semnalăm ca atare: "Importanţa revistelor din noile provincii", "Ofensiva culturală",
"Sătmarul nu intră în zona culturală?", "Un colţ de Românie nouă", "ASTRA ne cheamă", " Lipsa unei politici
culturale l~ Sacu Mare", Vechimea elementului românesc în Sătmar", "După zece ani de viaţă şcolară românească",
Aspectele culturale ale graniţei noastre", "Pentru o istorie a Sătmarului", Conştiin~ă naţională şi geografie",
"George Mihail Zamfirescu. Un gând pios din Sătmarul întâielor sale debuturi", "Gânduri pentru acei ce
nesocotesc necesităţile spirituale ale Sătmarului". În concluzie, o lucrare utilă de istorie culrurală locală, care
presupune o necesară continuare într-o viitoare carte despre tabloul postbelic al vieţii culturale sătmărene. În
definitiv, viaţa acestei regiuni nu s-a oprit în august 1940. (Cornel Grad)

3. George Vulturescu, Cultură şi Hterawră în ţinuturile Sătmarului. Dicţionar (1700-2000), Ed. Muzeului
Sătmărean, Satu Mare, 2000, 297 p. !Cuvânt înainte - G. Vulturescu, p. 5-9; Postfaţă - Nae Antonescu, p. 265-268;
Anexe I - II, p. 271-285; Bibliografic generală, p. 289-291]

Conform datelor tehnice enumerate în Cnvâ11t11/ i11ai11te, semnat de G. Vulturescu, pentru includerea celor
147 de scriitori - n.n.: poate mai corect era temcnul "autori" sau "personalită~ culturale" -, indiferent de etnie,
nominaliza~ în acest dic~onar s-a utilizat un triplu criteriu de selecţie (1."scriitori născuţi în judeţul Satu 1\larc";
2."scriitori care s-au stabilit, naturalizat, pc parcurwl anilor în judeţul Satu Marc"; 3. "scriitori «În trecere» prin Satu
Mare"), iar pentru publica~ii (22 la număr) exclusiv cel al locului de apari~c. La fel, n-ar fi stricat să se precizeze şi
că limitele spaţ:ial geografice de referinţă ale judeţului Satu Mare sunt cele stabilite prin reorganizarea teritorialadministrativă din 1968, care sunt sensibil diferite faţă de cele dinainte de începurul deceniului 6 al secolului trecut.
S-ar fi evitat unele posibile obiecpi de "imperialism" local în dauna judeţelor vecine, Maramureş, Bihor şi Sălaj
(cum este cazul unor scriitori ca Valeriu Achim, Ady Endrc, Ady Mariska, C-tin Alpini, Ioan Ardeleanu Senior,
George Boi tor, Petru Bran, Petru Cupcea, Gheorghe Glodeanu, Mircea Gozaru, Vasile lupu, Iustin Popfiu, etc.).
Trecând peste aceste observaţii minore, trebuie, cu necesitate, să apreciem cum se cuvine efortul
benedictin, responsabil şi de lungă durată pentru a culege şi selecta din noianul de informaţii - multe minore sau
contradictorii - date sugestive, certe, demne să justifice opţiunile autorului pentru a le include în acest dicponar şi,
totodată, spre a trezi interesul beneficiarilor lui - cititorii. Din acest punct de vedere, rezultatele sunt pe măsură şi
G. Vulturescu merită toate laudele pentru că prin acest dicţionar a contribuit rodnic la o mai bună şi dreaptă
cunoaştere (şi recunoaştere) a personalităµIor culturale născute ori împământenite aici, la frontiera nord-vestică a
României, sau chiar a celor aflate doar «În trecere», mai mule sau mai pu~n grăbită, dar rămasă în memoria colectivă
a locului. În 'acest sens, articolele consacrate fiecărei pcrsonalităţ.i sunt judicios structurate, cuprinzând, fiecare,
datele biografice şi bibliografice esenţiale (civile, studii, activitate profesională şi de creaţie cultural-literară, debut
etc.), referinţe critice şi opinii despre operă, care oferă cititorului un summum de informaţii utile, verificate. Poate
doar unele scăpări de corectură, strecurate pc alocuri, mai ales la toponimele străine de judeţ, stârnesc ceva
nedumeriri (vezi Vîjuleţ- corect: Vînjuleţ; Glodu Someşului, nu Gladu; Cheresig, nu Chersig, etc.), dar nu sunt de
naturii a pune la îndoială valoarea indiscutabilă a lucrării de faţă. (Cornel Grad)

VARIA - Recenzii: Liuba Trina Horvat

1. Cornel Grad, Al Ii-lea Arbitraj de la Viena (30 aug. 1940).

Poz~tia

Coleqia Histocia Diplomapc, Ed. Limes, Zalău, 2000, ed. a ll-a
engl., bibliografie, abrevieri, indice de nume.

(re,·ă:wtă şi adăugită),

armatei române, Biblioteca Limes,
400 p.; rezumat în lb.

