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DOUĂ EXEMPLARE ALE SLUJEBNIKULUI TIPĂRIT LA VENEȚIA ÎN 1554 ÎN
COLECȚII TRANSILVĂNENE
Georgeta DEJU, Florin BOGDAN
Abstract: The attention of Romanian researchers in the field of bibliology was especially drawn
to old Romanian book (typographical goods appeared in the Romanian area, by Romanian
authors or in the Romanian language between 1508-1830) or Transylvanian book (specific to
the historical territory of Transylvania, printed in German, Hungarian and Latin and/or by
Transylvanian authors). A particular aspect is the Slavic book necessary to provide the religious
service, especially during the 15th-17th centuries when the typographical production from the
area did not succeed to cover the need for book. Thus, import appeared, reported to the spread of
printing, initially from Poland and then the Italian area (Venice), so that in the 17th century, the
Slavic book to come from current Ukraine (especially Kiev and Lviv).
Our study deals with the identification and dating of two copies of old Slavic book dated
to the mid of the 16th century. The books come from the most prominent Venetian typographical
workshop of Božidar Vuković that printed with Cyrillic alphabet. Identification of the two
printings was made by analysis of the paper filigrees and comparison with a complete copy from
Serbia, yet digitalised and available online. By comparing these pieces of information, we reached
the conclusion that they are two copies of the Slujebnik appeared in Venice, in 1554, that is the
third edition of the title (the other two editions appeared in 1519 and 1527).
Keywords: old book, Cyrillic printing, Slavic language, 16th century, Transylvania
Apariția tiparului cu litere mobile la mijlocul secolului al XV-lea a generat apariția unei
noi meserii: cea de tipograf. Într-un timp relativ scurt de la prima apariție editorială semnată
de Johannes Gutenberg - celebra Biblie cu 42 de rânduri - în spațiul german și nu numai apar
numeroși tipografi. Un caz aparte l-a constituit unul dintre orașele italiene, vorbim despre
Veneția - important centru cultural și economic al Europei medievale.
La Veneția s-a stabilit inclusiv unul din ucenicii lui Guttenberg, Nicolaus Jenson cunoscut și pentru activitatea desfășurată în cadrul monetăriei franceze de la Tours; Jenson
a fost unul dintre primii tipografi care au tipărit și cu litere grecești, nu doar cu litere latine1.
Spre sfârșitul perioadei incunabulare, alături de alfabetul latin și cel grecesc, sunt tipărite și
cărți cu alfabet chirilic, în limba slavonă, destinate spațiului est-european, pentru bisericile
sârbești și cele românești; cei mai cunoscuți tipografi de cărți cu alfabet chirilic din perioada
aceasta sunt polonezul Sweipolt Fiol și ieromonahul Macarie, cel care va înființa și prima
tipografie din spațiul românesc la începutul secolului al XVI-lea.
Un caz aparte îl constituie atelierul tipografic venețian al lui Božidar Vuković. Înființată
în perioada de început a secolului al XVI-lea, tipografia cu litere chirilice funcționează cu
1 https://www.britannica.com/biography/Nicolas-Jenson consultat în data de 21 februarie 2018.
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intermitențe până la moartea fondatorului, în anul 15392. După moartea lui Božidar atelierul
este preluat de fiul său Vićentije Vuković care va retipări unele din titlurile apărute în timpul
vieții tatălui său3. O astfel de situație întâlnim în cazul Slujebnikului (Služebnik) a cărui primă
ediție venețiană a apărut în 15194, fiind urmată de o a doua ediție - în 15275 - în timpul
vieții lui Božidar Vuković și o a treia ediție în anul 15546, comandată de Vićentije Vuković în
asociere cu Bartolomeo da Schio.
Această din urmă ediție este cea care ne interesează; lucrarea este de format mediu
– in 4° -, păstrează, în exemplarele complete, 240 de file nenumerotate. Textul este tipărit cu
negru și roșu, pe o coloană cu 19 rânduri pe o pagină, cu ornamente tipografice din categoria
inițialelor, frontispiciilor și vignetelor. Ca și particularitate signatura caietelor este dublă, atât
cu alfabet latin, cât și cu alfabet chirilic și apare pe fila 1 și fila 3 din cele 8 ale fiecărui caiet.
Hârtia folosită este de proveniență venețiană, având un filigran ce prezintă o ancoră în cerc
cu o stea deasupra și contramarcă BA (tipul 1), pălăria de cardinal cu o cruce deasupra și
contramarcă o foaie de trifoi (tipul 2), scut cu cruce deasupra și o coroană în mijlocul scutului
(tipul 3)7. Raportat la colecțiile europene cunoscute, lucrarea nu pare a fi o raritate extremă,
doar Biblioteca Matica Srpska din Novi Sad deține un număr de 18 exemplare (unele complete,
altele fragmentare, iar în unele cazuri doar câte o filă)8; în România bibliografia de specialitate
amintește două exemplare deținute de Biblioteca Academiei Române din București9.
Interesant este faptul că unul din cele două exemplare prezintă diferențe față de exemplarul
descris de bibliografiile de specialitate, inclusiv în ceea ce privește filigranul hârtiei10!
Recent au fost identificate alte două exemplare ale acestui titlu - rarisim în spațiul
românesc – în colecțiile Muzeului Național al Unirii Alba Iulia și cele ale Muzeului Civilizației
Dacice și Romane Deva, care vor fi descrise în cele ce urmează.
În privința exemplarului aflat la Alba Iulia11 este vorba doar despre o redatare a
tipăriturii întrucât ea a fost identificată de către doamnele Doina Dreghiciu și Gabriela
Mircea12. În momentele imediat următoare achiziției, volumul a fost înregistrat ca fiind un
Octoih slavon, ulterior, odată cu restaurarea sa13, a fost reidentificat ca fiind un Liturghier
slavon. Volumul păstrează [215] file corespunzătoare filelor 7 și 8 din primul caiet, filele 2-8
din caietul 2, caietele 3-5 întregi, filele 2-8 din caietul 6, lipsește caietul 7, caietele 8-28 sunt
întregi și filele 1-7 din caietul cu numărul 29, lipsește caietul numărul 30, respectiv ultimele
8 file ale cărții14. Dacă ne raportăm la exemplarele complete paginația arată astfel: f. [7]-[8],
[10]-[48], [57]-[231], lipsesc f. [1]-[6], [9], [49]-[56] și [232]-[240].
În timpul lucrărilor de restaurare au fost identificate și filigranele hârtiei pe care a fost
2 Miroslav Pantić, XVI vek: Doba humanizma i renesanse, în Književnost na tlu Crne Gore i Boke Kotorske od XVI
do XVIII veka, Srpska književna zadruga, Beograd, 1990 consultat online la adresa http://www.rastko.rs/rastko-cg/
umjetnost/mpantic-xvi-xviii/xvi.html în data de 2 aprilie 2018.
3 Ibidem.
4 И. Каратаевъ, Хронологическая роспись славянскихъ книгъ, напечатанныхъ кирилловскими буквами. 1491–
1730, Императорская Академія Наукъ, Санктпетербургъ, 1861, nr. 12 (în continuare Каратаевъ).
5 Каратаевъ, nr. 18.
6 Каратаевъ, nr. 33; Душица Грбић, Ксенија Минчић-Обрадовић, Катица Шкорић, Ћирилицом штампане
књиге 15-17 века библиотеке Матице српске, Нови Сад, Библиотека Матице српске, 1994, p. 82-92.
7 Demény Lajos, Lidia A. Demény, Carte, tipar și societate la români în secolul al XVI-lea, Ed. Kriterion, București,
1986, capitolul Tipărituri chirilice venețiene și sud-slave din secolul al XVI-lea în Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România, p. 219.
8 Душица Грбић, Ксенија Минчић-Обрадовић, Катица Шкорић, Ћирилицом..., nr. 69-86.
9 Demény Lajos, Lidia A. Demény, op cit..., pp. 218-221.
10 Ibidem, pp. 219-221.
11 CVR 576.
12 Vezi Doina Dreghiciu, Gabriela Mircea, „Un liturghier slavon de la începutul secolului al XVI-lea păstrat la Alba
Iulia”, în Revista română de istorie a cărții, an II, nr. 2, 2005, pp. 33-38.
13 Sofia Știrban, „Restaurarea unei tipărituri nedatate. Identificarea, datarea și localizarea mărcilor de hârtie”, în Apulum, XXXVI, 1999, pp. 619-629.
14 Doina Dreghiciu, Gabriela Mircea, op. cit., pp. 35-36.
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tipărită cartea, fiind observate două tipuri de hârtie din cele amintite anterior, respectiv cel cu
scut și coroană și variante ale celui cu ancoră cuprinsă de un cerc și stea în 6 colțuri în partea
superioară15; în același timp s-a refăcut și legătura volumului din scoarțe de lemn îmbrăcate
în piele.
Pe filele cărții se păstrează și câteva note manuscrise: una care atestă faptul că acesta
s-a aflat în posesia unei biserici greco-catolice (posibil donată sau achiziționată), însemnarea
fiind redactată de protopopul Alba Iuliei Gheorghe Demeter (f. [8]v): Fiind protupop locului
Georgie Demeter16; cea de-a doua însemnare, fragmentară, se află la fila [15]v: […] tipografie
Belgradțki [?] poate face trimitere către biblioteca de odinioară a Mitropoliei Bălgradului17
care a patronat și tipografia care a funcționat la Alba Iulia la sfârșitul secolului al XVII-lea18.
După cum am specificat, în cazul acestui exemplar avem de-a face doar cu o
redactare, identificarea până în momentul de față fiind Liturghier slavon, posibil Veneția
1519 (nu se exclude total varianta ca exemplarul să aparțină ediției 1527 sau 1554)19. În urma
comparației exemplarului deținut de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia cu un exemplar al
ediției venețiene din 1554, aflat la Biblioteca Matica Srpska din Novi Sad, rezultă că ele sunt
identice20!
Exemplarul deținut de Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva21 a fost achiziționat
în anul 200122 și, inițial, a fost înregistrat ca Evanghelie, cu datare în secolul al XVI-lea. S-au
păstrat 206 file, fila de titlu lipsă, legătura deteriorată, cu coperte din piele, tăblia de lemn din
coperta 1 lipsind. Exemplarul fiind extrem de deteriorat a necesitat restaurare, ocazie cu care
au fost extrase și filigranele23 ce identifică proveniența hârtiei pe care a fost tipărită cartea.
Ulterior, a fost refăcută și legătura, din scoarțe de lemn îmbrăcate în piele24.
Caracteristicile tehnice ale volumului aflat la Deva corespund în totalitate
exemplarului descris anterior, diferențe minore fiind constatate la consemnarea paginației.
Astfel, se păstrează filele 3-8 din caietul 3, filele 1-7 din caietul 4, caietele 5-8 sunt complete,
filele 1 și 8 din caietul 925, filele 1-3, 5-8 din caietul 10, filele 2-8 din caietul 1126, caietele 12-13
sunt complete, filele 1-3 și 8 din caietul 14, caietele 15-18 sunt complete, filele 1-7 din caietul
19, caietele 20-22 sunt complete, filele 1, 3-8 din caietul 23, caietele 24-26 sunt complete, filele
1-7 din caietul 27, caietele 28 și 29 sunt complete și filele 1-2 din caietul 30. Raportarea la un
exemplar complet arată că se păstrează filele [19]-[31], [33]-[75], [77]-[80], [82]-[107], [112][151], [153]-[177], [179]-[215], [217]-[234], lipsesc filele [1]-[18], [32], [76], [81], [108][111], [152], [178], [216] și [235]-[240].
O particularitate a exemplarului constă din prezența a numeroase file manuscrise care
au completat textul lipsă Slujebnikului. Textele sunt scrise într-o caligrafie aproape perfectă
care urmează fidel grafia literelor de tipar, cu cerneală neagră și roșie, putând fi un indiciu
al faptului că au fost copiate într-un centru mănăstiresc de către un copist bine instruit, din
păcate rămas necunoscut. Unele file sunt transcrise în întregime, altele conțin fragmente
15 Sofia Știrban, op.cit., pp. 622-623, 626-627.
16 Doina Dreghiciu, Gabriela Mircea, op. cit., p. 36.
17 Ibidem, p. 37.
18 Vezi Eva Mârza, Din istoria tiparului românesc. Tipografia de la Alba Iulia, Ed. Imago, Sibiu, 1998.
19 Doina Dreghiciu, Gabriela Mircea, op. cit., p. 37.
20 Exemplarul digitalizat de Biblioteca Matica Srpska din Novi Sad a fost consultat online la http://digital.bms.rs/ebiblioteka/pageFlip/reader/index.php?type=publications&id=2456&m=2#page/1/mode/2up în data de 2 aprilie 2018.
21 Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, Biblioteca documentară, nr. inv. 22.116.
22 Contract de vânzare-cumpărare nr. 10 din data de 23.08.2001, dr. Radu Nicolau, Deva.
23 Luminița Bogdan, Dosar de restaurare, nr. 37/2009. Restaurarea filelor cărții s-a făcut în Laboratorul de restaurare
al M.C.D.R. Deva.
24 Restaurarea legăturii s-a realizat la C.N.C.R.C.V. din cadrul Muzeului Naţional al Unirii Alba-Iulia, în anul 2010.
25 Filele 2-7 din acest caiet sunt manuscrise după textul tipărit.
26 Filele din aceste două caiete sunt parțial manuscrise indicând o intervenție de restaurare mult mai veche, de epocă,
databilă - probabil - în secolul al XVIII-lea, cauzată de uzura cărții.
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adăugate într-un proces de restaurare empirică anterioară. Filele manuscrise integral sunt f.
[66]-[71], iar cele completate parțial sunt f. [72]v-[88]v.
Din punct de vedere documentar, pe filele cărții se păstrează o notă manuscrisă,
databilă cu probabilitate în secolul al XVIII-lea, însă care nu amintește și localitatea din care
provenea cel care achiziționa cartea (f. [37]v-[42]r): Această carte o au luat Jurj Chirilă derept
șesă florinți să fie pomenă pre viță pre sămânță pînă a 7-a sămânță.
Cele două volume prezentate în rândurile anterioare se alătură exemplarelor deja
cunoscute ale acestei tipărituri venețiene, în spațiul românesc, dar și în cel european și nu
numai. Identificarea titlurilor îmbogățește cele două colecții muzeale, dar și atrage atenția
asupra unui fenomen interesant, utilizarea cărții slavone în spațiul românesc. Atestarea
a patru exemplare aparținând aceleași ediții de Veneția a unui titlu de carte necesară în
bisericile românești - alături de alte exemplare cunoscute în colecțiile publice ale bibliotecilor
și muzeelor - arată că producția de carte slavonă din spațiul italian era cel puțin la fel de
căutată ca și cea databilă în secolul al XVII-lea din actualul spațiu ucrainean, ne referim la
cărți apărute inițial la Kiev, apoi și la Lvov, întâlnite destul de des în Țările Române.
Faptul că aceste două exemplare s-au păstrat în zone geografice relativ apropiate,
învecinate, lasă loc imaginației și speculațiilor. Atât în spațiul geografic hunedorean, cât și
cel al Albei și-au desfășurat activitatea, în secolul al XVI-lea - în care s-a tipărit Slujebnikul
- ucenicii tipografi ai diaconului Coresi; exceptând imprimarea Paliei de la Orăștie (1582)
celelalte produse tipografice apărute la Sebeș și Alba Iulia sunt slavone, mai mult exemplarul
de la Alba Iulia păstrează mențiunea tipografie Belgradțki; în concluzie nu putem exclude
ipoteza conform căreia cel puțin un exemplar din cele două să se fi aflat, la un moment dat fie în secolul al XVI-lea, fie în secolul al XVII-lea -, în posesia unui tipograf.
List of illustrations
Fig. 1 - Leaf [81]r in the copy held by the National Museum of Unification Alba Iulia
(1) and that held by the Matica Srpska Library from Novi Sad (2)
Fig. 2 - Leaf [194]v in the copy held by the National Museum of Unification Alba Iulia
(1) and that held by the Matica Srpska Library from Novi Sad (2)
Fig. 3 - Leaf [41]r in the copy held by the Museum of Dacian and Roman Civilization
Deva (1) and that held by the Matica Srpska Library from Novi Sad (2)
Fig. 4 - Leaf [113]r in the copy held by the Museum of Dacian and Roman Civilization
Deva (1) and that held by the Matica Srpska Library from Novi Sad (2)
Fig. 5 - Filigrees identified by Sofia Stirban in the copy held by the National Museum
of Unification Alba Iulia
Fig. 6 - Filigrees identified by Luminita Bogdan in the copy held by the Museum of
Dacian and Roman Civilization Deva
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Fig. 1 - Fila [81]r în exemplarul deținut de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia (1) și cel
deținut de Biblioteca Matica Srpska din Novi Sad (2)

Fig. 2 - Fila [194]v în exemplarul deținut de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia (1) și
cel deținut de Biblioteca Matica Srpska din Novi Sad (2)
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Fig. 3 - Fila [41]r în exemplarul deținut de Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva
(1) și cel deținut de Biblioteca Matica Srpska din Novi Sad (2)

Fig. 4 - Fila [113]r în exemplarul deținut de Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva
(stânga) și cel deținut de Biblioteca Matica Srpska din Novi Sad (dreapta)
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Fig. 5 - Filigrane identificate de Sofia Știrban în exemplarul deținut de Muzeul Național
al Unirii Alba Iulia
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Fig. 6 - Filigrane identificate de Luminița Bogdan în exemplarul deținut de Muzeul
Civilizației Dacice și Romane Deva
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COMUNITATEA EVREILOR DIN COMITATUL SATU MARE
LA FINALUL SECOLULUI AL XVIII-LEA
Paula VIRAG
Abstract: According to the census made in the time of Joseph II, the Jews in Satu Mare County
accounted for 1.9% of the population as a whole. Their main occupations were related to agriculture, the crafts, trade, and land leasing. In view of the legislation in force during that period,
no Jew lived in the mining towns of Baia Mare and Baia Sprie. In the city of Satu Mare, their
number was very small. The majority lived in rural areas, ensuring, by virtue of their activities,
the link between urban and rural areas. Their religion, which was different from that of the
Christian population, their mentality, clothing and physical appearance meant that they were regarded with reluctance by the majority of the population from Satu Mare County, this situation
lasting until the middle of the nineteenth century.
Keywords: Jews, population, county, census, conscription
Aspecte generale ale populației evreiești din Ungaria secolului al XVIII-lea
Evreii din Ungaria secolului al XVIII-lea au origini relativ recente care datează nu
mai departe de finalul secolului al XVII-lea, când după un secol și jumătate de ocupație
otomană, Ungaria a fost recucerită de Habsburgi. Creșterea numărului populației evreiești
de la câteva mii de persoane spre sfârșitul secolului al XVII-lea la aproximativ 300.000 în
1830, se datorează unei largi imigrații care s-a datorat condițiilor economice promițătoare și
a legislației relativ favorabile.
Această imigrație s-a realizat în două etape. Primul val a adus evrei din zona Balcanilor
și a statelor germane, sau chiar din regiuni mai îndepărtate precum Franța, ei fiind cuprinși
în colonizarea pământurilor fertile din regiunea de sud a Ungariei, regiune proaspăt eliberată
de sub ocupația otomană. Conscripția Judeorum ordonată de Carol IV, realizată în Ungaria
între 1735-1738, a înregistrat 12.000 de evrei. La mijlocul secolului al XVIII-lea, între 1735 și
1785-1787, s-a desfășurat cel de-al doilea val de imigrație. Numărul evreilor care s-au așezat
acum în aceste zone este de aproximativ 60.000. Ei au venit în două etape. În prima fază,
aproximativ 30.000-35.000 evrei au venit în principal din Moravia învecinată și mai puțini
din Boemia, unde începând din 1726 legislația privind familia a stabilit o serie de limite cu
privire la numărul familiilor evreiești. Cea mai mare majoritate s-a stabilit la granițele de
nord ale Ungariei, nu departe de comunitățile de origine, de-a lungul regiunilor vestice ale
Burgenland-ului, lângă Viena, sau în regiunile montane din Slovacia, unde ei au constituit o
comunitate asemănătoare cu cea din Moravia, pe care evreii maghiari au ajuns s-o numească
Oberland. O altă grupare mai redusă numeric s-a așezat în Croația sau în regiunea graniței
militare, precum în Banat și Transilvania. Aici se putea găsi și un număr redus de evrei
sefardiți, veniți din Balcani.
În cea de-a doua etapă, populația evreiască a venit din Polonia și după dezmembrarea
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acesteia, mai ales din Galiția. În perioada de început această migrare s-a realizat încet, primind
apoi impuls în ultima treime a secolului al XVIII-lea până în 1830. Un număr estimat la
25.000 a ajuns înainte de anul 1780 și un altul de 45.000 până în 1830. Ungaria a devenit o
țară a oportunităților pentru 10.000 de evrei din Galiția1. Aceasta, în special în jumătatea de
ei de est, a fost regiunea cu cea mai densă populație evreiască din Europa, o regiune care s-a
dovedit a fi inepuizabilă pentru emigrație, hrănind valuri de emigranți nu numai în Ungaria,
dar și în Principatele Române, Ucraina și sudul Rusiei, precum și în Viena sau Statele Unite
ale Americii spre finalul secolului al XIX-lea.
Marea majoritate a evreilor din Ungaria au fost concentrați în trei regiuni relativ
compacte din nord-est, nord-vest și în centru pe o rază de aproximativ 50 de mile în jurul
Bratislavei, Sátoraljaújhely-ului și Buda-Pestei. Recensământul din 1787 a înregistrat două
treimi dintre evreii Ungariei ca locuind în regiunile de graniță ale Ungariei. În sud, evreii
au fost răspândiți în sate sau într-un lanț de comunități care se întindeau coborând de la
Nagykanizsa în vest, înspre Arad în est. Pe parcursul secolului al XVIII-lea, cei mai mulți evrei
locuiau alături de germani, slovaci, ruteni și români. În secolul al XIX-lea centrul gravitației a
început să fie reprezentat de regiunile locuite majoritar de populația maghiară. În jurul anului
1830, o treime a populației a fost localizată numai în zona teritorială a Ungariei de azi. Până la
1880, acest număr a crescut la mai mult din jumătatea populației, procent ce nu s-a schimbat
semnificativ până la primul război mondial.
Localitățile cu o populație de 2.000-10.000 reprezintă tipul de așezări unde populația
evreiască avea un procent mai ridicat. Aceste târguri reflectă cel mai mult funcția caracteristică
jucată de evrei în economie ca mediatori între zona rurală și zona urbană. Ei aveau poziția tipică
în viața comunală. Se stabileau în localități stăpânite de mari familii: Esterházy (Eisenstadt,
Mattersdorf, Pápa), Batthyány (Rechnitz, Nagykanizsa), Pálffy (Bratislava, Stampfen), Károlyi
(Carei), Festetics (Keszthely), Zichy (Óbuda până în 1765), Schönborn (Munkács, Beregszáz),
unii prelați (Makó, Veszprém), camera regală (Óbuda) și alții2.
Datele păstrate până astăzi arată că în perioada domniei lui Iosif al II-lea, pe teritoriul
Ungariei locuiau 6.085.236 persoane, dintre care 78.345 erau evrei. Astfel ei reprezentau
1,28% din totalul numărului de locuitori.
Tabelul nr. 1-Numărul populației evreiești din Ungaria și Transilvania
Regiune

Totalul populației

Evrei

Ungaria

6.085.236

78.345

Transilvania

1.372.090

1.940

Dintre aceștia cel mai mare procent (1,8%) locuiau în regiunea „Malul stâng al
Dunării”. La polul opus se situează „Zona între râul Tisa și Mureș” locuită doar de un procent
de 0,1% evrei din totalul populației. Această împărțire neregulată a evreilor pe teritoriul
Ungariei se datorează mai multor factori care au influențat așezarea lor în diferitele zone ale
țării.

1 Michael K. Silber, Hungary before 1918, în http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Hungary/Hungary_
before_1918.
2 Ibidem.
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(în %)

Tabelul nr. 2-Totalul populației din Ungaria în 1787 în funcție de confesiune/religie
Catolici

Evanghelici

Reformați

Ortodocși

Evrei

73,5

9,3

14,7

1,2

1,3

78,4

78,1

1,7

0

1,8

Între râul Dunărea și Tisa

60,5

8

22,2

8,5

0,8

Malul drept al Tisei

68,3

12,2

17,7

0,1

1,7

Malul stâng al Tinsei

35,6

1,6

41,2

20,4

1,2

Zona dintre râul Tisa și Mureș

17,1

0,7

1,2

80,9

0,1

Malul drept al Dunări
Malul stâng al Dunării

Condițiile geografice ostile și interdicția de a se așeza în regiunile privilegiate precum
în zonele miniere și în Jász-Nagy-Kun-Szolnok și Hajdu, au creat o barieră pentru stabilirea
evreilor în centru Ungariei, controlând expansiunea din Galiția spre vest, iar pe cea din
Moravia și Boemia spre est. Zona de tampon a determinat două regiuni distincte ale așezării
evreilor în Ungaria, despărțite de râul Váh înspre orașul transilvănean Cluj Napoca. Chiar și
după ce restricțiile de așezare au fost ridicate la mijlocul secolului al XIX-lea, această divizare
s-a dovedit a fi de o durată remarcabilă. Diferențele lingvistice yiddish dintre Centrul și
Estul Ungariei ale supraviețuitorilor Holocaustului corespundeau cu regiunile de origine din
Moravia și Galiția notate de recensământul din 17353.
În secolul al XVIII-lea au fost stabilite limite pentru așezarea evreilor, anumitor
regiuni acordându-li-se privilegii pentru că nu tolerau populația evreiască (Croația, regiunile
Jász-Nagy-Kun-Szolnok și Hajdu, orașele miniere și zonele lor învecinate) sau pentru că aveau
restricții în ceea ce privește acceptarea lor (granița militară, Banat, Transilvania).
Structura ocupațională a evreilor a fost legată de caracterul agrar al economiei. O
conscripție organizată în 1767-1768 ne-a dat o imagine a ocupațiilor a aproximativ 5.500
„capi” de familie. Pentru aproximativ o treime nu se cunoștea ocupația, astfel încât majoritatea
lor a fost încadrată în familii foarte sărace. Arendașii, cârciumarii și producătorii de alcool
constituiau aproximativ 17% dintre „capii” de familie. Alți 17% erau meșteșugari: măcelari,
croitori, blănari, geamgii, pantofari etc. Restul de 1.800 de „capi” de familii erau angajați în
comerț. Dintre aceștia, cei care aveau statut social mai ridicat erau negustorii (merctores);
aproximativ un sfert erau comercianți (quaestores) în anumite categorii de bunuri precum
piele, textile, lână și tutun; și mai mult de jumătate erau comercianți.
Locul cel mai de jos îl ocupau comercianții ambulanți, așa numiții „evrei la pachet”
(Pinkeljude sau dorsarius) care colindau satele, purtându-și marfa în spate, vânzând ace, ață,
umbrele, pălării, foarfece și alte ustensile, adunând haine vechi sau animale mici. Cei mai
prosperi adunau bunuri din producția de cereale făcându-și stocul în oraș. În schimb aduceau
celor din mediul rural bunuri coloniale, precum mirodenii, cafea, ceai, fierărie, textile de bună
calitate. Mulți au lucrat la comisia pentru comercianți agrari din Viena, Bratislava și Pesta,
angajați în import export cu piețele străine.
După urcarea sa pe tron, Iosif al II-lea s-a preocupat și de îmbunătățirea situație
evreilor din Ungaria. Intențiile sale au fost comunicate contelui Esterházy Ferencz, în 13 mai
1781. Astfel, la 31 mai 1783, guvernul maghiar a semnat decretul cunoscut sub denumirea de
Systematica gentis Judaicae regulatio. Se stabileau următoarele:
•
Orașele liber-regești, cu excepția orașelor miniere, s-au deschis pentru evrei;
•
Legislația referitoare la evrei să nu mai fie elaborată în ebraică sau yiddish, ci în latină,
germană și maghiară, limbile folosite în acea perioadă în Ungaria, și pe care tinerilor evrei li
se cerea să le învețe în decurs de 2 ani.
•
Documentele scrise în ebraică și yiddish nu mai erau legale; cărțile în ebraică erau
3 Ibidem.

21

Paula Virag

folosite doar pentru rugăciune;
•
Evreii trebuiau să organizeze școli elementare. Temele studiate în școlile evreiești
trebuiau să fie aceleași ca și cele în școlile de stat; aceleași manuale trebuiau folosite în toate
școlile elementare; tot ce ar putea ofensa înțelegerile religioase ar trebui omis. În primii ani,
datorită lipsei profesorilor evrei, trebuiau să predea dascăli creștini, ei neavând voie să aibă
vreo legătură cu viața religioasă a elevilor;
•
Tinerii evrei puteau fi acceptați în universități și puteau să se specializeze în orice
domeniu, mai puțin în teologie;
•
Evreii puteau să se ocupe și de agricultură în condițiile în care puteau cultiva aceleași
culturi ca și creștinii, fără ajutorul acestora.
•
Evreilor li se permitea să se implice în diferite activități industriale și să fie admiși în
bresle. De asemenea, li se permitea să aibă pecete sau sigilii și să vândă praf de pușcă, dar
excluderea lor din orașele miniere rămânea valabilă. Meșterilor creștini le se permitea să aibă
ucenici evrei.
•
Toate semnele distincte purtate până acum de către evrei trebuiau abolite, ei putând
chiar să poarte sabie. Pe de altă parte, bărbații trebuiau să renunțe a toate semnele distinctive
pe care li le solicita religia, inclusiv să își radă bărbile.
Această ultimă prevedere a stârnit nemulțumirea populației iudaice, care în 22 aprilie
1783 a semnat o petiție în cuprinsul căreia și-a exprimat recunoștința față de noile modificări
legislative favorabile. Totuși ei îl roagă pe împărat să renunțe la prevederea care îi obligă să își
radă bărbile, reamintindu-i propriul principiu potrivit căruia nu ar trebui să intervii în religia
cuiva. Iosif al II-lea aprobă această solicitare a evreilor.
Au urmat apoi alte două decrete care au influențat viața locuitorilor evrei din Ungaria,
și anume decretul din 23 iulie 1787, prin care evreii trebuiau să își aleagă nume și prenume
germane, și cel din 1789 care a stabilit că evreii trebuiau să satisfacă serviciul militar. Deși
intențiile primului decret a fost de a standardiza și culturaliza populația evreiască, de-a lungul
timpului, tot au apărut diferențe onomastice între populația creștină și cea iudaică. Prenumele
adoptate de evrei au devenit în curând identificate ca evreiești indiferent de originea lor
teutonică și au fost abandonate rapid de către ne-evrei. În ceea ce privește serviciul militar
al evreilor, trebuie spus faptul că recrutarea militară a evreilor din Ungaria a avut loc în 10
august 1788, la jumătate de an după ce a început și în Galiția. Evreii nu urmau să servească în
unități de luptă, ci numai în corpurile de transport. Inițial 204 de evrei urmau să fie recrutați.
Deși, inițial, reprezentanții evreilor au încercat să îl convingă pe împărat să renunțe la ideea
serviciului militar, ei nu au avut succes în acest sens.
La finalul domniei sale, Iosif al II-lea s-a confruntat cu nemulțumirea nobilimii
maghiare față de reformele sale. Pe patul de moarte a renunțat la o parte din edictele pentru
Ungaria, exceptând Edictul de toleranță și alte două legi. Aproape imediat după moartea
împăratului, orașele libere regești au căutat să îi alunge pe evrei din incinta lor. Legea 38 din
1790, așa-numita De Judaeis, a fost aprobată de Dieta Maghiară și hotăra ca Statutul din 1
ianuarie 1790 să fie păstrat. Acest lucru a fost înțeles de evrei ca fiind legat de situația lor
juridică implicând și faptul că nu vor exista restricții privind viața lor în orașele libere regești.
Dar locuitorii creștini ai acestora au interpretat legea astfel încât dimensiunea populației
evreiești din aceste orașe să fie înghețată la nivelul anului 1790. A trebuit să mai treacă o
jumătate de secol pentru ca Dieta să ia în considerare o legislație mai cuprinzătoare pentru a
determina statutul juridic evreiesc.
În absența intervenției statului, și sistemul școlar iosefin din Ungaria a decăzut ușor,
nu din cauza opoziției autorităților, ci mai degrabă din cauza greutăților financiare cu care
se confruntau comunităților evreiești. Au mai supraviețuit doar câteva școli din orașele mai
mari.
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Evoluția demografică a evreilor din comitatul Satu Mare
După încheierea răscoalei condusă de Rákóczi al II-lea, Curtea de la Viena începe să
ia măsuri pentru reorganizarea teritoriilor afectate de aceste evenimente. În conformitate cu
această politică oficială a Imperiului Habsburgic, contele Károlyi Sándor, comitele suprem
al comitatului Satu Mare, începe colonizarea șvabilor dunăreni pe teritoriul domeniului
său. Astfel, au fost aduse din zona de sud a Germaniei, din regiunile Baden-Württemberg și
Bavaria, mai multe familii de șvabi care urmau să locuiască și să muncească în agricultură.
Dorința sa a fost popularea regiunilor în care numărul locuitorilor a scăzut foarte mult,
intensificarea muncii în agricultură, cultivarea unor loturi de pământ până atunci ne sau mai
puțin lucrate, și creșterea numărului credincioșilor romano-catolici din această zonă.
Noii veniți s-au confruntat cu numeroase greutăți, una dintre ele fiind și neînțelegerile
care au apărut între ei și populația maghiară băștinașă, de confesiune preponderent reformată.
Paralel cu încercarea de a soluționa problemele apărute în legătură cu coloniștii șvabi,
contele Károlyi a început demersurile pentru a aduce pe domeniile sale din comitatul Satu
Mare și familii de evrei care erau expulzate din Polonia. În acest sens el solicită Curții de
la Viena aprobarea de a coloniza pe teritoriul Sătmarului populație de evrei care ar fi ajutat
la stabilitatea economică și comercială a comitatului. Consiliul Regal Locumtenețial aprobă
cererea comitelui, cu condiția ca autoritățile comitatense să aibă o imagine clară a tuturor
evreilor care vor locui în această regiune.
Astfel, la începutul secolului al XVIII-lea, mai multe familii de evrei s-au stabilit pe
teritoriul comitatului Satu Mare. Știm că, potrivit conscripției din 1720-1721, în această zonă
locuiau deja 112 evrei, adică 0,27% din totalul populației comitatului. În 1723, cu unii dintre
ei contele Károlyi încheie un contract privind drepturile și obligațiile de pe domeniul său,
contract care va fi reînnoit și în perioada următoare4.
Așteptările pe care contele Károlyi Sándor le-a avut de la colonizarea evreilor pe
teritoriul comitatului s-au confirmat în parte. Principalele lor ocupații au fost arendășia,
fierberea rachiului, cârciumăritul, mai rar, agricultura și comerțul, transportându-și marfa nu
numai în diferite părți ale Sătmarului, ci și în regiuni mai îndepărtate ale Ungariei, Poloniei
și Moraviei. În cazul în care activitatea lor era considerată profitabilă de către autoritățile
austriece sau de către Consiliul Regal Locumtenețial Ungar, acestea le acordau sprijin pentru
a le ușura îndeplinirea obiectivelor economice sau comerciale. Astfel, există documente care
indică faptul că în 1771 autoritățile centrale au intervenit pe lângă autoritățile locale pentru a
acorda pașapoarte comerciale evreilor care transportau pâine de bună calitate5.
Studiul evoluției demografice a populației evreiești din comitatul Satu Mare în
perioada secolului al XVIII-lea se lovește de o serie de piedici greu de trecut, datorate
lacunelor din documentele oficiale ale perioadei avută în vedere. Astfel, în conscripțiile cu
privire la populația evreiască din 1727 și 1735-1739, apar doar comitatele Arad, Maramureș
și Bihor, precum și orașul Satu Mare. Conscripțiile din 1743-1745 cuprind doar comitatele
Arad și Bihor. Cea din 1746-1748 conține informații despre situația din comitatele Satu Mare,
inclusiv orașul cu același nume, Arad și Maramureș.
Recensământul populației din 1784-1787, realizat la dorința lui Iosif al II-lea, s-a
extins și asupra situației familiare, sociale și materiale a populației creștine și evreiești. Dar,
deși evreii au fost înscriși în rubrici speciale, informațiile despre ei nu sunt utilizabile pentru
determinarea ocupației și a grupelor de vârstă. Acest fapt se datorează cumulării datelor
referitoare la evrei cu cele ale populației creștine6. După moartea lui Iosif al II-lea, marea
4 Anton E. Dörner, Evreii din comitatul Satu Mare în veacul al XVIII-lea, în Hans Gehl, Viorel Ciubotă (coord.), „Relații
interetnice de contact româno-maghiaro-ucraineană din secolul al XVIII-lea până în prezent”, Ed. Muzeului Sătmărean,
Satu Mare, 1999, p. 135.
5 Ibidem, p. 136.
6 Moshe Carmilly-Weinberger, Istoria evreilor din Transilvania (1623-1944), Ed. Enciclopedică, București, 1994, p. 20.
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majoritate a documentației strânse în cadrul recensământului din 1784-1787 a fost distrusă,
pierzându-se astfel o importantă sursă demografică pentru situația populației de la finalul
secolului al XVIII-lea.
Tabelul nr. 3-Populația de drept în funcție de religie
Comitat/Oraș

Număr familii

Număr familii

creștine

de evrei

Populația creștină

Populația

prezentă

evreiască prezentă

23.367

23.343

524

26.867

131.990

2.569

134.559

Satu Mare

1.735

1.836

1

1.837

8.205

4

8.209

Baia Mare

777

934

0

934

3.882

0

3.882

Baia Sprie

812

973

0

973

3.819

0

3.819

Bereg și Ugocea

16.055

17.491

440

17.931

88.994

2.170

91.164

Maramureș

19.653

17.861

479

18.340

83.864

2.254

86.118

Bihor

52.835

61.108

231

61.339

316.862

1.093

317.955

Satu Mare

Număr gospodării

Total

Total

Potrivit statisticilor întocmite în 1784-1787, în comitatul Satu Mare trăiau un număr
de 26.867 familii, dintre care 524 erau de evrei, ele reprezentând un procent de 1,95%. Cu
excepția uneia singure (compusă din 4 membrii), care trăia în orașul liber regesc Satu Mare,
toate locuiau în regiunile rurale ale comitatului. Cele 524 de familii evreiești cuprindeau
2.569 de persoane, adică 1,90% din totalul populației comitatului Satu Mare. Legislația de la
finalul secolului al XVIII-lea cu privire la populația iudaică se reflectă foarte bine și în datele
demografice păstrate. Astfel, în orașele Baia Mare și Baia Sprie, orașe miniere, nu erau locuite
de nici un evreu, respectându-se prevederile legislative în acest sens introduse încă de pe
vremea împărătesei Maria Tereza.
Tabelul nr. 4-Credința populație de drept cu diferențierea pe sexe
Comitat/Oraș

Bărbați creștini

Femei creștine

Total

Bărbați evrei

Femei evreice

Total

Total bărbați

Total femei

Total populație

Satu Mare

67.610

64.380

131.990

1.318

1.251

2.569

68.928

65.631

134.559

Satu Mare

4.023

4.182

8.205

2

2

4

4.025

4.184

8.209

Baia Mare

1.919

1.963

3.882

0

0

0

1.919

1.963

3.882

Baia Sprie

1.894

1.925

3.819

0

0

0

1.894

1.925

3.819

Dintre cele 2.569 de persoane cu religia iudaică, care trăiau în comitatul Satu Mare, 1.318 erau
bărbați și 1.251 femei. În orașul Satu Mare, în 1787, autoritățile au înregistrat o singură familie,
ai cărei membrii erau compuși din 2 bărbați și 2 femei. Făcând o analiză a întregii populații
a comitatului Satu Mare, observăm că și bărbații (creștini și evrei) sunt mai numeroși decât
femeile cu 3.297 de persoane.
Graficul nr. 1-Numărul populației evreiești în comitatele Satu Mare, Bereg și Ugocea,
Maramureș, Bihor în 1787
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Pentru a ne face o imagine mai clară privind numărul populației evreiești în comitatul
Satu Mare am realizat un scurt studiu comparativ cu comitatele vecine, Bereg-Ugocea,
Maramureș și Bihor. Analizând datele statisticilor oficiale de la finalul secolului al XVIII-lea
observăm că în regiunile învecinate ale Sătmarului trăia un număr mult mai mic de locuitori
evrei decât comitatul aflat în atenția noastră. Ne atrage atenția faptul că în Bihor locuiau 1.093
evrei, mai puțin de jumătate față de populația cu aceeași religie din comitatul Satu Mare. În
Maramureș, la 1787, erau prezenți 2.254 evrei, iar în Bereg-Ugocea 2.170. Aceste diferențe
numerice cu privire la populația iudaică se pot explica și prin atitudinea pe care autoritățile
comitatense, nobilimea și restul populației creștine o au față de evrei. Se mai adaugă apoi
și condițiile economice comitatului, condiții care puteau fi favorabile sau nefavorabile
activităților desfășurate de populația evreiască.
Concluzii.
La finalul secolului al XVIII-lea, evreii din comitatul Satu Mare reprezentau 1,9%
din cadrul întregii populații, procentul cuprinzând atât bărbații, cât și femeile. Ocupațiile lor
erau legate de agricultură, meșteșugărit, comerț, arendășie. Cuantumul contribuției lor pe
persoană se încadra între 400 și 500 de florini, la care se mai adăuga o taxă anuală de 5 taleri.
Aceste sume erau stabilite de Dietă, însă nobilii pe pământurile cărora stăteau, orașul Satu
Mare, autoritățile comitatense și Bisericile Catolică și Protestantă puteau percepe alte taxe
care să intre în propria lor vistierie.
Respectând legislația în vigoare, nici un evreu nu locuia în orașele Baia Mare și Baia
Sprie, orașe miniere. Și în orașul Satu Mare numărul lor era foarte mic. Majoritatea trăiau în
zona rurală, făcând, prin activitățile lor, legătura dintre urban și rural.
Aspectul fizic, vestimentația, mentalitatea și religia lor complet diferite de ale
populației creștine, au făcut ca evreii să fie priviți cu reticență și de populația comitatului Satu
Mare, realitate care durează până pe la mijlocul secolului al XIX-lea.
Paula Virag
Muzeul Județean Satu Mare, RO
pcvirag@yahoo.com
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MOȘTENIRI PATRIMONIALE ALE GENERAȚIEI MARII UNIRI.
REPERE ARĂDENE
Felicia Aneta OARCEA

Abstract: Depository for collective memory, The Museum as a „temple of knowledge” has
sheltered the assets and creations of mankind. Mid XIXth century initiatives of Arad Museums
only took shape by the end of the century. The elevation of the Cultural Palace in 1913, had a
significance of its own. This was the space where the town’s cultural life took place and where
the cultural heritage was sheltered. The Cultural heritage of the Great Union was added after
1918 to the ones from 1848 or the arheologic and ethnographic ones. Donations and acquisition
initiated during the interwar period by professor Dr. Lazăr Nichi, the first Romanian Manager,
have completed the Romanian cultural heritage. Ever since 1934, dowagers Elena Goldiș and
Eugenia Cicio Pop have donated memorial assets belonging to their husbands Vasile Goldiș and
dr. Ștefan Cicio Pop. In 1981, the heirs of lawyer dr. Ioan Suciu have made donations or offered
for acquisition objects, furniture pieces, photos and family documents. These three influential
figures of Arad have found their place in the Pantheon of Romanian history. By their side
there is a whole generation belonging to the Great Union that is not mentioned in this article
but contributed to the forging of the Great Union and which owns heritage assets within the
collections of the Museum Complex of Arad.
Keywords: Arad, museum, collections, cultural heritage, Great Union
Depozitar al memoriei colective, muzeul conceptualizat ca „templu al erudiției” a
adăpostit bunurile și creațiile omenirii. Cercetările patrimoniale din ultimii ani au permis
reconstituirea istoriei și punerea în lumină a unor moșteniri, descendențe, recuperări, oferind
posibilitatea de a înțelege valorile și metamorfozele unei comunități sau chiar a Europei de
odinioară. Căci fiecare artefact are propria-i biografie, în strânsă legătură cu cea a comunității
care l-a creat, l-a utilizat, l-a însoțit și i-a vegheat avatarurile. „Rezervor al memoriei colective,
artefactul retrasează aventura creării și folosirii lui, amintind mereu, în subtext, și de cel
care l-a creat, l-a posedat sau l-a mânuit, devenind un element capabil să scrie o pagină din
biografia celui care l-a inventat sau l-a utilizat la un moment dat”1.
Chiar dacă în Arad au existat inițiative muzeale încă de la mijlocul veacului al XIXlea2, ideea înființări unui muzeu a aparținut intelectualilor grupați în jurul Societății Culturale
„Kölcsey”. Membru al Academiei Maghiare, Márki Sándor a mărturisit în anul 1910 că „Ideea
1 Cristina Bogdan, Obiectul-martor și muzeul ca instalație de rememorare, în Cristina Bogdan, Silvia Marin Barutcieff,
(coord.), „Obiecte și urmele lor. Priviri istorice, povești antropologice”, Ed. Universității București, București, 2018, pp.
225-229.
2 Dan Demșea, Inițiative muzeale arădene până în 1881. Colecții, colecționari, donatori, cercetători, expoziții, în
„Sargeția”, XXXIV, Deva, 2006, pp. 903-909.
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constituirii unui muzeu al războiului pentru liberate mi-a venit pe parcursul unei seri de
lectură din 30 decembrie 1886 și a fost înfăptuită și cu deosebit entuziasm de către președintele
nostru actual Varjassy Árpád”3.
Inaugurat la 15 martie 1893, în incinta de astăzi a Teatrului „Ioan Slavici”, Muzeul
de Relicve sau Colecția „Muzeul Revoluției din 1848-1849”, cum se va numi mai târziu, și-a
întins suprafața de expunere în 11 săli. Sporirea patrimoniului s-a făcut prin donații și achiziții,
înregistrându-se o creștere exponențială. Colecția a fost adăpostită începând cu 1913, în noul
edificiu al Palatului Cultural4, construit după planurile arhitectului Szántay Lajos5. Colecției
pașoptiste i s-au alăturat cele de arheologie, artă, istoria orașului, etnografie, științele naturii.
După 1918, odată cu instituirea administrației românești, muzeul arădean a cunoscut
noi orientări istorice și culturale. În mai 1919, Palatul Cultural a trecut sub patronajul
Inspectoratului Muzeelor din Transilvania, iar prin Tratatul de pace de la Trianon, din 4
iunie 1920, s-au stabilit granițele României cu Ungaria, dar și soarta bunurilor culturale și a
deținătorilor lor. Din ianuarie 1921, Palatul Cultural a avut propriul buget și un nou director6.
Îmbogățirea cu patrimoniu românesc a fost o inițiativă cultivată și dezvoltată în
perioada interbelică de primul director român, profesorul dr. Lazăr Nichi. Acesta a depus
eforturi susținute pentru fondarea unui muzeu de „relicve” al patrimoniului spiritual
românesc, inaugurând o politică de „difuziune culturală”7.
După trecerea în neființă a lui Vasile Goldiș și a dr. Ștefan Cicio Pop, în 7 martie 1934,
dr. Lazăr Nichi a înaintat un memoriu autorităților municipale arădene, în care a argumentat
necesitatea eternizării memoriei celor doi mari oameni politici arădeni, trecuți la cele veșnice.
„Domnule Președinte!
Municipiul Arad a fost văduvit prin pierderea celor doi luminați bărbați de stat - Vasile
Goldiș și Ștefan Cicio Pop - de cele mai strălucite figuri ale vieții noastre publice și culturale
din această regiune. Activitatea lor rodnică și binefăcătoare pentru întreg neamul românesc
și-a întins cadrele largi peste granițele țării, recoltând pretutindeni serioasă apreciere și
recunoștință documentată.
Orașul nostru este trecut pe una din cele mai glorioase pagini ale istoriei naționale
tocmai prin binecuvântata lor muncă de mucenici ai neamului, care au consfințit prin
legături indisolubile acest municipiu... în orașul preferat de alte localități ale țării, în care fără
întrerupere au avut amândoi domiciliul lor personal până la cea din urmă suflare. Aici s-au
inspirat din mărețele idei providențiale din care s-a plămădit cel mai important eveniment
al istoriei contemporane: Unirea Ardealului cu Patria-mamă și aici s-au reîntors ei spre a-și
reîmprospăta puterile istovite, după încercările grele ale vieții jertfite pe altarul neamului...”.
Directorul dr. Lazăr Nichi a propus înființarea unui fond pentru realizarea statuilor
lui Vasile Goldiș și dr. Ștefan Cicio Pop. În spațiul muzeului arădean a solicitat amenajarea
a „2 camere de lucru în cadrele muzeului din Palatul Cultural, unde se vor păstra masa de
scris și câteva piese din mobilierul marilor dispăruți, precum decorațiile lor și o colecție din
corespondența și documentele lor. Să se aprobe comanda portretelor Goldiș și Cicio Pop la
unul din cei mai aleși portretiști locali, care portrete de asemenea se vor păstra în camerele de
lucru menționate.
În felul acesta credem că, pe lângă denumirea străzilor după numele lor, ne vom da
3 Zakar Péter, Felicia Aneta Oarcea, Istoria „Muzeului Revoluției 1848-1849 din Arad/”Az 1848-1849-es Forradalom
Múzeumának” története Aradról, Ed. Trinom, Arad, 2011, p. 19.
4 Il. 1. Palatul Cultural din Arad.
5 Felicia Aneta Oarcea, Arhitectul arădean Ludovic Károly Szántay (1872-1961), în „Istoricul Liviu Mărghitan la a
70-a aniversare”, Ed. Ramira, Arad, 2007, pp. 302-312; vezi și Il. 2. Portretul arhitectului Szántay Lajos.
6 Idem, Spre un nou muzeu. Repere ale secției de istorie modernă. Partea I, în „Ziridava”, XXV, Arad, 2010, pp. 29-32.
7 Idem, Lazăr Nichi, deschizător de drumuri în organizarea bibliotecilor arădene, în Vasile Popeangă (coord.),
„Preocupări culturale în „Casa cărţii”, „Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2007, p. 172; vezi și Il. 3. Fotografia de
tinerețe a lui dr. Lazăr Nichi.
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silința de a depune pe altarul recunoștinței cea mai frumoasă coroană de flori neveștejite ca
o pildă înălțătoare de afirmare a modului cum trebuie să ne cinstim înaintașii merituoși”8.
În 31 august 1934, președintele și membrii Comisiei Interimare a Municipiului Arad
au decis aprobarea amenajării „a două camere comemorative, una pentru Vasile Goldiș, alta
pentru Ștefan Cicio Pop. Instalarea se va face în cadrele muzeului de tablouri în două logete
corespunzătoare, care se vor evacua de obiectele expuse până aci și se vor amenaja cu mobila
și relicvile marilor decedați”. Proiectul s-a dovedit a fi unul sustenabil în condițiile în care
văduvele Elena Goldiș și Eugenia Cicio Pop au donat artefactele în cursul aceluiași an9. Peste
ani, Eugenia Pintiliescu, o nepoată de-a lui Vasile Goldiș, a făcut donații sau a oferit spre
achiziție în anul 1978 alte bunuri cu valoare memorială.
Recursul la succinte biografii ale lui Vasile Goldiș, Ștefan Cicio Pop și Ioan Suciu,
reconsideră importanța bunurilor istorico-documentare, cu
valoare memorială, lăsate nouă ca o moștenire de neprețuit.
Întreaga lor generație a asistat la apusul unui
imperiu, cel Austro-Ungar, și la nașterea României Mari.
Istoria a dovedit că idealul de veacuri al românilor, cel de
unitate națională, s-a înfăptuit cu pierderea de vieți și, la polul
opus, s-a produs geneza unei generații care l-a plăsmuit, cea
a Marii Uniri. Vremurile de răstriște ale Marelui Război,
contextul internațional favorabil au coalizat forțele politice
românești în a acționa constant pentru realizarea unității
naționale. Existaseră semnale certe că Aradul avea să devină
centrul marilor decizii politice, locul spre care și-a întreptat
speranța elita intelectuală a acelor timpuri.
Anul 1918 a fost caracterizat drept unul al marilor
declarații publice de unitate a tuturor românilor, în virtutea
dreptului la autodeterminare, susținut de programul wilsonian. „Fiecare popor să dispună
liber de sine și al său, să nu-mi poată altul porunci ce am să fac eu, cu cât să dau productele
mele și pâinea ce-o scoate plugul meu din pământ să o dau cui vreau eu. Lăsați-ne să facem
cum credem noi că e bine!”10.
În acele vremuri, intelectualitatea a reprezentat „definiţia unei maturităţi, plămădită
într-un univers confecţionat pe un sistem de valori înalte, pe un sistem de iluzii „tangibile”,
dar şi pe o analiză atentă a realităţilor societăţii și a devenirii istorice. Ei au strâns în jurul lor
întreaga suflare românească, îndrumând-o spre dezideratul suprem. Ea a țesut în jurul ei o
poveste demnă de urmat”11.
Descendent din preoți români, profesorul Vasile Goldiș12 a văzut lumina zilei în
satul Mocirla (Lunca Teuzului), azi localitatea Vasile Goldiș, în 12 noiembrie 1862, în casa
8 Complexul Muzeal Arad (în continuare C.M.A.), Arhiva Palat Cultural, Fond Lazăr Nichi, document nr. 75/1934,
filă neinventariată.
9 Idem, Colecția de Istorie, Fond Muzeu Oraș, (în continuare C.I., F.M.O.), nr. inv. 5859 (Decizia Primăriei Municipiului
Arad privind amenajarea a două săli expoziționale închinate lui Vasile Goldiș și Ștefan Cicio Pop, 31 august 1934);
Felicia Aneta Oarcea, Spre un nou muzeu, p. 26; Victor Cațavei, Din colecția de ordine și medalii a Muzeului Județean
Arad, în „Ziridava”, VI, Arad, 1976, pp. 483-497; Natalia Dascăl, Din arhiva Complexului Muzeal Arad. Fondul Lazăr
Nichi, în „Ziridava”, XXI, 1998, pp. 359-370.
10 Vasile Vesa, Unirea Transilvaniei cu România, în Ioan Aurel Pop, Thomas Nägler, Magyary András (coord.), „Istoria
Transilvaniei, vol. III (de la 1711 până la 1918)”, Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca; Ed.
Episcopiei Devei și Hunedoarei, Deva, 2016, p. 611; Alexandru Roz, Arad-Cetatea Marii Uniri, Ed. Mirton, Timișoara,
1993, p. 183.
11 Felicia Aneta Oarcea, Introducere, în „Arad-Prima capitală a Marii Uniri. Valorificarea patrimoniului cultural
mobil al Complexului Muzeal Arad”, Ed. Gutenberg Univers, Arad, 2018, p. 12.
12 C.M.A., C.I., Fond Muzeu Feudal (în continuare F.M.F.), nr. inv. 3843 (Il. 4. Portretul lui Vasile Goldiș, realizat de
pictorul Carol Wolf).
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bunicului său, Teodor Goldiş. Părinţii săi, Isaia şi Floarea Goldiş, au avut şapte copii. Dintre
ei, numai Vasile a reuşit să urmeze studiile. Se spune că Goldişeştii îşi aveau originea în satul
Chişcău, din judeţul Bihor. Ulterior, s-au aşezat pe meleagurile arădene13.
Elevul Vasile Goldiş a urmat cursurile primare, începând cu 15 septembrie 1869,
la şcoala din Cermei. Învăţătorul Nicolae Albu i-a insuflat dragostea pentru neamul său şi
pentru locurile natale. Mai târziu, acesta avea să noteze: „Eram vreo douăzeci de ştrengari,
atunci nu se ştia încă de obligativitate. Învăţam carte românească şi moş Nicolae Albu, cu
faţa roşcovană, cu ochii mărunţi şi părul cărunt, bunul Dumnezeu să-l ierte, ne învăţa azbuche, apoi cetitul cu litere latine, socoata - lucru mare -, răspunsurile liturgice şi aşa toate
cele de învăţat, dar el umbla vara fără ciorapi, postea toate posturile şi numai capra îi îndulcea
viaţa. Acolo a luat fiinţă sufletul meu, care a rămas acelaşi de atunci şi până astăzi. În braţele
mamei, în scâncitul leagănului, în fumul pătruns de mirosul tămâiei, în primele învăţături
ale dascălului se plămădeşte sufletul fiecăruia dintre noi”14. Clasa a II-a a urmat-o la şcoala
romano-catolică din localitatea natală, pentru a învăţa limba maghiară, clasa a III-a la Horea,
cu scopul de a studia în limba germană, iar a IV-a la Arad, la şcoala românească. Tot la Arad,
la Gimnaziul Regal Maghiar, azi Colegiul Național „Moise Nicoară” a continuat pregătirea.
În anul 1881, după finalizarea cursurilor liceale, cu distincţia „eximio-modo”, s-a
înscris la Facultatea de Litere şi Filosofie din Budapesta. În următorul an a continuat să
studieze la Viena, apoi, în 1884, a revenit la Budapesta15. A terminat studiile universitare în
1886 cu rezultate bune, plin de speranţe, obţinând diploma de profesor în istorie şi limba
latină16. Dorinţa de a se înscrie la doctorat a fost spulberată. Se întoarce acasă, refuzând oferta
de a rămâne profesor la Budapesta.
Anii studenţiei au fost presăraţi cu angoase, trăiri existenţiale, petreceri şi activităţi
cultural-educative în cadrul societăţilor studenţeşti „Petru Maior” din Budapesta sau a
„României June” din Viena. A fost perioada în care s-au plămădit sentimentele naţionale.
Peste ani, avea să consemneze în Almanahul Societăţii Academice „Petru Maior” următoarele:
„Îmi aduc aminte cu drag de zilele petrecute în societatea colegilor de atunci, doi ani la „Petru
Maior” în Budapesta şi doi ani la „România Jună” în Viena. În sufletele noastre tinere s-a
plămădit intensitatea luptei pentru a grăbi realizarea sfântului ideal ce ne îndulcea viaţa şi ne
întărea sufletele”17.
În toamna anului 1886, s-a înscris la concursul pentru ocuparea postului de profesor
de limba română şi maghiară la Preparandia din Caransebeş18. Cei trei ani petrecuţi la
Caransebeş au întărit dorinţa lui de a-şi aprofunda cunoştinţele din timpul studenţiei.
Preocupările sale pedagogice s-au împletit cu cele de publicist şi om politic. Îndrăgostit de
folclorul românesc, a cules și consemnat câteva poezii populare19.
Anii care au urmat au deschis noi orizonturi didactice, politice și publicistice tânărului
Goldiș care devenise profesor definitiv din anul școlar 1889/1890, la Brașov. A desfășurat
o intensă activitate de ridicare a prestigiului instituției, editând manuale școlare, susținând
instituțiile școlare confesionale românești20. Legat de plaiurile natale, a sărbătorit alături de
colegii săi din Brașov instalarea ca episcop la Arad a unchiului său, Iosif Goldiș21.
13 C.M.A., C.I., F.M.O., nr. inv. 4007 (Il. 5. Arborele genealogic al familiei Goldiș. Documentul a fost achiziționat de
la Eugenia Pintiliescu, în anul 1978. De la aceeași persoană a parvenit și Jurnalul de tinerețe al lui Vasile Goldiș).
14 Gheorghe Şora, Vasile Goldiş-O viaţă de om aşa cum a fost, Ed. Helicon, Timişoara, 1993, p. 21.
15 C.M.A., C.I., F.M.O., nr. inv. 740 (Il. 6. Vasile Goldiș în uniformă militară. Din perioada budapestană, datează
această fotografie, realizată în atelierul fotografului Goszleth István).
16 Gheorghe Șora, op. cit., p. 23 (Diploma de licenţă, nr. 978/7 decembrie 1887, a fost emisă la Budapesta).
17 Vasile Goldiş, Însemnări, în „Almanahul Societăţii Academice „Petru Maior”, Cluj, 1929, p. 55.
18 C.M.A., C.I., F.M.O., nr. inv. 716 (Il. 7. Vasile Goldiș cu elevii din Caransebeș. 1888).
19 Gheorghe Șora, op. cit., p. 31.
20 C.M.A., C.I., F.M.O., nr. inv. 717 (Il. 8. Vasile Goldiș cu elevi și profesori, Brașov, 1893).
21 Ibidem, nr. inv. 4149 (Il. 9. Grup de profesori împreună cu Vasile Goldiș celebrând instalarea Preasfinției Sale
Episcopul Aradului Iosif Goldiș).
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Din 1 iulie 1901, s-a stabilit la Arad, unde a primit funcția de secretar consistorial,
a activat în rândurile ziarului Tribuna poporului, a fost director la Școala Română Civilă
de Fete din Arad (1901-1905), iar din 1905, a devenit director al ASTRA. Ales deputat în
Parlamentul de la Budapesta, între anii 1906-1910, pentru
cercul electoral Radna, a militat pentru drepturile naționalpolitice ale românilor. Din 1911, a îndeplinit funcția de
director executiv al Institutului Tipografic „Concordia”,
fiind și director al ziarului Românul.
Principalul redactor al documentelor anului 1918 Declarația privind dreptul de autodeterminare al românilor
din Transilvania (12 octombrie 1918), Nota ultimativă (9
noiembrie 1918), Către popoarele lumii, etc., în 1 Decembrie
1918, a dat citire Rezoluției Marii Adunări Naționale de la
Alba Iulia.
După Unire, parcursul politic a fost unul sinuos.
A fost ales în Marele Sfat Național, membru în Consiliu
Dirigent, a prezentat actul unirii regelui Ferdinand I etc. În
luna mai a anului 1919, a fost ales membru al Academiei
Române, în 1923 președinte al ASTRA22.
Contribuția incontestabilă l-a realizarea Unirii și de instituire a administrației
românești a fost recunoscută prin decorații și distincții-Ordinul „Coroana României”, Ordinul
„Sfântul Grigore cel Mare”, Ordinul „Ferdinand I” în grad de Mare Cruce23.
S-a stins din viață în 10 februarie 1934, trupul neînsuflețit fiind depus în foaierul
Palatului Cultural. L-a condus pe ultimul drum un număr impresionant de oameni, alături
de personalitățile politice, culturale, fiind înmormântat cu onoruri militare în Cimitirul
„Eternitatea” din Arad.
O altă personalitate marcantă care a pecetluit istoria Aradului și cea a României
Mari a fost avocatul dr. Ștefan Cicio Pop24. Născut la Șigău (județul Cluj), în 1 aprilie
1865, a urmat clasele primare în localitatea natală, a continuat la Gherla, după „despărțenia
părintelui lor și trec împreună cu sora lui în casa unchiului și tatălui lor adoptiv, canonicul
Vasile Pop”. La îndemnul acestuia, din 1881, a urmat cursul liceal la Sibiu, în scopul însușirii
limbii germane. Susținut de părintele său, acesta a decis să-i asculte sfatul dat prin cuvintele:
„Ștefane! Dorința mea este să-ți iei ca îndrumător testamentul lui Avram Iancu, făcut la
Câmpeni, la 20 decembrie 1850, care spune: „Voiesc dar și hotărât dispun, ca după moartea
mea, toată averea mea mișcătoare și nemișcătoare să treacă în folosul națiunii pentru ajutor la
înființarea unei academii de drepturi, tare crezând că, luptătorii cu arma legii vor putea scoate
drepturile națiunii mele”. El a urmat cursurile facultăților de drept și științe economice și
politice la Universitățile din Budapesta și Viena, unde între anii 1894 și 1897 a activat în sânul
societăților „România Jună” și „Petru Maior”. Perfecționarea s-a finalizat printr-un doctorat
în drept, obținut în 13 aprilie 1899, cu calificativul „magna cum laude”25.
Din 1891, după o perioadă de stagiatură, dr. Ștefan Cicio Pop a deschis propriul cabinet
22 Alexandru Roz, Arădeni-corifei ai Marii Uniri, Ed. Mirton, Timișoara, 1995, pp. 7-12.
23 ***, Arad. Prima capitală a Marii Uniri. Valorificarea patrimoniului cultural mobil al Complexului Muzeal Arad,
cu introducere de Felicia Aneta Oarcea, Ed. Gutenberg Univers, Arad, 2018, pp. 116-119. În deceniile opt și nouă ale
veacului XX, au fost achiziționate bunurile care au aparținut lui Vasile Goldiș, de la Ioan Șipoș: sfeșnic (C.M.A., C.I.,
F.M.O., nr. inv. 3370; Il. 10), bombonieră (C.M.A., C.I., F.M.O., nr. inv. 3371; Il. 11), fotoliu (C.M.A., C.I., F.M.O., nr.
inv. 2446; Il. 12); de la Maria Luțai: scrumiere (C.M.A., C.I., F.M.O., nr. inv. 5881-5886; Il. 13); de la Szilard Agneta:
lampă de perete (C.M.A., C.I., F.M.O., nr. inv. 2448), biroul (C.M.A., C.I., F.M.O., nr. inv. 73), vaza (C.M.A., C.I.,
F.M.O., nr. inv. 2444); mobilier Biedermeier (șase scaune: C.M.A., C.I., F.M.O., nr. inv. 3147-3152; masă: C.M.A., C.I.,
F.M.O., nr. inv.3146; canapea: C.M.A., C.I., F.M.O., nr. inv. 3145 – Il. 14).
24 C.M.A., C.I., F.M.F., nr. inv. 3838 (Il. 15. Portretul lui Ștefan Cicio Pop, realizat de pictorul Carol Wolf).
25 Ibidem, F.M.O., nr. inv. 356 (Il. 16. Diploma de doctor în științe juridice a lui Ștefan Cicio Pop).
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de avocatură la Arad26. La scurt timp, a înființat unul și la Șiria. Implicat în viața politică
din părțile arădene, a participat la campaniile din cercul electoral Șiria, fiind ales deputat în
Parlamentul de la Budapesta, în perioada 1905-1918. Alături de alți fruntași politici, a apărat
românii inculpați în procesul Memorandului. În 1894, împreună cu V. A. Urechea a susținut
cauza românească în Congresul Uniunii Interparlamentare de la Haga. Între anii 1903-1907,
a fost avocatul țăranilor implicați în grevele de seceriș, manifestate în întreaga Transilvanie.
Membru al Partidului Național Român, dr. Ștefan Cicio Pop a militat pentru reluarea
activismului politic, hotărât la Conferința Națională a Partidului Național Român, în cadrul
căreia a activat ca membru al Comitetului Executiv. În 1915, a rostit un discurs virulent la
adresa magnaților maghiari din Parlamentul budapestan din cauza tratamentului inuman
aplicat celor 11.000 de sârbi închiși în cazematele Cetății Arad27.
Evenimentele ultimilor ani ai Marelui Razboi, ce au culminat cu proclamarea
principiilor wilsoniene, au modificat radical geografia Europei. Rând pe rând, popoarele din
Imperiul Austro-Ungar și-au proclamat independența în anul 1918. Liderii politici au lansat
declarații publice de unitate a tuturor românilor, au înființat comitele, ligi care să susțină
cauza românească în lume28.
În acest climat, s-au luat principalele decizii politice. După Declarația de
autodeterminare, citită de Alexandru Vaida Voevod în Palamentul de la Budapesta, în 18
octombrie 1918, Consiliul Național Român Central s-a mutat în casa lui Ștefan Cicio Pop, din
Arad. La începutul lunii noiembrie, au fost constituite gărzile naționale, consiliile naționale,
a reapărut ziarul Românul, în casa lui Vasile Goldiș au fost elaborate principalele documente
care prefațau pregătirea Adunării de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918. Tratativele eșuate
cu delegația guvernului maghiar, condusă de reputatul sociolog Oszkár Jászi, din 13-14
noiembrie, au întărit certitudinea convocării unei adunări naționale de unitate a tuturor
românilor, decizie adoptată în 18 noiembrie 1918. În acele vremuri, Aradul anului 1918 a
devenit centru politic de unde s-a pregătit Unirea.
În 20 noiembrie, C.N.R.C. a publicat textul
convocării Adunării de la Alba Iulia: „În numele dreptății
eterne și a principiului liberei dispozițiuni a națiunilor,
principiu consacrat acum prin evoluția istoriei, națiunea
română din Ungaria și Transilvania cere să-și spună
cuvântul său hotărâtor asupra sorții sale și acest cuvânt
va fi respectat de lumea întreagă”. La Alba Iulia urmau
să participe reprezentanții tuturor structurilor sociale,
conferindu-i, astfel, un caracter plebiscitar. Cu organizarea
ei a fost desemnat dr. Ioan Suciu. Președintele C.N.R.C., dr.
Ștefan Cicio Pop, a deschis lucrările Adunării de la Alba
Iulia, iar Vasile Goldiș a dat citire Declarației – Proiectului
de Rezoluție a Adunării de la Alba Iulia.
După încheierea lucrărilor, a doua zi, dr. Ștefan
Cicio Pop a fost desemnat vicepreședinte al Marelui Sfat
Național Român, iar în următoarea zi a preluat conducerea Resortului Război și Siguranță din
cadrul Consiliului Dirigent. În 1919, a fost ministru fără portofoliu la București, apoi ministrul
justiției și prim ministru ad interim în guvernul Vaida Voevod, președinte al congreselor
Uniunii Parlamentare Balcanice, președințe al Camerei Deputaților (1928-1929). În timpul
26 Laurențiu Oanea, Dr. Ștefan Cicio Pop. Un titan în luptele național-politice ale românilor din Transilvania și părțile
românești din Ungaria. 1865-1934, Ediție îngrijită, studiul introductiv, note, anexe, glosar, album de Felicia Aneta
Oarcea, pp. 7-8, 34-39.
27 Alexandru Roz, Arădeni-corifei ai Marii Uniri, pp. 12-14.
28 Ioan Bolovan, Primul Război Mondial și realitățile demografice din Transilvania. Familie, Moralitate și Raporturi de
gen, Ed. Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2015, p. 611; Alexandru Roz, Arad-Cetatea Marii Uniri, p. 183.
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vieții, a fost decorat cu Ordinul „Coroana României”29, Ordinul „Steaua României”30, Ordinul
„Ferdinand”31 etc.
S-a stins din viață în 16 februarie 1934 fiind înmormântat cu onoruri militare și
însoțit pe ultimul drum nu numai de o mulțime de oameni, ci și de numeroase personalități
ale timpului, în 19 februarie, în Cimitirul „Eternitatea” din Arad32.
O altă personalitate marcantă a Aradului anului 1918 a fost avocatul dr. Ioan Suciu33.
Fiul de șumar erarial, s-a născut în familia lui Melentie Suciu, în 14 decembrie 1862, în
localitatea Șistarovăț, de lângă Lipova. A urmat clasele primare în locul natal, apoi Gimnaziul
Regal Maghiar, azi Colegiul Național „Moise Nicoară” din Arad, unde a fost coleg de clasă
cu Vasile Goldiș. Și-a desăvârșit cariera profesională la Facultatea de Drept din Budapesta,
obținând doctoratul în anul 1888. Ca toți studenții români, Ioan Suciu a activat în cadrul
societății culturale „Petru Maior” din Budapesta.
Stagiatura a petrecut-o la cabinetul avocațial al lui Mircea V. Stănescu. Ulterior,
deschide la Arad propriul birou de avocat. Membru activ al P.N.R., a participat la viața
politică din părțile Aradului, apărând în diverse procese țărănimea din Gura Văii și Iosășel ori
Pădureni. Între 1906-1910, a devenit deputat în Parlamentul de la Budapesta, ca reprezentant
al cercului electoral Ineu. Din anul 1908, liderii politici români din Transilvania s-au întâlnit
în casa lui Ioan Suciu din Arad.
După intrarea României în război, Ioan Suciu a fost acuzat de guvernul maghiar de
înțelegere cu românii și a fost închis, în 1917, timp de 7 luni, în lagărul de la Veszprem. Cei
internați au fost obligați de oficialii unguri să semneze o declarație de loialitate, însă cu toții
au refuzat.
Sfârșitul războiului a găsit elita politică românească pregătită pentru a susține
unitatea națională. În zilele lui noiembrie și decembrie 1918, dr. Ioan Suciu a fost principalul
organizator al Adunării de la Alba Iulia. Avocatul dr. Ioan Suciu a făcut parte din Marele Sfat
Național, a fost membru în Consiliul Dirigent, iar în 1919, a devenit președinte al Consiliului
Superior Agrar pentru Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș. În aceași an, a fost desemnat
președinte al baroului avocaților din Cluj. Luptele politice l-au dezgustat profund, fapt pentru
care se va retrage din viața politică, la biroul său notarial din Chișineu-Criș.
De-a lungul vieții, a fost decorat cu Ordinul „Coroana României” în grad de ofițer ori
Ordinul „Steaua României” în grad de Mare Ofițer34. Locuitorii comunei natale Șiștarovăț i-au
conferit, în 14 decembrie 1932 titlul de cetățean de onoare „pentru serviciile aduse comunie
pe teren cultural, donând Iconostasul Sfintei noastre Biserici ort. Rom. și efeptuind în anul
1928 întregile reparații din interiosrul bisericii, precum și pentru dragostea și grija ce a purtat
neîntrerupt o viață întreagă, față de satul său natal”35.
S-a stins din viață în 12 martie 1939, fiind înmormântat în Cimitirul „Eternitatea”
din Arad, cu onoruri militare. Numeroși oameni politici, de cultură, înalte fețe bisericești și
arădeni au condus pe ultimul drum pe dr. Ioan Suciu36.
Peste aproape jumătate de secol de la trecerea sa în neființă, o impresionantă donație
a descendenților familiei lui, Lucia Ioan și Ovidiu Avramescu, survenită în 6 martie 1981, și
achiziția, din 26 iunie același an, de la Ion Simion, au constituit un fond aparte - Fondul Suciu.
29 C.M.A., F.M.O., nr. inv. 636 (Il. 17. Ordinul „Coroana României”).
30 Ibidem, nr. inv. 641 (Il. 18. Ordinul „Ferdinand I”).
31 Ibidem, , nr. inv. 638 (Il 19. Ordinul „Steaua României”).
32 Alexandru Roz, Arădeni-corifei ai Marii Uniri, pp. 12-15.
33 C.M.A., C.I., F.M.O., nr. inv. 2732 (Il. 20. Portretul lui Ioan Suciu, realizat în atelierul fotografic al lui E. Ficher,
Sibiu, 1919).
34 Ibidem, F.S., nr. inv. 146 (Brevet de decorare cu Ordinul „Coroana României” în grad de Ofițer); Ibidem, nr. inv.
145 (Brevet de decorare cu Ordinul „Steaua României” în grad de Mare Ofițer).
35 Ibidem, nr. inv. 88 (Il. 21. Diploma de cetățean de onoare a comunei Șiștarovăț, Șiștarovăț, 14 decembrie 1932).
36 Detalii despre viața și activitatea lui Ioan Suciu, vezi: Doru Bogdan, Dr. Ioan Suciu-Părinte al patriei, Ed. Viața
arădeană, Arad, 1999, pp. 173; Alexandru Roz, Arădeni-corifei ai Marii Uniri, pp. 21-24.
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El reunește în jur de 300 bunuri culturale cu valoare istorico-documentară și memorială cărți, documente, fotografii37 și obiecte personale38 ori piese de mobilier39 ale avocatului dr.
Ioan Suciu și a familiei sale40.
Avocații dr. Ștefan Cicio Pop, dr. Ioan Suciu și principalul mentor al documentelor din
lunile octombrie-decembrie 1918, Vasile Goldiș au derulat o intensă activitate de pregătire a
Unirii de la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918. Cele trei personalități arădene marcante și-au
găsit locul în pantheonul istoriei românilor. Alături de ei o întreagă generație a Marii Uniri, la
care în acest articol nu am făcut referire41, a contribuit la făurirea României Mari.
La mărețul „edificiu” al Unirii, conceput în capitala politică, Arad, și înfăptuit la Alba
Iulia, au pus o piatră de temelie atât locuitorii lumii urbane, cât și a celei rurale. Intelectualitatea
- preoți, învățători, profesori, avocați, medici etc. - a mobilizat întreaga societatea pentru
a susține acest deziderat. Transilvăneni și bănățeani, deopotrivă, și-au concentrat toată
energie pentru a-l împlini. Legăturile de rudenie, prietenie și profesionale au înmănunchiat
vizionarismul cu realitățile concrete ale istoriei și au dat curs dorinței de unitate. Deciziile și
faptele generației unirii rămân un etalon pentru noi cei de astăzi42.
De-a lungul timpului, cercetători și istorici au recuperat urme ale generației anilor
1918-1919, după cum am amintit mai sus. Cu toate acestea, spațiul muzeal, remodelat după
un șablon conceput de propaganda P.C.R., a rămas multe decenii tributar unei prezentări
uniformizate a istoriei naționale, pigmentată, în mică măsură, cu aspecte ale celei locale. În
anul 2018, la aniversarea Centenarului Marii Uniri, Muzeul arădean a propus un demers de
restituire a unei istorii reificate a Aradului de odinioară, sub titlul Aradul. Prima capitală a
Marii Uniri. Valorificarea patrimoniului cultural mobil al Complexului Muzeal Arad43.

37 Dintre numeroasele fotografii, am selectat doar una. C.M.A., C.I., F.S., nr. inv. 62 (Il. 22. Ioan Suciu cu soția Maria
și fiul Viorel).
38 C.M.A., C.I., F.S., nr. inv. 177 (Il. 23. Bastonul lui Ioan Suciu); Ibidem, nr. inv. 246 (Il. 24. Ștampilă „AVOCAT AL
STATULUI DR. IOAN SUCIU CLUJ”).
39 Ibidem, nr. inv. 210 (Il. 25. Dulap mic de sufragerie).
40 Natalia Dascăl, Din colecțiile muzeului arădean - Fond Ioan Suciu, în „Ziridava”, XIX-XX, Arad, 1996, pp. 371-384.
41 În catalogul Arad-Prima capitală a Marii Uniri se regăsesc urmele patrimoniale ale acestora-picturi, litografii,
fotografii, documente, piese de mobilier, bunuri culturale cu valoare memorială.
42 Felicia Aneta Oarcea, Introducere, în „Arad-Prima capitală a Marii Uniri”, p. 12.
43 Proiectul, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național și Consiliul Județean Arad, a fost o pledoarie
pentru conservarea bunurilor de patrimoniu ale comunității arădene și de diseminare a acestora către generația tânără
de astăzi și către cele viitoare. El se înscrie totodată în dorința de sensibilizare a urmașilor generației Marii Uniri de a
contribui la îmbogățirea patrimoniului existent.
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Lista ilustrațiilor

Il. 1. Palatul Cultural din Arad.

Il. 2. Portretul arhitectului Szántay Lajos.

Il. 3. Fotografia de tinerețe a dr.
Lazăr Nichi.
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Il.4. Portretul lui Vasile Goldiș

Il. 5. Arborele genealogic al familiei Goldiș

Il. 7. Vasile Goldiș cu elevii din Caransebeș. 1888
Il. 6. Vasile Goldiș în uniformă
militară
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Il. 8. Vasile Goldiș cu elevi și profesori, Brașov, 1893

Il. 9. Grup de profesori împreună cu Vasile Goldiș celebrând instalarea Preasfinției Sale Episcopul Aradului Iosif Goldiș.
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Il. 10. Sfeșnicul lui Vasile Goldiș

Il. 11. Bomboniera lui Vasile Goldiș

Il. 12. Fotoliul lui Vasile Goldiș

Il. 13. Scrumierele lui Vasile Goldiș
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Il. 14. Mobilier Biedermeier (șase scaune, masă, canapea).
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Il. 15. Portretul lui Ștefan Cicio Pop.

Il. 16. Diploma de doctor în științe juridice a
lui Ștefan Cicio Pop.

Il. 17. Ordinul „Coroana României”.

Il. 18. Ordinul „Ferdinand I”.
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Il 19. Ordinul „Steaua României”.

Il. 20. Portretul lui Ioan Suciu.

Il. 21. Diploma de cetățean de onoare a comunei Șiștarovăț, Șiștarovăț, 14 decembrie 1932.

Il. 22. Ioan Suciu cu soția Maria și fiul Viorel.
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Il. 23. Bastonul lui Ioan Suciu

Il. 24. Ștampilă „AVOCAT AL STATULUI
DR. IOAN SUCIU CLUJ”.