Într-o Notă ampm ediţiei a II-a, autorul arată că ediţia I a acestei lucrări a văzut lumina tiparului la Iaşi,
în octombrie 1988, Editura Institutului European - Colcc~a istorie şi Diploma,fie, însă, cu două inadmisibile
greşeli comise de redactoru] responsabil: 1). formularea titlului Al doilea arbitrqj de la Viena - aşa cum apare pc
coperta l - este greşită. Titlul iniţial corect era cel care apare pe coperta ediţiei a 2-a; 2). un întreg capitol
(Introducere. Consideraţii generale) a fost uitat pe dinafară, deşi în Cuvântul înainte, se comentează exact chestiunile
clin acest capitol lip să, iar la începutul rezumatului în engh::ză se fac referiri exprese la conţinutul acestufa. În
consecinră, această a II-a ediţie repară erorile comise de editorul ieşean şi adaugă o seric de anexe
documentare la capitolele 111 şi lV, inclusiv elemente iconografice inedite.
Sumarul acestui volum cuprinde, în ordine: C11vânt înainte - semnat de V. FI. Dobrinescu, Postfaţă la
ediţia I - Dumitru Şandru, introducere. Consideraţiigenerale - capitolul Jjpsă din ecLipa 1, 4 capitole (cap. I - Politica
externă a României între Anschlus.r şi cesiunile tentoriale din vara emului 1940, cap. II - Inteţ,rarea armatei române fn
sistemul de apărare /m·n mjj!oace politico - diplomatice şi 111ilitare a .frontierei de vest (1919-1940), cap. 111 - Evacuarea
ten/oriilor cedate în vara a1111l11i 1940: privire comparativă, cap. IV - Patru ani de ejort111i pentru limitarea şi anularea
consecinţelor Diktaftll11i de la Viena (1940-1944), anexe documentare, şi încheiere.
Capitolele I - Ill includ câte 2 subcapitole, fiecare, iar capitolul TV 3 subcapitole, astfel: cap. l (A.
Preliminant politico - diplomatice ale cesiunilor teritoriale ro111â11eşli (1938-1940) şi B. Cea 111ai neagră vară a României din
seco/111 XX: Cesi1111ile teritoriale şi sfârşit11I României Mmi (26 i1111ie-l septe111bn'e 1940); cap. 11 (A. Pla11utile de apărare a
frontierei de vest Î11 pelioc1da zi1terbelictf, B. Statutul şi rol11I an11atei române 1i1 perioada dicta/mii carliste (1938-194fJ); cap.
Ul (A. Evacuarea lerilonllor româneşti cedate fn vara a1111lui 1940; B. Evacuarea Transilvam'ei cedate); cap. IV (A.

Acfiu11i politico-dip/0111atice ale ref!i111ului a11to11escia11, B. Reclamafiile
Propa,ganda militară dandesti11ă, pri11 radio, in .frontul anti-Diktat).

ro1J1â11eşti

adresate Comisiei de

efiţeri

din Cluj, C.

Aşa după

cum remarcă şi prof. univ. Valeriu Florin Dobrinescu, „Structura lucrării este judicios
capiLolelc IT şi TV fiind, din punctul de vedere al noută~lor, cele mai reuşite. Tot astfel, capitolul
III". Această opinie este împărtăşită şi de prof. univ. dr. Dumitru Şandru, care afirmă: „ Privind în ansamblu,
volumul Al 11-lea Arbitraj de la Viena, al domnului Cornel Grad, poate şi trebuie să fie apreciat ca unul din
cele mai valoroase studii consacrate acestui subiect. Nu numai baza documentară solidă, dar şi maniera de a
trata problemele, structura lucrării, concluziile ei logice şi s1jlul în care este scrisă fac clin ea o realizare
incontestabilă a istoriografiei româneşti din ultimele decenii". Subscricm şi noi întru totul la această idee, mai
ales că edi\ia a IT-a a fost revăzută şi adăugită cu un capitol nou, plus o anexă documentară şi material
iconografic inedit, care sporesc volumul informaţional şi imeresul cititorului. De altfel, din informaţiile prof.
univ. Stepan Vidnjanki (Kiev - Ucraina), am aflat că acest volum face parte din bibliografia obligatorie a
Institutului de Istorie de pe lângă Academia de Ştiinţe a Ucrainei), ct:ea cc demonstrea'l.ă, o dată în plus, buna
primire ş i interesul de care se bucură volumul comentat. (Lluba Irina Hotvat)
alcătuită,

2. Cornel Grad, Corina Bejinariu, Ioan Maria Oros, Memorii, jurnale şi lnsemnări transilvane (19381989), Biblioteca Limes, Colecţia Historia - Documenta, Ed. Limes, Zalău, 2000, 375 p.

Volumul cuprinde 9"documente comentate (memorii, jurnale şi însemnări), care se referă la perioada
1938-1989, cca. o jumătate de secol din istoria Transilvaniei contemporane, şi este structurat pc 4 mari
capitole, în afară de Introducere şi Postfaţă: 1). Împotriva dictaturii carliste (1938-1940), cu două subcapitole: a).
Memora11d1umd românilor din Transilvania prezentat dej-unta,rii PNŢ regelui Carol al II-iea (15 dece111b1iet 938), p. 7-52 şi
b). J11/i11 Maniu vs. dictat11ra carlistă (1111 rcchizjtonl1 dur, mereu actual), p. 53-98, semnate de Cornel Grad; 2). 19401945. Al JI-lea Arbitrqj de la Viena ( 30 august 1940) şi consecinţele sale cu 2 subcapitole: a) C. Grad, l. M. Oros,
]11mal11I versificat al diaml1fi Petm Fodoca din Cize1:· Din război (1942), p. 99-164; şi b). Cornel Grad Memoriile
diplomatu{ui ardelean Vasile Stoica despre situaţia i11certă a Transilvaniei de Nord (noiembrie 1!J44febmarie 1945), p. 165202; 3). lncep11t11rile şi onginile rmm/11i nou, de tip „b0Lşevic11s'', cu 2 subcapitolc: a). C. Grad Cazul „ Valentin Sima", p.
303-222, C. Grad Un prefesor ,rimieuan, „nereeducat": Ioan Ossian, p. 223-229; 4) Victoria deplinei a omultli no11 la oraşe
şi Sclfe, cu subcapit0lul C. Bejinariu, Alexa Paşca: Cronicile satului Aluniş, p. 230-373.
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Liuba Irina Horvat