Il. 25. Dulap mic de sufragerie
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Daniel-Victor SĂBĂCEAG
Viorel CÂMPEAN
Abstract: Details are provided on the family, the school route, but also on the years spent in the
parishes of Moigrad and Băsești. A lesser known episode is reported, the confessional disturbances
in the Băsești district between 1926-1929. Through his patriotic activity, Alexandru Achim can be
included in the category of “priest-soldiers” in the history of the Romanians who made the dream
of union come true.
Keywords: Greater Romania, Alexandru Achim, Moigrad, Băsești, the Greek-Catholic Church,
the ethnicity-confession relation.
„Alexandru Achim, o figură vrednică să fie trecută în galeria preoţilor-ostaşi: Popa S.
Balint, Vlăduţ, N. Fodor ş.a., despre cari, comandanţi unguri, ca baronul Kemény, spusese, în
luptele din 1848-1849: «Dracul să se mai bată cu popii!» - înalt, puternic, bine legat, cu o musculatură de oţel, cu faţa şi privirea senină, conştient de enormele puteri ce are, părintele, Al. Achim,
pare un zeu al războiului. Cunoscându-1 bine, G. Pop de Băseşti, cât în glumă, cât în serios,
spune, despre el, ofiţerilor români cari îl cercetau: «Domnilor, Vă recomand pe preotul meu,
care şi-a greşit cariera: s-a născut militar şi s-a făcut popă!» Fără să se poată spune că n-a avut
chemare preoţească, părintele Achim rămâne, în amintirea localnicilor, mai cu seamă ca un om
de arme”1.
(Ioan Georgescu, George Pop de Băseşti. 60 de ani din
luptele naţionale ale românilor transilvăneni).
Cu acest motto considerăm că a fost cel mai potrivit
să ne începem contribuția noastră asupra unor aspecte din
viața și activitatea părintelui Alexandru Achim. Sunt cuvinte
scrise de către vrednicul de pomenire Ioan Georgescu, strânse însă din mai multe surse, cititorul reușind să identifice numele baronului Kemény, pe cel al lui „Badea George”, dar și al
comunității din Băsești.
Tot din volumul părintelui canonic Georgescu aflăm
că pr. Alexandru Achim avea scrise niște „memorii”, din care
autorul monografiei dedicată lui George Pop de Băsești, s-a
inspirat, iar după decenii, și alți cercetători care au studiat
aceste documente.
Mărturisim că de la început am fost derutați, deoare1 Ioan Georgescu, George Pop de Băseşti. 60 de ani din luptele naţionale ale românilor transilvăneni, Ed. Asociaţia
culturală ASTRA, Oradea, 1935, p. 156.
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ce și pentru naștere am avut mai multe date: 1881 (în cartea lui Ioan Georgescu despre George
Pop de Băsești, preluată de această dată cu tot cu fotografia), 1885 (în șematisme), 1886 (în
anuarul școlar de la obținerea maturității). Cercetarea registrelor parohiale ne-a lămurit și
asupra acestei date.
Alexandru Achim s-a născut în familia preotului greco-catolic Ștefan Achim și a Elenei (Ilca) Pop (1858-?). Să vorbim mai întâi despre părinții lui Alexandru Achim.
Tatăl său, Ștefan, s-a născut în anul 1849. Probabil că a urmat teologia la Gherla, cert
este că a fost hirotonit în anul 1875. După hirotonire a slujit în parohia Gârcei cu filiile Doba
Mică și Doba Mare din districtul greco-catolic Bred2, iar Asuaju de Jos a fost penultima parohie în care a slujit, cel puțin din anul 1878 până aproape de repausare, acolo unde s-au născut
cei trei băieți ai familiei3.
Nefericitul moment al morții lui Ștefan Achim a fost cauzat de o aprindere de plămâni
și s-a petrecut în 25 aprilie 1888 la Valcău-Român (azi Valcău de Sus, jud. Sălaj), unde slujise
în ultimele 6 luni din viață. A fost înmormântat în cimitirul bisericii din localitate, slujba fiind
oficiată de către preoții Cristofor Turtureanu (Valcău-Unguresc), Ioan Covaciu (Iaz), Vasile
Butean (Giumelciș) și Petru Codeus (Fizeș)4. În scurta sa viață nu a cumulat avere, în schimb
au rămas datorii5.
În ceea ce o privește pe mama lui Alexandru Achim, aceasta făcea parte din familia
nobiliară Pap de Oarța, Elena (Ilca) fiind soră a primului prefect de Sălaj după 1918, George
Pop de Oarța. În anul 1929 văduva Elena Achim încă trăia.
Prin decesul lui Ștefan Achim, în primăvara anului 1888, în familia Achim au rămas de crescut
trei copii minori: Victor, George și Alexandru.
Victor s-a născut 18 noiembrie 1877 la Asuaju de Jos, fiind botezat la 3 decembrie
1877 de către preotul din Bârsău de Sus, Daniel Vultur și soția sa, Maria, născută Cionca6. A
absolvit Liceul de Stat din Baia Mare în 1903, la o vârstă destul de înaintată, colegii săi de generație fiind născuți, majoritatea în anii 1884 și 1885!, la obținerea certificatului de maturitate
el exprimându-și dorința de a urma o carieră medicală7.
George, născut la 15 octombrie 1881 în Asuaju de Jos, a fost botezat la 30 octombrie
1881 de către protopopul Alexiu Varna și soția sa, Ema Anderco. A fost elev la Liceul de Stat
din Baia Mare8. Nu a avut o viață lungă, pentru că a decedat în floarea vârstei, fiind în ultima
clasă de liceu la 29 mai 1900 în Oarța de Jos9.
Alexandru, subiectul studiului nostru, s-a născut în 16 august 1885, la Asuaju de Jos.
A fost botezat a doua zi după naștere, de către Alexandru Costea, paroh la Oarța de Sus și notar al districtului Oarța, cu soția Anna10. După cum am văzut din biografia tatălui său, cei trei
fii au rămas orfani la o vârstă foarte tânără.
Alexandru a urmat atât studiile gimnaziale, cât și cele liceale, la Liceul de Stat din Baia
Mare, absolvind în anul 1904.
2 Schematismus Venerabilis Cleri Dioecesis Szamosujváriensis graeci ritus catholicorum pro anno a Christo nato 1877,
Gherla, 1877, pp. 137-138.
3 Schematismus Venerabilis Cleri Dioecesis Szamosujvárensis graeci ritus catholicorum pro anno a Christo nato 1890,
Gherla, 1890, p. 224; Schematismus Venerabilis Cleri Dioecesis Szamosujvárensis graeci ritus catholicorum pro anno
a Christo nato 1882, Gherla, 1882, p. 180.
4 Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Sălaj (în continuare S.J.A.N. Sălaj), Colecția registrelor parohiale de stare
civilă, Registru nr. 1272/1873-1896, ff. 55 v.-56 r.
5 Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Cluj, (în continuare S.J.A.N. Cluj), fond Episcopia Greco Catolică Gherla,
Protocolul preoților repausați ai Diecezei Gherla/1856-1948, ff. 70 r.-71 v.
6 Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Maramureș, (în continuare S.J.A.N. Maramureș, Colecția registrelor parohiale de stare civilă, Registru nr. 616/1865-1882, f. 33 v.-34 r.
7 A Nagybányai M. Kir. Állami Főgimnázium Értesitője Tanévről 1902-1903, Nagybánya [Baia Mare], 1903, pp. 92-93.
8 A Nagybányai M. Kir. Állami Főgimnázium Értesitője 1899-1900 Tanévről, Nagybánya [Baia Mare], 1900, p. 79.
9 S.J.A.N. Maramureș, Colecția registrelor parohiale de stare civilă, Registru nr. 616/1865-1882, f. 42 v.-43 r.
10 Ibidem, Registrul nr. 617/1882-1895, f. 8 v.-9 r.
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În prima clasă gimnazială, printre cei 66 de colegi i-am remarcat pe Gavril Bălan,
Aurel Dragoș, Mihail Erdös, Sever Pop, Valer Pop, Ioan Tibil11. În clasa a II-a, numărul elevilor
înscriși ajunge la 50, Alexandru Achim a avut exact aceiași colegi români, cu excepția lui Sever
Pop, rămas să aprofundeze materiile din primul an de studiu12. Aceiași colegi români și în clasa a III-a gimnazială, numărul total al elevilor restrângându-se la 4513. Aceeași componență a
colegilor români și în ultimul an al ciclului gimnazial, la care se adaugă viitorul preot Patriciu
Mureșan, în clasă fiind înscriși 42 de elevi14. În clasa a IV-a gimnazială, clasa a fost formată din
44 de elevi, colegi români i-au rămas Aurel Dragoș, Valer Pop și Ioan Tibil15.
În ciclul liceal diriginte i-a fost profesorul Incze Lajos care a predat de-a lungul anilor
limbile latină, greacă, ore de sport, deţinând şi funcţia de conducător al bibliotecii şcolare.
Orele de limba română, precum şi cele de religie greco-catolică au fost predate de către preotul greco-catolic Andrei Popp, care presupunem că i-a întreținut dragostea pentru limbă și
națiune16.
A avut și în clasele liceale numeroși colegi care aveau să ajungă personalități ale societății românești interbelice: în prima clasă, printre cei 46 de elevi am remarcat numele viitorilor
preoți greco-catolici Ilie Călăuz, Virgil Șurani, Valentin Coposu, avocații Gavril Oșian, Sever
Pop, funcționarul Demetriu Coltău, inginerul Simion Popp17. În anul următor avem cu un
singur elev mai puțin; între cei români adăugându-li-se viitorul preot-profesor Ioan Varna18.
În mod foarte ciudat, în anuarul pe anul următor școlar nu mai regăsim numele lui Alexnadru
Achim. Este anul școlar în care a absolvit fratele său, de aceea avansăm ipoteza că s-a strecurat
o omisiune. Este greu de crezut (dar nu imposibil) că pentru un an să fi plecat la studiu în altă
localitate. În anul de absolvire revine la Baia Mare, iar în clasă a fost coleg cu cei menționați,
afară de Sever Pop și Ioan Varna, dar de data aceasta am remarcat numele primului prefect român al județului Satu Mare de după 1918, Alexandru Racoți-Filep. La obținerea certificatului
de maturitate își exprimase dorința de a urma o carieră militară, întărind cele spuse despre în
legătură cu felul său de viață cazon19.
A studiat teologia la Gherla, absolvind în anul 1907. I-a avut colegi pe viitorii preoți
Atanasie Doroș și George Groza20. S-a căsătorit cu Letiția Nemeș (născută, probabil în 1886).
A fost hirotonit în 1908.
După hirotonire a slujit în parohia Moigrad21, districtul Bred. În 1914, în parohie trăiau 810 credincioși greco-catolici, la care se adăugau 11 cetățeni de religie israelită. Atât biserica (construită în 1780)22, cât și casa parohială cu „supraedificatele” și cea cantorală erau
construite din lemn23. Nu putem spune că era cea mai mare parohie din district, dar nici cea
11 A Nagybányai M. Kir. Állami Főgimnázium Értesitője az 1895-1896 Tanévről, Nagybánya [Baia Mare], 1896, pp. 49-50.
12 A Nagybányai M. Kir. Állami Főgimnázium Értesitője 1896-1897 Tanévről, Nagybánya [Baia Mare], 1897, pp. 80-81.
13 A Nagybányai M. Kir. Állami Főgimnázium Értesitője 1897-1898 Tanévről, Nagybánya [Baia Mare], 1898, pp. 97-98.
14 A Nagybányai Állami Főgimnázium Értesitője 1898-1899 Tanévről, Nagybánya [Baia Mare], 1899, pp. 64-65.
15 A Nagybányai M. Kir. Állami Főgimnázium Értesitője 1899-1900 Tanévről, Nagybánya [Baia Mare], 1900, pp. 75-76.
16 Andrei Popp (1861-1922). Preot greco-catolic, născut la Negreşti, în familia capelanului local, pr. Iacob Pop. A
studiat teologia la Gherla, fiind hirotonit în 1887. A fost administrator la Poieni (Districtul Iza), iar după aceea prefect
de studii la Sighetu Marmației. Între 1900-1918 era consemnat ca prof. de religie şi de limba şi literatura română la
gimnaziul din Baia Mare, o perioadă deținând și funcția de cooperator în aceeași localitate. Vezi Vasile Scurtu, Mihail
Triteanu, Societatea de lectură a elevilor români de la Liceul din Baia Mare (1869-1877) în „Studii şi articole de istorie”,
București, an VIII, 1966, p. 144.
17 A Nagybányai M. Kir. Állami Főgimnázium Értesitője 1900-1901 Tanévről, Nagybánya, [Baia Mare], 1901, pp. 105-106.
18 A Nagybányai M. Kir. Állami Főgimnázium Értesitője 1901-1902 Tanévről, Nagybánya, [Baia Mare], 1902, pp. 89-90.
19 A Nagybányai M. Kir. Állami Főgimnázium Értesitője 1903-1904 Tanévről, Nagybánya, [Baia Mare], 1904, pp. 141,
187-188.
20 Schematismus Venerabilis Cleri Dioecesis Szamosujváriensis graeci ritus catholicorum pro anno a Christo nato 1906,
Gherla, 1906, p. 232.
21 Robert Tökölyi, Românii din Codru și „Unirea”. Portrete biografice, în „Revista Arhivei maramureșene”, Baia Mare,
an XI, nr. 11, 2018, pp. 359-362.
22 https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_de_lemn_din_Moigrad.
23 Şematismul Veneratului Cler al Diecezei greco-catolice Române de Gherla pe anul 1914, Gherla, 1914, pp. 205-206, 303.
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mai mică.
Despre starea de lucru din această parohie Alexandru Achim a scris un interesant
articol în „foaia bisericească politică” de la Blaj, intitulat de fapt „Apel către toată suflarea
românească”. Mărturisea că a recurs la această formă de atenționare a societății, după ce: „Cu
inima întristată am scris apelul acesta în speranţa unui remediu pentru durerile comunei! Nu
am voit să cerşesc aşa zicând, până ce nu am cercat să mişc toate pietrile în alte direcţii, dar cu durere - fără rezultat!”24. Apelul a fost repetat într-unul din numerele viitoare ale publicației
care în acei ani apărea de trei ori pe săptămână25.
Nu știm câte reacții a stârnit. În orice caz, aceeași publicație ne informează că parohul
Achim mulțumea unui protopop pentru ajutorul de 10 coroane: „Mult Onoratul Domn protopop din Szamostelek a binevoit a ne trimite pentru zidirea bisericii din Moigrad suma de
10 coroane. Primească pe această cale adânca noastră mulţămită. Moigrad la 22 Maiu 1913.
Toader Duma curator, Alexandru Achim preot local”26.
În timpul pastorației la Moigrad s-au născut patru copii în familia Achim. Mai întâi
fiica Maria Hajnalka (Aurora, Aurelia, să nu uităm că în registrele de stat prenumele care se
puteau maghiariza, în acei ani doar așa erau înscrise) s-a născut la 8 septembrie 1909. Avea să
se căsătorească în 19 aprilie 1931 la Băsești cu Gheorghe Șesan. A decedat în 10 martie 1982
la Brașov27.
A urmat nașterea unui băiat, Victor (Győző, desigur),
despre care avem ceva mai multe date, pentru că a călcat pe
urmele tatălui, îmbrățișând și el preoția. S-a născut la 29 septembrie 1911 în Moigrad28. A urmat Academia Teologică din
Cluj. S-a căsătorit la 7 mai 1936 în Sălăjeni (Curitău pe atunci)
cu Zamfira-Eleonora (născută în 1915), fiica parohului local,
Valentin Sima29. A fost hirotonit în 1936.
Între 1936-1938 a slujit ca administrator parohial la
Cuţa şi filia Socond, în județul Satu Mare. A fost numit apoi în
parohia Recea.
Au avut trei copii: Letiția, Xenia și Mircea-Alexandru.
După Dictatul de la Viena până în 1945 a slujit la Parța (jud.
Timiș). La revenirea din refugiu a ocupat parohia Meseșenii
de Sus, între anii 1945-1949. Între 1949-1973 a slujit la Sălăjeni
şi filia Câmpia Sălaj30. A repausat la 25 iunie 1975 în Oradea,
unde a și fost înmormântat31.
Alexandru (Sándor) s-a născut la 17 mai 1914 la Moigrad, dar a trăit foarte puțin, decedând la 14 decembrie, în același an în care s-a născut32. În fine, utlimul copil care s-a născut
la Moigrad a fost Vasile (László), în 11 noiembrie 191533.
Alexandru Achim a ajuns în Băsești, după plecarea părintelui Antoniu Băliban, care
24 „Unirea”, Blaj, an XXIII, nr. 26, 15 martie 1913, p. 6.
25 Ibidem, nr. 28, 20 martie 1913, p. 7; apelul este reprodus în întregime în studiul citat al lui Robert Tökölyi, pp. 360-361.
26 „Unirea”, Blaj, an XXIII, nr. 51, 24 mai 1913, p. 3.
27 Primăria comunei Mirșid, Registru nașteri Mirșid/1907-1914, poz. 167.
28 Ibidem, ff. 27 v. - 28 r., poz. 163.
29 Ovidiu-Cristian Toma, Monografia parohiei ortodoxe Câmpia Sălaj, Ed. Episcopiei Sălajului, Zalău, 2015, p. 54.
30 Sergiu Soica, Eparhia Greco-Catolică de Oradea şi Securitatea în anul 1948, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2014, p. 38.
31 Adrian-Florin Hossu, Daniel Ardelean, Ioan Bârsan, Nicolae Meseşan, Satul Sălăjeni-case, oameni și tradiții, Ed.
Caiete Silvane, Zalău, 2018, p. 37. Mulţumim şi pe această cale preotului din Sălăjeni, Adrian-Florin Hossu pentru
amabilitatea de a ne transmite fotografia preotului Victor Achim.
32 Primăria comunei Mirșid, Registru nașteri Mirșid/1907-1914, ff. 13 v.-14 r., poz. 82; Registru decese Mirșid, Brebi,
Moigrad, Ortelec/1907-1921, ff. 9 v.-10 r., poz. 92.
33 Idem, Registru nașteri Firminiș/1915-1921 (e completată greșit coperta, de fapt sunt înregistrate toate nașterile din
localitățile ce aparțineau de Notariatul Mirșid), ff. 18v.-19r., poz. 113.
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slujise din 1902 în această parohie, fiind și secretarul personal al lui „Badea George”. Astfel, cu
decizia nr. 469 din 1 februarie 1916 a Veneratului Ordinariat episcopesc era numit de administrator local în parohia vacantă Băsești, Alexandru Achim, preotul din Moigrad34. Acesta a
fost introdus în parohie în ziua de 12 februarie 1916 de către protopopul Alexiu Varna, fiind
de față și Vasile Gavriș, parohul din Odești și administratorul interimar al parohiei Băsești35.
Despre participarea și rolul jucat de preotul Alexandru Achim din Băsești în evenimentele din anii 1918-1919
a scris pe larg canonicul Ioan Georgescu în monumentala
lucrare dedicată celui care a prezidat Marea Adunare de la
Alba Iulia din 1 Decembrie 1918: George Pop de Băsești. 60
de ani din luptele naționale ale românilor, apărută la Tipografia Românească din Oradea în anul 1935. Însuși preotul
Alexandru Achim publica în săptămânalul „Sălajul” două
articole cu titlul „Dezrobirea în județul Sălaj”, apărute în
numerele 7 și 8 din 17 și 25 aprilie 1924. Dintre cercetătorii
care au semnat articole, studii și cărți în care surprind aspecte din viața și activitatea preotului Alexandru Achim îi
amintim pe: Valentin Băințan, Lucia Pop, Irineu Pop-Bistrițeanul, Laura Temian36, Traian Rus, Marin Pop37, Alexandru Bogdan Kürti38, Dănuț Pop39 și Robert Tőkőlyi, unii
dintre aceștia regăsindu-se citați în cuprinsul demersului
nostru.
Ostilitățile încep la Băsești în 5 noiembrie 1918 când Alexandru Achim era la înmormântarea unei verișoare din Oarța de Jos. Soldații reveniți de pe fronturi au spart la Băsești
prăvăliile evreilor, dorind să împartă și vitele lui Badea George. A doua zi, oamenii cinstiți
- dar și înarmați, au înapoiat din curțile răufăcătorilor vitele, restituindu-le stăpânului. În 7
noiembrie Badea George îi convoacă pe toți locuitorii satului, în frunte cu părintele Alexandru Achim care este ales în fruntea Gărzii Naționale. În această calitate, împreună cu alți 8
locuitori din Băsești, sprijinit pe o scrisoare doveditoare din partea lui Badea George, pleacă
la Cluj după arme și muniții. S-a întâlnit cu dr. Amos Frâncu, președintele Consiului Național Român. După câteva ezitări, Amos Frâncu i-a îndeplinit cererea, oferindu-i armamentul
și muniția solicitate, dar i-a dat și un însoțitor, pe căpitanul de cavalerie Dionisie Roman.
Alexandru Achim s-a remarcat și în înverșunarea cu care a organizat funerariile lui Badea
George40, iar mai apoi, a participat cu Garda Naţională Română din Băseşti, alături de armata
română la luptele cu secuii din zona demarcaţională.
Părintele Alexandru Achim a avut o contribuţie importantă, în calitatea sa de secretar
al Comitetului Executiv desemnat la consfătuirea ţinută la Zalău în 12 martie 1923, preşedinte
fiind ales avocatul dr. Gheorghe Pop de Oarţa, în organizarea serbărilor comemorative şi sfin-

34 S.J.A.N. Sălaj, fond Protopopiatul greco-catolic Cehu-Băsești, dosar 9/1879-1948, ff. 57 r.-v.
35 Ibidem, ff. 58-59.
36 Laura Temian, Marea Unire și George Pop de Băsești: 1 Decembrie 1918, Biblioteca Județeană „Petre Dulfu”, Baia
Mare, 1993.
37 Marin Pop, Eliberarea zonei Codru după Marea Unire şi odiseea monumentului eroilor de la Hodod. (I), „Eroii neamului”, 2019, an 11 (s.n.), nr. 1 (38), pp. 18-22, (II), „Eroii neamului”, 2019, an 11 (s.n.), nr. 2 (39), pp. 24-31.
38 https://www.caietesilvane.ro/articole/2416/Alexandru-Achim-si-Garda-Nationala-Romana-din-Basesti.html accesat
la 20 iunie 2020.
39 Dănuț Pop, Un alt document despre George Pop de Băsești, „Caiete Silvane”, Zalău, nr. 160, mai 2018, pp. 26-29.
40 Valentin Băinţan, Băseşti „Mica Romă” de sub poalele Codrului, Ed. Cybela, Baia Mare, 2000, pp. 277-278.
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ţirea monumentului ridicat la mormântul lui Gheorghe Pop de Băseşti din 6 mai 192341.

Biserica din Băseşti

La început a fost administrator parohial, iar cu decizia nr. 76 din 5 ianuarie 1924 a fost
numit paroh de către Episcopul Iuliu Hossu, dar și administrator protopopesc al Districtului
Băseștilor42. Imediat după aceea, la 25 ianuarie 1924 Alexandru Achim prelua oficiul și arhiva
Protopopiatului Băsești de la Vasile Indrean43, parohul din Asuaju de Jos desemnat de Mult
Onoratul Andrei Centea protopop onorar din Sălsig, cu administrarea interimară a oficiului
protopopesc. La preluare a asistat și Ioan Bancoș, preotul din Urmeniș44.
La 27 ianuarie 1924 îl introduce în parohia Asuaju de Sus pe noul slujitor, Teofil Varna. Luând cuvântul, părintele Achim îndeamnă poporul la stimă față de păstorul lor sufletesc,
la împlinirea datorințelor față de preot, Biserică și școală, apoi îi predă cheia și Sf. Evanghelie
noului paroh. Adresându-se acestuia, îl îndeamnă, „să nu cunoască oboseală, și să nu cruțe
nici o osteneală pentru păstorirea sufletelor încredințate grijei sale”45.
Se implică în aplicarea reformei agrare în localitățile ce aparțineau din punct de vedere administrativ de plasa Cehu Silvaniei, iar în plan religios de districtul greco-catolic Băsești
susținând împroprietărirea bisericilor, sesiunilor parohiale și cantorale atât în scris, cât și în
persoană. La 10 aprilie 1924 s-a prezentat, însoțit de doi preoți din protopopiat la Comisia
Agrară județeană din Zalău solicitând executarea împroprietăririlor conform legii, cerând:
„... grădina baronului Blomberg din mijlocul comunei pentru biserică și casa parohială din
Gârdani, grădina lui Babucai din mijlocul comunei pentru biserica din Uileac și schimbarea
grădinii din comuna Mânău cu altă grădină a lui Meizner…”, iar apoi solicita ca la împroprie41 Despre organizarea şi desfăşurarea manifestărilor prilejuite de comemorarea şi sfinţirea monumentului funerar
a lui Gheorghe Pop de Băseşti din 6 mai 1923, vezi „Gazeta de Duminecă”, Şimleul-Silvaniei, Anul IV, nr. 13 din 1
aprilie1923, p.1; nr. 17 din 29 aprilie 1923, p.1; nr. 18 din 6 mai 1923, pp. 1-2; nr. 19 din 13 mai 1923, pp. 1-2, inserate
şi în lucrarea coordonată de Dănuţ Pop, Mihaela Sabou, Daniel-Victor Săbăceag, Marea Unire şi Sălajul. Contribuţii
documentare, Ed. Caiete Silvane, Zalău, 2018, pp. 829-838.
42 Ibidem, ff. 132-133.
43 Vasile Indrean (1873-1946). Preot greco-catolic. A absolvit teologia la Gherla în 1901. Între 1903-1906 a slujit în
parohia Gaura, districtul Șomcuta Mare (azi localitatea se numește Valea Chioarului, jud. Maramureș), iar în perioada
1906- 1914 a slujit în parohia Motiș, Districtul Oarța. Între 1916-1940 a păstorit la Asuaju de Jos, districtul Băsești,
iar din 1930 districtul Silvania, fiind și notar al districtului, protopop onorar. După Dictatul de la Viena s-a refugiat
la Petroșani. A trecut la cele veșnice în 25 octombrie 1946, la vârsta de 73 de ani din care 45 dedicați preoției. Vezi
și Schematismus Venerabilis Cleri Dioecesis Szamosujváriensis graeci ritus catholicorum pro anno a Christo nato 1900,
Gherla, 1900, p. 256; Şematismul Veneratului Cler Român Unit al diecezei de Maramureş pe anul 1936, Baia Mare, 1936,
p. 79; „Unirea poporului”, Blaj, an XXVIII, nr. 46, 17 noiembrie 1946, p. 4.
44 S.J.A.N. Sălaj, fond Protopopiatul greco-catolic Cehu-Băsești, dosar 7/1878-1935, ff. 30-31.
45 Ibidem, dosar 9/1879-1948, f. 135.
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tărire să fie chemat fiecare preot, cantor și învățător din tract la fața locului46.
La toate acestea Comisia Agrară a făcut promisiuni solemne că toate se vor face după
dorința lor, însă părintele Achim afirmă: „…eu nu mă încred, din motivul că agronomul regional împreună cu judecătorul de ocol (este ungur) n-a făcut exproprierile după lege, rămânând pământ neexpropriat mii de jugăre în jur și așa nu ajunge, iar în finalul raportului
concluzionează că: „… oficianții de la reforma agrară sunt dedați la vorbe goale și la puțină
ispravă”47.
La doi ani de la numirea în funcţia de administrator protopopesc al districtului Băseşti, pentru meritele sale pe linie ecleziastică, în 29 mai 1926, episcopul Iuliu Hossu îl numea
pe Alexandru Achim protopop onorar, convins fiind că: „… această recunoştinţă a Noastră
îţi va fi îndemn pentru continuarea şi intensificarea activităţii ce o desvolţi spre mărirea lui
Dumnezeu şi a Bisericii sale sfinte”48.
Alexandru Achim a cochetat şi cu
politica. La 1 septembrie 1925 îi scria episcopului Iuliu Hossu că insinuarea domnului prefect al judeţului Sălaj contra sa este
neadevărată, iar procedura lui neonestă întrucât urmărea să-l scoată din lupta alegerilor înainte de vreme. Mai departe, relata
superiorului său, că: „astfel de apucături nu
permit nici chiar unui Prefect faţă de mine,
resping cu indignare acuza, care nu i-se şede
nici chiar unui Prefect ortodox”49.
A candidat din partea Partidului
Naţional Liberal la alegerile pentru Senat
din 10 iulie 1927, alături de vicarul Silvaniei
Emil Bran50, acestea fiind însă câştigate de
naţional-ţărănişti.
Începând cu anul 1927 a făcut parte din comitetul de conducere pentru Cultul Eroilor, în vederea organizării serbărilor naționale de la Hodod, din Ziua Eroilor. Președintă de
onoare a fost aleasă Elena Pop de Băsești, căsătorită Hossu Longin, președinte fiind desemnat
protopopul tractului Oarţa, Ilie Călăuz şi pretorul plasei Cehu Silvaniei, Iuliu Vaida, iar în
rândul membrilor îl regăsim şi pe protopopul Alexandru Achim din Băsești51.
Nu a avut parte de multă liniște în protopopiat, în perioada interbelică intervenind
problema lecticalului și a zilei de lucru pe care credincioșii din nordul Transilvaniei le datorau
preoților. Și, după Marea Unire și în părțile Băseștiului s-a făcut simțită revigorarea ortodoxiei.
Fără îndoială, unul dintre principalii săi opozanți, învățătorul Vasile Robu52, a fost un
om valoros, un dascăl ca la carte. S-a născut în 1898 la Oarța de Sus, în familia învățătorului
Petru Rob. Studiile primare le-a făcut „la școala tatălui său” și la Cehu Silvaniei, unde le-a
urmat apoi și pe cele cele gimnaziale. A absolvit Preparandia din Gherla în anul 1917, cu
calificativul „lăudabil”. După absolvire până în anul 1921 a funcționat la Școala din Bicaz, cu
bune rezultate. Putem considera că acele rezultate (au plecat din Bicaz la gimnaziu 6 viitori
funcționari, 6 învățători și un ofițer) au făcut să fie angajat la școala din „Mica Romă” a Co46 Ibidem, dosar 1/1841-1947, f.25.
47 Ibidem.
48 Ibidem, dosar 9/1879-1948, f. 153.
49 Ibidem, dosar 2/1854-1948, f. 161.
50 „Meseşul”, Zalău, anul III, nr. 25 din 9 iulie 1927, p. 3.
51 S.J.A.N. Sălaj, fond Protopopiatul greco-catolic Cehu-Băsești, dosar 31/1927-1944, f.1.
52 Valentin Băinţan, op. cit., p. 428, vezi şi Irineu Pop-Bistriţeanul, Băseştiul şi ilustrul său bărbat George Pop, Ed.
Carpatica, Cluj-Napoca, 1995, p. 88.
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drului, Băsești. Avea să slujească această școală cu devotament până
în momentul Dictatului de la Viena. A fost deosebit de activ, în cadrul
Asociației Învățătorilor Sălăjeni, a ținut multe prelegeri în organizarea
„Astrei”. Între 1938-1940 a fost numit subrevizor școlar pentru plasa
Cehu Silvaniei.
Ar fi rămas alături de ceilalți săteni, și după Dictat, i s-a impus
însă, dacă ar fi dorit să își continue meseria, să își aleagă o școală în jurul Balatonului, astfel că s-a refugiat în Vechiul Regat, alături de soție,
o moldoveancă din Covurlui, învățătoare și ea, venită prin repartiție
la Băsești. Sprijinit de jumătatea vieții și crescându-și cu greutăți cei
patru copii pe care i-a dăruit Dumnezeu până atunci, a locuit între
1941-1946 la Popești-Leordeni. Și-a dat măsura talentului de învățător
și acolo, distingându-se și prin colectele făcute în folosul armatei române.
Vasile Robu
La întoarcerea din refugiu și-a reluat menirea de dascăl în Băsești. Vremurile politice, schimbate radical după terminarea războiului, au făcut ca în 1950 să
fie nevoit să părăsească Băseștiul. Ultimii ani petrecuți în învățământ îl găsesc la Mânău, unde
rămâne până în 1958. La 1 septembrie 1959, fiind deja pensionar, i se găsesc mai multe vini:
instigare și atentat la ordinea de stat, deținerea de cărți subversive. Satu Mare, Botoșani, Văcărești, Gherla și Aiud sunt „popasurile” de recluziune, care i-au zdruncinat sănătatea. Eliberat
în anul 1964, având nevoie de îngrijire permanentă, a mai trăit până în 3 august 197053.
Tensiunile religioase din satele de sub Codru putem spune că pornesc în 8 octombrie
1926 când în parohia Asuaju de Sus a fost numit preotul Vasile Buda54. La 14 octombrie 1926
credincioșii greco-catolici din Asuaju de Sus, foarte agitați, solicită lui Alexandru Achim să
scrie Ordinariatului Diecezan să li se aducă preot, iar feciorul repausatului paroh Teofil Varna55, Victor, să elibereze casa parohială, totodată să fie scos din beneficiul anului de „respirie”.
Tatăl lui Victor (născut în 1902), Teofil Varna, văduv din 1910, repausase la 26 mai 1926. Pentru a forța lucrurile, „o seamă de inși a luat contact cu ortodocșii din Satu Mare”56. Răspunsul
nu întârzie să vină, în 16 octombrie episcopul Iuliu Hossu scriindu-i lui Alexandru Achim să
liniștească spiritele în Asuaju de Sus și să îi pună în vedere lui Victor Varna să elibereza casa
parohială și să își caute locuință în altă localitate, unde va beneficia de cât i-a mai rămas din
„folosința anului de văduvie”57. În aceeași zi Alexandru Achim notează că a îndeplinit întocmai ordinul venit de la Gherla, introducându-l în parohie pe noul preot, Vasile Buda. Spiritele
s-au liniștit, el vorbind personal și cu Victor Varna, care i-a promis că va părăsi locuința58.
Lucrurile au luat însă amploare, preotul Vasile Buda, paroh pe atunci la Poșta, districtul Mireșu Mare, solicitând în 6 noiembrie 1926 sprijinul lui Alexandru Achim, întrucât credincioșii i-au transmis că nu are ce căuta în Asuaju de Sus, iar parohia lui era scoasă la concurs.
Era în dubiu dacă „epistola” care i-a fost adresată a fost creația unui mirean sau a unui preot. I
se punea în vedere că nu va avea nici bir, nici zile de clacă din partea credincioșilor59. În 8 no53 Traian Rus, Povești din Țara Codrului, Ed. Teognost, Cluj-Napoca, 2013, pp. 362-365.
54 Vasile Buda (1884-?). Preot greco-catolic. A fost hirotonit în anul 1910. În 1914 slujea în parohia Ungureni, districtul Târgu Lăpuș. În 1925 slujea la Poșta, districtul Mireșu Mare. Avea să slujească la Asuaju de Sus, cel puțin până
în anul 1932. Vezi Şematismul Veneratului Cler al Diecezei greco-catolice Române de Gherla pe anul 1914, Gherla, 1914,
pp. 71, 305; Şematismul Veneratului Cler Român Unit al diecezei de Maramureş pe anul 1932, Baia Mare, 1932, p. 59.
55 Teofil Varna (1875-1926). Preot greco-catolic. A absolvit teologia la Gherla. Hirotonit în anul 1901. A slujit la Inău,
districtul Noţig, Someș-Odorhei, parohie rămasă vacantă în urma decesului socrului său, protopopul Gabriel Cherebețiu, iar din 1924 la Asuaju de Sus, luându-i locul tatălui său, protopopul Alexiu Varna. A fost foarte activ pe plan
cultural-naţional, fiind membru pe viaţă al Despărţământului Jibou al „Astrei”.
56 S.J.A.N. Sălaj, fond Protopopiatul greco-catolic Cehu-Băsești, dosar 30/1926-1929, f. 1.
57 Ibidem, f. 2.
58 Ibidem, f. 2v.
59 Ibidem, f. 3.
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iembrie 1926 Alexandru Achim îl liniștea pe Vasile Buda, promițându-i că va „coase cojocul”
chiar el celor câtorva „capete serbede”, și că în Asuaju de Sus „sunt mulți oameni de treabă”. De
asemenea, recomanda să nu se scrie la superiori pentru orice „nimicuri”. Și încheia „Tărie și
curaj! Încodată Vă zic garantez de bine!”. Se adresa tot în 9 noiembrie și directorului școlii din
Asuaju de Sus, Eugen Șimonca, de această dată, pe un limbaj cazon, cât se poate de elocvent:
„Ați fost soldat! Știți ce-i porunca! Deci nici biserica nu poate exista fără supunere! Judecați!
Ce ar fi dacă poporul ar ști că poate face cum vrea? Nu există altă cale decât cea corectă și aceia
e supunerea și primirea. În preot se caută preotul și nu laicul. În numele bisericii și a fericirii
Dvoastre Vă rog să liniștiți poporul și să conlucrați la mutarea noului preot al Dvoastre”60.
În 30 ianuarie 1928 parohul din Băița, George Maior61 îi scria lui Alexandru Achim
despre agitațiile pe care le făcea în sat învățătorul din Săliște, Emil Ghițiu, aducând elogii ortodoxiei62. Parohul din Odești, Vasile Gavriș îi scria în zilele următoare, la 1 februarie 1928, învinuindu-l și el pe învățătorul ortodox din Băița63. În aceeași zi Alexandru Achim se adresează
Episcopiei, semnalând agitațiile iscate de învățătorii neuniți, „presărați în aceste comune” (din
Codru, n.n.), dar nu singuri, ci „în conțelegere cu dascălii uniți”. Încheie: „Ținându-mi de
datorința de a Vă încunoștiința despre primejdia ce amenință biserica noastră, Vă rog Ilustrisime ca pe cale confidențială să recercați pe D. Prefect Dr. Ossian, ca să ieie măsuri împotriva
acestui descreerat”64. În aceeași zi i-a scris și prefectului dr. Ioan Ossian, sugerându-i că Emil
Ghițiu, în pericol de a fi „demisionat” din postul de învățător, se dorea ajuns preot ortodox în
zonă65.
În luna februarie a anului 1928 protopopul Alexandru Achim a mobilizat parohiile pe
care le administra să țină adunări și să întocmească proteste contra legii cultelor, preconizată
de către ministrul de resort, Alexandru Lapedatu66.
În 3 februarie 1928 George Maior îi scrie din nou lui Alexandru Achim, de data aceasta avansând numele încă unui lider al răzvrătiților, Adrian Pop din Băsești67. A doua zi Alexandru Achim se adresa Episcopiei, garantând că el va face ordine în Băița, cerând însă ca parohul
George Maior să fie mutat la Mânău, pentru că „este bătrân și nu mai poate administra parohia Băița”68.
La 25 februarie 1928 a avut loc la Ariniș o consfătuire a preoților din protopopiatul
Băsești, la care au luat parte preoții Ioan Bancoș, Simion Pop, Aurel Drăgan, Gheorghe Gavriș,
Vasile Merlaș, Ioan Coste, Vasile Buda, Vasile Indrean și protopopul Alexandru Achim, la
sfârșit semnând o adresă către episcop „cu scopul de a pune stavilă și a curma starea agitată
a poporului dreptcredincios din părțile de sub Codru - durere, agitat de cătră dascăli uniți și
neuniți - pentru competințele legale ce le-o avut preoții până acuma, cu venerațiune Vă rugăm
Să interveniți la Domnul Ministru al Cultelor, ca de azi înainte prin despăgubire dela Stat, toate competințele preoțești să se șteargă”. Preciza acest grup de preoți că vor dovedi că „își iubesc
țara cu fapta nu cu gura”69.
60 Ibidem, f. 4.
61 George Maior (1862-1936). Preot greco-catolic, s-a născut la Cehu Silvaniei. A absolvit liceul la Sighet în anul 1884. Teologia a absolvit-o la Gherla în 1888, an în care a și fost hirotonit. Din 1889 a fost administrator al parohiei Nadișu Românesc,
cel puțin până în anul 1903 A slujit multă vreme la Băița, cel puțin din anul 1906. Între 1930-1932 slujea la Tămășești, distr.
Băsești, acolo unde avea să și repauseze. Vezi Schematismus Venerabilis Cleri Dioecesis Szamosujváriensis graeci ritus catholicorum pro anno a Christo nato 1900, Gherla, 1900, pp. 197, 314; Şematismul Veneratului Cler al Episcopiei Române-Unite
de Gherla pe anul Domnului 1930, Gherla, 1930, p. 66; Şematismul Veneratului Cler Român Unit al diecezei de Maramureş pe
anul 1936, Baia Mare, 1936, p. 162.
62 S.J.A.N. Sălaj, fond Protopopiatul greco-catolic Cehu-Băsești, dosar 30/1926-1929, ff. 5 r.-5 v.
63 Ibidem, f. 6.
64 Ibidem, f. 7.
65 Ibidem, f. 8.
66 S.J.A.N. Sălaj, fond Protopopiatul greco-catolic Cehu-Băsești, dosar 32/1928.
67 Ibidem, dosar 30/1926-1929, f. 9.
68 Ibidem, f. 10.
69 Ibidem, f. 11.
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În aceeași zi Alexandru Achim îi scria prefectului: „Domnule Prefect! Satele de sub
Codru sunt instigate ca să nu plătească bir și ziua de lucru la preoți. Instigatorii sunt, Vasile
Robu învățător din comuna Băsești și Emil Ghițiu din comuna Odești, învățător în Săliște. vă
rugăm Să luați măsuri, ca pacea satelor să fie restabilită, iar cei vinovați să fie puși la locul lor.
Ariniș, la 25 Februarie 1928”70.
În ziua următoare, 26 februarie 1928, George Maior din Băița scrie protopopului despre faptul că credincioșii se pregăteau să-i ceară renunțarea la „competințele preoțești” și va
fi pace, altfel vor trece la ortodoxie71. Alexandru Achim simte că „tulburările sunt mari!” și se
adresează în 27 februarie atât Prefecturii Sălaj, precizând că a făcut demersuri pentru liniștirea
situației la Prefectură, la Ministrul Instrucțiunii Publice și la mai mulți deputați, cât și Episcopiei72.
În 5 martie 1928 are parte de tulburare și în parohia Someș Uileac, unde slujea preotul
Ioan Coste. Aici pomenește de învățătorii care tulbură liniștea, la numele lui Mihai Rob adăugându-le pe cele ale lui Paul Miclea, Șenchea și Hovrati73.
La 23 martie se adresează Episcopului Iuliu Hossu cerându-i ca timp de câteva duminici să trimită un predicator bun la Băsești, el fiind nevoit să meargă prin satele protopopiatului pentru a potoli furtuna. Vasile Robu era acuzat că ziua și noaptea lucrează pentru a trece
cât mai mulți credincioși la neuniți. Îi răspunde vicarul Octavian Domide, cerându-i să aleagă
protopopi și preoți, buni oratori, din împrejurimi, iar dacă a fi o primejdie mai mare să ceară
Pre Veneratului Ordinariat să se țină în parohie sfinte misiuni poporale74.
În 19 aprilie 1928 le solicita preoților Ioan Coste, Vasile Gavriș și Ioan Bancoș ca în
data de 22 aprilie să fie prezenți la ora 7 în parohia Băița pentru a împiedica trecerea la neunire
a Băițenilor. Îi chema militărește chiar: „Veniți să luptăm împreună!”75.
În 22 aprilie învățătorul Vasile Robu a mers la Băița însoțit de câțiva preoți ortodocși:
Ioil Ghiruțan protopop în Unguraș, Vasile Fărcaș preot în Jac, Emil Miclea preot în Baica și
Simeon Curea preot în Zimbor. Și învățătorul Leahu din Băița a sprijinit mișcarea răzvrătiților, nu putea lipsi nici învățătorul Ghițiu. Alexandru Achim și preoții din protopopiat au fost
ajutați de către trimisul Episcopiei, dr. Gheorghe Bob. În 25 aprilie Alexandru Achim îi scria
Prefectului, înfățișându-i evenimentele76. Trimisul episcopiei, profesor la Gherla, a mai rămas
în tract câteva zile, în 30 aprilie urmând să fie prezent la adunarea protopopială de la Asuaju
de Jos77.
Lucrurile se precipită, în 2 mai 1928 un număr de 140 de credincioși din Odești amenințând că trec la neunire. Nu îl mai voiau sub nicio formă pe preotul Vasile Gavriș. Alexandru Achim scrie epsicopului78. În Băița preotul ortodox Emil Miclea deja se instalase79.
La 9 mai 1928 Achim îl invita pe vicarul Emil Bran ca în ziua de 13 mai să meargă
în parohia Băița pentru a lua măsuri împotriva preoților neuniți care de trei săptămâni s-au
stabilit în comună, fac propaganda subversivă confesională și vor să ia cu forța biserica și casa
parohială80.
Vicarul Emil Bran îi scrie: „Veștile ce am primit despre tulburările din Băița m-a atins
foarte dureros din mai multe considerațiuni. 1/ Că le-am fost preot 8 ani și jumătate. 2/ Că
nu am fost anunțat la timp, chiar la început când s-au dat pe față uneltirile propagandiștilor,
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ca să fiu luat cuvenitele măsuri contra lor, cum
am făcut într-un asemenea caz la Inspectorat
și chiar în Ministerul de Instrucție”. Îl ruga pe
Alexandru Achim să facă tabele cu lista nemulțumiților din parohii81.
În 13 mai 1928 Alexandru Achim îi introduce în parohii pe Emil Marchiș la Băița și pe
George Maior în Tămășești. Lucrurile păreau
liniștite, din punct de vedere al trecerii la ortodoxie. Zarvă mai era doar la Odești82.
La 14 august 1928 prefectul Emil Lobonțiu
îi scrie, printre altele: „Credem că este timpul
suprem ca toate curentele anarhice, aibă ele ori
și ce formă, politică, religios-sectară, sau chiar
bolșevism, trebuesc să dispară, iar autoritățile
menite să propage pacea, iubirea aproapelui,
încrederea în vitalitatea neamului și Statului
nostru”83.
În 26 august Achim scrie episcopului, precizându-i că Emil Marchiș nu va ocupa parohia
Băița, iar George Maior se mulțumește cu Tămășeștiul, dar nu are unde locui84. La Odești
evenimentele au continuat și în luna septembrie. În 27 septembrie Alexandru Achim se
adresa oficiului parohial Odești, avertizând că
unii credincioși vor să treacă la ortodoxie, fostul învățător Ghițiu urmând a le fi preot fără nici
o plată85.
La 1 octombrie preotul Vasile Gavriș raporta că în chestiunea trecerilor la neunire, cei
rătăciți aproape toți promit revocarea insinuărilor86. La 2 octombrie Achim îi scrie episcopului că împreună cu Clarisimul domn Dr. Demetriu Manu, în 1 și 2 octombrie, au fost la fața
locului, în parohia Odești, pentru cercetarea cauzelor trecerii a 32 persoane la neunire, pentru
a împiedica aceste treceri și aplanarea divergențelor dintre preoții locali și popor. În schimbul
renunțării și pentru pacea definitivă, cei nemulțumiți au pus următoarele condiții: 1. Părintele
Vasile Gavriș să nu mai fie paroh în Odești și să se mute imediat în casa lui proprie; 2. Să fie
numit preot nou la Odești; 3. Părintele Gheorghe Gavriş să fie transferat la altă parohie; 4.
Convenţiunea din primăvară să fie aprobată de episcop şi un exemplar să fie dat poporului şi
5. Să se facă alegere nouă de curator şi să-şi aleagă poporul alt cantor după plac87.
La 5 octombrie 1928 Episcopul Iuliu Hossu îl invita pe Dumitru Manu, profesor la
Academia de Teologie din Gherla să se deplaseze din nou în parohia Odeşti88 pentru îndeplinirea condiţiilor, însă în comunitatea din Odeşti agitaţia continuă. Comuna e împărţită în
două partide. O partidă majoritară, îmbărbătată de Vasile Gavriş face listă, ca să-l ceară din
nou de preot, iar cealaltă partidă crescută la număr se pregăteşte să treacă la neunire. Din
cei 33 inşi insinuaţi pentru trecere au renunţat 26, ceialalţi stau pe loc din cauza tulburărilor.
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Achim solicită episcopului să numească preot nou la Odeşti89. După ce la 20 octombrie Iuliu
Hossu îi cerea lui Achim ca fără amânare să-l someze pe Vasile Gavriş să evacueze locuinţa
parohială şi să se abţină de la orice amestec în afacerile parohiale90, la 30 octombrie 1928 îl
reabilita pe Onoratul Vasile Gavriş la parohia Odeşti, după ce credincioşii din Odeşti care
au făcut insinuări de trecere au revenit cu toţii şi după ce toţi credincioşii din Odeşti îl cer pe
părintele Vasile Gavriş91.
În 3 decembrie 1928 Emil Bran, vicarul foraneu al Silvaniei, îi aducea la cunoştinţă
protopopului Alexandru Achim că Episcopul s-a convins că toate agitaţiile din parohiile tractului Băseşti sunt alimentate de învăţătorii acelor sate care desfăşoară o activitate de anarhizare
a sufletelor şi că a binevoit a dispune cauza prefectului pentru a lua măsurile ce se impun92.
La 11 decembrie 1928 protopopul Alexandru Achim relata Vicarului despre „starea
de credinţă” a poporului din tractul Băseşti afirmând: „... spiritele sunt agitate pe zi ce merge
mai mult. Acuma nu au de lucru cu preoţii ci s-au apucat de notari şi primari”. Dascălul Emil
Ghiţiu din Sălişte ani de-a rândul a instigat poporul contra primarului Vasile Sălăjan, care
apoi l-a dat pe mâna justiţiei. S-a dovedit că acest dascăl, care un an de zile a tulburat pacea
Odeştilor, Băiţei şi Săliştei fără nicio intervenţie din partea autorităţilor, este un om necinstit
însuşind banii care erau meniţi pentru treburi şcolare. Celor care vor trece la ortodoxie le
promite 1.000 lei de cap şi 5 jugăre pământ din moşia Doamnei Elena din Băseşti93. Un alt caz
s-a întâmplat în Băseşti în 9 decembrie, când poporul înfuriat l-a scos din oficiu pe notarul
Chiş Cornel, i-au luat banii şi l-au provocat să părăsească comuna. Capul răutăţilor şi cel care
a întărâtat poporul era învăţătorul Vasile Robu din Băseşti, chiar el în persoană a mers asupra
notarului cu consilierii atacându-l. Achim era convins că atacul poporului asupra notarului
era urmarea firească a agitaţiilor făcute de Robu, care timp de 8 luni a agitat poporul contra
preoţilor, contra primarului şi notarului. Achim considera că, dacă s-ar face anchetă serioasă,
dacă s-ar asculta oamenii sub jurământ, s-ar dovedi că poporul este victima unor agitaţii clandestine îngrozitoare. A cerut anchete în câteva rânduri, însă fără rezultat. În comuna Băiţa era
linişte94.
Protopopul Achim prezintă din nou prefectului evenimentele din zonă la 14 decembrie 1928 atrăgând atenţia asupra modului cum ştie poporul să-şi facă dreptate, aducând în
discuţie cazul notarului de la Băseşti spunând: „…DVoastre sunteţi datori a cerca şi cauza
acestor sculări, aveţi datorinţa ca pe aceia cari au contribuit mai înainte la stările insuportabile
din acest ţinut să-i puneţi la locul lor”. Apoi îl ruga pe prefect, ca la ancheta din 18 decembrie
să vină chiar El în persoană să cerceteze nemulţumirile avertizând că: „de la cele întâmplate la
Băseşti până la revoluţie e numai un pas”95.
La 12 februarie 1929 Iuliu Hossu îi cerea lui Achim un raport despre - „cum se poartă
şi ce ţinută are învăţătorul Vasile Robu din Băseşti”96, la care protopopul Achim răspundea în
15 februarie: „… dascălul Rob Vasile din Băseşti pe faţă nu agită acuma ci numai în ascuns
prin câţiva Băsăşteni grupaţi în jurul lui…”. Poporul aţâţat s-a răsculat contra notarului pe
care l-a alungat din oficiu, iar mai târziu a alungat şi primarul. Mai departe, amintea că Ilustra
Doamnă Elena în ziua de 1 Decembrie 1928 a plâns toată ziua pentru ofensa care i-a făcut-o,
iar despre starea lui afirma: „Mie îmi joacă creerii de marea grije pentru acest ţinut care misa încredinţat spre grijire, am adus jertfe colosale pentru binele bisericii în nădejdea că vor
înceta tulburările şi neodihniţii se vor urî cu tentaţiunile lor mârşave. Nervii îmi sunt atacaţi
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de dezechilibrul alor 10 luni continue, fără să am mângâierea de a nu vedea pericol în viitorul
apropiat. Firea mea, în valurile acestea tulburi mă tem că mă va duce la o catastrofă, atacurile
diavolilor împotriva bisericei noastre blânde mă revoltă până la nebunie şi mi-să face cu o idee
fixă, de care nu pot scăpa. Aşi abzice de postul onorific, însă îmi ard obrajii de ruşine şi nu mă
lasă conştiinţa să părăsesc postul când e mai mare primejdia”97.
Printr-o altă adresă Achim îl ruga pe episcop să ia măsuri ca dascălii din Băiţa, Sălişte
şi Băseşti să fie transferaţi în alte părţi98. La 19 februarie 1929, Achim era invitat să raporteze
dacă acuzele împotriva învăţătorului Vasile Robu, în caz de cercetare şi anchetă le va putea
proba prin martori. Apoi i se aducea la cunoştinţă că numitul învăţător, fiind definitivat, nu
putea fi transferat numai pe cale disciplinară99. La 26 februarie 1929, Alexandru Achim raporta episcopului Iuliu Hossu că poate să dovedească cu martori contra lui Rob Vasile învăţător
în Băseşti următoarele: 1) A zis despre Gheorghe Pop de Băseşti în faţa lui că n-a fost decât un
despot şi tiran. Despre Doamna Elena a zis că nu dă pe Ea un scuipat pentru că nu şi-a ţinut
cuvântul; 2) A agitat poporul să nu plătească bir şi ziua de lucru la preoţi; 3) Banii incurşi din
suprasolvirile petrecerilor din Băseşti nu i-a depus la banca „Codreana” conform obligamentului…; 4) A bătut satele, ca pe oameni să-i treacă la ortodoxie; 5) A agitat consiliul comunal
contra fostului notar Ioan Huban şi contra primarului Rus Petre100. Mai departe, părintele
Achim nominaliza martorii care pot confirma acuzele aduse împotriva învăţătorului din Băseşti, amintind că în anul 1928 Ilustra Doamnă a cerut anchetă de la Dl. Ministru Anghelescu,
însă inspectorul de la Oradea Dan, a muşamalizat-o, nici n-a făcut anchetă, nici ascultarea
martorilor, iar ancheta făcută prin Prefectură s-a împotmolit.
În 9 aprilie 1929, Prefectura judeţului Sălaj îl înştiinţa cu adresa nr. 5509 pe protopopul Alexandru Achim că, în urma raportului său, instituţia a fost sesizată de Î.P.S. Episcopul
Gherlei pentru a introduce o anchetă împotriva învăţătorului Vasile Robu din Băseşti101. De
asemenea, era rugat să comunice numele martorilor pentru a-i putea invita la cercetare.
La 24 aprilie 1929 episcopul Iuliu Hossu îi comunica lui Alexandru Achim că ancheta
dispusă contra învăţătorului Vasile Robu a fost fixată pentru ziua de 29 aprilie şi va fi executată
de subprefectul judeţului Sălaj, dr. Iuliu Pop102.
În 29 aprilie 1929 în localul Preturii din Cehu Silvaniei sub conducerea subprefectului
Dr. Iuliu Pop, în prezenţa revizorului şcolar Ioan Mango şi a notarului judeţean Alexiu Lob, se
desfăşoară ancheta dispusă împotriva învăţătorului Vasile Robu din comuna Băseşti103. Se prezintă protopopul Alexandru Achim care confirmă că adresa Episcopiei este bazată pe raportul
său, că acel raport conţine acuzaţiile aduse şi pe care le susţine, apoi solicită audierea acuzatului după care martorii indicaţi vor fi ascultaţi. Vasile Robu se dezvinovățește, acuzându-l pe
Alexandru Achim că l-a persecutat deoarece a trecut la ortodoxie și pentru că a înființat la
Băsești o Bancă Populară104.
Martorii nu aveau știre de ațâțarea învățătorului Vasile Robu împotriva protopopului
Alexandru Achim, fostul primar al Băseștiului, Petru Rus în schimb avea impresia că Vasile
Robu era cel care a dat tonul răzvrătirilor105.
Cei doi, Alexandru Achim și Vasile Robu s-au declarat pentru clasarea cauzei și păntru împăciuire106.
97 Ibidem, f. 66 v.
98 Ibidem, f. 66 r.
99 Ibidem, f. 67.
100 Ibidem, f. 68.
101 Ibidem, f. 69.
102 Ibidem, f. 71.
103 S.J.A.N. Sălaj, fond Prefectura județului Sălaj, Subprefect-Administrative, dosar 994/1929, f. 13.
104 Ibidem, ff. 13-14.
105 Ibidem, f. 15.
106 Ibidem, ff. 17-18.
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În cauză intervine și subprefectul județului Bihor,
Vasile Oros, pretor la Cehu Silvaniei în anul 1928, care afirmă despre învățătorul Vasile Robu că este „fără de nici o
autoritate în comună și de un temperament arțăgos”107. Prefectura județului Sălaj a luat notă de această declarație, dar
„Fiind chestiunea rezolvată pe cale pacinică, alte dispozițiuni nemaireclamând - se va pune în arhivă”108.
La 1 august 1930 Alexandru Achim a fost numit
protopop al tractului Băsești și asesor consistorial109. După
înființarea Episcopiei de Maramureș, protopop al districtului Silvania a fost numit Ilie Călăuz. Districtul număra nu
mai puțin 25 de parohii şi 13 filii, comasate fiind mai multe
parohii din fostele protopopiate Băsești, Oarța și Noţig. Parohul de Băsești, Alexandru Achim, protopop emerit, avea
funcția de defensor și fisc în cadrul districtului110.
Alexandru Achim a fost unul din iniţiatorii ridicării monumentului de la Hodod. Imediat după luptele de la
Hodod, comandantul gardiștilor români din plasa Cehu,
Dr. Mihai Pop, avocat și senator în primul parlament al României Mari, împreună cu protopopul tractului Băsești, Alexandru Achim, președintele Consiliului Național Român din
Băsești, au lansat o listă de contribuție publică pentru ridicarea unui monument la Hodod.
Banii care s-au strâns prin această colectă au constituit baza ridicării monumentului, la care au
contribuit apoi multe alte persoane, printre care o sumă considerabilă a fost donată de Elena
Hossu-Longin, fiica lui George Pop de Băsești.

Monumentul de la Hodod111

Ridicarea efectivă a fost coordonată de protopopul Ilie Călăuz, președintele executiv
al Societății Cultul Eroilor de la Hodod, iar Serbarea pentru sfințirea monumentului a avut loc
în ziua de 21 mai 1931, de Ziua Eroilor.

107 Ibidem, f. 19.
108 Ibidem, f. 18v.
109 „Curierul creștin”, Gherla, an XII, nr. 15, 1 august 1930, pp. 2-3.
110 Şematismul Veneratului Cler al Eparhiei Greco-Catolice Române a Maramureşului pe anul 1932, Baia Mare, Tipografia „Dacia”, 1932, p. 59.
111 S.J.A.N. Sălaj, Colecţia personală Leontin Ghergariu, dosar 181, f. 1.
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Parastasul, celebrat la dezvelirea monumentului ridicat în amintirea
soldaţilor români căzuţi în comuna Hodod, jud. Sălaj, la 21 mai 1931112

A fost unul dintre principalii organizatori ai sfințirii monumentului eroilor din Băsești, căzuți în război pentru reîntregirea neamului din 15 august 1934, alături de Elena Pop
Hossu Longin și învățătorul Vasile Robu, semn că relațiile cu dascălul din sat au fost restabilite113. Monumentul construit în anul 1934 a costat suma de 20.000 lei din care 12.000 lei au fost
achitaţi de comună, iar 8.000 lei de Societatea „Cultul Eroilor” care a furnizat monumentul.
Comuna a mai contribuit în natură prin prestaţie în valoare de cca 5.000 lei114. Și de această
dată în fruntea activităților de organizare a fost protopopul emerit Alexandru Achim115.

Monumentul Eroilor din Băseşti116

112 Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj-Napoca, Colecţia Francisc Hossu-Longin, manuscrise sertar
275, ff. 57r .- 57v.
113 Traian Rus, Povești din Țara Codrului, vol. II, Ed. Teognost, Cluj-Napoca, 2015, pp. 204-206.
114 S.J.A.N. Sălaj, fond Prefectura județului Sălaj, Cartea de Aur, 1937, ff. 42-43.
115 Valentin Băinţan, op. cit., p. 358.
116 S.J.A.N. Sălaj, fond Prefectura județului Sălaj, Cartea de Aur, 1937, f. 43.
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Participanţi la inaugurarea Monumentului eroilor de la Băseşti
(15 august 1934)117

Poate că patriotismul său l-a definit chiar el prin niște frumoase cuvinte: „Mama
noastră nu poate fi decât patria noastră și pentru înălțarea ei trebuie să muncim pentru binele
și fericirea ei și să luptăm pentru apărarea ei să ne jertfim”118.
Încheiem acest material dedicat lui Alexandru Achim, tot cu o relatare despre formația sa de militar, de om disciplinat am fi tentați să conchidem noi. O contemporană a lui,
Lucreția Pop, în vârstă de 94 de ani, când a fost intervievată, locuitoare în Băsești, nr. 248, îi
mărturisea lui Traian Rus despre protopopul Achim: „Mare om. Mni-o povestit tătuca ce-o
făcut în 19, după Unire. Dumnealui o apărat Băsăștiu și tăte satele asté de unguri. O fost comandantu gărzii de-aici, pă care u-o făcut armată. O fost la Cluj și-o adus on camion de arme
și gloanță și i-o potoptit pă ungurii care s-o fost aciuată în Stremț și tăt atacau Băsăștiu. Când o
fost înmormântarea li Gheorghe Pop tăt dumnealui o fost cu paza. Nu s-o făcut nimnică fără
voaia dumnealui în Băsești. O fost și popă și militar”119.
Alexandru Achim a trecut la cele veșnice în 27 aprilie 1935120. Prin tot ceea ce a făcut
în viață, putem spune că s-a constituit într-unul dintre exponențialii „preoți-ostași” din istoria
românilor care au înfăptuit România Mare.

Daniel-Victor Săbăceag
Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Sălaj, RO
sabaceag_daniel@yahoo.com
Viorel Câmpean
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117 S.J.A.N. Sălaj, Colecţia personală Leontin Ghergariu, dosar 181, f. 3, fotografie inserată şi în lucrarea lui Valentin
Băinţan, op. cit., p. 391.
118 Irineu Pop-Bistriţeanul, op. cit., p. 71.
119 Traian Rus, op. cit., p. 210.
120 Şematismul Veneratului Cler al Eparhiei Greco-Catolice Române a Maramureşului pe anul 1936, Baia Mare, Tipografia „Dacia”, 1936, p. 162.
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PERSONALITĂȚILE CULTURALE DIN JURUL BĂNCILOR ROMÂNEȘTI DIN CLUJ
ÎN PERIOADA INTERBELICĂ
Septimiu MOGA
Abstract: Since the foundation of the first Romanian bank of Transylvania by Visarion Roman
in 1871, its founders wanted to use a significant part of its income for the material and spiritual
development of the Romanian population from Ardeal, imitating the Saxon banks. The work of
Albina Bank and later of the other Romanian banks which gravitated around it, had progressed
in a strong relation with the ASTRA from Sibiu, gathering the little cultural elite of Ardeal
around it. Personalities of the culture had been directly or indirectly involved in the banking
activity. During a couple decades in which the Transylvania’s Romanian financial system had
developed, the banks did not manage to create a contingent of banking specialists that would be
large enough for their needs. As a consequence they continued called on cultural personalities,
clergies, teachers and lawyers.
After the Great Union the central point of the banking movement, of the political and
cultural activities had gradually moved from Sibiu to Cluj. Here two important Romanian
banks: the Agrarian Bank and the Industrial and Commercial Central Bank started to function
together with Economul and Vatra. Some personalities of Ardeal had continued gravitated
around those banks. The elites had a major role in promoting those banks and in strengthening
the trust of the Romanian population of Cluj and Transylvania. They did so despite there was a
strong and aggressive competition not only in the old kingdom but also in the banks owned by
the minority of Ardeal.
Keywords: Transylvania, Romanian banks from Transylvania, Cluj, ASTRA, cultural
personalities.
Crearea sistemului bancar românesc din Transilvania a fost, după cum arată studiile
întreprinse asupra acestui subiect, în special cele care analizează acest domeniu până la
Marea Unire, un proces în mare parte generat și susținut de intelectualitatea românească din
Transilvania care a pus în evidență potențialul economic al populației românești din interiorul
arcului Carpatic1. Centrul de gravitație în jurul căruia s-au format și au funcționat băncile
românești din Ardeal a fost Banca Albina, constituită de Visarion Roman, un economist
autodidact din zona Sibiului, susținut de capitalul și autoritatea familiei Mocioni din Banat.
Odată cu Banca Albina, în spațiul Transilvan are loc un proces lent de creare a unei osmoze
între forța economică reprezentată pe de-o parte de micii agricultori și comercianți români
sau magnați precum cei din familia Mocioni și pe de altă parte, intelectualitatea din jurul
asociației ASTRA. De asemenea, în întreprinderea bancară transilvană un rol important l-a
jucat și biserica ortodoxă și cea unită cu Roma.
Chiar dacă, mitropolitul Andrei Șaguna nu a fost tocmai un susținător a lui Visarion
1 Vasile Dobrescu, Sistemul de credit românesc din Transilvania: 1872-1918, Ed. Universității Petru Maior, Târgu
Mureș, 1999, p. 23.
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Roman în demersul său economic2, odată cu reușita Băncii Albina, și în anii ce au urmat
înființării băncii sibiene, ambele biserici românești au fost printre cei mai importanți susținători
financiari și cu resurse umane a băncilor ardelene. Clujul, a fost cuprins și el în procesul de
extindere a sistemului de credit românesc, cele două bănci vechi românești (Economul și
Vatra), au fost finanțate și chiar conduse de către prelați din ambele confesiuni3. Băncile nu
au oferit clienților lor, de-a lungul timpului, doar finanțare ci și suport tehnologic și educație
financiară dar mai ales au creat premisele unui sprijin al activității agricole și antreprenoriale.
Biserica, prin școlile sale, indiferent de nivelul de predare, oferea inclusiv cursuri
antreprenoriale alături ce cele legate de dogma religioasă, după cum descrie Lucian Blaga
experiența sa la seminarul teologic de la Oradea4, el fiind unul dintre exponenții reprezentativi
ai intelectualității transilvane, și care a fost nu doar un filozof, poet, dramaturg, ci în anii
1930 a fost prezent și în consiliul de administrație a unei băncii clujene5. Totodată, biserica a
fost ancorată puternic în viața cotidiană a țăranului român și în formarea tinerei generații în
spiritul corectitudinii și prudenței, fapt care i-a conferit un capital de încredere semnificativ
băncilor, dar a format și o etică corectă a debitorului, elemente extrem de importante în
activitatea de bancă. Acesta este motivul pentru care numeroase personalități ale clerului au
fost implicate activ, la cel mai înalt nivel în activitatea de bancă.
Totodată sunt de evidențiat două mari personalități, care au reușit să întrețină
plăpânda mișcare a băncilor românești: în primul rând a lui Partenie Cosma6, un specialist
în drept, care a reușit să răspândească curajul către românii de pe tot cuprinsul Transilvaniei
de a constitui bănci cu și pentru marea comunitate românească7 ce nu numai că a oficializat
sistemul de rețea a băncilor românești dar a dat curajul unui contingent tot mai mare al
elitei românești de a se implica activ în astfel de activități. Un rol important în dezvoltarea
sistemului de rețea l-a avut economistul Ion Lapedatu, care, în calitatea sa de specialist a fost
un ferment important în crearea asociației bancare Solidaritatea. Această asociație a reușit
crearea unui sistem comun de evidență și control al operațiunilor. Un sistem unic de evidență,
a fost implementat și dezvoltat la nivel național doar după crearea Consiliului Superior Bancar
pe lângă Banca Națională a României, după 1934, proces în care un cuvânt important l-a avut
și ilustrul economist8 în calitatea sa de membru al conducerii băncii de emisiune. Tot lui Ion
Lapedatu i se datorează formarea primului institut ardelean de asigurări9.
Decizia Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia de la 1 Decembrie 1918, nu a
reprezentat pentru Cluj și momentul eliberării, dimpotrivă, în data de 19 decembrie în fața
Băncii Economul, murea tânărul Octavian Petrovici la numai 19 ani. Banca era în acel moment
și sediul Senatului național român din Transilvania. Acest for de coagulare a intereselor
românești din zonă a fost condus de doi dintre reprezentanții puțin numeroasei intelectualități
românești din capitala Transilvaniei, și anume Amos Frâncu și Emil Hațieganu10. Institutele
Economul, Vatra și Vlădeasa erau singurele instituții de credit românești din Cluj, ultima
2 Mihai Drecin, Banca Albina din Sibiu: instituție națională a românilor transilvăneni 1871-1918, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1982, p. 45.
3 Mihai Drecin, Vasile Dobrescu, Kakucs Lajos, Istorie financiar-bancară. Vol. 1: Studii asupra băncilor românești din
Transilvania: (1867-1918), Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1996, p. 92.
4 Lucian Blaga, Hronicul și cântecul vârstelor, Ed. Humanitas, București, 2018, p. 209.
5 Arhivele Naționale Serviciul Județean Cluj (în continuare ANCJ), Fond Banca Centrală pentru Industrie și Comerț,
inventar. 179, dos. nr. 1., ff. 1-97.
6 Mihai Drecin, op. cit, pp. 83-84.
7 Ibidem, p. 128.
8 Victor Slăvescu, Banca Albina din Sibiu: cea mai însemnată întreprindere financiara din Transilvania, București,
Institutul de Editură Reforma Socială, 1919, pp. 65-66.
9 Mihai Drecin, op.cit., p. 142.
10 Arhivele Naționale Serviciul Județean Cluj, Fond Banca Economul, nr. 113, Inventar 52, cota 114, ff. 339- 358 și
Fond personal Amos Frâncu, nr. 226, inventar 223, cota 18, ff. 1-4.
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urmând să-și mute activitatea la Huedin11. Amos Frâncu și Elie Dăianu au fost personalitățile
marcante ale băncilor clujene până la 1918. Cele două personalități au avut mult de suferit în
special după intrarea României în Primul Război Mondial alături de Antantă. Primul a fost
arestat și eliberat după puțină vreme, dar a fost suficient pentru a perturba grav activitatea
băncii, și așa pusă în dificultate de deschiderea noului front. Acest eveniment a determinat
deopotrivă Banca Economul, la fel ca multe alte bănci din Transilvania să-și mute o parte din
valori la Budapesta. Ulterior, cei doi conducători ai băncii au fost scoși practic de la conducere,
Elie Dăianu fiind întemnițat iar Amos Frâncu încorporat în armată austro-ungară. Deși
aflat la Praga pentru îndeplinirea misiunii sale în armata Austro-Ungară, Amos Frâncu a
desfășurat o intensă activitate în folosul institutului de credit clujean, încheind convenții cu
bănci pragheze și vieneze, contracte menite a oferi randamente cât mai bune depozitelor în
creștere, pentru a suplini în acest fel cererea de credite în continuă scădere după începerea
ostilităților pe fronturile Marelui Război12. În anul 1918 pe cei doi îi reîntâlnim în conducerea
băncii clujene. Ei au de gestionat o situație destul de dificilă în condițiile în care evoluțiile pe
teatrele de operațiuni erau neclare și cu atât mai mult cu cât evenimentele politice precipitau
viața socială și economică. În toamna anului 1918, cei doi, împreună cu întreaga conducere
a Băncii Economul, se văd puși în situația de a dispune lombardarea titlurilor de stat austroungare, iar pentru a îmbunătăți lichiditatea băncii au dispus și lichidarea convențiilor de
depozit cu băncile partenere, clujene sau din alte părți ale monarhiei în destrămare13. Acest
aflux de numerar a fost important în susținerea activității economice ardelene, decizie care a
venit însă în contextul restricționării circulației coroanelor austro-ungare în alte provincii ale
imperiului.
Amos Frâncu a fost un impetuos avocat memorandist, dar totodată un militant
al păstrării memoriei lui Avram Iancu. El este descris de Elie Dăianu, bunul său prieten și
colaborator al său în institutul Economul, ca având o distincție anume, o gândire avântată,
o judecată ageră și exagerată până la fanatism, comparându-i destinul într-o exagerare
voită cu cel al Sfântului Augustin14. Totodată a fost descris mai puțin măgulitor de către alți
contemporani precum Alexandru Vaida Voevod, care îl portretizau ca fiind „om de cultură,
dotat cu talent retoric și cu spiritualitate malițioasă feminină”15, sau Alexandru Marghiloman,
care îl descria ca fiind instruit, pedant, dar desigur dezechilibrat, văzând numai conspirații
în jurul său16. Atât Amos Frâncu cât și Elie Dăianu au fost martori ai evenimentelor din Cluj
din toamna anului 1918 și au condus o bună bucată de vreme (Amos Frâncu până în 1922 ca
director executiv și până în 1927 ca membru al consiliului de administrație, iar Elie Dăianu
până la finele anului 1930) destinele Băncii Economul. Atitudinea rebelă a lui Amos Frâncu,
nu doar pe teritoriu politic, l-a făcut să aibă o atitudine rezervată față de Consiliul Dirigent
și Partidul Național Român, dar și față de Solidaritatea, forul coordonator al rețelei băncilor
românești din Ardeal sau față de Banca Albina. De aceea a subordonat parțial banca Băncii
Românești din București, recunoscută ca fiind un fief liberal. La Banca Economul s-au mai
remarcat și alte personalități precum Alexandru Ciura, Iacob Radu și Ion Agârbiceanu, toți
aceștia în calitatea lor de reprezentanți ai bisericii române unite cu Roma, unul din principalii
acționari și susținători ai băncii. Criza economică din perioada 1929 - 1933 a dus la pierderea
de către bancă a două figuri importante și anume Amos Frâncu, care își doarme somnul de
veci la Țebea, alături de idolul său Avram Iancu și Iacob Radu.
11 Sabin Cioranu, Monografia județului Cluj, Cluj-Napoca, 1938, pp. 298-305.
12 Arhivele Naționale, Serviciul Județean Cluj (în continuare ANSJ), Fond personal Amos Frâncu, nr. 226, inventar
223, cota 90, ff. 13-87.
13 ANSJ Cluj, Fond Banca Economul, nr. 113, Inventar 52, cota 114, ff. 342-343.
14 Elie Dăianu, Însemnări din închisoare și exil (1917-1918), Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2002, pp. 39-40.
15 Alexandru Vaida Voevod, Memorii, vol. II, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1995, p. 161.
16 Alexandru Marghiloman, Note politice 1897-1924, vol. V 1920-1924, București, Ed. de Arte Grafice Eminescu,
1927, p. 27.
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Banca Vatra era condusă la finele anului 1918 de Laurian Gherman, pe care îl vom
regăsi și în alte instituții economice din Cluj (Banca Agrară, Banca Centrală Industrială și
Comercială sau bursa din Cluj).
În anul 1919 s-a înființat inițial la Sibiu și s-a mutat ulterior la Cluj Banca Centrală
Industrială și Comercială, iar în septembrie 1919 s-a înființat prin inițiativa Consiliului
Dirigent Banca Agrară. Acestea aveau să fie, până la cedarea părții de nord vest a Transilvaniei
după arbitrajul de la Viena din 1940, cele mai importante bănci românești clujene.
Banca Agrară s-a dorit a fi de către inițiatorii săi, un instrument de realizare a ceea ce
artizanul acestei bănci, Victor Bontescu numea o reformă agrară radicală încă din momentul
redactării textului actului unirii la care a participat17. Decretul lege în baza căruia urma să
înceapă reforma agrară în Transilvania a fost consecința unei analize foarte lungi și detaliate
efectuate atât în perioada ce a urmat actului de la 1 Decembrie, având totodată la bază studii
anterioare referitoare la realitățile transilvane. Situația repartizării pământurilor agricole
reflecta o polarizare mare a avuțiilor funciare în mâna câtorva magnați. Studiul extrem
de laborios a situației economice și agricole românești a fost un realizat de către Consiliul
Dirigent prin resortul agriculturii care a fost condus chiar de către Victor Bontescu secondat
de Vasile C. Osvadă.
Victor Bontescu, nepot de fiică a lui George Barițiu, a fost avocat de meserie. Și înainte
de unire acesta a fost acționar și membru în conducerea băncilor Corvineana și Agricola din
Hunedoara18. Vasile Osvadă, nu a fost doar unul dintre cei care au format grupul voluntarilor
români din Transilvania și Bucovina pe frontul din Moldova, primar al Clujului și un ziarist
incisiv, dar a fost totodată și un militant al mișcării cooperative, atât înainte de unire când a
editat revista Tovărășia, dar și după unire, când mișcarea cooperatistă a dorit să o promoveze
prin intermediul Băncii Agrare. A fost, la fel ca Victor Bontescu, membru în conducerea
băncii Agricole din Hunedoara înainte de Marea Unire19. Cei doi, au jucat un rol important în
conducerea Băncii Agrare, mai ales la începutul activității sale. Aflați la conducerea resortului
agriculturii și fiind artizanii decretului lege, cei doi au fost ținta atacurilor celor care se opuneau
reformei agrare sau a celor care vedeau alte căi de rezolvare a problemei agrare în Transilvania.
Astfel în statutul său inițial Banca Agrară avea trecut la articolul 2 litera d) prevederea expresă
că „va îndruma, va sprijini și va iniția acțiuni pentru promovarea agriculturei organizând și
mișcarea cooperativă”20. Într-un referat prezentat consiliului de administrație a Băncii Agrare
Vasile Osvadă arăta că în acest proces de constituire a cooperației românești în Transilvania
era implicată chiar direcția condusă de către acesta din Banca Agrară, respectiv direcția
organizării. Despre problema cooperației Vasile Osvadă a scris atât înainte de Marea Unire,
realizând un studiu publicat în revista ASTREI, Transilvania nr. 1-2 din aprilie 191221, dar și
pe parcursul apariției cotidianului Voința pe care îl coordona prin aceiași direcție a băncii.
Totodată, reforma agrară dar și problema cooperației au fost temele unor intense dezbateri
în anii următori, fiind mărul discordiei între ardeleni și liberali, dar și între diferiții poli de
interese financiare. Vasile Osvadă, dincolo de rolul important pe care l-a jucat și la celelalte
bănci clujene, precum Banca Centrală de Industrie și Comerț, Întreprinderile Forestiere
Române, a fost criticat nu numai de către liberali, dar și de Alexandru Vaida Voievod, care
îi sancționa inițiativele în domeniul agrar în scrisorile adresate lui Iuliu Maniu. De exemplu
în data de 11 martie 1919, Vaida Voevod îi scria președintelui Consiliului Dirigent că nu era
permis ca „cea mai importantă reformă să o încredințezi unui contabil și unui teoretician
jószian” cu referire clară la Vasile Osvadă și Victor Bontescu. Omul politic ardelean se pare că îl
17
18
19
20
21
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prefera pe Mihai Șerban membru al delegației la Conferința de pace, în postul de coordonator
al reformei agrare22.
În data de 21 decembrie 1921 Vasile Osvadă rostea în consiliul de administrație al
Băncii Agrare următoarele: „Prin finanțarea Reformei agrare, Banca Agrară va asigura
ținuturilor noastre, circulația fiduciară provocată de această mare reformă, va înlesni plata
loturilor expropriate și împroprietărite, va da posibilitatea investirei cu inventar și clădiri a
noilor gospodării și va canaliza în mâni bune parcelările și vânzările de moșii, ivite pe urma
exproprierii și mai presus de toate va scuti Statul în aceste vremuri de grea cumpănă bugetară
și de organizație, atât de cheltuieli inutile cât și de folosirea de personal, asigurându-i în același
timp însemnate cruțări de bani.23” În dorința sa de a pune în practică ideile sale reformiste a
venit în contradicție cu statutele băncii de emisiune, care prin vocea unor economiști liberali
au considerat că echipa de economiști ai Băncii Agrare doresc să înființeze o a doua bancă de
emisiune la Cluj. Victor Bontescu a fost nevoit să dezmintă o asemenea alegație24.
Reforma agrară din Transilvania, care punea în centrul mecanismului său de finanțare
o bancă privată, dar constituită din capital provenit de la 920 de persoane particulare, 86 de bănci
românești și 1935 de fonduri bisericești, școlare și culturale, punea problema administrării
unei averi considerabile dar și a ceea ce urmau să fie fluxurile bănești importante rezultate din
exproprieri și arendările forțate precum și încasarea de la împroprietăriți a ratelor rezultate
din împroprietărire. Totodată, se avea în vedere de către economiștii ardeleni faptul că prin
fluxul semnificativ de numerar gestionat de Banca Agrară, se vor finanța și celelalte bănci,
care la rândul lor, să furnizeze sume importante pentru dezvoltarea agriculturii moderne în
primă instanță, și în subsidiar să participe la finanțarea industriei, inclusiv prin preluarea sau
naționalizarea unor capacități productive deținute de capitalul străin.
Era normal ca în jurul unor asemenea deziderate să se adune mare parte din
intelectualitatea românească din Ardeal. Și cu adevărat numele sunt remarcabile: Vasile
Goldiș, Emil Hațieganu, Victor Deleu, Octavian Goga, Valeriul Braniște, Ioan Lupaș, Iuliu
Hossu, Valeriu Traian Frențiu, Silviu Dragomir, Ioan Lupaș, Ion Agârbiceanu, Izidor Marcu,
Petre Poruțiu, Teodor Mihali, Tiberiu Brediceanu, Ion Lapedatu, Aurel Vlad, Vasile C. Osvadă.
În mod evident nu toți dintre aceștia au fost factori cheie în angrenajul bancar clujean,
au fost fie doar simpli membrii ai consiliului de administrație, fie doar fondatori.
Banca Agrară, după cum am arătat mai devreme, urma să aibă, potrivit statutelor și
intențiilor fondatorilor, un rol foarte important în tot ceea ce însemna dezvoltarea sistemului
bancar românesc în interiorul arcului carpatic. Din nefericire pentru evoluția ulterioară a
băncilor românești clujene, concurența liberală, fie ea bancară sau politică a intuit posibilul
rival, și tocmai de aceea au încercat să-l anihileze. Adoptarea reformei agrare sub forma unui
decret lege de către Consiliul Dirigent, nu era forma constituțională de legiferare în România
Mare. De aceea, chiar dacă decretul lege fusese sancționat de rege, trebuia votat și de către
forul legislativ nou ales al țării sub forma unei legi. În acest sens, în fața autorităților de la
București, băncile clujene trebuiau să-și apere situația privilegiată de finanțator al reformei
agrare.
După cum rezultă din expunerea făcută în ședința consiliului de administrație a Bănci
Agrare din 3 august 1921 de către Vasile Osvadă demersul în vederea legiferării reformei
agrare din Transilvania în favoarea instituțiilor bancare clujene a avut mai multe etape:
În adunarea generală a acționarilor din 25 mai 1921 conducerea Băncii Agrare a fost
împuternicită o delegație care urma să trateze cu deputații și cu guvernul reglementarea și
legiferarea reformei agrare și implicit a cuprinderii Băncii Agrare în lege ca bancă finanțatoare
22 Alexandru Vaida Voevod, Scrisori de la Conferința de Pace, Paris, Versailles, 1919-1920, București, Ed. Multipress
International, 2013, p. 41.
23 ANSJ Cluj, Fond Banca Agrară, Fond 36, Inv. 327, cota 2, f. 57.
24 Voința de Cluj, nr. 86 din 27 noiembrie 1921, p. 1.
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a reformei. Până la acea dată, guvernele ce s-au succedat nu au întreprins nici un fel de măsuri
care să includă banca în operațiunile legate de reforma agrară și implicit, ca aceasta să uzeze
de privilegiul său. Doar în momentul ratificării decretului lege, banca a primit suma de 25 de
milioane de lei, ca un avans pentru următoarele operațiuni ce urmau a fi executate. În urma
dispozițiilor adunării generale a acționarilor Băncii Agrare la București s-au lansat o serie
de tratative. Primirea la fostul ministru I. G. Duca a fost refuzată, deși guvernul Brătianu
aprobase inițial proiectul Consiliului Dirigent. În schimb, ministrul Petru Groza a primit
delegația formată din: Ștefan C Popp, Episcopul Valeriu Tr. Frențiu, Ioan Lupaș, Valeriu
Braniște, George Dobrin, Victor Bontescu și Vasile C. Osvadă.
Ministrul Constantin Garoflid, care adoptate o poziție ambiguă față de banca clujeană
a declarat în fața ministrului Petru Groza și a delegației băncilor clujene „că nici o dată n’a
fost contra Băncii Agrare, că crede chiar că o instituție similară ar trebui înființată și pentru
vechiul regat.”
Mai mult, din relatările lui Vasile Osvadă, ministrul Constantin Garoflid declarase că
„cu toate acestea în proectul ce se prezintă parlamentului, Banca Agrară a fost înlocuită cu
Casa Centrală a Împroprietăririi, a trebuit să o facă în calitatea sa de ministru constituțional de
vreme ce majoritatea parlamentarilor ardeleni a fost hotărâți contra Băncii Agrare.” Împreună
cu Petru Groza, delegații clujeni au fixat o întâlnire la care au participat Iuliu Maniu, Mihai
Popovici, Sever Dan, Camil Bucșan și Ion Iacob. După lungi discuții cu toți fruntașii ardeleni,
s-a căzut de acord că banca, pentru a-și menține privilegiul trebuia să rămână în afara jocurilor
și polemicii politice.
Deși păreau rezolvate disputele între fruntașii ardeleni în forul legislativ, în comisia
de specialitate a ajuns tot proiectul de reformă care nu includea Banca Agrară, fapt care, nu a
atras în cadrul dezbaterilor din comisie, nici un fel de protest din partea deputaților din tabăra
ardelenilor. În cele din urmă, după cum povestește Vasile Osvadă: „A doua zi insistând din
nou și nu cu puțină durere, parlamentarii ardeleni din majoritate au cerut să se țină o ședință
a Comisiei Agrare în care apoi s’a primit cu majoritate de voturi în ce privește Banca Agrară
textul cuprins în proiectul prezentat Camerii cu amendamentele și întregirile Comisiei
Agrare”. În cele din urmă proiectul a fost aprobat de către Parlament într-o formă agreată de
bancherii clujeni25.
Acest succes atribuit de unii oameni politici ai vremii lui Valeriu Braniște și Victor
Bontescu, și semnarea unei convenții între stat și bancă la finele anului 1921, a fost picătura
care a umplut paharul supărării partidului liberal, după cum a arătat și unul dintre oamenii
politici importanți Alexandru Marghiloman, care prin apartenența lui politică, privea jocurile
politico - economice detașat din fotoliile camerei legislative, această personalitate politică
românească ce s-a arătat ulterior favorabilă cauzei băncii clujene26.
Valeriu Braniște s-a retras după 1920 din viața politică, acest demers legat de Banca
Agrară fiind unul dintre ultimele sale activități ce nu pot fi clasificate în afara demersului
politic. În calitatea sa de membru al Consiliului Dirigent a fost unul din artizanii Universității
Daciei Superioare de la Cluj, și omul care a îmbogățit zestrea de profesori ai universității
clujene, convingând personalități marcante să vină înspre universitatea clujeană, cum ar fi:
Emil Racoviță, Sextil Pușcariu sau Cornel Iacobovici27. Valeriu Braniște nu s-a ținut departe
de activitatea economică a băncilor clujene, chiar după ce starea sa de sănătate nu i-a mai
permis să facă parte din forul de conducere a Băncii Agrare în care a fost cooptat chiar în
prima ședință a consiliului de administrație28. Astfel, în anul 1925 a publicat o monografie a
25
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uzinelor Reșița. S-a stins prea timpuriu29, în primele zile ale anului 1928, fiind îngropat alături
de Eftimie Murgu, un alt lider al mișcării de emancipare națională a ardelenilor și bănățenilor
și prietenul său Coriolan Brediceanu30.
Odată cu venirea la putere a liberalilor în 1922, privilegiul de finanțator al reformei
agrare deținut de Banca Agrară și implicit accesul la fondurile destinate reformării agriculturii
au fost retrase. Banca a încercat să medieze cu guvernul prin reprezentatul acestuia în Banca
Agrară, Teodor Mihali, avocatul memorandist, care și-a sacrificat nu doar familia în renumitul
proces al memorandiștilor31 dar și averea sa în procesul de reformă agrară pe care o susținea.
Totodată s-a apelat și la bunăvoința regelui, care l-a primit în audiență pe Victor Bontescu32.
Dat fiind autoritatea și puterea de influență a fraților Ionel și Vintilă Brătianu, nici această
mediere nu a fost încununată de succes, la fel, nici demersurile făcute la Banca Națională,
care însă a menținut creditele de reescont acordate băncii33. De aceea s-a renunțat la Victor
Bontescu în conducerea directă a băncii iar noul președinte Petre Poruțiu împreună cu Victor
Deleu și Nicolae Comșa au încercat o rundă de negocieri cu Vintilă Brătianu și Alexandru
Constantinescu34.
Petre Poruțiu, a fost un jurist român, care imediat după unire a fost implicat alături
de Victor Bontescu și Vasile Osvadă în procesul de studiere a situației agriculturii ardelene
în vederea realizării reformei agrare. A fost implicat direct în activitatea Băncii Agrare. Pe de
altă parte, din experiența dobândită în procesul de instrumentalizare a proiectului reformei
agrare și a activității bancare propriu-zise a fost cooptat în corpul didactic al Universității
clujene, publicând cursuri în domeniul dreptului financiar și în legătură cu reforma agrară35.
De asemenea, în perioada 1929 - 1932 a fost și administrator delegat al Băncii Naționale a
Românei, alături de Ion Lapedatu. Petre Poruțiu, alături de Victor Bontescu și Vasile Osvadă
au scris mult în scopul promovării dezideratelor Băncii Agrare în Voința, ziarul finanțat de
banca clujeană, ziar care a intrat într-o polemică acidă cu mediul liberal din Cluj dar și din țară.
Un răspuns extrem de virulent i-a fost dat profesorului Poruțiu de Liviu Ghilezan în cartea sa
Chestiunea Băncii Agrare în care îl atacă atât pe Petre Poruțiu cât și pe Victor Bontescu sau
Vasile Osvadă, pe primul acuzându-l că nici măcar nu cunoaște limba română36 iar construcția
legii reformei agrare a atacat-o cu fel de fel de invective și de atacuri neargumentabile din
punct de vedere economic.
Victor Deleu a fost caracterizat de Ion Agârbiceanu ca fiind „calm și hotărât, dotat cu
o solidă judecată, își vedea de locul slujbei sale, ascultând cu răbdare și bunăvoință plângerile
celor mici și străduindu-se să le satisfacă dacă le va afla juste”37. Eroul de la Darnița se trăgea
dintr-o familie de revoluționari. Bunicul său a luptat în legiunea lui Avram Iancu iar în 1877,
la vârsta de 73 de ani dorea să meargă voluntar la Plevna38. Victor Deleu, în procesul său de
formare, a trecut, asemeni și altor fruntași români, pe la Liceul Andrei Șaguna din Brașov,
obținând însă bacalaureatul la Beiuș, terminând facultatea de drept la Budapesta, iar în 1902
a obținut doctoratul la universitatea din Cluj. A avut legături strânse atât cu Iuliu Maniu, dar
și cu Ștefan Cicio Pop sau Vasile Goldiș. La puțin timp după mobilizare, devine prizonier al
armatei Rusiei țariste, de unde începe să-și convingă subordonații pentru a lupta împotriva
29 Dragoș Curelea, op. cit., pp. 11-12.
30 Ibidem, p. 95.
31 Traian Șuteu, Rostul Memorandului și rolul lui Teodor Mihali în această manifestare națională. Cluj: Tipografia
„Cartea Românească”, 1936, p. 16.
32 ANSJ Cluj, Fond Banca Agrară, nr. 36, Inv. 327, cota 2, f. 122.
33 Ibidem, cota 7, f. 12.
34 Ibidem, ff. 9 -13.
35 Ion Breazu, Universitatea românească „Regele Ferdinand I” din Cluj, Cluj-Napoca, Ed. Școala Ardeleană, 2019, p. 96.
36 Liviu Ghilezan, Chestiunea Băncii Agrare din Cluj, București, Imprimeria Ministerului Cultelor și Artelor, 1921,
pp. 4-5.
37 Doru. E. Goron, Ioan Ciocian, Valentin I. Daraban, Victor Deleu 1876 - 1939, Zalău, Ed. Tehno-Print, 1999, p. 124.
38 Ibidem, pp.17-40.