Tn Introducere se precizează că aceste documente apar~n categoriei memorii (memorandumuri),
ale unor personalităţi politice de primul rang (exemplu Iuliu Maniu), sau ale unor înalţi funcţionari
diplomatici ardeleni cu vechi state de serviciu (încă înainte de Marea Unire, ca Vasile Stoica etc.), fie jurnale,
cronici, însemnări ale unor personalităţi locale. În acest sens, majoritatea acestora continuă şi reconfirmă o
practică dragă mentalităţii transilvane premoderne şi moderne: redactarea unor proteste scrise pentru
autorităţile vremii, sub forma unor „prea graţioase suplici", dar şi însemnări de tip jurnal, cronici,
corespondenţă de familie - „menite să fie o stavilă în calea uitării, şi în acelaşi timp, un refugiu izbăvitor,
compensatoriu în faţa răului social - politic generalizat. Dealtfel, acesta este mesajul esenţial al acestor
documente ilustrând mentalitatea transilvană post Marea Unire, întărit şi de un vechi text de pe un
Pe::ntecostarion din Borşa - Maramureş (1768), transpus pe coperta 4: „Mâna cc au scris va putrezi, iară hârtie
ce slabă va rămâne". (Liuba Irina Horvat)
declaraţii

3.

Poveşti şi

legende clin istoria regiunii Eurocarpatice,

apăruc,i

la ed.

Solstiţiu,

Satu Mare, 2004, 160 p.

Volumul cuprinde 160 de pagini, împărţ:it în 3 capitole, care la rândul lor sunt subdivizate pc
subcapitole. Volumul are o introducere realizată de Ladislau K6nya.
Volumul este realizat în limba ucraineană, cu o variantă a introducerii În limba română.
Capitolul I "Poveşti şi legende din satele ucrainene clin Maramureş", cuprinde 22 de legende şi
poveşti, împărţite în 4 subcapitolc:
a). Legende privind provenienţa şi denumirea satelor şi a formelor de relief;
b). Poveşti populare;
c). Legende şi poveşti privind mitologia;
d). Legende despre haiduci.
Capitolul II "Poveştile populare a regiunii Eurocarpatice", împăcţ:it În 3 subcapitole:
a). Primul fără temetică;
b). Poveşti despre Matei Corvin;
c). Poveştile ţiganilor din Ucraina.
Capitolul III "Poveştile populaţiei regiunii Eurocarpatice, cu 8 capitole:
a). Poveşti medievale;
b). Poveşti despre năvala tătară;
c). Legendele din timpul curuţilor (1707-1711 );
d). Legende despre istoria satelor;
e). Legende haiduceşti - despre Pintea şi Olexa Doboş;
f). Revoluţia din 1848;
g). Legendele sec. XX.
Bine structurat pe capitole, cu o tematică interesantă, oferă cititorului o imagine de ansamblu asupra
credinţelor populare, a trccurului istoric şi a personalităţilor care au influenţat viaţa politică şi culturală a zonei
de provenienţă ale legendelor şi poveştilor. Acestea sunt păstrate în frumoasa limbă a cmiei ucrainene din
regiune şi reprezintă un iz,ror prq:ios pentru cititori, în ceea cc priveşte mentalitatea locuitorilor vorbitori de
limbă ucraineană şi a credinţelor legate de evoluţia regiunii Eurocarpatice.
Apreciem efortul colectivului liceului Taras Şevcenko din Sigher şi a d-lui Ladislau K6nya de a se
îngriji să apară un astfel de volum al legendelor şi poveştilor populaţiei ucrainene din regiune. (Liuba Irina
Horvat)

VARIA - Recenzii: Paula Virag

1. Ovidiu Ghitta, Naşterei1 unei biserici. Biserica greco-catolică din
cxistcnfă (1667-1761), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001