65

Septimiu Moga

monarhiei duale și mai ales odată cu intrarea României în război. După lungi demersuri
diplomatice, Victor Deleu a reușit înființarea prin ordinul 1191 din 25 februarie 1917 a
Ministerului de Război, a corpului de voluntari transilvăneni și bucovineni39. De la Mărășești
și până la dezrobirea Ardealului și chiar în anii interbelici, Victor Deleu a rămas credincios
nevoilor voluntarilor pentru care a înființat în anul 1924, la 15 ianuarie, la Cluj Banca
Voluntarilor, care după aproape un an de funcționare îl făcea pe Victor Deleu să consemneze:
„Din modesta noastră înjghebare economică de la Banca voluntarilor au ieșit cei dintâi mici
meseriași români din cuprinsul Ardealului și o mână de intelectuali după slabele noastre
puteri le-am fixat primul punct fix împrejurul căruia să-și macine energia viitoare”40.
Poate că prezența lui Victor Deleu în comisia de negocieri a Băncii Agrare, dorea să
reaprindă în memoria lui Vintilă Brătianu amintirea zilelor de glorie, când eroul de la Darnița
își mobiliza ostașii voluntari din Transilvania și Bucovina, printre care și Vasile Osvadă
către încercările glorioase ce aveau să vină la Mărășești, prin discursul istoric rostit la Iași în
primăvara anului 1917.
Pierderea privilegiului Băncii Agrare s-a dovedit în cele din urmă ireversibilă. Ceea ce
se mai putea câștiga era o sumă de bani care să acopere potențialele câștiguri care se puteau
realiza în cazul menținerii privilegiilor. Oricâte memorii au fost făcute, în care se reiterau
argumentele legale, constituționale și morale din pledoariile lui Petre Poruțiu, nu mai exista
nici o cale de întoarcere. Atât privilegiile Băncii Agrare cât și fluxul de fonduri între băncile
ardelene era definitiv pierdut. Calculele făcute de către reprezentanții băncii clujene conduceau
la o sumă de 69.817.639 lei41 care însemna valoarea câștigurilor nerealizate de către bancă ca
urmare a pierderii privilegiilor.
Venirea la putere a guvernului Averescu în primăvara anului 1926, deschidea
posibilitatea obținerii de către bancă a unor astfel de compensații. În guvern nou instalat au
fost prezente câteva personalități care aveau să joace un rol important în perioada următoare
în bancă, evident după încheierea mandatului guvernamental sau fuseseră deja de mai mult
timp apropiați băncii. În această situație este Octavian Goga, Ioan Lupaș, Petru Groza sau
Ion Lapedatu. În data de 22 februarie 1927 o delegație a băncii clujene a fost primită de către
ministrul de interne de la acea dată Octavian Goga. Din delegația care reprezenta banca
făceau parte Octavian Prie, Petre Poruțiu; Aurel Vlad, Emil Hațieganu, Nicolae Comșa și
Horia Maniu. Octavian Goga a prezentat delegației faptul că ținând seama de importanța
economică a Băncii Agrare dar și a celorlalte bănci grupate în jurul ei, considera că era de
datoria guvernului să găsească o soluție pentru salvarea băncii, fără ca el personal să aibă vreun
scop ascuns. Goga a spus că intenția sa era de a obține din partea guvernului o sumă între 50
și 65 de milioane de lei pentru acordarea de compensanții băncii. Aurel Vlad l-a întrebat pe
ministrul ardelean dacă ministerul de finanțe (condus la acea dată de Ion Lapedatu) ar avea
ceva împotrivă. Octavian Goga i-a răspuns că comunicarea ideii necesității unei despăgubiri
era făcută în numele guvernului. Din discuția cu ministrul Goga rezulta nu numai dorința
guvernului de a sprijini rețeaua băncilor ardelene dar și situația financiară extrem de dificilă
în care se găsea banca. Aceasta a fost exprimară de Emil Hațieganu care arăta ministrului că
ratificarea acordului cu guvernul de către adunarea generală, pentru acceptarea despăgubirilor
negociate atrăgea după sine „plata cuponului și în criza de numerar de azi, aceasta ar fi greu
de făcut” iar pentru astfel de sume nu existau lichidități. Și de această dată, Octavian Goga a
căutat să ajute banca clujeană prin promisiunea că va încerca să intervină la Banca Națională
pentru revizuirea creditelor de reescont acordate băncii42.
Rolul lui Octavian Goga în soluționarea acestei crize financiare și identitare a băncii
39
40
41
42

66

Ibidem, p. 93.
Ibidem, pp.123-124.
ANSJ Cluj, Fond Banca Agrară, nr. 36, Inv. 327, cota 1, f. 89.
Ibidem, Inv.17, cota 53 filele 1-3.

PERSONALITĂȚILE CULTURALE DIN JURUL BĂNCILOR ROMÂNEȘTI DIN CLUJ ...

relevă rolul său important în guvernul Averescu. Într-adevăr, la numai câteva luni, respectiv
la 5 mai 1927 s-a acordat prin lege o despăgubire de 65 milioane de lei Băncii Agrare din Cluj,
suma maximă propusă de ministrul Goga.
Se spune că încă din copilărie, fiind martor al unei manifestații în favoarea
memorandiștilor la Sibiu, amintirea celui moment l-a mobilizat pe poetul și omul politic
Octavian Goga în luptele viitoare ce le-a dat pe planul emancipării naționale ale românilor43.
În 1906 a avut șansa de a intra în familia înstărită a bancherului Partenie Cosma prin căsătoria
cu Hortensia Cosma, fiica bancherului44. Până la marea unire poetul, și ziaristul ardelean nu
a avut o preocupare explicită legată de economie sau de activitatea bancară. Chiar și atunci
când a avut totuși o opinie ziaristică în această direcție, în 1907, articolul său din revista „Țara
Noastră”, intitulat „Poveste de jale”, a fost taxat de autorități ca fiind profund antisemit, motiv
pentru care a și fost judecat. Dincolo de conținutul antisemit al articolului, Goga explica
necesitatea ca țăranul român prin tovărășii (cooperative) să producă și să comercializeze
alcoolul, unul dintre produsele care reprezentau o pondere ridicată în bugetul țăranului
român45. Acestea au fost, de altfel, și ideile conducerii Băncii Agrare la începuturile sale.
Octavian Goga, remarca de altfel în articol imaginea clișeu a evreului în societatea ardeleană,
cea de cârciumar și mai puțin de bancher sau cămătar cum apare în clișeele occidentale.
Banca Centrală Industrială și Comercială, cunoscută îndeosebi prin titulatura
prescurtată Banca Centrală i-a avut în conducere printre alții pe Vasile Goldiș 1923 - 1928,
Vasile Osvadă 1920 - 1928, Ion Lapedatu 1920 - 1925, Iacob Radu, Ionel Pop sau Lucian
Blaga. Situația băncii în prima jumătate a anului 1924 a fost una dificilă, dat fiind relația sa
directă cu Banca Agrară și influența stării ei financiare în rețeaua de bănci românești. Astfel,
după ce președintele Dominic Rațiu s-a retras de la conducere în data de 25 mai 1924, Vasile
Goldiș l-a propus pe Ion Lapedatu în funcția de președinte. După un an, în data de 24 mai
1925 Ion Lapedatu i-a cedat locul său lui Vasile Goldiș, dar care nu a stat nici un an în această
funcție, fiind urmat de Vasile Osvadă în 192646.
Relația de rețea dintre băncile clujene rezultă și din componența consiliilor de
administrație. Totuși deși aveau conduceri comune aceste bănci și-au păstrat un anumit
specific, fapt care putea să le coste existența în perioada crizei din anii 1930.
Personalitatea lui Vasile Goldiș nu și-a pus atât de mult amprenta asupra băncilor
clujene, dar este semnificativ faptul că o personalitate atât de puternică a poposit la cârma unei
bănci clujene. Prin personalitatea sa, Vasile Goldiș a scos și el, alături de alte mari personalități
culturale și politice, în evidență importanța unor bănci regionale menite să dezvolte capitalul
românesc și să creeze o nouă elită economică românească în noile condiții de după 1918.
Ion Lapedatu, în schimb a fost o prezență constantă în evoluția băncilor românești
din Transilvania. După cum vom vedea, plecarea sa din fruntea Băncii Centrale în guvern și
mai apoi la Banca Națională nu avea să fie o despărțire de băncile la clădirea la dezvoltarea
cărora a contribuit. Implicarea sa în probleme de conducere efectivă, elaborarea de statute și
adaptarea unor statute conforme cu noile realități ardelene, cu noile inovații financiare avea să
le plaseze în tendințele bancare de dincolo de Carpați sau în tendințele băncilor din occident,
aspecte importante în evoluția viitoare a băncilor clujene.
În data de 13 octombrie 1928, Octavian Goga a fost aclamat ca și președinte al Băncii
Agrare, la propunerea lui Octavian Prie, președintele până la acea dată a consiliului de
administrație a băncii, care spunea că „în noua situațiune este bine dacă locul său de președinte
se dă unei personalități cu mai multe legături și autoritate”. Tot atunci Octavian Goga a arătat
în cuvântul său inaugural de președinte al consiliul de administrație că „Banca Agrară ajunsă
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într-o situațiune dificilă a trebuit salvată, pentru ca prin aceasta se salva interesele economice
ale Ardealului, care trebuia să aibă în această instituție un razim economic”. De asemenea, a
mai arătat că „n-a avut nici un interes politic în această acțiune de salvare, ci a avut în vedere
capitalul ardelenesc plasat în această societate”47.
La acel moment solemn, nimeni nu a putut anticipa ce vremuri aveau să vină asupra
băncilor clujene. În toamna anului 1929 a izbucnit marea criză economică. A fost momentul
în care marile personalități ale românilor ardeleni aveau să joace din nou un rol important în
salvarea băncilor. Economistul Ion Lapedatu, de data aceasta în calitate de înalt funcționar la
Banca Națională, a fost implicat în negocierea împrumuturilor necesare stabilizării leului. De
cursul acestor negocieri au fost înștiințați nu doar membrii conducerii BNR sau a guvernului
cât și fruntașii țărăniști, după cum reiasă dintr-un discurs ținut în 28 martie 1933 în Adunarea
Deputaților de economistul Virgil Madgearu48. Din acel discurs rezultă că Ion Lapedatu
cunoștea extrem de bine clauzele împrumutului de stabilizare, tocmai de aceea rolul său a fost
foarte important în demersul Băncii Agrare, în special în preluarea portofoliului industrial
reescontat la BNR de către Ministerul finanțelor. În evidența băncii de emisiune, banca figura
cu un portofoliu de 110 milioane de lei49, care reprezenta de fapt, în cea mai mare parte,
creditele reescontate de BNR acordate companiilor afiliate băncii, respectiv Cărămidăria
orașului, Iris și Tipografia Ardealul, companii viabile, bine dotate tehnic dar care duceau o
lipsă acută de lichidități50
Preluarea portofoliului de către stat presupunea impunerea de către stat unor condiții
băncii. Ministrul Virgil Madgearu propusese inițial fuziunea rețelei băncilor ardelene la
începutul anului 1930. Această poziție a fost nuanțată apoi după problemele întâmpinate de
băncile Victoria, Timișana și Bihoreana, bănci care urmau să fie salvate prin fuziunea celor
trei și prin sprijin de la banca de emisiune. S-a pus apoi problema fuziunii doar a băncilor
clujene, aspect agreat și de Banca Națională, aspect comunicat prin intermediul directorului
sucursalei clujene, Gheorghe Ionescu51. Conducerea băncii nu a refuzat din start un astfel
de demers, însă nici nu s-a arătat foarte grăbită să-l pună în practică, cu atât mai mult cu
cât banca emisiune venise și cu alte propuneri de redresare. După aproape un an de la
aceste demersuri, în urma unei analize efectuate de Ioan Lupaș din Partea Băncii Agrare
și a lui Ion Lapedatu asupra situațiilor financiare ale băncii și companiilor afiliate a reieșit
posibilitatea trecerii portofoliului la stat. În acest sens Ion Lapedatu dând garanții verbale
istoricului și bancherului clujean. Într-un final Ion Lapedatu a susținut cauza băncii clujene în
fața ministerului de finanțe. După cum se arată documentele băncii, vicepreședintele băncii,
Octavian Prie a accentuat faptul că Ion Lapedatu „a susținut cu toată căldura cauza băncii
noastre”52. Era o importantă gură de oxigen pentru banca clujeană.
Pentru celelalte bănci miza nu era atât de mare, în cazul Băncii Centrale valoarea
creditelor ce urmau să fie preluate de stat din portofoliul BNR era de numai 27 de milioane
lei53, iar Vatra sau Economul se confruntau cu un alt tip de probleme.
Implicarea unor personalități precum Ioan Lupaș, Silviu Dragomir, Ion Agârbiceanu,
Octavian Goga, Emil Hațieganu, Petre Poruțiu, Victor Deleu, Amos Frâncu, Iacob Radu, Elie
Dăianu, Teodor Mihali, Victor Bontescu, Vasile Osvadă, Valeriu Braniște, Ion Lapedatu, Vasile
Goldiș, fie în perioada de început a băncilor clujene, fie în perioada de criză a reprezentat
47 ANSJ Cluj, Fond Banca Agrară, Fond 36, Inv. 327, cota 7, ff. 205-206.
48 Virgil Madgearu, Politica noastră financiară în cursul depresiunii economice, București, M.O. Imprimeria Centrală, 1933, pp. 6-8.
49 ANSJ Cluj, Fond Banca Agrară, Fond 36, Inv. 327, cota 7, f. 264.
50 Ibidem, ff. 228-263.
51 Ibidem, ff. 228-231.
52 Ibidem, ff. 264-265.
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elementul de încredere, atât de important în orice întreprindere bancară. Aceste bănci au
reușit să treacă peste momentele cumplite ale crizei economice, momente în care le-a fost
aproape și biserica și mai ales tinerii formați cu sprijinul acestor bănci.
Este important de spus că multă vreme întreprinderile înființate de aceste bănci
precum Iris, Cărămidăria Clujului, Tipografia Ardealul, Combinatul Metalurgic de la Câmpia
Turzii, au fost repere importante ale economiei județului. Totodată băncile clujene au avut un
aport bănesc, întreprinderile de la Reșița, uzinele de vagoane de la Arad și către mulți țărani
și mici meșteșugari și întreprinzători, a căror copii au format elita interbelică și baza unei
generații ce urma să vină.
Chiar dacă personalități precum Silviu Dragomir, la fel ca și Ioan Lupaș, Ion
Agârbiceanu sau Tiberiu Brediceanu, nu au fost în prim planul activității băncilor clujene,
precum cei arătați mai sus, au fost membrii activi și constanți în construcția bancară și
economică clujeană. Ei au jucat un rol important în cercetarea istorică, în literatură, și în
muzică dar totodată au fost prezenți în procesul de luare a deciziilor, urmărind în primul
rând emanciparea economică a noilor generații pe care le formau prin școli, prin presă, sau
prin carte.
Ioan Lupaș a fost ales membru al Academiei Române în anul 1916 pe când avea
doar 36 de ani, fiind propus forului științific de marele istoric român Nicolae Iorga într-un
context politic dificil al neutralității României în Primul Război Mondial. Locul de membru
corespondent vacant prin titularizarea istoricului ardelean fiind luat chiar de prietenul
său Silviu Dragomir. După cum spunea și Nicolae Iorga studiile lui Ioan Lupaș au devenit
“puncte de căpetenie ale istoriei ardelene mai nouă. Ele se refereau la perioada Suplex-ului și
luptele din epoca unirii religioase, vorbind despre figuri proeminente ale românilor precum
Gheorghe Lazăr54. El, la fel, ca și prietenul și colegul său Silviu Dragomir aveau să fie actorii
istoriei dramatice a următorilor ani, după izbucnirea celui de al doilea război mondial. Ultima
lucrare publicată de Ioan Lupaș este chiar despre o bancă, Banca Albina în ziarul publicat de
asociația Solidaritatea, Revista Economică în data de 26 mai 194755, după care au urmat anii
de temniță și teroare comunistă.
Născut în Banat, Tiberiu Brediceanu, a cules dragostea pentru arta muzicală, de pe
acest „loc binecuvântat al cântecului” cum avea să-și caracterizeze chiar el mai târziu ținutul
natal. Arta era socotită acolo, încă de la începutul veacului al XIX-lea cel mai potrivit mijloc
de unificare a conștiinței românești56. A cules folclor românesc și l-a inclus în poemul muzical
etnografic Transilvania, Banatul, Crișana și Maramureșul, prezentat la inaugurarea muzeului
ASTRA din Sibiu la 190757. Pe lângă activitatea muzicală, Tiberiu Brediceanu a fost implicat
și în activitatea bancară, respectiv la Banca Albina unde a funcționat ca și secretar și ulterior
ca director al sucursalei băncii din Brașov58. Dar lui Tiberiu Brediceanu i s-a oferit sarcina de
a crea o extensie a băncii sibiene peste ocean, la New York, la propunerea chiar a lui Partenie
Cosma în 1911. Această sucursală de peste ocean urma să se ocupe cu expedierea banilor
emigranților români către rudele rămase în țară, vinderea biletelor de vapor, înlesnirea
procurării de acte legale prin consulatul austro-ungar și primirea banilor spre păstrare, mai
puțin acordarea de credite. Pentru a armoniza aceste deziderate cu legislația americană,
Tiberiu Brediceanu a și întemeiat firma Brediceanu & Comp. Cheltuielile mari de funcționare
nu au permis funcționarea acestei filiale a băncii de peste ocean, nici la New York, nici la
Cleveland, unde condițiile păreau, conform lui Brediceanu, mai favorabile59. Prezența sa în
54 Radu Ardelean, Istoricul Ioan Lupaș, Cluj-Napoca, teză de doctorat Universitatea Babeș Bolyai, 1999, p. 200.
55 Ibidem, p. 211.
56 George Sbârcea, Tiberiu Brediceanu în slujba muzicii românești, Cluj, Comitetul de Întreprinderi a Întreprinderii
Poligrafice Cluj, 1957, pp. 9-10.
57 Ibidem, pp. 61-62.
58 Mihai Drecin, op.cit., p.130.
59 Ibidem, pp.138-139.
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Consiliul Dirigent mai întâi ca director al artelor iar apoi ca șef al resortului ocrotirilor sociale,
l-a determinat să combine demersurile sale economice cu afinitățile artistice, aducând Teatrul
Național din București în primul turneu în Ardeal. Totodată a avut inițiativa înființării la Cluj
a Teatrului Național și a Operei Naționale60. Lui Tiberiu Brediceanu i se datorează înființarea
în 1920 a Conservatorului de muzică și artă dramatică din Cluj61. Prin urmare, activitatea sa
bancară nu era una în opoziție cu formația sa artistică.
Am arătat mai sus implicarea lui Emil Hațieganu, încă din toamna anului 1918 în
activitatea politică dar și în cea bancară și universitară, fiind alături de Petre Poruțiu printre
inițiatorii facultății de drept din Cluj. În perioada care a urmat crizei, a servit Banca Agrară
iar după arbitrajul de Viena din 1940, a fost unul din puținii intelectuali ardeleni care au
îndrăznit să-și asume riscurile rămânerii pe loc, suportând alături de alți români detenția și
umilința. Nici în condițiile neprielnice nu a rămas pasiv, conducând cooperativa Plugarul
din cadrul Centralei Cooperativei Românești din Ungaria, a condus și a scris ziarul Tribuna
Ardealului62. Comunismul avea să-i aducă însă umilințe și mai mari.
Istoricul Silviu Dragomir a avut de suferit începând cu anul 1948, în urma unei
contravenții constatată de un lucrător zelos al Băncii Naționale din Cluj, care îl acuza, că
alături de Ion Agârbiceanu și Emil Hațieganu ar fi sabotat economia națională prin acordarea
unui credit din surse proprii Cărămidăriei Orașului Cluj, una din creațiile Băncii Agrare.
Banii, pe lângă faptul că proveneau din sursele proprii ale băncii, și nu din finanțare BNR,
erau destinați plătirii salariilor unor oameni ce fabricau materialele de construcții necesare
refacerii caselor distruse de război63. Pe lângă aceștia ar mai fi de menționat personalități
culturale precum Octavian Prie, filolog sau Sebastian Boremisa, de asemenea filolog, care a
fost și el unul dintre primarii Clujului, dar și ministru în guvernul Goga.
Acești oameni au creat o lume, o lume, care deși nu a reușit în tot ceea ce și-a propus a
plasat țara spre un drum spre progres, după cum o arată marile personalități culturale ivite în
acea perioadă. Lumea aceasta s-a stins odată cu zelul unui radicalism fanatic, impus prin ură.
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60 George Sbârcea, op. cit., pp. 67-68.
61 Ibidem, p. 71.
62 Emil Hațieganu, Cuvinte de încurajare (1940-1944), Cluj, Tipografia Națională, 1946, pp. 3-6.
63 Sorin Șipoș, Silviu Dragomir-istoric, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, Fundația Culturală Română,
2002, pp. 8-85.
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100 DE ANI DE LA TRECEREA LA CELE VEŞNICE
A PREOTULUI-FOLCLORIST IOAN KÖVARI (CHIOREANU)
Marta CORDEA
Astract: December 5, 2019 marked the 100th anniversary of the death of a less known
personality of the satirical parts, the priest and folklorist Ioan Kövari (Chioreanu), born in a
village in Sătmar County, in Portiţa, on February 7, 1864.
Even if he served as a Greek Catholic priest only in localities in Bihor County, being
an „Astra” member (Beiuş), his folkloric concerns have brought him back to the native places,
collecting also from these lands, doinas, ballads, anecdotes and stories. The result of the research
he published them in the prestigious time, of which we mention, „Gazeta de Transilvania”
(Brasov) and „Tribuna” (Sibiu).
Our article follows his research in the publications of the time, illustrating the efforts
of this intellectual, to brand in the collective memory the Romanian popular creations, which
attests to the age and permanence of the Romanians in this corner of the country.
Keywords: Ioan Kövari (Chioreanu), Portiţa, folklorist, „Gazeta de Transilvania”, Bihor, Sătmar.
Născut într-o localitate a comitatului Sătmar, deşi a slujit ca preot doar în localităţi
din comitatul Bihor, preotul şi folcloristul Ioan Kövari (Chioreanu) şi-a menţinut legăturile
şi cu glia străbună, prin intermediul preocupărilor sale folcloristice, continuând să culeagă
doine, balade, snoave şi poveşti şi din ţinuturile sale natale, punându-le cu sârg în valoare
în publicaţiile de prestigiu ale vremii. După ce personalitatea şi activitatea sa au fost evocate
în mai multe rânduri, atât în presă1, cât şi în volume de istoriografie locală2, ne rămâne să
creionăm, acum la centenarul morţii sale, câteva aspecte legate de biografia sa şi de lăcaşurile
de cult în care a slujit şi, mai cu seamă, să mergem pe urmele cercetărilor sale folcloristice, prin
intermediul publicaţiile periodice, care i-au imortalizat strădaniile de a întipări în memoria
colectivă creaţiile populare româneşti, care atestă vechimea şi permanenţa românilor în acest
colţ de ţară.
O seamă de preoţi pe care îi condiserăm că au avut legături cu Sătmarul, fie prin
naştere, fie prin activităţile desfăşurate pe aceste meleaguri, au avut, de-a lungul timpului,
preocupări în domeniul folclorului. Alături de subiectul articolului nostru de astăzi, se cuvine
să îi amintim pe Antoniu Băliban, Vasile Leşianu, George Molnar, Ioan Popdan, Gavril Sabo,
Ioan Silviu Sălăgeanu sen. şi lista ar putea continua, căci nu puţini slujitori ai altarului au fost
interesaţi şi mânaţi de chemarea venită din străfundurile sufletului lor, de a cerceta tradiţii şi
1 Viorel Câmpean, 145 de ani de la naşterea preotului-folclorist Ioan Kövari-Chioreanu, „Informaţia de

Duminică”, Satu Mare, an VII, nr. 343, 5 iulie 2009, p. 8; Viorel Câmpean, Ioan Kövari (Chioreanu). Schiţă
bio-bibliografică, „Confluenţe”, Satu Mare, an I, nr. 2, aprilie 2006, pp. 26-27.
2 Viorel Câmpean, Oameni şi locuri din Sătmar, Ed. Citadela, Satu Mare, 2008, pp. 67, 146; Viorel Câmpean,
Oameni şi locuri din Sătmar, vol. II, Ed. Citadela, Satu Mare, 2010, pp. 169-161.
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obiceiuri din memoria colectivă a neamului care le-a dat viaţă.
Un alt aspect demn de menţionat este şi cel legat de localitatea care ni l-a dăruit prin
naştere pe Ioan Kövari (Chioreanu), Portiţa, leagăn al venirii pe lume a mai multor oameni
de vază, care au făcut cinste atât localităţii în care au văzut lumina zilei, cât şi a neamului
din care şi-au extras seva vieţuirii. Primul pe care se cuvine să-l menţionăm este vicarul
general Theodor Kövari (n. 16 mart. 1818, Portiţa - m. 22 febr. 1906, Oradea), despre care
se presupune că provenea dintr-o veche familie nobiliară românească3. Registrele parohiale
aparţinătoare parohiei Portiţa nu ne-au putut permite să aflăm vreun grad de rudenie, dar
nu putem exclude ipoteza că Ioan Kövari (Chioreanu) aparţinea de asemenea acestei vechi
familii. A funcţionat ca protopop şi canonic onorific, apoi canonic titular, prepozit şi vicar
general episcopal. A deţinut mulţi ani funcţia de director al Liceului „Samuil Vulcan” din
Beiuş.
A alcătuit un „Dicţionar latin-român-maghiar-german”, în două volume, rămas în
manuscris; este, de asemenea, autorul articolelor Dumnezeu şi natura (1855/1856) şi Document
istoric de la G. Rákóczy (1861). În „Foaie pentru minte, inimă şi literatură” a publicat un studiu
referitor la originea şi evoluţia calendarului, pronunţându-se pentru adoptarea de către
români a calendarului gregorian: Anulu julianu si gregorianu (seau calindariulu vechiu si nou),
XX (1857, nr. 2-5)4. O altă personalitate a Portiţei pe care se impune să o amintim aici, deşi
şi-a legat numele mai pregnant de localitatea în care a slujit mai mult de cinci decenii şi căreia
i-a dăruit o „cronică” nemuritoare, fiind denumit în istoriografia locală drept „cronicarul de
la Hotoan” este Vasile Pătcaşiu (n. 25 dec. 1844- m. 5 aprilie 1932)5.
Preotul şi folcloristul Ioan Kövari (Chioreanu) s-a născut în 7 februarie 1864, în
Portiţa, localitate pe care o putem considera parcă predestinată spre a da neamului românesc
nume de referinţă. Pe baza documentelor, se pare că s-a născut într-o familie de ţărani, părinţi
fiindu-i Lazăr Kövari şi Maria Erdei6. În timpul copilăriei probabil că a urmat cursurile şcolii
confesionale din localitate; trebuie menţionat faptul că în Portiţa acelor ani funcţiona ca paroh
Vasile Vankai Vanc de Răteşti (1818-1881), vice-arhidiacon de Eriu şi inspector al şcolilor
vernaculare7. Fiind un elev silitor la şcoala din Portiţa, a fost îndreptat să urmeze liceul la
Oradea, absolvind în 1884. În acest centru cultural, asemeni Beiuşului, s-au format numeroşi
intelectuali originari din Sătmar. După asbolvirea liceului, a continuat să studieze teologia la
Budapesta, finalizându-şi studiile în 18888.
Cunoaştem că data hirotonirii sale este 30 decembrie 18889 şi că s-a căsătorit cu Emilia,
fiica prof. Gavril Trifu. Socrul său, Gavril Trifu (n. în Săcălăşeni- m. 1912 la Şimleu), şi-a pus
întreaga viaţă în slujba învăţământului sălăjean, el fiind autorul capitolului despre învăţământ
din lucrarea Schiţă monografică a Sălajului, apărută în 1908 la Şimleu. Tot lui i se datorează
redactarea publicaţiei „Învăţătorul român” apărută în 1903 la Şimleu. Onisifor Ghibu l-a
denumit „un român de omenie”. Deasemenea, acesta a avut un rol important în înfiinţarea
preparandiilor din Deva, Sighet şi Zalău, fiind şi vicepreşedinte al Reuniunii învăţătorilor
3 Claudiu Porumbăcean, Bujor Dulgău, Oameni din Sătmar, Ed. Solstiţiu, Satu Mare, 2000, p. 113.
4 Viorel Câmpean, Oameni şi locuri din Sătmar, Ed. Citadela, Satu Mare, 2008, pp. 67-70; Marta Cordea,

Preocupări ale intelectualilor sătmăreni în domeniul limbilor clasice (I), în „Citadela”, Satu Mare, Anul VII,
Nr. 4-6, aprilie-iunie 2013, pp. 55-58; Marta Cordea, Priviri retrospective, Ed. Citadela, Satu Mare, 2017,
pp. 92-93.
5
6
7
8

Viorel Câmpean, Oameni şi locuri din Sătmar, Ed. Citadela, Satu Mare, 2008, pp. 146-149.
Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale, filiala Satu Mare, Colecţia registrelor parohiale și de stare civilă, reg. 1151.
Viorel Câmpean, Oameni şi locuri din Sătmar, vol. II, Ed. Citadela, Satu Mare, 2010, p. 159.

Schematismus historicus Venerabilis Cleri Dioecesis Magno-Varadinensis G.R.C. pro anno jubilari 1900 a
restaurata autem sacra cum sancta romana ecclesia unione anno 200, Magno-Varadini, 1900, p. 308.
9 Schematismus Venerabilis Cleri Magno-Varadinensis Graeci-Ritus Catholicorum ad annum Jesu Christi
1909, a restaurata autem sacra cum sancta romana ecclesia unione anno 209. Nagyvárad, p. 331.
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sălăjeni. A fost şi secretar de bancă al băncii Silvania, condusă de Andrei Cosma10.
După cum am afirmat, Ioan Kövari (Chioreanu) a slujit doar în parohii bihorene.
Mai întâi în 1890, la Betfia (în apropiere de Oradea), parohie care datează din 1779, aici fiind
administrator parohial. L-a avut ca ajutor pe cantorul-învățător Aureliu Bărbuşiu. Parohia
Betfia număra în acel an 322 greco-catolici, având două filii (Alma Mező - Hidişelu de Jos,
cu 8 greco-catolici şi Szent Elek - Sântelec, cu 7 greco-catolici). Avea şi o predie (Vadász, cu 4
greco-catolici). În total erau 341 greco-catolici11.
A trecut examenul prosinodal în 1892, după aceea, în 1895, fiind administrator
parohial în Sfârnaş (Fărnaşiu, în zona Marghitei), parohie care ființează din 1789. Erau aici de
confesiune reformată 3717 locuitori, iar credincioşi greco-catolici erau 359. Existau şi filiile
Sălard (Szalárd) cu 69 greco-catolici, Hodoş (J[akó]. Hodos) cu 11 greco-catolici, Sântimreu
(H. K. Szent Imre - Hegyközszentimre) cu 10 greco-catolici şi Vaida (Vajda) cu 16 grecocatolici12.
În 190013, îl găsim pe Ioan Kövari (Chioreanu) ca administrator la Fărnaș, parohie
unde există matricole din 1818. Postul de cantor-învățător era vacant.
În anul 1909 era paroh și administrator parohial la Ioaniș (în protopopiatul Beiuşului),
unde există matricole din 1820. Aflăm din documente că aici era cantor sen. George Ille și
curator sen. Mihai Mândru. Trăiau pe atunci la Ioaniş 213 credincioşi greco-catolici și 12
credincioşi ortodocși14. Aici a şi murit, la vârsta de 55 de ani, la 5 decembrie 1919, având 31
de ani de preoţie15.
Activitatea sa folcloristică este deosebit de bogată şi foarte puţin cercetată până acum,
deşi periodice româneşti de primă valoare, precum „Gazeta de Transilvania” (Braşov) sau
„Tribuna” (Sibiu), i-au publicat textele culese de-a lungul timpului. Au văzut lumina tiparului
la vestita „foaie” a nestorului presei româneşti, poveşti, colinde, ghicitori, snoave, doine, cele
mai multe culese din parohia Betfia16. La jubileul celor 100 de ani ai acestei publicaţii, Ioan
Kovari Chioreanu scria în coloanele ei: „De 70 de ani în luptă, în foc, şi în această vecinicie nici
pace, nici măcar armistiţiu: unde e oşteanul, care să se măsoare cu Tine, falnică <<Gazetă>>?
Ear după 70 de ani, azi când Te privesc în faţă, stai mai voinică, mai plină de viaţă decât în
mândrele-ţi tinereţe. Oştean bătrân, pururea tiner, să jubilezi voios şi-a-sutăle-Ţi aniversare…
a sutălea şi mai în sus!”17.
La „Tribuna” s-a afirmat ca unul dintre povestitorii populari ai revistei. Putem spune
şi faptul că inspirat fiind de curentul junimist, a abordat basmul în proză, urmând exemplul
lui Ioan Slavici, Petre Ispirescu şi Ion Creangă, făcându-şi o preocupare din a realiza mai
mult decât o simplă transcriere folclorică a textelor culese. S-a considerat că a încercat să
valorifice oralitatea populară18. Numele său este amintit în lucrări de căpătâi ale istoriei literare
româneşti, între povestitori populari, precum Ioan Pop Reteganul, I.C. Panţu, I.T. Mera, I.
10 Vasile Vetişanu-Mocanu, Cartea Şimleului. Repere istorice şi culturale ale vieţii româneşti, Ed. Litera,

Bucureşti, 1985, pp. 214-215.
11 Schematismus Venerabilis Cleri Dioecesis Magno-Varadinensis Gr. R. Cath. Pro anno MDCCCXC,
Magno-Varadini, 1890, p. 32.
12 Schematismus Venerabilis Cleri Dioecesis Magno-Varadinensis Gr. R. Cath. Pro anno MDCCCXCV,
Magno-Varadini, 1895, p. 62.
13 Schematismus historicus Venerabilis Cleri Dioecesis Magno-Varadinensis G.R.C. pro anno jubilari 1900 a
restaurata autem sacra cum sancta romana ecclesia unione anno 200, Magno-Varadini, 1900, p. 185.
14 Schematismus Venerabilis Cleri Magno-Varadinensis Graeci-Ritus Catholicorum ad annum Jesu Christi
1909, a restaurata autem sacra cum sancta romana ecclesia unione anno 209, Nagyvárad, 1909, pp. 136-137.
15 Şematismul Veneratului Cler al Diecezei Române Unite de Oradea-Mare pe anul 1934, Oradea, p. 220;
Viorel Câmpean, Oameni şi locuri din Sătmar, vol. II, Ed. Citadela, Satu Mare, 2010, p. 160.
16 Iordan Datcu, Dicţionarul etnologilor români, vol. II, Ed. SAECULUM I.O., Bucureşti, 1998, p. 39.
17 „Gazeta Transilvaniei”, nr. jubiliar, iunie 1908, p. 75, apud apud Viorel Câmpean, Oameni şi locuri din Sătmar, vol.
II, Ed. Citadela, Satu Mare, 2010, p. 161.
18 Sara Iercoşan, Junimismul în Transilvania, Ed. Dacia, Cluj, 1983, p. 233.
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Berescu, I. Rodina, L. Ciorbea19 dar şi Miron Pompiliu şi Virgil Oniţiu 20. Dintr-o altă lucrare
de referinţă, cunoaştem că a publicat şi o fabulă (Găina şi puiul)21, culeasă la Ioaniş, apărută în
„Călindarul nostru”, Ed. Calea Vieţii, 1918, Sânnicolau Mare22.
De asemenea, i
se recunoaşte şi „meritul
de a fi inaugurat şi dus la
strălucire direcţia naţională
şi populară a literaturii
române”23, scriind articolul
dedicat lui Vasile Alecsandri,
cu titlul Despre cel mai mare
poet al românilor, acesta necontestând, totuşi, geniul eminescian.
Îl găsim în anul 1911 ca fiind membru al Despărţământului „Astra”, Beiuş,
necunoscând începând cu ce an a fost membru al „Asociaţiunii”24.
Redăm într-o anexă (Anexa 1) o listă a lucrărilor sale pe care le-am depistat în cursul
cercetările noastre, bazându-ne în principal pe informaţiile dintr-o importantă lucrare de
referinţă25, trebuind să facem trimitere şi la o lucrare, care îl menţionează de asemenea pe
folcloristul Ioan Kövari, dar pe care noi nu am avut-o spre consultare26.
De asemenea, transcriem într-o altă anexă (Anexa 2) cele 28 de doinele culese din
Sătmar şi un fragment al poveştii culese la Resighea, căci aceste texte, precum şi balada culeasă

19 Mircea Popa, Incursiuni în presa românească, Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2008, p. 12.
20 Mircea Popa, Valentin Taşcu, Istoria presei româneşti din Transilvania, de la începuturi până în 1918, Ed. Tritonic,
Bucureşti, 2003, p. 259.
21 Viorel Câmpean, Oameni şi locuri din Sătmar, vol. II, Ed. Citadela, Satu Mare, 2010, p. 161.
22 Georgeta Răduică, Nicolin Răduică, Calendare şi almanahuri româneşti. 1731-1918. Dicţionar bibliografic, Ed.
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981, p. 411.
23 Sara Iercoşan, op. cit., p. 179.
24 „Transilvania”, nr. 4, iulie-august, 1911, nr. jubilar, p. 504; Viorel Câmpean, Oameni şi locuri din Sătmar, vol. II, Ed.
Citadela, Satu Mare, 2010, p. 160.
25 Bibliografia generală a etnografiei şi folclorului românesc, I (1800-1891), Ed. pentru literatură, Bucureşti, 1968; Silvia Popa, Constantin Catrina, Folclor în „Gazeta Transilvaniei”. Indice bibliografic, Biblioteca Județeană Brașov, Braşov,
1978.
26 Ion Bradu, Contribuţii la cunoaşterea folclorului şi folcloriştilor bihoreni, Oradea, 1970, pp. 244-245.
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în localitatea sa natală, îl situează pe Ioan
Kövari (Chioreanu) printre personalităţile
Sătmarului, în ciuda faptului că şi-a
desfăşurat activitatea exclusiv în localităţi
bihorene.
Anexa 1 Lista textelor culese de Ioan Kövari
(Chioreanu)
Articole
Despre cel mai mare poet al românilor „Gazeta
Transilvaniei”, Braşov, an LV, 1892, nr. 192195, (articol dedicat lui Vasile Alecsandri).
Balade
Mama vicleană. (Baladă din popor), „din
Portelec” (astăzi Portiţa), „Foişoara pentru
respândirea cunoştinţelor folositoare şi a
iubirei de carte între popor”, 1886, nr. 63-64.
Din bătrâni, auzită din Betfia. „Gazeta
Transilvaniei”, Braşov, an LIV, 1891, nr. 228,
pp. 4-5.
Colinde
Colinde, „auzite în Betfia”, „Gazeta Transilvaniei”, Braşov, an LIII, 1890, nr. 264, 25 noiembrie
(7 decembrie), pp. 1-2, 5 texte.
Colinde I. Nascerea lui Christosu, „Auzite în tocmai din Betfia”, „Gazeta Transilvaniei”, Braşov,
an LIII, 1890, nr. 270, 2 (14 decembrie) pp. 1-2.
Colinde II. Patimile lui Christosu, „Gazeta Transilvaniei”, Braşov, an LIII, 1890, nr. 270.
Colinde. Sân Nicoră, „Gazeta Transilvaniei”, Braşov, an LIII, 1890, nr. 281, an LIII, 16 (28)
decembrie 1890, pp. 2-3.
Colinde. Sântulu-Petru şi ai sei, „Gazeta Transilvaniei”, Braşov, an LIII, 1890, nr. 281.
Colinde. Cerbulu, „Gazeta Transilvaniei”, Braşov, 1890, nr. 287, an LIII, 23 decembrie 1890,
pp. 3-4.
Colinde. Prădarea raiului, „Gazeta Transilvaniei”, Braşov, an LIII, 1890, nr. 287, p. 3.
Colinde. Sera de Crăciunu, „Gazeta Transilvaniei”, Braşov, an LIII, 1890, nr. 287, pp. 2-3.
Doine
Hori poporale de prin părţile sătmărene, 28 de texte, „Gazeta Transilvaniei”, Braşov, an L, 1887,
nr. 94-95.
Doine din Bihor, 9 texte, „Gazeta Transilvaniei”, Braşov, an LIII, 1890, nr. 118.
Fabule
Găina şi puiul, culeasă la Ioaniş, „Călindarul nostru”, Sânnicolau Mare, 1918, p. 87-88.
Poveşti
Toderaş, „Foişoara pentru răspândirea cunoştinţelor folositoare şi a iubirei de carte între
popor”, Sibiu, 1886, pp. 56-57, 66-67.
Codru, „Gazeta Transilvaniei”, Braşov, an LI, 1888, 26 noiembrie (8 decembrie), nr. 260, p. 1;
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„Gazeta Transilvaniei”, Braşov, an LI, 1888, 27 noiembrie (9 decembrie), nr. 261, p. 1, „Gazeta
Transilvaniei”, Braşov, an LI, 1888, 29 noiembrie (11 decembrie), 262, pp. 2-4.
Stati-Cot, variantă, cu precizarea „Resighea, com. Satmarelui”, „Gazeta Transilvaniei”, Braşov,
an LII, 1889, nr. 259, pp. 1-5; şi în „Tribuna”, Sibiu (1888, 25-26, 29-30);
Piperuşu Petru, Auzită şi scrisă în Betfia, „Gazeta Transilvaniei”, Braşov, an LIV, 1891, 20
ianuarie (1 februarie), nr. 16, pp. 1-6.
Flore înflorită, Auzită şi scrisă în Betfia, „Gazeta Transilvaniei”, Braşov, an LIV, 1891, nr. 38, 17
februarie (1 martie), pp. 3-5,
Pentru ce nu are capra păr în genunchi, culeasă din Betfia.
Snoave
Moartea-n drum, „Gazeta Transilvaniei”, Braşov, 1888, nr. 279.
Dreptatea lui Dumnezeu, „Gazeta Transilvaniei”, Braşov, 1889, nr. 6.
Porcul în curechiu; era culcat pe foale, „Gazeta Transilvaniei”, Braşov, 1889, nr. 131.
Sf. Ilie şi tunetul, „Gazeta Transilvaniei”, Braşov, 1889, nr. 137.
Târgariul cuminte, „Gazeta Transilvaniei”, Braşov, 1889, nr. 147.
După faptă-răsplată, „Gazeta Transilvaniei”, Braşov, 1889, nr. 176.
Sumeţia şi umilinţa, „Gazeta Transilvaniei”, Braşov, 1889, nr. 220.
Răsplata lăcomiei, „Gazeta Transilvaniei”, Braşov, 1889, nr. 226.
Beţia-sărăcia, „Gazeta Transilvaniei”, Braşov, 1890, nr. 5.
Finanţii păcăliţi, „Gazeta Transilvaniei”, Braşov, 1890, nr. 11.
Mocanul şi finanţii; Să notăm Domnule; Păcală şi finanţii, „Gazeta Transilvaniei”, Braşov, 1890,
nr. 17.
El a început; Aşa văd, că am băut „Gazeta Transilvaniei”, Braşov, 1890, nr. 27.
Lume întoarsă, „Gazeta Transilvaniei”, Braşov, 1890, nr. 33.
Tot lucrul îşi are vremea, „Gazeta Transilvaniei”, Braşov, 1890, nr. 39.
Între două surde; Cum a fost?, „Gazeta Transilvaniei”, Braşov, 1890, nr. 57.
Cum se dau de gol sfinţii, „Gazeta Transilvaniei”, Braşov, 1890, nr. 130.
Dracu-n căciulă, „Gazeta Transilvaniei”, Braşov, 1890, nr. 153.
Prietenul îţi pune capul, „Gazeta Transilvaniei”, Braşov, 1890, nr. 153.
Cel ce se înalţă umili-se-vai, „Gazeta Transilvaniei”, Braşov, 1890, nr. 231.
Târgul lui Sân Petru, „Gazeta Transilvaniei”, Braşov,1890, nr. 237, a apărut şi în „România”,
1890, nr. 7.
Nu-i boală fără leac, „Gazeta Transilvaniei”, Braşov, 1891, nr. 5.
Sân Petru când a ocârmuit lumea, „Gazeta Transilvaniei”, Braşov, 1891, nr. 56.
Un slugă ca mulţi, „Gazeta Transilvaniei”, Braşov, 1891, nr. 118.
Norocul şi mintea, „Gazeta Transilvaniei”, Braşov, 1891, nr. 225.
Era vai de cap, de nu erau picioare, „Gazeta Transilvaniei”, Braşov, 1891, nr. 277.
Sumeţia şi umilinţa, a apărut în „Luminătorul” şi „Gazeta Transilvaniei”, Braşov, 1890, nr. 12.
Anexa 2 Texte culese din părţile sătmărene
Hori poporale de prin părţile sătmărene culese de I. Kőváry27
De când te-ai dus băieţele
N-am mai pus la gât mărgeşe,
Nici în degete inele
Şi-n cosiţe floricele.
De când s-a dus bădiţa,
27 „Gazeta Transilvaniei”, Braşov, an L, 30 aprilie (12 mai) 1887, nr. 94, p. 2, la rubrica „Foileton”.
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Mi-i pustie uliţa,
De când s-a dus dumnealui,
N-am dat gura nimărui.
*
De-aici pân la badea meu
Nu-i nici deal, nu-i nici părău,
Numa singur doru meu,
Nu-i nici deal nu-i nici cărare
Numai dorul meu cel mare.
Dorul meu, bade, şi-al tău
De s-ar face pod mereu,
Ca să treacă doi cu doi
Şi tu bade pân la noi!
*
Ochi mierii, sprâncene negre
Iubi-v-aş – dracul vă crede,
Că sunteţi în patru părţi
Şi iubiţi pe câţi vedeţi.
*
Pentru badea mieriul
N-aş trece nici părâul;
Pentru badea oacheşul
Crişul rece şi l-aş trece
Şi-aş gândi, că n-a fost rece.
*
Tufă de păsulă verde,
Trece badea, nu mă vede.
Las să treacă,
Nu mă vadă,
C-a veni şi-aceea vreme,
Când m-a cere
Şi n-oi mere28.
*
Nu te ţinea, lele, tare,
Nu eşti mândră, numa-ţi pare;
De te-ai căta într-o fântână
Ai fugi o săptămână.
*
Pânce-s29 bade cam negruţă,
Nu-s la tot ciuful30 drăguţă;
Pân ţi-am fost, bade, ţie
Ţi-am cătat la omenie,
Dela omenie-n jos
Rămâi, bade, sănătos
Ca un măr putregăios,
Şi eu rămân sănătoasă
Ca o viorea frumoasă.
28 mere-merge.
29 pânce-pentru ce.
30 ciuf-urât, blestemat, prăpădit.
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*
Bată-te, bădiţă, bată
Voia mea cea supărată,
Da mă bată şi pe mine
Pân ce prind vorbă cu tine.
*
Bade cu clopul31 la mână
De dragoste-i pace bună,
Pune, bade, clopu-n cap
De dragoste nu-i bănat.
*
Mâncată-s, Doamne, de rele
Ca holda de păsărele,
Şi-s mâncată de stăini
Ca holda de boi bătrâni,
Nici lăsată, nici mâncată
Numa iarbă judecată.
*
Trandafir cu frunza deasă,
Dulce-i gura de mireasă,
Dar nu-i dulce cu să fie,
Ci ca trugurul din vie.
*
Am avut o cărăuşe
Până la mândra în uşe,
Dar s-a pus un blăstămat
Cărăuşea mi-astupat
Tot cu spini şi cu nuiele
Supărarea mândrei mele,
D-apoi supărarea mea
Că nu pot mere la ea!
*
Dragostea din alt sat
Ca pâinea de cumpărat,
Când o cumeri că te bucuri
O mânânci şi nu te saturi
*
Măgherean de pe fântână,
Am drăguţ ca o lumină,
Umblă două să mi-l iee
D[umne]zeu nu le ajute.
*
Tuturor lumea li-i dragă,
Mie-mi e cerneală neagră;
Tuturor lumea li-i bună
Dar mie-mi e mătrăgună.
Tuturor le pare bine,
C-a picat răul pe mine,
Dar nu-i pară nimărui
31 clopul-pălăria.
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C-a pica pe pruncii lui,
Şi n-are de cue-i părea,
Şi pe el poate cădea.
Hori poporale de prin părţile sătmărene, culese de I. Kőváry32
Doamne, la inima mea
Este un râu şi-o fântânea:
Fântâna-I năcaz de moarte,
Râul le spală pe toate.
*
De jale şi de bănat
Câte lacrimi am vărsat
Am făcut fântână-n sat,
Fântână cu trei izvoare
Cine bea din ea să moară,
De-or bea duşmanele mele
Crepe inima în ele,
Dar de-a bea drăguţul meu
Să mi-l ţină Dumnezeu.
*
Dragostile cele mari
Merg pe drum cu doi tâlhari,
Dragostile cele mici
Merg pe drum ca doi voinici;
Merg prin tină, nu se-ntină,
Merg în târg, nu se ruşină,
Merg prin apă, nu se-neacă
De tineri feciori se leagă.
*
Ochii tăi şi genele
Ciuntă-mi mie zilele,
Ochii tăi şi gura ta
Ciuntă-mi mie viaţa.
*
Săracile dragostile
Ciripesc ca păsările
Pe toate gardurile.
Eu le chem să vie-n casă
Ele zic că n-or veni
Se tem că le-oi dojeni.
Cum foc să le dojenesc,
Când tot la ele gândesc?
*
Frunză verde de pe rât
Tu bade aşa-I gândit,
Că i-oi bea apă din tău
Şi-oi peri de dorul tău,
Dar bei apă din scai
32 „Gazeta Transilvaniei”, Braşov, an L, 1 mai (13) mai, 1887, nr. 95, p. 2.
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Şi pe tine te uitai.
*
Am un drăguţ, nu-i drăguţ,
Ci-i pană verde şi struţ;
Când îl vezi între feciori,
Gândeşti, că-i un struţ de flori;
Când îl vezi între fătuţe
Gândeşti că-i o panclicuţă;
Când se gată cu lacreu33,
Gândeşti, că i un spic de grâu,

Când se gată cu guba
Gândeşti, că-i strugur toamna,
Strugurul dacă se coace
Multă voie bună-ţi face.
*
Suflă vântul, iarba creşte,
Omu la om trage npădejde,
Numa io şi mndra mea
Nu ne tragem nădejdea.
*
Frunză verde de pe rât,
Cine dracu a şi vîzut
Grădină fără prilaz (pârleaz?)
Dragoste fără năcaz?
*
Pentru tine, bădiţ drag,
Nu mă mână maica-n sat,
Nici dup-apă la fântână
Numa-odată-n săptămână,
Se teme că ne om tâlni
33 lacreu-un veştmânt de postav negru cu şinoare şi nasturi mulţi, mai mult purtau numai cei avuţi, dar acum şi cei
neavuţi au, deşi nu e prea practic. Cum se zice: nici de rugă, nici de fugă.
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Pe cîrarea fântânii.
Cărarea i alunecoasă
Gura badei mincionasă.
*
Bate-l Doamne, şi-l trăzneşte
Pe cel cue mă necăjeşte;
Bate-mi-l Doamne, şi-l tună
Pentru cine n-am zi bună.
*
În fundul ogrăzii noastă34
Am o grădină frumoasă
Dar nu-i cine s-o-ngrădească,
Am un frate, o-a-ngrădi
Eu cu maica o-oi plevi
Şi-acolo mi-oi răstăvi:
Trandafir buciulios
Drăguţu mi-i mânios,
Trandafir cu bucuiulie
Nu-mi pasă de-a lui mânie,
Că eu mândru m-oi găta
Tot cu spăcel de cocoană
Şi-oi merge la ulicioară,
Din paşi voi păşi răruţ,
Cu ochii oi căta mândruţ,
Cu gura-oi grăi blânduţ
Şi mi-oi prinde alt drăguţ
Mai din viţă, mai din neam
Nu ca şi el un ţigan,
Mai frumos, mai împărat
Nu ca el un blăstămat.
*
Măriuţă din departe,
Trămite-mi puţină carte.
S-o cetesc seara la lună
Să aum şi eu voie bună,
S-o cetesc seara la stele
Să am şi eu mângâiere.
Stati-Cot. Poveste. Cu precizarea „Auzită în Resighea, com. Satmarelui, de Ioanu Koevary.
Fragment:
„A fost odată, ca nici-odată, că de unde nu, cine v-ar putea minţi atâtea, că nici eu
nu-s de pe vremurile poveştilor, ci-s iată un biet amărât, care şi el poartă capul între urechi şi
necazurile vieţii în spinare.
A fost odată un om, pe care lumea pentru făptura lui cea puţină l-a poreclit Stati-Cot.
Altcum Stati-Cot era om ca toţi oamenii: avea şi el mâini, picioare, ochi şi urechi ca oricare
dintre noi, dar avea încă ceva, ce mai ales în vremile noastre nu toţi avem; avea adecă casă
şi masă, avea rânduiala lui - avere şi bogăţie de nic el nu mai scia câtă. Casa lui, curtea lui
– coşniţa stupului, dar vorba ceea, tot omul poartă câte un răvaş în spate, căci necazurile-s
pentru oameni şi oamenii pentru necazuri.
34 noastă-noastre-noastră.
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Stati-Cot avea de tote cu prisosinţă, dar pentru aceea el numai fericit nu era, căci îi
lipsea fericirea săracului, averea Românului - îi lipseau copiii.
El n-avea copii şi acest lucru îl punea singur pe gânduri. Făcut-a rugăciuni, ţinut-a
posturile, dat-a serindare, cunjurat-a biserica, îngeanunchiat-a sub daruri… în zadar, că lui
Dumnezeu nu i-se făcu milă de el.
Acum şi nădejdea de a putea oarecând desmerda copii începea a-l păsări, de unde că era
trecut peste aceea ce zicem noi, vara vieţii şi boreasa lui ra mai mult umbra decât nevastă.
Acest gând i-a făcut mulţi peri albi pe cap şi multe creţe pe frunte.
Într-o seară, când chiar tânguiau-se cum au să treacă dintre muritori, fără să rămână
măcar o urmă după ei şi fără să simţească cineva lipsa lor, iată că se pomenesc cu doi drumari.
[…]
«Sălaşul e al lui Dumnezeu - zise Stati-Cot - şi dacă veniţi cu inimă bună, de ce să nu
vă primim; curtea e mare şi noi suntem numai doi».
Dimineaţa Stati-Cot îi cinsteşte iară şi-i petrece până la drum, că vedeţi aşa era cu
cinste în satul lui Stati-Cot. Când era la despărţire, zice Christos, - căci el era străinul, iară
tovarăşul său era Petru - «ca să scii, că fapta bună primită este în ceriu, şi să mai şcii, că cel ce
face lui îşi face, iată eu îţi împlinesc trei cereri, ce vei pofti de la mine.»
Bine nu sfârşi Dumnezeu vorba şi Stati-Cot şi începu a pofti.
«Poftesc, Doamne, să am copii.»
«Fie,» zise D-l Christos şi cât ai clipi una, răsar vreo cincizeci de copii.
«Ce mai poftesci? »
«Poftesc să am copii.»
«Prea mulţi vor fi» îi zise D-l Christos cu blândeţe.
«Ba şi a treia oară poftesc, Doamne, să-mi dai copii.»
«Fie,» zise Domnul Christos şi se duse mai departe, iară Stati-Cot se lua cu copiii cătră
casă borborosind în sine: «alduite mâini multe!» Mai bine zicea: «blăstemate guri căscate», că
de mâini nu era căinţă, dr gurile acele - şi multe şi cascade - erau mai multe decât pedepsele
Egiptului.
[…] O ceată era cu Stati-Cot, a doua îl aştepta acasă, pe atreia chiar atunci o aduna
femeia de prin grădină. Apoi toţi mici ca nişte ulceluşe, vorba ceea «nici de rugă, nici de fugă»,
buni numai să facă ciorobor în casă şi pagubă în mămăligă.
Când s-au adunat toţi laolaltă, - abia mai încăpeau în curtea cea largă. Stati-Cot sta şi
se uita peste ei, cum se uită pastoral peste turmă. Poate atunci şi-a fi dat seama, că visând el tot
copii - şi-a văzut visul cu ochii: avea copii cu ridicata. […]
Nu trecuse bine săptămâna şi hambarele lui Stati-Cot erau goale. Cel de pe urmă
mălai era pe masă, de acolo
încolo nici cât ar ascunde o
vrabie sub limbă.
Ce era de făcut acum?
Să-i lapede? să-l lase muritori
de foame? Doamne apără, - aşa
ceva nu fac nici păgânii.
Altceva era dară de
făcut. În necaz omul ascultă şi
vorba mierii, şi muierea lui StatiCot nu era cap sec. Simţitoare,
cum le-a lăsat Dumnezeu, pe
ele orice nefericire le atinge mai dureros, şi direrea mamei pentru neajunsurile familiei, iut
găseşte untuldelemn vindicator.
Muierea îl sfătui pe Stati-Cot să intre în slujbă şi ce va fi primind, să trimită pentru
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familie.

Stati-Cot nu zise ba, ci se găti de drum. Cruce în frunte. Doamne-ajută şi înainte. Şi
merse, dragii mei, şi merse, cale lungă să-i ajungă, di de vară până în seară, până ajunse la
stâna cu trei ciobani.
«Ce veste-i pe la voi?»
«Veste nu prea bună zău, aceea, că iată cum şi cum. Va fi bagseamă blăstămul lui
Dumnezeu, cine şcie pentru ce, destul că în toată noaptea vine un zmeu şi ne pradă cele
turmuţe, cât azi-mâine ne pomenim numai cu câinii. […]»
[…]
Aici trebuie să vă spun, dragii moşului, că Stati-Cot trimise vorbă nevestei şi copiilor,
să-l aştepte, şi când vor vedea pe zmeu, să strige: «aş mânca carne de zmeu». Aşa şi făcură.
Copiii toţi erau la uliţă şi cum au văzut, că întorc în sat, dete la strigăte: «aş mânca carne de
zmeu»… iară zmeul văzând dragostea cea mare, trânteşte sacii de pământ şi o ia la sănătoasa
de-i sfârâie călcâiele… Doară nici astăzi nu s-a oprit.
Stati-Cot s-a dus acasă şi din bogat, ce era la început, acuma s-a ales şi mai bogat, căci
avea turmă de oi şi bani cu ridicata. Copii încă prindeau putere din zi în zi şi erau bucuria
părinţilor, care se ajutorau cu dânşii.
Ce s-a întâmplat mai departe, nu vă pot spune, a minţi iară nu mă lasă credinţa şi
bătrâneţele mele, dar de se va afla să vă minţească altul, eu nu l-oi opri, căci eu:
M-am suit pe-o şea
Şi v-am spus-o aşa!
(Auzită în Resighea, com. Satmarelui
Ioan Koevary ”35.

Marta Cordea,
Biblioteca Județeană Satu Mare, RO
marticordea@yahoo.com

35 „Gazeta Transilvaniei”, Braşov, an LII, 19 noiembrie (1 decembrie) 1889, nr. 259, pp. 1-5, rubrica Foileton.
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ACTIVITATEA CONSULARĂ ROMÂNEASCĂ ÎN PERIOADA
DICTATULUI DE LA VIENA
Daniela BĂLU
Abstract: The 80th anniversary of the decision of the “arbitral tribunal” that imposed on Romania
the territorial tearing of August 30, 1940, offers us the opportunity to scientifically capitalize on
documentary sources kept in national archives, totaling thousands of official documents and
addresses that reflect the important role which had the Royal General Consulates of Romania
in Cluj and Oradea (established by the Ministry of Foreign Affairs of Romania), in presenting
the dramatic realities that had to bear the Romanian communities left in Hungary, after the
pronouncement of the Vienna Dictate.
The official addresses and information prepared by the consular staff refer to the abuses of the
Hungarian authorities, the persecution of the Romanian population, including murders, illtreatment, forced dismissals, expulsions, denationalization by Hungarianization of names and
forced transitions to the religions of the Hungarian population, abolition of Orthodox or Greek
- Catholic parishes, the oppresions of the priests, the refusal to establish Romanian confessional
schools, administrative and economic discrimination, arrests, forced labor in concentration camps
etc.
Keywords: Vienna Dictate August 30, 1940, Royal General Consulates of Romania in Cluj and
Oradea.
Împlinirea a 80 de ani de la decizia „tribunalului arbitral” ce a impus României
sfâșierea teritorială din 30 august 1940, ne oferă oportunitatea valorificării științifice a surselor
documentare păstrate în fondurile arhivelor naționale, însumând mii de acte și adrese oficiale
ce reflectă rolul deosebit de important pe care l-au deținut Consulatele Generale Regale ale
României de la Cluj și Oradea, în prezentarea dramaticelor realități pe care le aveau de suportat
comunitățile românești rămase în Ungaria, după pronunțarea Dictatului de la Viena.
Numit „dictatul axei”, inclusiv de către ambasadorul SUA la București, în scrisoarea
adresată la data de 6 septembrie 1940 Departamentului de Stat1, Dictatul de la Viena a fost
„soluţia” impusă României prin intermediul ministrului de externe al Reichului, Joachim von
Ribbentrop, şi a omologului său italian, contele Ciano, ca rezolvare a „diferendului” teritorial
româno - maghiar, prin care cele două state îşi disputau apartenenţa şi autoritatea asupra
Transilvaniei.
Încă de la început „soluția” hotărâtă sub titlul oficial de arbitraj nu a mulțumit niciuna
din părțile semnatare, ministrul nazist al propagandei, Joseph Goebbels, notând în jurnalul
său: „datorită problemei petrolului, el [Hitler - n.n.] vrea linişte în Balcani. De aceea el a făcut
presiuni la Viena. Ungaria primeşte foarte mult şi românii acceptă [Dictatul - n.n.] după
proteste. Dar, totuşi, ei acceptă în cele din urmă. Pentru aceasta, însă, noi şi Italia garantăm
1 Vasile Pușcaș, Transilvania şi aranjamentele europene (1940-1944), Centrul de Studii Transilvane,