Sătmar

În primul ei secol de

Specialist în istoria medie şi premodernă a României şi în istoria Bisericii Unite cu Roma, domnul
Ovidiu Ghitta se opreşte în cartea de faţă asupra începuturilor întemeierii Bisericii greco-catolice din Sătmar şi
a dezvoltării ci în perioada 1667-1761. Lucrarea de faţă este structurată în 3 capitole ample, precedate de o
introducere care sublinia7.ă importanp subiectului tratat, urmate de concluzii care concentrează, în câteva
pagini, ideile principale, punctate pe parcursul cărţii.
Aşa cum am arătat mai sus, în partea introductivă a volwnului de faţă, autorul explică motivele
pentru care s-a aplecat asupra acestui subiect, cu deosebire cde generate de existenţa unor goluri în
cunoaşterea istoriei evoluţiei Bisericii Unite cu Roma. Aceste lipsuri menţionate anterior nu se datorează
inexistenţei documentelor şi mărturiilor de epocă, ori dezinteresului istoricilor, ci faptului că ele au fost evitate
cu buml ştiinţă, din diferite motive. S-a opdt asupra Sătmarului şi datorită curiozită~ii explicabile a unui „fiu al
locului" pentru trccurul zonei, dar şi datorită unor extrem de disparate şi mărunte informaţii existente în
circulaţie, care au lăsat să se întrevadă că geneza şi evoluţia Bisericii Unite din zona avută în vedere
reprezentau un subiect de marc interes.
Pc parcursul celor trei capitole - Unirea (p. 17-149), Î1111111bra episcopatlfl11i latin (1716-1761), p.151289, şi Crizfl Unirii (p. 291 -247), autorul prezintă premizele întemeierii Bisericii Unite cu Roma în Sătmar,
eforturile pentru organizarta ei, evolufia ei de-a lungul secolului XVIJT, precum şi criza prin care a trecut în
perioada mişcării călugărului Sofronie, mişcare care a avut ecouri chiar şi în zona citată. Pe parcursul lucrării
este foarte bine pus în lumină faprul că, deşi a trecu1 arroape un secol între momentul emiterii privilegiului
leopoldin adresat comunităţii levantine din Mintiu şi cel al depăşirii crizei confesionale generate în Sătmar de
colaboratorii călugărului Sofronie (sau între declanşarcn procesului de afirmare,la nivelul comitatului, a unei
Biserici Unite de rit grec şi evenimentul care a pus în discuţie existenţa acelei denominaţiuni), Biserica a reuşit
să treacă cu bine peste toate greutăple şi zdruncinările existenţei sale.
Bilanţul perioadei evocate de autor dezvăluie faptul că, în cazul rezultatelor obţinute în ceea ce
priveşte organizarea şi administrapa bisericii, a reformării corpului clerical, catehezei sau a devoţiunii, se poate
vorbi de o anumită mediocritate în raport cu intenţiile celor preocupaţi de aceste activităţi. În sarcina
acţiunilor viitoare rămăseseră foarte multe de îndeplinit, dar„ totuşi, un lucru este sigur, şi anume: faptul că, la
capătul acestui interval de timp, Biserica păstorită de Manuel Olsavsky avea deja câteva trăsături care o
deosebeau de cea condusă, În anul 1690, de Josif Camillius. Extrem de bine documentată, scrisă într-un limbaj
elevat, dar, totodată, pe înrelesu l tuturor, lucrarea în discuţie aduce informaţii preţioase asupra înrcmeierii şi
evoluriei Bisericii greco-catolice din comitatul Satu Mare, în primul ei secol de existenţă (1667-1761). (Paula
Virag)
2. Poveşd şi legende din istoria Euroregiunii Carpatice, voi 1-2, coord. Ladislau Konya, Ed.
Satu i\fare, 2004, 151 p.

Solstiţiu,

Ciclul de poveşl.i şi legende din istoria Euroregiunii Carpatice cuprinde trei volume: primul editat în
al doilea în limba maghiară, iar cel ~e al treilea, lansat recent, în limba ucraineană. Lucrarea de
faţă îşi îndreaptă atenţia asupra primelor două. Indrumarea culegerii poveştilor şi legendelor, precum şi
structura celor două cărţi au fost rtalizate de domnul Ladislau K6nya, volumele fiind redactate şi editate cu
sprijinul Fondului de Dezvoltare a Euroregiunii Carpatice, de către Liga Pro Europa - Filiala Satu Mare.
Volumul în limba română are 151 pagini, iar cel în limba maghiară 191 pagini, cuprinzând 125 de
poveşti şi legende, împărţite în două capitole mari, care, la rândul lor, sunt divizate în subcapitole, în funqie
de tematica şi subiectul poveştilor şi legendelor pe care Ic conţin.
În Introd11cerea celor două volume, domnul Ladislau K6nya subliniază faptul că culegerile aflate în
atenţia noastră nu au pretenţia de a fi „lucrări folclorice de strictă specialitate cu rigorile caracteristice", pentru
că unele legende au fost transcrise, înlocuindu-se cuvintele ieşite din uz sau cu specific local, pentru a se uşura
astfel receptarea textului de către şcolarii de astăzi.
Capitolul Poveştile popomwlor din EJtroregi1111t1a Cmpatictl cuprinde 34 de legende împărţite în legende
despre pământ şi clemente ala naturii, poveşti despre Matei Corvin şi poveştile ţiganilor din Ucraina. Alături
limba