Cluj-Napoca, 1995, p. LXXIV.
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frontierele lor. Moscovei îi va dispare - desigur - în curând apetitul... România şi Ungaria sunt
nemulţumite cu noi [s.n.]. Dar aceasta este, desigur, soarta arbitrilor. Linişte în Balcani. Şi noi
obţinem petrolul nostru”2.
Arbitrajul nu a adus însă liniştea în Balcani, dimpotrivă, a intensificat animozităţile
şi raporturile tensionate dintre România şi Ungaria, generând stări conflictuale, exacerbarea
violenţei, măsuri discriminatorii. Decizia luată la Viena „n-a fost, în realitate, altceva decât o
nouă formă a neconsolării, dezordinii, o scamatorie periculoasă al cărui demers nu numai că
nu a rezolvat nimic din problemele zonei, ci dimpotrivă a generat conflicte noi”3.
Desconsiderând structura etnică a populaţiei, realităţile demografice din teritoriul cedat
Ungariei, Germania nazistă deschidea calea unor grave şi injuste atitudini discriminatorii faţă
de populaţia românească, contrare chiar prevederilor Dictatului de la Viena în care, la punctul
5, se garanta „protecţia minorităţilor”4 (românii fiind majoritari, ca număr de populație, în
teritoriul cedat Ungariei)5.
În vederea reglementării situaţiei minoritarilor români din Transilvania de nord,
„factorii decizionali români solicitau cu insistenţă, la 6 octombrie 1940, implicarea Puterilor
Axei în crearea unei comisii mixte româno - maghiare sau a unei comisii germano - italiene
care să ancheteze evenimentele reprobabile semnalate de ambele părţi ale noii frontiere”6.
Ministrul român de externe, Mihai Sturdza, trimitea la 9 octombrie 1940 o scrisoare,
ce avea acelaşi conţinut, miniştrilor de externe ai Germaniei şi Italiei, Joachim von Ribbentrop
şi contele Ciano. Cele două ţări acordaseră garanţii formale României „împotriva oricui”7,
cerând Ungariei să respecte drepturile românilor din teritoriul cedat Ungarie prin dictatul de la
Viena. Ministrul M. Sturdza le aducea la cunoştinţă numeroasele „excese şi violenţe comise de
autorităţile maghiare împotriva românilor din Transilvania de nord - est. El solicita formarea
şi trimiterea de urgenţă a unei comisii mixte germano - italiene însărcinată cu cercetarea
cazurilor semnalate şi potolirea comportamentului agresiv al administraţiei ungare”8.
Ca urmare a „tensionării raporturilor dintre cele două state, a refuzului opus de
Budapesta solicitării părţii române de constituire a unei comisii mixte româno - maghiare,
precum şi a cererilor oficiale înaintate de România şi Ungaria la 7 respectiv 11 octombrie 1940,
Puterile Axei au decis trimiterea în Transilvania a unei comisii de anchetă germano - italiene,
în scopul investigării situaţiei minorităţilor”9. Din comisie făceau parte ministrul dr. Altenburg
şi consilierul legaţiei germane dr. Wolf, iar din partea Italiei ministrul Roggeri şi consilierul
Legaţiei, contele Pignatti.
În perioada 17 - 27 octombrie 1940 Comisia Roggeri - Altenburg a audiat peste 500
de persoane, în mai multe localităţi din teritoriul atribuit Ungariei, în data de 26 octombrie
aflându-se în localitatea Carei10 (azi în judeţul Satu Mare, în 1940 aparținând din punct de
vedere administrativ de judeţul Sălaj). În ceea ce priveşte modul de lucru al comisiei şi
atitudinea membrilor ei, mai multe rapoarte ale observatorilor români consemnau faptul că
„delegatul italian a marcat tot timpul o atitudine favorabilă tezelor ungureşti”11, iar ministrul
2 Ottmar Traşcă, Relaţiile româno - ungare şi problema Transilvaniei, 1940 - 1944 (I), în „Anuarul Institutului de
Istorie A. D. Xenopol”, Iaşi, XLI, 2004, p. 312.
3 Csatári Dániel, Forgószélben (Magyar-román viszony 1940 - 1945 ), În vârtej (Relaţia maghiaro-română 1940 - 1945),
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1969, p. 29.
4 Vasile Puşcaş. op. cit., p. XV.
5 Sorina Bolovan, Ioan Bolovan, Problemele demografice ale Transilvaniei între știință și politică (1920 -1945), în Camil
Mureșanu (coord.), „Transilvania între medieval și modern”, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 1996, pp.
119 - 131. Vezi Aurelia Ştirban, Marcel Ştirban, Din Istoria Bisericii Române Unite de la 1918 la 1941, Ed. Muzeului
Sătmărean, Satu Mare, 2005, p. 66; Vasile T. Ciubăncan, România 1940. Pierderile economice şi de populaţie, Ed. Ciubăncan, Cluj - Napoca, 2004.
6 Vasile Puşcaş, op. cit., p. 290.
7 Petre Otu, Comisia Roggeri-Altenburg, în „Magazin istoric”, nr. 8, Bucureşti, 2001, p. 64.
8 Ibidem. Vezi şi Vasile Puşcaş, op. cit.
9 Ottmar Traşcă, Relaţiile... (I), p. 326.
10 Vasile Puşcaş, op. cit., p. XL.
11 Ibidem, p. XLI.
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Davidescu declara că „Roggeri pierdea uneori din vedere chiar şi dispoziţiunile precise ale
Arbitrajului de la Viena, pentru a da curs înclinărilor sale filo - maghiare”12.
După o săptămână de cercetări pe care comisia le făcuse la faţa locului, ministrul
Altenburg comunica verbal guvernului român „că semnalările sale se confirmaseră aproape în
totalitate13”. În ciuda acestor constatări, raportul oficial al comisei Roggeri - Altenburg, trimis
guvernului român, contravenea cu cele comunicate anterior, susţinând ideea „reciprocităţii”
în culpabilizarea şi responsabilizarea celor două state14.
Încercând să împiedice reluarea violenţelor maghiare, după încetarea activităţii
comisiei, guvernul român a solicitat la 25 octombrie 1940 înființarea „unui aparat de subcomisii
locale cu caracter permanent”15, care să activeze în Transilvania de nord. Guvernele german şi
italian îşi dădeau acordul la data de 4 ianuarie 1941, pentru constituirea comisiilor mixte italo
- germane, una cu sediul la Cluj şi una la Braşov, ce aveau sarcina de „a cerceta cazurile de
expulzări şi actele de teroare comise de o parte şi alta a linie de demarcaţie”16.
La finele anului 1941 s-a luat hotărârea ca pe lângă fiecare comisie să fie trimis câte
un ofiţer român, delegatul Marelui Stat Major17 (ce avea sediul la Turda), şi un ofiţer maghiar.
Timp de trei ani şi jumătate în care a activat comisia mixtă de ofiţeri, „delegaţii români s-au
confruntat cu numeroase dificultăţi, începând cu divergenţele şi lipsa de cooperare dintre
germani şi italieni, continuând cu lipsa totală de solicitudine a unora dintre membrii comisiilor
şi sfârşind cu caracterul pur formal al anchetelor derulate”18.
Cele două subcomisii acţionau numai ca urmare a reclamaţiilor trimise de români
sau maghiari, motiv pentru care autorităţile române trebuiau să deţină informaţii concrete şi
detaliate despre toate abuzurile la care era supusă populaţia românească din Ungaria. Misiunea
adunării acestor informaţii, cât mai bine fundamentate, a revenit inclusiv Legaţiei Române de
la Budapesta, precum şi Consulatelor Generale Regale de la Cluj şi Oradea. Deoarece locuitorii
români din zonele unde se produseseră abuzuri erau împiedicaţi de către autoritățile maghiare
să se deplaseze la Legaţie sau la unul din Consulate, iar personalul unităţilor diplomatice nu
cunoștea locurile vizate, sarcina de a documenta cazurile concrete era extrem de dificilă.
Cei care au venit în sprijinul Consulatelor au fost reprezentanţii Bisericii româneşti (Greco
- Catolice și Ortodoxe), episcopii din teritoriul ocupat, care, la rândul lor, primeau informaţii
precise de la protopopi şi preoţi. Episcopii Iuliu Hossu, Nicolae Colan, Nicolae Popovici,
Vasile Stan, Alexandru Rusu, Valeriu Traian Ferenţiu, mitropolitul Nicolae Bălan solicitau
prin numeroase scrisori, adresate preoţilor din eparhii, să li se comunice situaţia din parohiile
româneşti, a bisericilor, şcolilor şi învăţământului în limba română, a proprietăţilor imobiliare,
întocmind apoi numeroase rapoarte care evidenţiau abuzurile puterii maghiare asupra bisericii
şi a credincioşilor români19.
Ministrul plenipotenţiar al Legaţiunii Regale Române de la Budapesta, Eugen Filotti,
descria situaţia populaţiei româneşti din teritoriul cedat Ungariei ca fiind „incomparabil mai
rea ca sub stăpânirea ungară dinainte de 1914. În raport cu actuala acţiune de exterminare
economică, culturală şi chiar fizică, politica maghiară de atunci, când exista frâna de la Viena,
apare aproape ca o eră de libertate şi toleranţă. Ceea ce dictează azi este spiritul de răzbunare,
brutalitate, teama de a pierde din nou poziţiile artificiale ale maghiarismului. Ceea ce preocupă
12 Ibidem.
13 Petre Otu, op. cit., p. 65.
14 Vasile Puşcaş, op. cit., pp. XVL - L. Raportul complet al comisiei Roggeri - Altenburg la pp. 3 - 27.
15 Petre Otu, op. cit., p. 65.
16 Ibidem. Vezi şi Cornel Grad, Consecinţele şi învăţămintele Dictatului de la Viena în lumina unor documente inedite.
1. Reclamaţiile româneşti adresate Comisiei de ofiţeri din Cluj, în „Acta Musei Porolissensis”, IX, Zalău, 1985, pp. 533
- 573.
17 Arhivele Naţionale ale României (în continuare ANR), Fond Delegatul Marelui Stat Major pe lângă Comisia Germană de ofiţeri 1941 - 1944.
18 Petre Otu, op. cit., p. 66.
19 Daniela Bălu, Biserica românească din județul Satu Mare în anii Dictatului de la Viena. Tristețe și speranță, Ed.
„Vasile Goldiș” University Press, Arad, 2010, passim. Vezi și Daniela Bălu, Clerici români în anii Dictatului de la Viena.
Cazul episcopului Iuliu Hossu, în „Historia”, An VI, nr. 53, București, 2006, pp. 10-16.
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este numai de a desăvârşi cât mai repede la adăpostul războiului actual şi al lipsei de control,
opera de distrugere a vieţii româneşti în teritoriul cedat”20.
Consulatele Generale Regale Române din Oradea şi Cluj, prin memoriile trimise
Legaţiunii Regale a României din Budapesta, Ministerului Afacerilor Străine din Bucureşti,
precum şi Comisiei mixte de ofiţeri italo - germană de la Cluj, au reclamat numeroasele violenţe
şi discriminări la care a fost supusă populaţia românească în timpul dominaţiei maghiare, atât
din punct de vedere confesional, cât şi sub aspect social, economic şi cultural.
Consulul general al Consulatului de la Cluj, Ion Chinezu, prin memoriul cu nr. 142/1
noiembrie 1940, caracteriza violenţa manifestată de maghiari drept „o prigoană sălbatecă pe
toată linia, o dezlănţuire de ură fără margini împotriva a tot ce este românesc”21. Consulul
considera că „prigoana aceasta se desfăşoară după o anumită tactică... Avem de-a face în adevăr
cu o ură organizată metodic, stăruitor, cu o campanie îndelung meditată, căreia nu-i scapă nicio
încheietură a vieţii româneşti - şi nu cu simple şi trecătoare răbufniri ale unui sentiment de
răzbunare. Deciziunea arbitrară de la Viena e călcată în picioare zi cu zi. Îndeosebi punctul 5 al
acestei deciziuni, în care se vorbeşte de obligaţiunea solemnă a Guvernului Regal Maghiar de a
considera în totul egale celorlalţi cetăţeni persoanele care, în baza prezentei deciziuni arbitrare,
dobândise cetăţenia ungară, dacă sunt de rasă română - apare ca o cruntă ironie. Ungurii - de
la autorităţile militare cele mai înalte până la ultimul soldat sau ţăran - au atitudinea absolut
arbitrară a unor cuceritori cărora totul le este îngăduit, neavând nicio obligaţie şi neavând a da
seamă nimănui de ceea ce făptuiesc”22.
Consulul descrie apoi părerea pe care puterea maghiară o are despre România, cercurile
conducătoare maghiare afirmând că „România Mare a fost un stat creat cu titlu de experiment.
Experimentul a dat greş şi nicio putere mare nu va avea interesul de a relua o încercare ratată.
România Mare poate fi considerată ca un vis spulberat pentru totdeauna. Singura realitate
considerată în acest colţ al Europei fiind, după părerea cercurilor amintite, Ungaria Sf. Ştefan
[...]. Ungurii din România vor fi totdeauna nemulţumiţi, trebuie să fie nemulţumiţi, această
nemulţumire constituind motivul viitoarelor operaţiuni militare”23.
La 5 martie 1941 consulul Ion Chinezu întocmeşte o nouă informare despre situaţia
din teritoriul cedat Ungariei, arătând că „expulzările, alungările şi toată prigoana de până
acum a rărit foarte mult rândurile Românilor”24. Consulul I. Chinezu aducea la cunoştinţa
președintelui Consiliului de Miniștri, generalul Ion Antonescu, discriminările la care era
supusă populaţia românească, din diferite categorii sociale: „dintre funcţionarii publici nu a
fost menţinut aproape niciunul în funcţiune. Până şi măturătorii de stradă au fost concediaţi.
Liber profesioniştii au fost expulzaţi sau siliţi să plece aproape toţi şi numai prea puţini pot
să profeseze. Prăvăliile comercianţilor au fost lichidate, iar meseriaşilor li s-au luat brevetele.
Chiar cei care mai pot exercita ocupaţiunile lor sunt sabotaţi de către autorităţile şi publicul
maghiar”25 .
Consulul Ion Chinezu preciza că „datorită acestor stări de lucruri, chiar şi cei care au
scăpat de expulzări, au fost nevoiţi să plece şi să opteze pentru cetăţenia română. Foarte mulţi
dintre aceştia şi-au lăsat aici familiile pentru a-şi apăra averile. Ştiau prea bine că în momentul
în care averea lor rămâne fără stăpân, aceasta va fi trecută în administrarea unor persoane
numite de autorităţi [...]. Observând deci ungurii că o parte din averile româneşti au rămas
în îngrijirea membrilor familiei lor, au început prigoana împotriva acestora... Cei mai mulţi
români, intimidaţi, terorizaţi şi expuşi foametei nu pot face altceva decât să accepte plecarea
cu orice condiţie... Scopul ungurilor este foarte clar. Prin toate mijloacele vor să evacueze cât
20 Ministerul Afacerilor Externe (în continuare MAE), Fond Transilvania, vol. 160/1941, f. 143, Informarea trimisă
vicepreședintelui Consiliului de Miniştri, Mihai Antonescu, întocmită la data de 19 octombrie 1941 de către Eugen
Filotti, ministrul plenipotenţiar al României la Budapesta, în perioada septembrie 1940 - iulie 1944.
21 MAE, loc. cit., vol.199/1940-1941, f. 57.
22 Ibidem.
23 Loc.cit., f. 58.
24 Loc.cit., vol. 136/1942, f. 58.
25 ANR, Fond Președinția Consiliului de Miniștri (PCM), dosar nr. 458/1941, f. 54.

88

ACTIVITATEA CONSULARĂ ROMÂNEASCĂ ÎN PERIOADA DICTATULUI DE LA VIENA

mai mulţi români din teritoriul ocupat de ei. Cred că ar trebui făcute intervenţiuni urgente la
Guvernul maghiar pentru a împiedica aceste ilegalităţi”26 (Anexa 1).
În data de 26 iunie 1942, Consulatul de la Cluj sintetiza27 un număr de 29 de reclamaţii,
care semnalau refuzul plăţii pensiei, refuzul notarilor maghiari de a respecta valabilitatea unei
procuri autentice dată unui cetăţean român, confiscarea grâului de la populaţia românească,
refuzul eliberării bonurilor de făină şi untură, refuzul autorităţilor maghiare de a acorda
ajutorul de concentrare văduvelor românce, concedieri din serviciu, „trecerea copiilor de
origine română în scriptele şcolii primare din Andrid - Satu Mare, ca fiind de origine etnică
maghiară”28. Se sesiza inclusiv refuzul „acordării asistenţei medicale tinerei Amalia Neşte din
Tătăreşti - Satu Mare, pentru că la Casa Cercuală din Satu Mare n-a vorbit ungureşte”29.
Erau semnalate cazurile „maltratării familiei lui Cuc Gheorghe din Micula, Satu Mare,
concedierea din serviciu a funcţionarului român Prună Alexandru de la Prefectura Satu Mare,
maltratarea premilitarilor români din comuna Bercu - Satu Mare, confiscarea brevetului de
tutungerie românului Mare Vasile din Satu Mare, bătjocorirea văduvei de război Nicoară Floare
din Tătăreşti, ridicarea brevetului pentru băuturi spirtoase locuitorului Silaghi Vasile din Satu
Mare, maltratarea a doi români din Tătăreşti „pentru că au cerut şcoală românească”30. Cei doi
români din Tătăreşti, Iancu Gheorghe şi Donca Iosif „au adresat o cerere Revizoratului şcolar
din Satu Mare, semnată de încă 140 de locuitori români din comună, prin care se cerea şcoală
primară românească. Pentru cele de mai sus, locuitorii amintiţi au fost chemaţi la Postul de
Jandarmi din Hrip, unde aparţine comuna Tătăreşti. La Postul de Jandarmi s-a cerut celor 2
locuitori ca să retragă cererea şi să afirme că au fost în stare de ebrietate atunci când au făcut-o.
Locuitorii au refuzat, fapt pentru care au fost bătuţi şi batjocoriţi”31.
În Borderoul întocmit la 7 iulie 1942, de către Consulatul Român de la Cluj, erau
centralizate alte 31 de plângeri depuse de români, fiind sesizate concedierile din serviciu,
ameninţările locuitorilor care adresează plângeri comisiei mixte de control, refuzul acordării
pensiei, deposedarea de pământ „a mai multor locuitori români din comuna Micula”32,
„brutalizarea românilor de către şeful Postului de Jandarmi din Negreşti, judeţul Satu Mare”,
confiscarea brevetelor de cârciumă, dărâmarea monumentului eroilor din comuna Ulmeni,
maltratarea copiilor români din comuna Bercu, judeţul Satu Mare, de către învăţătorul Nemeş
György33.
Prin Nota cu nr. 2.939/1942 Consulatul de la Cluj informa comisia mixtă de control
italo - germană despre cazul de la Bercu, precizând că „învăţătorul bătăuş Nemeş György, a
cărui activitate de brutalizare a elementului românesc am mai adus-o la cunoştinţa Onoratei
Comisii, continuă baterea copiilor români. Astfel, intrând în casa văduvei lui Ulici Ioan, când
nu era acasă, i-a luat la bătaie pe cei patru copii mici care se aflau înăuntru. Copiii la şcoală sunt
la fel bătuţi [...]. Are vreo 12 procese în curs pentru bătăi aplicate copiilor, şi cu toate acestea
continuă să funcţioneze în învăţământ netulburat”34.
Şi reprezentantul Consulatului General al României de la Oradea, consulul Mihai
Marina, centraliza numele celor 45 de români care au fost bătuţi crunt în cursul anului 1942,
de către grănicerii sau jandarmii unguri35.
Concedierile din serviciu erau semnalate de către consulatul de la Oradea, prin
Raportul cu nr. 586 din 31 ianuarie 1942, înaintat Comisiei mixte de control italo - germană.
Din judeţul Satu Mare fuseseră concediaţi mai mulţi angajaţi de la căile ferate: Alexandru
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Ibidem, f. 54, 56. Vezi și Daniela Bălu, Biserica românească..., pp. 53-55.
Ibidem, f. 428. Borderoul cu nr. 2809/1942. Au fost selectate documentele referitoare la judeţul Satu Mare.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, f. 429.
Ibidem, f. 372.
Ibidem, f. 282.
Ibidem, f. 288.
Ibidem.
MAE, Fond Transilvania, vol. 134/1942, f. 164.
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Săndulescu din Carei, Gheorghe Boldan din Carei, fochistul Savaniu Ioan din Satu Mare,
Bordaş Ioan, Sabo Mihai, Bordaş Gheorghe, Albuţ Dumitru, Mădăras Dumitru din Valea
Vinului. Învăţătorul Mihail Orba din comuna Botiz „a fost concediat şi internat în lagăr de
concentrare, iar învăţătoarea Heres Elvira a fost concediată pe motiv că asculta radio în limba
română”36.
Viceconsulul I. Munteanu prezenta Comisiei mixte de ofiţeri italo - germane, în
perioada 1 - 20 iunie 1942, „cazurile de prigoană împotriva românilor”37, arătând că autorităţile
militare maghiare „îi îndeamnă pe românii concentraţi să treacă la una din religiile maghiare”,
fiind duşi la biserica reformată. Acelaşi viceconsul informa Ministerul Regal al Afacerilor
Străine de la Bucureşti despre „înfometarea şi nedreptăţirea la împărţirea alimentelor”38 a
populaţiei româneşti, „astfel că mare parte din românii refugiaţi în România au plecat din
cauza foametei”39. Prin Nota informativă cu nr. 4.125/1942 se arăta că locuitorilor români
din comuna Unguraş, judeţul Satu Mare, nu li s-au distribuit alimente, iar notarul comunei
Coltău, Fekete Sándor, îi închide în pivniţa primăriei pe ţăranii care vorbesc româneşte, atunci
când cer alimente40. Viceconsulul prezenta faptul că în comuna Lăpuş „populaţiei ungureşti,
cu ocazia însămânţărilor de primăvară, i s-a distribuit 4800 kg de grâu, în timp ce populaţiei
româneşti nu i s-a dat nimic. Actualmente (1942 - n.n.) notarul comunei, Pop Gyula, în mod
abuziv confiscă porumbul de la români şi îl dă ungurilor”41.
Consulatul de la Oradea, prin Nota cu nr. 4.122/1942, semnala confiscarea porumbului
de la mai mulţi români din Călineşti, care, „deşi au avut autorizaţie de cumpărare şi permis de
transport, după ce au adus porumbul în comună de la mari distanţe din vechea Ungarie”42,
acesta le-a fost confiscat. Comercianţilor români le erau retrase brevetele, numeroşi pensionari
nu îşi primeau pensiile, iar înrolările în armata maghiară se făceau în special din rândurile
populaţiei româneşti.43
Agravarea evoluţiei raporturilor româno - maghiare a dus la formarea unei noi comisii
mixte de control, cerută în vara anului 1942 de către guvernul maghiar. Vicepremierul român
Mihai Antonescu îşi manifesta surprinderea faţă de acceptul germanilor şi italienilor de
înfiinţare a noii comisii, cu atât mai mult cu cât „demersurile româneşti de atâta vreme n-au
izbutit să provoace o acţiune de intervenţie promptă a Axei, fapt considerat de demnitarul
român drept o ofensă la adresa poporului român”44. Comisia Roggeri - Henke şi-a desfăşurat
audierile în perioada 5 iulie - 5 septembrie şi 20 octombrie - 20 noiembrie 1942, trecând şi
pe teritoriul judeţului Satu Mare, fapt dovedit inclusiv de mărturia protopopului român din
Satulung, Valentin Pintea, care, după ce a făcut declaraţii comisiei mixte, în data de 8 august
1942, „a fost ameninţat cu moartea de către maghiarii din localitate”45. Şi protopopul greco catolic Ioan Dragomir, din Satu Mare, dăduse declaraţii comisiei mixte, ceea ce a determinat ca
în ziua de 9 august 1942, în faţa casei sale, maghiarii să organizeze o manifestaţie de intimidare
şi ameninţare a protopopului, „trăgându-se cu arma, din cauză că protopopul făcuse reclamaţii
la comisia mixtă de control”46.
Raportul comisiei Roggeri - Henke, datat 8 februarie 1943, precum şi recomandările
36 Ibidem, f. 167. Din numărul mare de documente am selectat, în special, cele referitoare la judeţul Satu Mare.
37 Ibidem, f. 100.
38 Ibidem.
39 Ibidem.
40 Ibidem, f. 33.
41 Ibidem.
42 Ibidem, f. 29.
43 Ibidem, f. 36-52. Numeroase Note informative întocmite de către Consulatul General Român de la Oradea, trimise
Comisiei Mixte de control italo-germană de la Cluj, ce avea rolul de a cerceta cazurile semnalate de autorităţile româneşti şi maghiare. Notele trimise de Consulatul Român de la Oradea se referă, în general, la abuzurile autorităţilor
maghiare, concedieri forţate, discriminări administrative, arestări, munca forţată în lagărele de concentrare, neplata
salariilor şi pensiilor, nedistribuirea de alimente populaţiei româneşti etc.
44 V. Puşcaş, op. cit., p. LXI.
45 MAE, loc. cit, vol. 134/1942, f. 217. Vezi și Daniela Bălu, Biserica românească..., pp. 48-55.
46 Ibidem, f. 743.
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pentru guvernele român şi maghiar, „nu au avut efecte spectaculoase în planul relaţiilor
româno-maghiare, întrucât cauza reală a disensiunilor dintre cele două state o reprezenta
arbitrajul de la Viena”47. În discuţia purtată cu ministrul României la Berlin, Raoul Bossy,
conducătorii comisiei de anchetă Roggeri - Hencke mărturiseau diplomatului român că „noi
am stabilit diagnosticul bolnavului, iar guvernele noastre vor face reţeta. Din nenorocire s-ar
putea ca medicamentul să nu fie pe gustul bolnavului”48.
Autorităţile din România, Comisariatul General al Refugiaţilor, Legaţia Română de
la Budapesta, Consulatele Generale Regale de la Cluj şi Oradea au trimis comisiilor mixte
de control mii de reclamaţii49, din păcate doar un număr extrem de mic primind şi răspuns
(s.n.). Astfel, comisia de la Cluj a primit în anul 1942 un număr de 159 reclamaţii româneşti,
din care au fost rezolvate doar 52, precum şi 151 de reclamaţii maghiare, din care toate au
fost soluţionate! În anul 1943 comisia a primit 341 reclamaţii româneşti, rezolvând 31, şi 23
reclamaţii maghiare, 21 rezolvate. În primele cinci luni ale anului 1944, din 97 de reclamaţii
româneşti „doar 15 şi-au găsit răspuns”50. Drept consecinţă, „se pune fireasca întrebare dacă
reclamaţiile adresate respectivei comisii au avut rezultatele care justifică efortul şi încrederea
investite în ele”51 de către români? Rezultatele concrete, „transpuse în modificările de tratament
aplicate românilor de ocupant, au fost mai mult decât modeste”52. Marele Stat Major Român
arăta în „Notă asupra situaţiei românilor din Transilvania de Nord”, că „nimic nu s-a schimbat
din atitudinea guvernului maghiar, împotriva tuturor intervenţiilor române, ba, dimpotrivă
acesta a dezlănţuit o nouă campanie de prigoană împotriva elementului românesc [...]. Obligat
de împrejurări guvernul român a recurs la contramăsuri, cu grija de a notifica totdeauna
comisiei, că acestea constituie retorsiuni la măsurile aplicate de guvernul horthyst şi că vor
înceta imediat ce partea maghiară va renunţa la măsurile respective”53.
Pentru a ameliora situaţia populaţiei româneşti din Transilvania cedată, şi având
credinţa că va obţine anularea dezastruosului dictat, generalul Ion Antonescu considera
posibilă refacerea frontierelor ciuntite ale României, doar cu ajutorul Germaniei. În acest sens,
încă din primele momente ale preluării puterii, „regimul antonescian a demarat o serie de
iniţiative diplomatice” cu scopul obţinerii „promisiunii că în viitor Puterile Axei vor lua în
considerare o revizuire a deciziei de la Viena, în favoarea României”54.
Hitler, urmărind în primul rând interesele germane, a exploatat în mod abil
naţionalismul generalului Antonescu inoculându-i acestuia (prin intermediul unor afirmaţii
de genul „istoria nu se va opri la anul 1940”, sau „în verdictul de la Viena nu a fost găsită o
soluţie ideală”55), convingerea că decizia de la Viena va putea fi revizuită în condiţiile în care
România îşi va îndeplini loial angajamentele faţă de Germania.
În realitate, Germania „fusese marea câştigătoare a aranjamentului de la Viena, prin
politica duplicitară promovată faţă de România şi Ungaria, ea îşi prezerva rolul de <<arbitru>>
al competiţiei dintre cele două state, manevrându-le în funcţie de interesele proprii”56.
47 O. Traşcă, Relaţiile... (I), p. 348.
48 V. Puşcaş, op. cit., p. LXXIV. Raportul și recomandările comisiei Roggeri-Hencke sunt publicate la paginile 29-120.
49 În arhivele Ministerului Afacerilor Externe, fondul Ungaria și fondul Transilvania, se găsesc numeroasele reclamaţii trimise Comisiei mixte de ofiţeri. De asemenea, la Arhivele Naţionale ale României, fondul Delegatul Marelui
Stat Major pe lângă Comisia germană de ofiţeri 1941 - 1944. Reclamaţiile se referă la abuzurile autorităţilor maghiare,
persecuţiile populaţiei româneşti, inclusiv omoruri, maltratări, concedieri forţate, expulzări, deznaţionalizarea prin
maghiarizarea numelor şi treceri forţate la religii maghiare, desfiinţarea parohiilor ortodoxe sau greco-catolice, persecuţiile preoţilor, refuzul înfiinţării şcolilor confesionale româneşti, discriminări administrative, economice, arestări,
munca forţată în lagărele de concentrare, etc.
50 P. Otu, op. cit., pp. 68 - 69. Vezi și Daniela Bălu, op. cit, p. 60.
51 C. Grad, Consecinţele şi învăţămintele..., p. 543.
52 Ibidem.
53 Ibidem.
54 O. Traşcă, Impactul problemei Transilvaniei asupra colaborării militare româno-germane, 1941-1944, în „Anuarul
Institutului de Istorie George Barițiu”, Cluj - Napoca, XL, 2001, p. 157.
55 Ibidem, p.161.
56 O. Traşcă, Relațiile... (I), pp. 296-297.
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Problema Transilvaniei „avea să figureze permanent pe agenda de lucru a întrevederilor la
nivel înalt germano - române şi germano - maghiare în perioada 1940 - 1944, aceste convorbiri
desfăşurându-se, în majoritatea cazurilor, după un anumit tipic (respectiv, la solicitarea
conducerii celor două state, cu scopul reglementării definitive a apartenenţei Transilvaniei),
partea germană sustrăgându-se abil sub forma unor vagi promisiuni, corelând un răspuns
pozitiv cu aportul solicitanţilor la <<cauza comună>>”57.
Politica puterilor totalitare europene a avut conotaţii negative asupra populaţiei
româneşti din Transilvania, ce s-a confruntat cu o realitate dură, stăpânirea maghiară
însemnând nu numai pierderea unui teritoriu vast din Ardeal58, ci şi suferinţa destrămării
familiilor expulzate sau refugiate, pierderea proprietăţilor, discriminări politice, economice,
culturale şi sociale, multiple vexaţiuni, culminând cu „asasinate în masă”59.
Dacă aceste realităţi sunt nedemne pentru cei ce le-au creat, nu înseamnă că ele
trebuie escamotate. Românii transilvăneni au trăit ani dramatici, existenţa lor fiind supusă
numeroaselor injustiții și măsurilor discriminatorii luate de autorităţile ungare ce vizau
schimbarea raportului demografic în favoarea populaţiei maghiare, suprimarea identităţii şi a
valorilor spirituale româneşti60.
Locotenentul Virgil Bichiceanu, delegatul Marelui Stat Major General Român pentru
Comisia Mixtă din Cluj61, în „Memoriul asupra situaţiei elementului românesc din Transilvania
de Nord”, întocmit pentru a fi trimis Comisiei mixte italo - germană ce avea sarcina de a cerceta
toate cazurile de abuzuri semnalate de autorităţile româneşti, conchidea: „această teroare a
avut mai multe aspecte şi a fost executată după un plan sistematic, încadrat în ansamblul
intereselor politice generale maghiare din Ardealul de Nord, având drept scop reducerea la
maxim a elementului românesc din punct de vedere numeric, intelectuali, conducători, dar
şi economic, pentru ca din grup majoritar în Transilvania de Nord, în cel mai scurt timp să
ajungă în inferioritate faţă de elementul maghiar aflat în minoritate. Pentru atingerea acestui
scop s-au executat: expulzări în masă, dezlănţuirea teroarei, un adevărat exod al românilor
57 Ibidem.
58 ANR, fond PCM, dosar 1075/1943, f. 150, Mihai Antonescu scria ministrului Afacerilor Străine, von Ribbentrop:
„Ardealul nu este pentru noi, Domnule Ministru, un pământ, un teritoriu. Ardealul este unitatea în care am trăit şi am
suferit două mii de ani. Ardealul nu este un pământ. Ardealul este sufletul nostru. Nu poate nimeni să ne aibă întregi
fără suflet!” (s.n.). Vezi şi Corneliu Albu, Împotriva Dictatului de la Viena, Bucureşti, f.a., passim.
59 V. Puşcaş, op. cit., p. LXXV. Vezi şi C. Grad, Consecinţele şi învăţămintele Dictatului de la Viena; V.T. Ciubăncan,
Populaţia judeţului Sălaj şi evoluţia ei sub impactul Dictatului de la Viena. 5.IX.1940-25.X.1944, în „Acta Musei Porolissensis”, XVII, Zalău, 1993, pp. 227-240.
60 Informaţii referitoare la perioada anilor 1940-1945 oferă: Gheorghe I. Bodea; Vasile T. Suciu; Ilie I. Puşcaş, Administraţia militară horthystă în nord-vestul României, Cluj-Napoca, 1988; Traian Bunescu, Lupta poporului român
împotriva Dictatului fascist de la Viena (august 1940), Bucureşti, 1971; Valeriu Florin Dobrinescu, România şi Ungaria
de la Trianon la Paris (1920-1947). Bătălia diplomatică pentru Transilvania, Bucureşti, 1996; Silviu Dragomir, Transilvania înainte şi după arbitrajul de la Viena, Sibiu, 1945; Cornel Grad, Al doilea Arbitraj de la Viena, Iaşi, 1998; Milton
G. Lehrer, Ardealul-pământ românesc, Bucureşti, 1944; Mihail Manoilescu, Dictatul de la Viena. Memorii. Iulie-august
1940, Bucureşti, 1991; Aurel Sergiu Marinescu, Înainte şi după Dictatul de la Viena, Bucureşti, 2000; Olimpiu Matichescu, Opinia publică internaţională despre Dictatul de la Viena, Cluj-Napoca, 1975; Idem, Istoria nu face paşi înapoi,
Cluj-Napoca, 1985; Constantin Mustaţă, Teroare în Ardeal, vol. I-II, Bucureşti, 2008, 2009;Valer Pop, Bătălia pentru
Ardeal, Bucureşti, 1991; Romulus Seişanu, Transilvania românească cu hărţi şi diagrame, Bucureşti, 1941; Aurică Simion, Dictatul de la Viena, Cluj, 1972; Ibidem, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Bucureşti, 1996; Idem, Regimul politic
din România în perioada septembrie 1940-ianuarie1941, Cluj-Napoca, 1976. Vezi şi Csatári Daniel, Forgószélben (Magyar-román viszony 1940-1945),Budapest, 1969; Juhász, Gyula, A Teleki kormány külpolitikája. 1939-1941,(Politica externă a guvernului Teleki. 1939-1941), Budapest, 1964; Szenczei, László, Magyar-román kérdés (Chestiunea ungaro-română), Budapesta, 1946; *** Magyarország története 1918-1919, 1919-1945, vol. III, (Istoria Ungariei), Budapest, 1986;
Tilkovsky, Lórant, Revizio és nemzetségpolitika Magyarorszagon (Revizuire şi politică naţională în Ungaria) 1938-1941,
Budapest, 1967.
61 Dictatul de la Viena stabilea constituirea unor organe militare menite să supravegheze respectarea reciprocă (româno - ungară) a clauzelor arbitrajului. În acest sens a fost înfiinţată Comisia Mixtă de control formată din ofiţeri
italieni şi germani, precum şi din doi delegaţi ai Statelor Majore ale României şi Ungariei. Din anul 1943, după căderea
regimului Mussolini, comisia a rămas doar cu un reprezentant din partea Germaniei. Delegatul Marelui Stat Major
Român avea sediul la Turda.
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intimidaţi de grozăviile văzute, care au fost nevoiţi să-şi părăsească pământul şi toată averea”62.
Cercurile conducătoare politice şi militare maghiare şi-au unit eforturile pentru
realizarea obiectivului comun, cel al deznaţionalizării populaţiei româneşti, puterea maghiară
urmărind „realizarea unui stat naţional pur maghiar, prin evacuarea totală a naţionalităţilor
slave şi române, şi repatrierea maghiarilor din străinătate”63.
Consulatele Româneşti de la Oradea şi Cluj au sesizat şi ele (prin numeroase reclamaţii
şi rapoarte trimise Comisie mixte de ofiţeri cu sediul la Cluj), procesul de deznaţionalizare
a comunităţilor româneşti, precum și abuzurile și umilinţele la care au fost supuşi preoţii
români. Prin nota trimisă Comisiei mixte italo - germană, la data de 6 iulie 194264 de către
consulul Mihai Marina, se aducea la cunoştinţa comisiei faptul că, în cursul lunii mai, au fost
confiscate aparatele de radio de la mai mulţi preoţi români din judeţul Sălaj (azi localităţi din
judeţul Satu Mare - n.n.): „Robotin Iuliu din Hurez, Pilca Teodor din Supurul de Sus, Filip
Ioan - Corund, Blaga Andrei - Racova, Târnăvan Ioan - Unimăt, Osian Coriolan - Acâş, Ember
Nicolae - Beltiug, Sălăgean Leontin - Curitău (Sălăjeni), Taloş Ioan - Giurtelecu Şimleului”65.
Nota cu nr. 5.310/1942 semnala cazul preotului Sever Hristi din comuna Giungi,
judeţul Satu Mare, care „a fost dus la postul de jandarmi din localitate, fiind ridicat de acasă
după miezul nopţii, pe motivul că primise prin poştă o scrisoare din România”66.
În comuna Ardud, preotul Codreanu a fost „silit să se prezinte alături de ţigani cu
cartela de făină pentru a obţine acest aliment, nepermiţându-i să cumpere grâul de care avea
nevoie”67. Preotul Gheorghe Oros din comuna Pişcari avea impus domiciliu forţat, preoţii
Virgil Trufaşiu din Bobota, Dumitru Pop din Cizer, Ioan Drăguş din Cavnicul de Jos, Vasile
Murgu din Ghenci fiind umiliţi în repetate rânduri de autorităţile maghiare locale68.
Protopopul român Valentin Pintea din Satulung a fost ameninţat cu moartea în ziua de
8 august 1942, după trecerea Comisiei mixte de ofiţeri prin comună, maghiarii avertizându-l
„că îl vor spânzura dacă mai face reclamaţii”69.
Consulul general Mihai Marina informa Comisia mixtă de ofiţeri că „jandarmii unguri
din unele comune umblă pe la preoţii români pentru a-i chestiona asupra unor probleme,
în afară de competenţa lor profesională şi într-o manieră ofensatoare”70. Astfel, în ziua de 5
octombrie 1942, jandarmii din comuna Amaţi „au întrebat în mod obraznic pe preotul Ignaţiu
Chirvai asupra următoarelor chestiuni:
1. În ce limbă predică în biserică?
2. Serviciul divin tot în limba română îl face?
3. Preotul în ce limbă propune religia elevilor în şcoală?
4. În ce limbă vorbeşte preotul cu credincioşii săi?
5. Cum salută elevii pe preot? În ce limbă?
6. Dacă preotul este salutat cu „Szép jövöt”, ce răspunde?
7. De când aparţine parohia Eparhiei de Hajdúdorog?”71.
Răspunsul dat de preot a fost acela că limba în care predică, în care face serviciul divin
şi predă elevilor este „limba poporului, adică limba românească!”72. Jandarmul a ripostat:
„Dacă ai vorbi ungureşte ţi s-ar rupe limba?”73. Aceleaşi întrebări le-au fost puse preoţilor
62 ANR, Fond Delegatul Marelui Stat Major pe lângă Comisia Germană de ofiţeri 1941-1944, dosar nr. 75/1943 - 1944,
f. 1.
63 Tilkovsky, Lórant, Revizio és nemzetségpolitika Magyarorszagon (Revizuire şi politică naţională în Ungaria) 19381941, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1967, p. 300.
64 MAE, Fond Transilvania, vol. nr. 137/1942, f. 339.
65 Ibidem, f. 340.
66 Ibidem, f. 543.
67 Ibidem.
68 Ibidem.
69 Ibidem, f. 217.
70 Ibidem, Nota cu nr. 5.846/5 decembrie 1942, f. 746.
71 Ibidem.
72 Ibidem.
73 Ibidem.
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Lungu Victor din Ruşeni şi Rogojan Ioan din Hrip.
Guvernul maghiar, urmărind extinderea jurisdicţiei sale asupra tuturor parohiilor
din Transilvania de nord, a încercat să reînfiinţeze Episcopia greco-catolică maghiară de
Hajdúdorog, facilitând astfel maghiarizarea comunităţilor româneşti chiar prin intermediul
bisericii. Această intenţie nu s-a materializat, din fericire, datorită opoziţiei Vaticanului74, dar
şi a numeroaselor plângeri formulate de clerul român. Ca exemplificare vom reda conţinutul
scrisorii trimise de arhiepiscopul şi mitropolitul Alexandru Nicolaescu al Mitropoliei de Blaj,
către preşedintele Consiliului de Miniştri şi ministrul de externe al României, la 25 februarie
1941: „trimit cu toată onoarea un teanc de 24 de documente extrem de importante primite de
la Episcopia noastră româno-unită de la Cluj - Gherla, despre ororile şi sălbăticiile persecuţiilor
ungureşti împotriva Bisericii noastre din teritoriile cedate ale Ardealului de Nord.
Dat fiind importanţa documentară şi gravitatea excepţională a faptelor, vă rog să
binevoiţi a le trimite de urgenţă prin curier diplomatic la Roma, spre a fi înmânate Ministrului
nostru Grigorcea (ministru plenipotenţiar pe lângă Sfântul Scaun - n.n.) care va şti desigur
să utilizeze aceste documente spre folosul Bisericii şi neamului. Documentele servă şi pentru
contracararea efectivă a nefastei dioceze Maghiare de Hajdúdorogh”75.
Consulatul General Regal al României de la Oradea semnala politica de maghiarizare
la care erau supuse comunităţile româneşti, dar şi abuzurile săvârşite de autorităţile maghiare
împotriva preoţilor români. Preotului Vasile Murgu din Ghenci i-au fost sparte „pentru a
treia oară ferestrele de la locuinţă, în noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie 1941”76, preotul
Gheorghe Orosu, din comuna Pişcari, avea domiciliu forţat şi era pus sub supraveghere
poliţienească, interzicându-i-se să frecventeze vreun local public, nu putea folosi telefonul, nu
putea expedia telegrame sau alte trimiteri poştale, iar corespondenţa pe care o primea trebuia
să o predea pentru control postului de jandarmi din Craidorolţ77.
Călugărul Gavril Sălăjean de la mănăstirea din Bixad „a fost maltratat de către un
soldat ungur în tren”78. În timp ce călugărul se ruga dintr-o carte de rugăciuni scrisă în limba
română, soldatul maghiar Nagyi Miklós l-a somat să închidă cartea, iar la refuzul călugărului
soldatul a început „să-l pălmuiască”79.
Comisiei mixte de ofițeri i se aducea la cunoştinţă şi agresiunea produsă în noaptea de
19 - 20 iunie 1942, când „indivizi necunoscuţi au spart geamurile de la casa preotului român
greco-catolic Munteanu Dumitru din comuna Moftinul Mic. Se pare că spargerea geamurilor
a fost pusă la cale de preotul reformat Szücs Paul şi de învăţătorul ungur Huszár Iosif, care în
mai multe rânduri au făcut declaraţii că pe preotul român o să-l scoată din comună dacă el nu
va pleca de bună voie”80.
Consulul general Gr. Bilciurescu, informa Ministerul Regal al Afacerilor Străine de la
Bucureşti, la 21 iunie 1942, despre faptul că preoţii şi românii care adresau reclamaţii Comisiei
de ofiţeri italo - germană erau ameninţaţi de către autorităţile maghiare81. Astfel, protopopul
Valentin Pintea, domiciliat în comuna Satulung, judeţul Satu Mare, după ce a făcut reclamaţii
împotriva abuzurilor maghiare, a fost avertizat în ziua de 8 august 1942, „după trecerea
Comisiei de Miniştri italo - germană prin comună”82, locuitorii maghiari ameninţându-l „că
îl vor suprima, iar pe români îi vor spânzura, să nu mai facă altădată reclamaţii”83. În data de
10 august, aflându-se la târgul săptămânal de la Şomcuta Mare, preotul a fost informat că „va
fi omorât de către unguri”, iar după aceste ameninţări Valentin Pintea „a plecat din comună în
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ANR, Fond PCM, dosar nr. 48/1942, f. 340.
ANR, loc. cit., dosar 458/1941, f. 36.
MAE, loc. cit., vol. 134/1942, f. 23. Sunt selectate documentele referitoare la judeţul Satu Mare.
Ibidem, f. 24.
Ibidem, f. 104.
Ibidem.
Ibidem, vol. 137, f. 65, Nota nr. 2759/1942 înaintată de Consulatul General Regal de la Cluj.
Ibidem, f. 101.
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loc necunoscut”84.
În declaraţiile date la Consulatul General de la Cluj, de către Sfîra Augustin, Mărieş
Timofie, Moroşan Ioan, Marincaş Mihai, Roman Timofie, Stupar Ioan, Buciuman Augustin,
Buciuman Ioan, Buciuman Vasile şi Mureşan Augustin, domiciliaţi în Satulung, judeţul Satu
Mare, aceştia arătau că au fost atacaţi de Sabo Carol, Bumi Ştefan şi Magyari Alexandru, care,
după ce le-au adresat reproșurile „ai fost la comisie!”85, au scos cuţitele şi i-au maltratat pe
români.
Consulatul General Regal al României de la Oradea informa Ministerul Afacerilor
Străine despre numărul mare de preoţi români, din circumscripţia Consulatului Oradea,
cărora li s-a cerut să ţină „cursuri de Religie în limba maghiară”86. Preoţii au refuzat să se
supună acestei cerinţe, dar preotul din localitatea Domăneşti, asupra căruia „s-a exercitat în
această privinţă o presiune deosebită... a cedat ameninţărilor”.
Preotul din Dindeşti, care a refuzat să ţină orele de religie în limba maghiară, a
primit ordin din partea jandarmilor din localitate „să cânte în biserică Himnusz-ul, adică
imnul naţional maghiar”87. Deoarece nu a îndeplinit ordinul jandarmilor „i s-au făcut aspre
observaţiuni”88. Din cauza ameninţărilor repetate la care erau supuşi, dar şi din cauza faptului
că nu şi-au primit salariile timp de un an, preoţii V. Pop din Mădăras şi Nicolae Sabău din
Portiţa, erau „hotărâţi să se refugieze în Ţară”89.
Consulatul semnala şi intenţiile de introducere a limbii maghiare în serviciul religios,
prin scrisoarea adresată ministrului plenipotenţiar Valer Pop90, preşedintele Comisiei
interministeriale pentru relaţiile cu Ungaria. Prin referatul datat 11.VII.1941, Consulatul
preciza că deocamdată „nu s-a impus oficierea sf. slujbe în limba maghiară. Însă se face mare
agitaţie ca în parohiile cu populaţie maghiarizată să se forţeze introducerea limbii maghiare în
biserică. A fost cazul la Curtuiuşeni, judeţul Satu Mare, că preotul încredinţat cu administrarea
parohiei a fost oprit din partea jandarmeriei ca să mai intre în comună. Atunci a început
să administreze parohia preotul greco-catolic ungur din parohia vecină. S-a protestat la
Nunţiatură şi la Episcopia de Hajdúdorog”91.
Consulatul General Regal Român de la Cluj, informa Comisia mixtă de control despre
cazul bisericii din colonia Lucăceni, unde „la data de 30 noiembrie 1941 mai existau doar trei
familii, care „nu au fost expulzate deoarece bărbaţii erau unguri căsătoriţi cu românce. Restul
în colonie sunt nişte secui aduşi de Statul maghiar din regiunea Ciucului. Sunt reformaţi şi mai
sunt colonişti aduşi din vechea Ungarie”92.
Modul feroce în care biserica din Lucăceni a fost devastată de coloniştii unguri este
redat în declaraţia preotului greco-catolic Leontin Filip: „ferestrele au fost rupte şi duse. Nu se
găsesc nici uşi. În locul unde a fost altarul se găseşte murdărie de om. Pereţii stropiţi cu noroi şi
cu murdărie. Totul a fost devastat, distrus, prădat şi aruncat. Pe pereţi au fost picturi care toate
au fost tăiate cu securi, la mulţi sfinţi ochii scoşi, parcă din nou au voit să-i martirizeze! Şi-au
bătut joc de tot ce era sfânt în modul cel mai grosolan, arătând prin aceasta răzbunarea cea mai
crâncenă! Acum ca ţintă principală a copiilor este lovirea cu pietre a crucii de pe turnul bisericii,
care este obiectul de hulă al unor scrântiţi care îşi bat joc de aceste obiecte aparţinătoare unui
popor blând şi blajin, care nu a făcut nimănui nimic”93.
84 Ibidem.
85 Loc. cit., vol. 137/1942, f. 256.
86 MAE, loc. cit., f. 67. Vezi şi Mihai Fătu, Biserica românească din nord-vestul ţării sub ocupația horthystă. 1940 1944, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Timișoara, 1985, p. 185.
87 MAE, loc. cit, adresa nr. 214 din 3 februarie 1941.
88 Ibidem.
89 Ibidem.
90 MAE, loc. cit., vol. 200/1941, f. 191.
91 Ibidem.
92 Loc. cit., vol.134/1942, f. 118. Reclamaţia trimisă Comisiei mixte de control italo-germane, de către Consulatul
General Regal de la Cluj. Este îndeobște cunoscut faptul că, la scurt timp după pronunțarea Dictatului de la Viena, au
fost expulzate aproape în totalitate localitățile din județul Satu Mare, colonizate cu moți, după reforma agrară.
93 Ibidem, f. 119.
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Din declaraţia preotului Leontin Filip, depusă la Consulatul General Regal din Cluj,
reiese barbarismul noilor colonişti, dovedit chiar şi prin faptul că „nici cei ce-şi dormeau
somnul de veci n-au fost lăsaţi să-şi doarmă somnul în pace şi netulburat. Li s-au scos crucile
din pământ şi sunt aruncate în neorânduială. Acolo, în cimitir, unde se crede că e linişte şi
pace, însă au răscolit şi mişcat crucile din loc. Clopotniţa care se găseşte în imediata apropiere
a bisericii îţi face impresia a fi un closet public. Clopotele sunt lovite cu pietre, unul e crăpat şi
când sunt lovite plâng ca nişte copii bătuţi de o mamă vitregă. Aşteaptă şi ele învierea zilelor
bune, când să poată povesti tot amarul şi toată durerea văzută şi suferită. Nu poate să nu-ţi cadă
o lacrimă de jale la vederea celor ce se petrec şi la atâta bătaie de joc [...]. Nici pe departe n-am
putut să zugrăvesc ceea ce am văzut şi constatat acolo. Am încercat ca măcar o mică parte să
redau din tot ce am văzut. Mai bine ar fi să meargă cineva mai competent la faţa locului”94.
Consulatul General de la Oradea sesiza și abuzul îndepărtării inscripţiilor româneşti
de pe cruci şi monumente comemorative şi înlocuirea lor cu inscripţii în limba maghiară95.
Aceste măsuri erau luate de organele administraţiei locale şi se dădeau ca exemple cazurile din
localităţile Carei, Petreşti, Moftinu Mic, Andrid, Ghenci, Sanislău, Portiţa, Tiream, Vezendiu,
toate din judeţul Satu Mare. Prin Nota cu nr. 2.301/1942, trimisă Comisiei de control germanoitaliană de la Cluj, Consulatul arăta că „inscripţiile sunt cu caracter religios sau amintiri strict
locale, fără să aibă vreun caracter politic sau şovinist, multe fiind înscrise înainte de 1918”96.
În cadrul măsurilor discriminatorii promovate de guvernul maghiar s-a înscris şi
politica şcolară, învăţământul în limba română, atât în şcolile de stat cât şi în cele confesionale
fiind îngrădit97. Autorităţile maghiare au manifestat o reticenţă atât de mare faţă de cererile
românilor de a înfiinţa şcoli confesionale, încât toate au fost respinse! (s.n.)98, ba chiar mai
mult, semnatarii lor au avut de suportat consecinţe nefaste, „unii au fost daţi afară din posturile
pe care le deţineau, alţii au fost ameninţaţi cu pierderea pensiilor, iar cei mai mulţi au fost
insultaţi şi bătuţi”99.
În comuna Bercu, unde populaţia românească a rămas fără preot şi fără serviciu
divin, învăţătorul ungur din localitate îi teroriza pe locuitorii care cereau şcoală confesională,
chemându-i pe ţăranii români seara, la el acasă, pe care „îi ameninţa cu arma şi îi bătea”100.
Locuitorului Codrea Gheorghe, din comuna Micula, notarul a refuzat să-i elibereze
certificatul comunal pe motivul că „a fost în serviciul notarului român şi că a cerut şcoală
confesională”101.
La şcoala de stat din Moftinu Mic au fost înscrişi 250 de copii români, „fără să se
propună însă niciun cuvânt româneşte, cărţile româneşti sunt împachetate pentru a se restitui
la tipografia Egyetem”102. În comuna Sătmărel învăţătoarele „au interzis copiilor de români
ca la şcoală în recreaţie să vorbească româneşte. Cum însă copiii au continuat să vorbească
româneşte, una din învăţătoare i-a dus la Postul de jandarmi şi jandarmii au aplicat bătăi
copiilor, pentru acest fapt”103.
În comuna Andrid, „elevii de la Şcoala primară, de origine etnică română, sunt
trecuţi în scriptele şcolare, în majoritate, ca fiind de origine maghiară. La şcoala primară a
acestei comune sunt 215 elevi de origine etnică română, fără ca să fie secţie română, tocmai
din cauza procedeului de a se ascunde adevărul, trecându-se copiii români ca fiind de origine
94 Ibidem, f. 120.
95 MAE, loc. cit., vol. 201, f. 462.
96 Ibidem, f. 463.
97 Daniela Bălu, Implicarea clerului greco-catolic în soluţionarea problemelor confesionale din anii celui de-al Doilea
Război Mondial, în „Transilvania în modernitatea românească. De la mișcarea națională la autodeterminare și integrare”, Institutul de Istorie „G. Barițiu”, Cluj Napoca, 2015, pp. 469-478.
98 O. Traşcă, Relațiile... (I), p. 337.
99 ANR, fond PCM, dosar 48/1942, f. 345.
100 Ibidem, f. 85.
101 Ibidem, f. 87.
102 Ibidem, f. 100.
103 Ibidem. Vezi și Daniela Bălu, Școală și confesiune. Coerciții legislative, în „Satu Mare. Studii și comunicări”, XXX/
II, Ed. Muzeului Sătmărean, Satu Mare, 2008, pp. 261-271.
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maghiară”104.
Prin intermediul învăţământului a fost aplicată una din metodele cele mai asidue de
maghiarizare, nu numai prin faptul că în şcoli se învăţa în limba maghiară, dar şi prin faptul că
elevii români, în unele cazuri, erau înmatriculaţi ca şi unguri (Anexa 2).
Autorităţile din România apreciau că „învăţământul românesc de toate gradele din
Transilvania de Nord a fost lovit de moarte de noua stăpânire ungurească instaurată în urma
deciziei de la Viena. Dintre toate bunurile noastre morale şi materiale, poate şcoala a fost aceea
care a suferit şi suferă, alături de biserică, mai mult, din partea noilor stăpâni”105.
Consulatele Generale Regale ale României din Cluj și Oradea au reclamat frecvent
măsurile coercitive îndreptate împotriva comunităților românești, multiplele şi complexele
modalităţi prin care politica ocupanţilor maghiari a lovit în valorile identitare româneşti,
inclusiv în instituțiile ce reprezentau o puternică forţă de menţinere a unităţii şi individualităţii
spirituale a românilor transilvăneni, preponderent în Școală și Biserică. Rolul Consulatelor,
instituțiile ce reprezentau statul român în teritoriul cedat Ungariei, a fost cu atât mai important
cu cât drepturile și libertățile comunităților românești erau drastic reprimate, orice reacţie de
opoziţie putând genera consecinţe fatale, într-o epocă nefastă, definită prin hegemonia unui
regim politic dictatorial şi discriminatoriu.
Anexa 1.