română,
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Paula Virag

de legende şi poveşti româneşti din Transilvania, capitolul I cuprinde şi o legendă a secuilor bucovineni, două
poveşti poloneze şi ucrainiene şi o poveste slovacă.
Capitolul 11, intitulat Legende populare din Euroregiunea Carpatică, este împăr~t în 8 subcapitolc: 1. Legende
medievale. este tematica primei părţi, cuprinzând un număr de 6 legende, dintre care două îşi au originea în
zona Moldovei; 2. l_,pgende legate de t11rci: prezintă imaginea păstrată în folclorul românesc în legătură cu
prezenţa turcilor în regiunea aflată în atenţia noastră. Au fost incluse în această parte şi două legende din zona
Bihorului, şi anume de la Diosig şi Salonta; 3. Leţpule de pe vremea cumftlor. prezintă portretul lui Francisc
Rakoczi II, aşa cum a fost păstrat în mentalitatea populară, precum şi momente din lupta de eliberare condusă
de acesta în perioada 1703-1 711. Toate informa~e sunt filtrate prin prisma imaginii pe care omul simplu a
păs trat-o vis a vis de mnmentele şi personalităţile prezentate; 4. Legendele legate de ntac11l lătan'/or din 1717 sunt în
număr de 13 şi cuprind în cadrul lor şi o legendă ucrainiană. Realizează un t.ablou al spaimei şi terorii produse
asupra autohtonilor de către venirea tătarilor a căro r imagine era de oameni răi, cruzi, diabolici; 5. Legende din
istoria satelor. includ credin~ele populare legate de întemeierea, organi:t.area şi evoluţia unor sate din regiunea
aflată în atenţia volumelor de faţă; 6. Legende despre haiduci oferă imaginea păstrată în folclorul euroregiunii
carpatice despre Pintea Gabor şi a cetei sale de haiduci. Se remarca strânsa legătură dintre clementele naturii şi
haiducul Pintea, toate concurând la succesul acţiunilor sale; 7. 1848 - epoca revo/J1ţiei cuprinde clemente ale
folclorului popular în ceea ce priveşte personalităţ:ile marcante ale revoluţ:iei paşoptiste din Transilvania şi
Ungaria, precum şi rela\ia dintre români şi unguri din perioada amintită mai sus; 8. Legendele secolului XX sunt
de origine maghiară, ucraini ană, slovacă, română, unele fiind culese chiar din păr~le Moldovei.
Demn de remarcat este faptul că, la sfârşitul fiecărei poveşti sau legende, cuprinse în volumul de fa~ă,
sunt aminti~i informatorii, precum şi cei care le-au cules. Legendele şi poveştile cuprinse în cele două volume
dovedesc bogăpa spirituală a grupurilor etnice care trăiesc în Eurorcgiunea Carpatică. Este destul de greu să
delimităm foarte clar poveştile de legende, pentru că, de multe ori, găsim elemente fantastice şi în cadrul
legendelor, iar în unele poveşti apar personaje legendare. Trebuie remarcat efortul colectivului care s-a îngrijit
de editarea celor două volume, scopul lor fiind de a prezenta istoria convieţuirii etniilor române, maghiare,
poloneze, slovace, şvăbeşti, ucrainene şi rrome prin legende şi povestiri. (Paula Virag)
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1. Hans Gehl, Donauschwiibischc Lebensfonnen an der Mittleren Donau. lnterethnisches
Zusammenlcben und Perspektiven (Modul de viaJă al şvabilor din Bazinul Dunării Mijlocii. ConvicJuire
interetnică şi perspecdve), Marburg, N. G. F.lwcrt Verlag, 2003, 330 p. + 7 p. - publicaţiile Comisiei pentru
Studierea Etnografiei Germanilor

Răsăriteni.

Printre publicaţiile Comisiei pentru Etnografia Germană şi Est-Europeană, în cursul anului 2003, s-a
publicat, ca re:mltat al cercetării pluridisciplinare, un nou volum al lin!,rvistului şi etnografului de origine germană dr.
Hans Gchl.
În centrul volumului, intiLUlat "Donauschwăbische Lebcnsformen an cler Mittleren Donau.
Interethnisches Zusammenleben und Perspektiven" (Modul de viaţă al şvabilor din zona Dunării Mijlocii.
Convieţuire interetnică şi perspective), se află obiceiurile şvabilor dunăreni, reflectate în munca zilnică şi la
sărbători. Datorită ponderii mari a categoriei ţăranilor şi faptului că în oraşe a trăit o ţărănime urbanizată, cultura
unui popor este definită de tradipa vieţii săteşti. Din această cauză, majoritatea obiceiurilor au origine ~ărănească.
Formulate în partea introductivă, volumul îşi propune să răspundă la următoarele întrebări: cine sunt
şvabii dunăreni; din ce ~ări ale Europei Centrale provin; ce fel de obiceiuri şi particularităţi au adus din regiunea de
baştină; cum s-au modificat aceste particularităfi în decursul secolelor, în condiţiile specifice ale regiunilor de
colonizare din sud-estul Europei; ce au preluat de la etniile învecinate şi ce au oferit acestora, cum s-au manifestat
diferitele limbi şi culturi din acestă zonă; cum decurge, în prezent, integrarea şvabilor expulza~i şi emigraţi? De
asemenea, partea introductivă ne oferă o bogată prezentare cronologică a lucrărilor apărute în domeniul etnografiei
şvabilor dunăreni. Amintindu-i pe cercetătorii Karl Manherz, Ingcborg Weber Kellermann, Annemie Schcnk,
Hennann Bausinger, autorul este pe deplin de acord cu importan~a studiului sistemului de relapi dintre lumea
socială şi culturală, din trecut şi din prezent, împreună cu acele procese dinamice şi dialectice care le însoresc.
Volumul pune accent şi pe interpretarea interferenţelor culturale şi economice dintre majorit.ăţ:i şi minorităţi etnice.
Printre autorii care s-au ocupat de studiul obieciurilor, dialectelor şi vieţii economice înşiră pe cercetătorii Anton
Tafferner, Heinrich Schmidt etc. Printre numeroasele lucrări, sunt menţionate publica~iile apărute în cadrul
Institutului Şvabilor Dunăreni şi a Comisiei pentru Etnografia Germană şi Est-Europeană.
No~unea de şvabi dunăreni, adesea utilizată în literatura de specialitate din domeniul istoriei, geografiei şi
etnografiei, este, de fapt, o generalizare, deoarece prin ei se înţelege totalitatea coloniştilor germani aşezaţi, în
secolele XVIlI şi XIX, în Bazinul Panonic. Astfel, această denumire, alături de şvabi, desemnează şi un număr mare
de franci, palatini, bavarezi, austrieci, silezieni, etc. Sosiţi din diferitele păr~ ale Germanici (Sud -Vestică, Centrală),
din Austria, din partea nordică a Elveţiei, coloniştii veniţi cu obiceiuri, dialecte şi porturi diferite, datorită mediului
înconjurător şi a popoarelor învecinate, în decursul a mai multor generaţii, şi-au dezvoltat o identitate proprie.
Această identitate constă în uniformizarea obiceiurilor, precum şi dezvoltarea modului specific de construcţie a
localităplor şi a caselor. Refetindu-se la gospodăriile şvăbeşti, autorul accentuează faptul că aceşti colonişti au adus
din locurile natale noi metode de organi?.are a gospodăriei, prin care, astfel, au contribuit la dezvoltarea noilor
regiuni. Caracteristic pentru gospodăria şvăbească până la sfâ rşitul secolului al XJX-lea este monocultura grâului şi
a porumbului. Între cele două războaie mondiale situaţia economică a şvabilor dunăreni atinge nivelul cel mai
ridicat, datorită extinderii creşterii animalelor (vite şi porci), precum şi a viticulturii. Tot acest capitol ne oferă
informaţi] despre evoluţia numerică a coloniştilor, precum şi despre situaţia politică de după 1945.
In viaţa de zi cu zi, în cadrul comunităţilor şvăbeşti, a avut o mare importanţă păstrarea tradipilor. Printre
acestea amintim: sistemul de moştenire, sărbătorile de peste an, şi obiceiurile legate de prepararea alimentelor.
Începând cu capitolul al 3-lea, volumul prezintă obiceiuri referitoare la alimentaţie, agricultură, port şi sărbători. Un
deosebit merit al volumului este analiza obiceiurilor din punct de vedere al originii şi al evoluţiei lor, precum şi al
preluării anumitor elemente de la popoarele învecinate. În primii ani după colonizare, în alimentaţie s-au folosit, în
mare măsură, legumele iar, mai târziu, se preferau mâncărurile preparate din carne de porc. Autorul evidenţiază
faptul că evoluţia obiceiurilor alimentare a fost influenţat, pe de-o parte, de mediul geografic, iar, pe de altă parte,
de modul de viaţ:ă al etniilor conlocuitoare. Printre principalele alimente se pot aminti: pâinea, supa, legumele,
făina, şi mâncărurile din carne. În familiile svăbeşti deosebit de preţuită a fost pâinea. Înainte de a tăia pâinea, se
raccea de 3 ori semnul crucii peste ea. Copiii au fost, astfel, educaţi încât, după mâncare, să nu lase, cumva, resturi
de pâine, iar dacă o bucată a căzut pe podea, aceasta a fost sărutată. Credinţa era foarte importantă în viaţa
coloniştilor, de aceea, volumul ne oferă o bogată descriere a sărbătorilor religioase. Hramul bisericii (Kirchweichul) este considerat cea mai frumoasă şi mai însemnată dintre sărbătorile religioase. Cu elemente specifice şvăbeşti ca
pomul de mai, buchetul de rozmarin, porrul, dansurile, întreaga organizare a sărbătorii, hramul bisericii contribuie,
în mare măsură, la păstrarea solidaritătii din cadrul comunităţilor rurale.
În foarte puţ:ine lucrări se p~e accentul pe analiza actualei siruapi în ceea ce priveşte păstrarea identităţii
etnice. În ultimul capitol, autorul se ocupă de perspectivele şvabilor dunăreni, accentuând că, în ciuda emigrărilor
masive, mai sunt încă reale şanse pentru păstrarea identităţii acestei etnii, cei rămaşi fiind capabili de a conserva şi
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perpetua elementele culturii germane.
Această carte este de marc folos pentru noi toţi, locuitori ai unei regiuni multietnice, oferind posibilitatea
de a cunoaşte o etnie cu care, zi de zi, intrăm în contact, sub formă de vecinătate, de prietenie, sau chiar de rudenie.
De aceea, o recomandăm, nu doar specialiştilor, ci tuturor celor care sunt dornici să cunoască modul de
viară al şvabilor dunăreni de la colonizare până în zilele noastre. (Andrea Bertici)

2. Hans Gehl, W6rterbuch der donauschwiibischen Baugewerbe, (Dic,tionar pentru meseria de
constructor la şvabii dunăreni), Stuttgart, Jan Thorbccke Verlag, 2000, 505 p. + 22 p. - terminologia meseriei de
constructor;
3. Idem, W6rtcrbuch der donauschwabischen Bekleidungsgewerbe, (Dic,tionar pentru meseria croitoriei
la şvabii dunăreni), Jan Thorbecke Verlag, 1997;
4. Idem, W6rtcrbuch der donauschwabischen Landwirtschaft, (Dicţionar pentru agricultori la şvabii
dunăreni), Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2003, 566 p. + 22 p.- terminologia meseriei de agricultor.
Specializat în domeniul dialectologiei şi etnografiei, dr. Hans Gehl este un autor consacrat al dicţionarelor
privind terminologia meseriilor tradiţionale ale şvabilor dunăreni. Cele trei volume se referă la meseriile de
constructor, croitor, şi agricultor, fiind publicate în anii 1997-2003, în cadrul Institutului Şvabilor Dunăreini din
Tiibingen. Fondat în anul 1987, Institutul se ocupă de cercetarea şvabilor dunăreni, specializându-se pe mai multe
domenii: cercetarea istoriei şi evoluţiei şvabilor dunăreni în localităţile colonizate, problema migrării, a integrării în
noile comunităţi, precum şi pe formarea dialectelor locale. Dr. Hans Gchl este coordonator al Secţiei de
Dialectologie şi Etnografie, a cărui obiectiv este cercetarea şi prezentarea ştiinţifică a dialectului german în teritoriile
colonizate, a terminologiei specifice diferitelor profesii (rurale şi urbane) şi al interferenţei cu celelalte etnii din
Europa de Est.
Sursa cercetării documentare o constituie interviurile cu persoan,e. din localităţile teritoriiJor colonizate
(peste 1900 de interviuri sunt realizate, între anii 1987-1998, de către dr. Hans Gchl, iar 100, efectuate între anii
1958-1965, sunt preluate de la alte instituţii: Institutul pentru limba germană din Mannheim, Catedra de
germanistică din Budapesta, Institutul Johannes Kiim:ig din Freiburg). Dicponarul este rezultatul prelucrării a circa
1000 <le interviuri având cu tema centrală meseriile de croitor, constructor şi agricultor.
Primele două dicţionare, apărute în anii 1997 şi 2000, se referă la limbajul utilizat de meşteşugarii şvabi în
domeniile construcţiilor şi croitoriei. Acestea cuprind termeni referitori la limbajul tehnic al meşterilor, la atelier,
materiale de lucru şi uneltele utilizate în procesul muncii etc. Limbajul tehnic utilizat de către meşteşugari cuprinde
atât cuvinte din dialcctui local, cât şi din limbajul tehnic. Acest limbaj este influenţat atât de dezvoltarea dialectului,
datorită influenţelor istorice, cât şi de impactul popoarelor învecinate. Sosind din diverse locuri de baştină, cu
diferite dialecte (francă, palatină, bavareză, alemană, şvabă, etc.), în decursul secolelor, acest limbaj a trecut prin
schimbări, dezvoltându-se aşa numite zone dialectale. Limbajul s-a uniformizat,. prima dată, la nivelul localităţii,
astfel încât limba de circulaţie s-a format din dialectul adus din locul de baştină, ori din amestecul a mai multor
dialecte. În partea introductivă a dicţionarelor sunt tratate specificităţile acestor dialecte, menţionând zonele de
răspândire a acestora.
Categoria meşteşugarilor s-a distins, în mai multe privinţe, de categoria ţăranilor: în localităţile unde
numărul meşteşugarilor era mare, aceştia au avut bune contacte cu intelectualitatea şi cu autorităţile satului, astfel
încât, la petreceri sau la hramul bisericii, ci au ocupat locuri separate, neavând contacte cu ţăranii, iar căsătoriile
dintre cele două grupe sociale nu erau bine văzute. Diferenţele se observau la îmbrăcăminte, tipul de construcţ:ie al
gospodăriei şi limbaj. În timp ce ţăranii păstrau formele tradiţionale de port şi de organizare a gospodăriei,
meşteştl!,~rii se orientau spre modă. În secolele XVIII şi XIX în administraţia publică, şcoli, comerţ s-a utilizat un
limbaj austriac cu caracteristici bavareze. De aceea, limbajul specific al meşteşugarilor este alcătuit din limbajul
specific tehnic, din elemente ale dialectului local şi din clemente ale limbajului de circulaţie bavareză şi austriacă.
Publicat în anul 2003, "Dicţ:ionarul agriculturii şvabilor dunăreni" cuprinde termeni referitori la lucrările
agricole, organizarea gospodăriei ţărăneşti, instrumentarul agricol şi utilizarea lui, la plante, animale ş.a.m.d.
Limbajul utilizat de ţărani, datorită puţinelor contacte cu exteriorul localităţii, este, în mai marc măsură, influenţat
de dialectul local decât în cazul limbajului utilizat de meşteşugari . Specific pentru agricultura şvăbescă a fost
asolamentul trienal, iar în dezvoltarea gospodăriilor ţărăneşti un mare rol l-au avut cultivarea cerealelor şi creşterea
animalelor.
Recomandăm acesle volume, în primul rând, specialiştilor din JomeniuJ etnografiei şi lingvisticii, care,
datorită amplei culegeri de cuvinle referitoare la viaţa şvabilor dunăreni şi la dialectele utilizate, poate fi un mare
ajutor în cercetarea şvabilor, dar şi în cercetarea relaţiilor interetnice din zonele de colonizare. Fiecare termen
con~ine varianta fonetică, referiri la dialect, explicaţia acestuia şi trimiteri la cuvintele din Jicţionar cu conţinuturi
asemănatoare. Este de remarcat ilustrarea pe hartă a teritoriilor Je colonizare şi a localităţiilor, iar explicaţia
anumitelor termeni este însoţită de materiale grafice. (Andrea Bertici)

VARIA - Recenzii: Nogradi Imrc

1. Lu cia Cornea, Repertoriul vechilor ateliere fotografice din O rad ea (1852-1950), Ed. Muz. Ţării
Crişurilor, Oradea, 1999.

Lucrarea Doamnei Lucia Cornea, Repertoriul vechilor ateliere fotogrcifice din Oradea (1852-1950) este o
în Edinira Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea în 1999, venind în ajutorul celor
interesaţi sau preocupaţi de cercetările de istoria fotografici, cercetări care, precum afirmă autoarea, în
România sunt abia la început.
Cartea de faţă este rodul unor lungi cercetări întreprinse în vederea descoperirii atelierelor fotografice
din Oradea. În vederea documentării, autoarea a efectuat două stagii de documentare la Budapesta şi
Debreţin, după care a urmat munca anevoioasă de studiere a unor colecţii de fotografii publice şi particulare.
Primul capitol face referire la atelierele fotografice timpurii ce s-au înfiinţat la Oradea, primul atelier
fotografic fiind amintit în 1852 ca aparţinând pictorului Me7.ey Lajos. Fotogrnfiile ce au rămas de la acesta
sunt de fapt dagherotipii. Precum reiese din acest capitol, mulţi fotografi, pentru a dobândi cunoştinţele
profesionale necesare, făceau călătorii la Viena, Miinchen sau Paris.
Capitolul următor tratează ultimele două decenii ale secolului 19, care reprezintă perioada clasică a
fotografiei vechi la Oradea, ce începe o dată cu deschiderea în 1884 a atdierului ce a aparţinut fotografului
Fckctc Sandor, primul fotograf artist şi teoretician al fotografiei la Oradea. În această perioadă se observă o
creştere a numărului de ateliere şi se înregistrează solicitări din ce în ce mai numeroase, un pas important în
acest sens fiind apariţia ferotipiei la Oradea care, având preţ scăzut s-a bucurat de foarte mult succes. În
perioada mai sus amintită apar albumele fotografice (albume de familie, albume cu parlamentari, vederi din
localităţ:i, albume etnografice, etc.), atelierele fotografice orădene implicându-se şi în producerea cărţilor
poştale ilustrate, precum şi în realizarea unor fotocopii după documente.
Capitolul consacrat atelierelor fotografice la începutul secolului 20 semnalează o creştere
spectaculoasă a numărului total de ateliere. Ferotipiile continuau să fi e foarte solicitate, mai ales de oamenii
mai puţin îns tăriţi. La începutul anului 191O, atelierele orădene au început să se alinieze progresului, începând
să fotografieze şi la lumină artificială.
În capitolul ce tratca:d atelierele fotografice în perioada interbelică, se observă că activitatea
fotografică dobândeşte elan prin înfiinţarea Asociaţiei Fotografilor Profesionişti din Oradea, în octombrie
1922. Perioada interbelică înregistrează o creştere foarte mare a numărului fotografilor amatori, un alt aspccl
de care trebuie ~inut seama este că în această perioadă câştigă din ce în ce mai mult teren fotoreportajul,
existând câteva ateliere mull solicitate pentru acest gen de fotografii.
Între 1940-1950, o parte din fotografii orădeni au mult de suferit, este vorba de fotografii evrei care
au fost deportaţi, de unde nu se întorceau întotdeauna, atel ierele lor fiind des revendicate de către urmaşi. În
cazuri mai fericite, dacă reuşeau să se întoarcă din lagăre, au început să-şi refacă atelierele, să angajeze
personal, să-şi refacă stocul de materiaie şi să-şi reconstituie clientela.
Autoarea dedică un capitol al lucrării fotografilor amatori din Oradea care şi-au adus aportul la
dezvoltarea şi răspândirea activităţii fotografice, unii din ei atingând performante considerabile. Fotografii
amatori din Oradea au înfon~at o asociaţie care se număra printre primele de acest gen, numită Cercul
Fotografilor Amatori din Oradea, înfiin~at la 11 iulie 1903.
u~ scurt capitol este dedicat şi comerţului cu articole fotografice, acesta fiind o necesitate ţinând cont
de răspâ::idirea fotografiei, de numărul mare al celor preocupaţi şi pasionaţi de fotografic.
In încheiere, autoarea publică repertoriul atelierelor fotografice profesioniste, fiind tre(;ut proprietarul,
perioada de funcţionare, adresa, profilul (portrete etc.), locul de păstrare a fotografiilor origina)e în colecţii,
bibliografie şi menţiuni. În cazul listei cc cuprinde fotografii amatori, primele două rubrici precizează perioada
de activitate şi profesia. Ultima listă cup rinde un număr de comercianţi de articole fotografice. În finalul
lucrării apare un număr de 37 de fotografii pe care autoarea le considera reprezentative pentru ilustrarea
epocii în care au fost făcute. Lucrarea se remarcă prin buna structurare a informaţiei, lisreie pu.tlicate la
sfârşitul lucrării fiind de mare folos pentru cel ce caută informaţiile esenţiale despre activitnca desfăşurată de
către fotografii 0r~deni (profesionişti sau amatori) sau cel care e interesat de primele magazlile ce desfăşuran
comerţ cu articole fotografice, autoarea căutând şi reuşind din plin să introducă cititorul în atmosfera epocilor
prezentate. (Nogradi Imre)
lucrare

bilingvă, apărută
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