104 Loc. cit., vol. 136/1942, f. 273. Nota cu nr. 2.493/1942.
105 ANR, fond PCM-Cabinet militar, dosar nr. 396/1943, f. 201 (Situaţia românilor din Transilvania de nord. Septembrie 1940-octombrie 1943).
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CULTURĂ POLITICĂ ȘI CONSECINȚE ALE PROPAGANDEI COMUNISTE:
DESFĂȘURAREA ALEGERILOR DIN 1946 ÎN SĂLAJ
Andrei BURGHELE1
Abstract: The elections of November 19, 1946 mark a crucial moment in the recent history
of Romania. Taking place shortly after the end of World War 2, these elections were held in
the general context of an international policy dominated by the Red Army and the Russian
communists, which strengthened their zonal influence by „overseeing” electoral processes in
European countries which would later become the „Eastern Bloc”.
Practically, the electoral process held in the autumn of 1946 took place in the presence of
Soviet occupation troops on the territory of our country and under the careful coordination of
the Communist-oriented Government, led by Petru Groza, established by force and without any
legitimate basis even by the U.R.S.S. on March 6, 1946.
What the historians who studied this electoral policy unanimously noted was the endless
series of abuses by which the Communists managed to fraud the true meaning of the election,
turning the score in their favor, simply by reversing the percentages.
This paper aims to discuss the conduct of these elections in Sălaj County.
Keywords: elections, political climate, fraud, communists, propaganda
Desfășurarea alegerilor din 1946 în Sălaj. Rapoarte pe plăși și secții
Climatul politic al anului 1946 din România era unul cât se poate de tensionat.
Rapoartele administrației comuniste și mai ales ale Comisiei de informaţii şi contrapropagandă
și al Biroului politic sălăjean al P.C.R. din primăvara până în toamna anului 1946 descriu
intens ciocnirile dintre comuniști și „manişti” sau „reacţionari” - țărăniștii organizației locale.
Comuniștii erau îngrijorați de subiectele abordate la întâlnirile țărăniștilor: pericolul
colhozurilor, situația politică externă, problema păstrării proprietății individuale, susținerea
lui Iuliu Maniu. De asemenea, se atrăgea atenția că țărăniștii „reacționari” se organizează
la nivel de sate în celule locale și că organizează adunări populare în fiecare plasă, pentru
susținerea partidelor istorice în viitoarele alegeri.
Raportul comuniștilor întocmit după adunarea de la Supuru de Sus, la care au
participat „din loc şi din jur peste 150 reprezentanţi însă interesant că Dr. Ionel Pop şeful
maniştilor pe judeţ, Victor Gheţie afaceristul judeţului, Aurel Dobrescu de la Cluj ştiind de
această adunare a F. N. D-ului s-au dus în Supurul de Jos, prin agenţii lor au atras în jurul
lor trei părţi din cei adunaţi, iar o parte au rămas în jurul tovului Szigyarto, dar presiunea
manistă fiind mare şi aceştia s-au răspândit, iar pe de o parte reprezentanţii F. N. D.-ului
fiind slabi adunarea manistă s-a putut ţinea despre care domnul primpretor a binevoit şi a
raportat prietenului lui prefect că adunarea a decurs în linişte şi ordine”, atrăgea atenția că
1 Autorul este masterand la Managementul securităţii în societatea contemporană, în cadrul Facultăţii de Istorie,
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj Napoca (n.red.).
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„maniştii au cea mai mare influenţă din motivul că Partidul nostru şi celelalte organizaţii
democratice sunt aproape inexistente”; „maniştii au încercat să facă chiar adunări populare
cari le-au reuşit chiar la reşedinţa de plasă cu preţiosul concurs a făţarnicului actual pretor
d-l Luţai pretin intim subprefectului şi cari e foarte des vizitat de către noul prefect. Aşa că
în dumineca trecută a fost convocat F. N. D-ul de plasă despre care convocare şi adunare noi
judeţeana n-am fost înconştientaţi”2.
Și în plasa Jibou, „reprezentanţii manişti au început o activitate prin comune lansând
liste prin cari propun primari şi consiliul comunal”. Concret, la Ciglean, învăţătorul A. Govor
era acuzat că „sub pretextul că face recensământul şcolar s-a prezentat din casă în casă cu
lista amintită”; la Var, Someş-Guruslău şi Someş-Odorhei, propaganda ţărănistă era sprijinită
de către dr. Victor Fărcaş, avocat în Jibou, Boloş Ioan, director de bancă în Jibou, Gheorghe
Cristoreanu, director şcolar în Jibou, protopopul Alexandru Nosa din Tihău, cumnat cu
Emil Haţieganu, Gheorghe Lucăcel, învăţător în Traniş şi alţii; de fapt, toate aceste întruniri
publice erau sprijinite de moşierii expropriaţi: Pretor Sorescu, moştenitorul lui George Pop de
Băseşti, care avea proprietăţi şi în Someş-Odorhei, dar care i-au fost expropriate prin reforma
agrară din anul 1945; Lupşa Ştefan, fost administrator al Fundaţiei Şterca Şuluţiu, expropriată
şi aceasta ilegal şi de băieţii lui Urian Samuil, fost director al băncii „Sălăjana” din Jibou3.
Pretutindeni, populaţia din satele sălăjene era susţinătoare a politicii P. N. Ţ. şi nu
a celei propagate de către comunişti. Se scandau lozinci de genul: „Maniu omul dreptăţii.
Brătianu omul libertăţii. Jos Groza sus Maniu”.
Comuniștii susțineau că în plasa Cehu Silvaniei propaganda ţărănistă era susţinută
de fostul primpretor, Iuliu Vaida și de avocatul Gheorghe Merce și că ei, comuniștii, nu au
influenţă la electorat astfel încât sunt necesare măsuri serioase împotriva țărăniștilor din zonă.
Nici în plasa Crasna, propaganda ţărănistă nu era mai prejos. Aici întrunirile erau
prezidate de agenţii electorali cunoscuți în sate, dar și de foştii primari.
În plasa Tăşnad au fost lansate manifeste și afișe de propaganda ţărănistă, care
vehiculau următoarele lozinci: „Jos Guvernul Groza”, „Moarte jidanilor”, „Afară cu ungurii”,
arătându-se „că maniştii au dat pământ ţăranilor, că Maniu a semnat convenţia de armistiţiu,
apoi Fie Groza cât de gras eu de Maniu nu mă las, Maniu omul dreptăţii, Brătianu omul
libertăţii, sus Haţieganu, Regele şi Maniu”.
În plasa Buciumi, care era „pur românească”, în fruntea propagandei se găseau
protopopii I. Rechişan din Buciumi şi Vlaicu Patriţiu din Bogdana, despre care se știa că au
categorice simpatii țărăniste.
Cele mai intense ciocniri și cele mai mari greutăți pentru comuniști erau, așa cum
recunoșteau în rapoarte, în plasa Şimleu; aici comuniştii recunoșteau că „sunt angajaţi în cea
mai dârză luptă politică, deoarece e plasa în cari se găseşte cuibul lui Maniu, Bădăcinul”. Erau
implicați liderii „manişti” Dr. Ionel Pop, preşedintele organizaţiei judeţene a P.N.Ţ., Dr. Sabău
A, avocat, preotul I. Raţiu şi economistul Victor Gheţie, care, împreună cu Aurel Dobrescu din
Cluj „şi o altă serie de preoţi şi învăţători din această plasă prin lozinci şi manifeste şi întruniri
clandestine duc mârşava luptă politică contra Guvernului”. O problemă curentă era cea a
afișelor și manifestelor, dar „datorită vigilenţei Partidului maniştii nu mai scriu pe pereţi”, iar
afişele din geamuri erau rupte sau modificate; afişele manifest pe care scria „Trăiască Regele”
şi dedesubt „Jos Guvernul Groza” au fost rupte de echipele „ingenioase” ale comuniştilor4.
În fine, în plasa Zalău, acolo unde propaganda ţărănistă era condusă de către
protopopul Liviu Trufaş, iar cea liberală de către fostul prefect, Iulian Domşa şi colonelul
Neacşu, unul din locurile predilecte de întâlnire a reacționarilor era restaurantul „București”
2 Arhivele Naţionale Sălaj (în continuare ANSJ), fond Partidul Comunist Român (în continuare P.C.R.), dos. nr.
1/1946, f. 8.
3 Loc. cit., fond P.C.R., dos. nr. 11/1946, f. 8.
4 Ibidem, f. 7 .
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de unde se distribuiau manifeste. Un exemplu este cel al învăţătorul Ilie Ariciu din localitatea
Brebi, care se pare că îi învăța pe copii la şcoală ca în loc să dea bună ziua ei să zică: „Pace
vouă între popor, jos cu Groza că-i topor”. Rapoartele conțin trimiteri clare la satele în care
propaganda țărănistă era cea mai activă, cu numele fruntașilor țărăniști5.
Așadar, pe de o parte, comuniștii își făceau propria lor propagandă, pe de altă parte
încercau cu toate mijloacele să oprească propaganda partidelor istorice. Pe această linie,
organizația P.C.R. Sălaj intenționa organizarea unei conferințe județene cu o participare care
să impresioneze și să orienteze electoratul către dezideratele comuniste, dar se preocupa și
de împiedicarea propagandei țărăniste în plășile sălăjene: distrugerea sau chiar interzicerea
ziarelor „Dreptatea” și „Patria”, interzicerea adunărilor publice, ruperea afișelor electorale,
intimidarea liderilor țărăniști. De asemenea, s-au înregistrat multe cazuri de discreditare a
liderilor țărăniști prin încercarea de detectare a unor eventuale fapte reprobabile din trecutul
lor, cu care ar fi putut fi șantajați să iasă din viața publică și, acolo unde acestea nu au putut fi
găsite, s-au inventat, întocmindu-se biografii compromițătoare.
Istoricii citează, de exemplu, o circulară a secţiei de Educaţie Politică din cadrul
regionalei P.C.R. din Oradea, în care se cerea organizaţiei din Sălaj să trimită urgent răspunsuri
pentru următoarele probleme: „1. Colaborarea maniştilor cu hortiştii din punct de vedere
economic; 2. Lista moşierilor manişti şi brătienişti expropriaţi; 3. Lista fruntaşilor manişti şi
brătienişti din Consiliile de Administraţie ale diferitelor firme, fabrici, bănci, întreprinderi etc.
4. Date din viaţa personală a conducătorilor manişti, brătienişti, revizionişti”. La acest punct
se cerea să se cerceteze dacă fruntaşul politic în cauză era „beţiv, scandalagiu, cum se poartă
cu familia, cu personalul subordonat, dacă a fost urmărit. Dacă este afacerist, aviator politic,
întreţine mai multe femei sau este întreţinut de femei, dacă prin protecţie, nepotism” a ajuns
în funcţii publice. În fiecare centru judeţean le cerea să se concentreze asupra a 5-10 fruntaşi
ai P.N.Ţ. sau P.N.L, în oraşe la 4-5 şi 2-3 persoane reprezentative, la plăşi. La al cincilea punct
al acestei circulare se cerea să se cerceteze dacă fruntaşii opoziţiei au avut manifestări şovine6.
Un ajutor important în încercarea de a contracara propaganda comunistă de
dinaintea alegerilor, un rol important a jucat, în cazul Sălajului, tineretul: elevii și studenții.
Aceștia s-au întrunit în vacanța de Paști a anului 1946 în mici reuniuni și adunări, discutând
pe tema politicii interne și externe și militând pentru convingerea țăranilor și muncitorilor de
a susține partidele istorice7.
Strategii de fraudare a rezultatelor, pe secții
Pentru a putea trece în revistă coerent modalitățile de fraudare puse în practică de
regimul comunist la toate nivelele și palierele scrutinului electoral din 19 noiembrie 1946,
trebuie să avem în vedere câteva din prevederile legii electorale.
La sfârșitul lunii ianuarie a anului 1946, Lucrețiu Pătrășcanu, reprezentantul forțelor
comuniste în guvern, elaborase proiectul legii electorale, suspus unei așa zise consultări
publice la sfârșitul lunii mai și adoptat în data de 15 iulie 1946, moment în care a intrat în
vigoare.
Așa cum bine au observat istoricii, „legea electorală conținea importante portițe de
strecurare a abuzurilor care, în cele din urmă, au fost exploatate la maximum. Cu trupele
sovietice în toate marile orașe, cu consilieri sovietici în toate ministerele și în toate sectoarele
vieții de stat, libertatea alegerilor a fost viciată ab initio”8.
Conform legii, mandatul deputaților era de 4 ani, fiind eligibili doar cetățenii
5 Ibidem, f. 11.
6 Ibidem, f. 47.
7 Marin Pop, Viaţă politică în nord-vestul României (1869-1948). Partidul Naţional Român şi Naţional Ţărănesc din
Sălaj, Ed. Argonaut, Ed. Porolissum, Cluj Napoca, Zalău, 2007, pp. 214 - 226.
8 Constantin Hlihor, Considerații privind evoluția vieții politice românești în anul 1946, în „Anul 1946 - începutul
sfârșitului (instituții, mentalități, evenimente)”, Ed. Fundația Academia Civică, București,1996, p. 30.
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domiciliați în Romania și care împliniseră 25 de ani. Art. 4 stipula că erau, de asemenea,
eligibili magistrații, funcționarii publici și cadrele militare active doar dacă îndeplineau funcția
de miniștri sau subsecretari de stat. Restul militarilor activi nu aveau dreptul de a candida.
De asemenea, art. 1 stipula că aveau dreptul să voteze cetățenii români în vârstă de cel
puțin 21 de ani, categorie în care intrau și femeile.
Art. 5 prevedea că persoanele care dobândiseră cetățenie prin naturalizare nu puteau
vota și nici candida pentru Adunarea Deputaților decât după șase ani de la naturalizare.
Un articol aparte era art. 7 care interzicea participarea la vot, în orice calitate, și cea
de ales și cea de alegător, a persoanelor considerate nedemne. Acest caracter era conferit
persoanelor care, în viziunea comuniștilor, erau „vinovate de dezastrul țării” sau cei care
între 6 septembrie 1940 și 23 august 1944 au îndeplinit funcții în guvern sau în administrația
locală. Lista celor considerați nedemni cuprindea aproximativ 6.000 de persoane. Prin acest
articol, o serie de politicieni de anvergură erau practic eliminați, fapt ce a favorizat inevitabil
Blocul Partidelor Democratice9.
Art. 71 din Legea electorală făcea referire la registrele electorale care trebuiau
intocmite în cel mult 2 luni de la publicarea legii. De asemenea, înscrierea în registre se putea
face și după rămânerea lor definitivă, dar nu mai târziu de 20 de zile înaintea alegerilor. Deci,
dacă acestea urmau să aibă loc în 19 noiembrie, înseamnă că înscrierile se puteau face până
în 29 octombrie inclusiv.
Art. 9 explica sistemul electoral care se făcea pe baza reprezentării proporționale cu
listele în circumscripțiile electorale. Fiecare județ era o circumscripție, iar capitala și județul
Ilfov reprezentau circumscripții diferite. Numărul deputaților trebuia să fie în raport cu
populația fiecărui județ în parte. Un deputat era ales la un număr de 40.000 de locuitori, iar
dacă în respectiva circumscripție numărul de locuitori depășea 20.000, se mai acorda încă un
mandat, iar fracțiunile mai mici nu se luau în seamă.
Conform art. 10, listele cu candidații ce urmau să fie aleși din fiecare circumscripție,
trebuia depusă cel târziu cu 20 de zile înaintea alegerilor, iar componența listelor trebuia să
fie propusă de cel puțin 20 de alegători din circumscripția respectivă și să fie însoțită de o
declarație din partea celor ce urmau să fie aleși.
Art. 11 prevedea că fiecare individ cu drept de vot era înscris în registrul electoral
unde avea domiciliul, iar cei cu domiciliul în străinătate aveau posibilitatea de a se înscrie
în registrul electoral al municipiului București. Odată definitivate registrele electorale, legea
prevedea eliberarea de certificate de alegător cu datele fiecărui alegător în parte. Astfel,
alegătorul era identificat după numărul din registrul electoral și după circumscripția din care
făcea parte.
Un alt articol important din lege era art. 25 care făcea referire la sigla fiecărei
formațiuni politice. Comisia electorală centrală era însărcinată cu întocmirea unui tabel cu
mai multe însemne electorale, fiecare partid având posibilitatea de a-și alege unul. Dacă mai
multe partide alegeau aceeași siglă, acesta revenea partidului care făcuse primul cererea în
acest sens. Alegerea era ireversibilă, în sensul în care sigla devenea proprietatea definitivă a
partidului care o alegea și astfel nu mai putea fi eliminată din tabelul însemnelor electorale.
Un rol important în alegeri urmau să-l aibă cei care supravegheau secțiile de votare.
Blocul Democrat, respectiv guvernul, și-a asigurat prin legea electorală un număr mare de
asistenți și delegați, prevăzând în lege, că dacă mai multe partide candidează pe o singură listă,
fiecare are dreptul la 2 delegați, respectiv 2 asistenți. Cum lista guvernamentală era formată
din 6 partide, B. P. D., în funcție de buna manevrare a listei de candidați, urma să aibă dreptul
9 Iulia Crăcană, Legea electorală din 1946, instrument al preluării puterii de către comuniști, în „Alegerile parlamentare din 19 noiembrie 1946. De la memoria colectivă la cercetarea istorică”, Ed. Fundația Academia Civică, București,
2007, p. 322.
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la 18 delegați și 18 asistenți, fapt ce favoriza categoric pe comuniștii aflați la guvernate10.
O altă prevedere care favoriza Blocul Democrat era posibilitatea de a înființa secții de
votare oriunde dorea, singura condiție fiind arondarea a 3000 de votanți. Președintele acestor
secții de votare era un magistrat numit de la Ministerul Justiției, și cum epurările din rândul
angajaților ministerului era în plină desfășurare, era simplu de ales persoane manevrabile
sau persoane care ar fi făcut orice pentru a-și salva postul. Dacă numărul magistraților nu
era suficient, secțiile puteau fi prezidate și de funcționari publici sau alte persoane publice
trase la sorți. Se știe însă că acest Corp al funcționarilor publici suferise aceleași înlocuiri pe
criterii politice cu oameni fideli comuniștilor, subordonați guvernului și înscriși într-unul din
partidele Blocului Democrat, astfel încât și această măsură era favorabilă tot comuniștilor.
Semnele electorale fixate acum erau:
• soarele - BP.D.,
• secera şi ciocanul - P.C.R.,
• triunghiul echilateral - P.S.D.,
• linie - P.N.L. (Tătărescu),
• cercul - P.N.Ţ. (Alexandrescu),
• ochiul - P.N.Ţ.,
• linie verticală şi orizontală în unghi de 90° - P.N.L.,
• fântâna - P.S.D.I.
Așa cum am amintit deja, și în Sălaj, la fel ca în toată țara, în toată perioada pre-electorală, un proces extrem de important a fost epurarea - „epurația” - la toate nivelele administrației; procesul era absolut necesar și obligatoriu pentru guvernanţi, deoarece listele electorale
au fost întocmite de către primari şi nu de către magistraţi, așa cum prevedea legea electorală.
Ca urmare, la începutul lunii iulie 1946, Prefectura judeţului Sălaj raporta că au fost
numiţi 48 de primari noi şi 43 de viceprimari şi au fost transferaţi 32 de notari. Un exemplu
elocvent este cel din localitatea Bobota, comuna lui Corneliu Coposu, unde este înlocuit primarul Grama Vasile, pentru că era un fervent susținător al P.N.Ţ., la fel ca întreaga comunitate:
de aceea, în 24 septembrie 1946, se instalează un nou primar, Zaha Vasile, activist de partid.
Despre ilegalitățile comise în Sălaj înainte alegerilor vorbește cel mai bine contestaţia
introdusă în data de 18 noiembrie, deci cu o zi înainte de alegeri, de către Corneliu Coposu,
Zaharia Boilă şi Iuliu Coroianu, candidaţi pe lista P.N.Ţ. la Sălaj; se contestau, în primul rând,
modul cum au fost întocmite registrele electorale: de către primarii comuniști, și nu de către
magistrați, cum ar fi fost legal; listele electorale nu au fost afişate, pentru eventuale revizuiri,
după cum stipula legea electorală, astfel încât, conform contestației, în Sălaj au fost privaţi de
dreptul de vot cel puţin 7.500 de alegători; și certificatele de alegători au fost distribuite prin
primării și nu de către magistrați, și astfel au mai fost privaţi de dreptul de a vota alţi aproximativ 7.200 de alegători.
În contestație se vorbește apoi despre funcționarea defectuoasă a Biroului Electoral
Judeţean: adeverinţele pentru delegaţi au fost date abia în data de 15 noiembrie, orele 12, deşi
ele trebuiau distribuite până în data de 14 noiembrie; adeverinţele pentru candidaţi au fost
eliberate abia pe data de 18 noiembrie.
Și organizarea secţiilor de votare din Sălaj a fost defectuoasă: din cei 182.000 de alegători înscrişi pe listele electorale, cel puţin 30.000 urmau a fi privaţi de dreptul de a vota. S-a
vorbit mult despre tactica general - aplicabilă a comuniștilor, aceea de a fixa secțiile de votare
la zeci de km distanţă faţă de localităţile unde se ştia că sunt comunități electorale ale P.N.Ţ.
În 29 octombrie 1946, ultima zi în care era posibilă înscrierea listelor electorale, pe
listele de candidaturi depuse în Sălaj la Biroul Electoral al judeţului Sălaj, erau înscriși următorii candidați:
Lista Nr. 1. Blocul Partidelor Democrate;
10 Ibidem, p. 323.
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Lista Nr. 2. Uniunea Populară Maghiară;
Lista Nr. 3. Naţional Ţărănesc-Maniu, cartelat cu Naţional Liberal-Dinu Brătianu
Lista Nr. 4. Ţărănesc Democrat - dr. N. Lupu.
Concret, Lista nr. 1. cuprindea următoarele nume: Petru Mironescu-Mera, Leontin
Silaghi, Paul Dimitriu, Francisc Bruder, Dr. Ioan Gheţie, Teodor Chimiveş, Ioan Puşcaş, Ţugoie Veronica şi Ilie Călăuz.
Fraudele înregistrate în ziua votului au fost inimaginabile; comuniștii au folosit cele
mai variate metode de fraudare, unele dintre ele frizând orice bun simț. Redăm câteva exemple11:
a. reținerea unor lideri de opinie, care ar fi putut agita votanții și i-ar fi putut încuraja să
voteze cu partidele istorice: de exemplu, la Jibou, „ca să nu se fi întâmplat eventuale dezordini a fost nevoie să fie arestat huliganul Dr. Victor Fărcaşiu și alții, care făceau mari
provocări în rândul ţărănimii, aşa că alegerile au fost făcute în linişte în cele opt secţii
care au aparţinut plasei”12; la secţia de votare nr. 47, Subcetate: „A sosit şi părintele din
Iaz care nu şi-a arătat nici un fel de delegaţie şi nici nu ne-a spus nimic. I-am spus, com.
Iaz urmează pe la 11-12 şi să părăsească locul. El a plecat şi oamenii mei de încredere
urgentă [sic!] l-a urmărit şi au observat că într-o casă face politică contra guvernului şi
l-am deţinut până la orele 19 jumate. Am mai deţinut încă 3 oameni fără observaţiunea
populaţiei”13; de altfel, o serie de fruntași țărăniști: Dr. Fărcaş Victor, Zaharia Pamfil,
Botiş Ioan, Govor Tiberiu, Sava Ioan, Pop Vasile, Duca Alexandru, Dr, Iustin Buzilă,
Chioreanu Ion, Nădişan Ioan, Sumălean Dumitru, au fost arestați și duși la Zalău, ei
fiind eliberați la ora încheierii scrutinului, astfel încât nu au mai putut ajunge la vot;
b. arondarea aleatorie a comunelor la secțiile de votare și repartizarea comunelor pe secţii
de votare (de exemplu: comuna Arduzel n-a putut vota; multe comune au de făcut un
drum lung pentru a ajunge la secţia de vot; de pildă, cei din Brusturi votează la Poarta
Sălajului); practic, secțiile de votare au fost stabilite cât mai departe de comunitățile
despre care se știa că vor vota cu țărăniștii: alte exemple - alegătorii din Băseşti treceau
prin două secţii de votare şi trebuiau să se deplaseze 25 de km până la Hodod; alegătorii
din localitatea Plopiş, la fel, treceau prin două secţii de votare şi trebuiau să parcurgă 35
de km până la Ip; alegătorii din localităţile Ciumeşti, Moftinul Mic şi Ghenciu trebuiau
să parcurgă nu mai puţin de 40 de km până la secţiile de votare;
c. introducerea voturilor gata ștampilate în urne, chiar în timpul procesului votării: la
Zalău, „pe motivul că biroul electoral are ceva de discutat au fost rugaţi delegaţii şi
asistenţii să părăsească sala pe câteva minute şi să aibă grijă să nu intre nimenea în
sală. În minutele acestea goală preşedintele cu biroul a pus în urnă cca. 500 de voturi
la secţiunea I-a şi 300 la secţiunea II-a. Întrucât voturile era pregătite de înainte toată
socoteala n-a ţinut decât două minute. Aşa că delegaţii şi asistenţii abia au ieşit afară
că au fost chemaţi înapoi. În felul acesta nici n-a trecut în mintea lor nimic în legătură
cu urna. Iar mai departe n-am lăsat să se gândească pentru că imediat am dat drumul
cetăţenilor pentru votare14”; Dan Alexandru, instructorul judeţean, autorul raportului
citat, explică în amănunt şi o altă metodă, bazată pe neatenţia reprezentanţilor partidelor de opoziţie, prin care „în cursul zilei am introdus în urna secţiei a II-a 200 bucăţi,
11 unele exemple sunt luate direct din dosarele de arhivă cu rapoartele alegerilor din 1946 în Sălaj (ANSJ, fond P.C.R.),
altele sunt preluate din Dănuț Pop, Contribuţii la istoria partidului comunist în Sălaj. Alegerile din 1946, în „Caiete Silvane”, nr 139 / august 2016, Ed. Caiete Silvane, Zalău, 2016, Marin Pop, op. cit., Cornel Grad, Doru E. Goron, Alegerile
parlamentare din noiembrie 1946 în Sălaj. Pregătire, desfășurare, rezultate, în Viorel Ciubotă, Gheorghe Lazin, Daniela
Oltean, Claudiu Porumbăcean (coord.), „Sovietizarea nord-vestului României: 1944-1950”, Ed. Muzeului Sătmărean,
Satu Mare, 1996.
12 ANSJ, fond P.C.R., dos. nr. 31/1946, f. 38.
13 Loc. cit., fond P.C.R, dos. nr. 33/1946, f. 37.
14 Loc. cit., fond P.C.R., dos. nr. 3/1946, f. 8.
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iar la secţiunea I-a unde delegaţii opoziţioniştilor erau Dr. Jarca şi un ţăran din comuna
Ortelec n-am putut din cauza vigilenţei lor să introducem decât cca. 50-60 bucăţi”;
la Cehu Silvaniei, „am reuşit ca să obţinem o mulţime de voturi de 700 buc. încă în
seara zilei de 18, care prin votanţi în total 910 din partea B. P. D.-ului (prin urmare,
rezultatul real al B. P. D. ar fi fost de doar 210 voturi!), opoziţia 1.106, uniunea U. P. M.ului 213, lupiştii 114, după toate sforţările şi năzuinţa pe care am depus-o”; la Cehăluţ,
un alt „responsabil”, Conea Gheorghe, împreună cu preşedintele secţiei de votare şi
sublocotenentul Niculescu, a pregătit 1.000 de voturi „nr. 1, care au fost introduse în
urnă dimineaţa la orele 7.15”. După ce „urna a fost trecută prin faţa delegaţilor goală de
unde pe urmă am intrat în localul şcoalei unde s-au introdus biletele ştampilate cu o zi
înainte. Imediat au fost chemaţi şi asistenţii înăuntru şi a început votarea”... Raportorul
scrie mai departe: „La sfârşit s-a comunicat rezultatul următor: B.P.D. 1544, U.P.M.,
528, Maniu, 578, Lupu 38. Rezultatul real, ar fi fost: B.P.D. 500, U.P.M. 450, Maniu 950,
Lupii 138”15. Tot în ziua votării, maiorul Soare de la Direcţia de Jandarmi din Tăşnad a
plecat să anunţe, la orele 20, încheierea votării şi s-a întors cu 170 de voturi ştampilate
pe care le-a introdus în urnă16. Şi la secţia de votare din Săcăşeni au fost introduse 1.000
de voturi ştampilate, şi s-a dat ceasul cu o jumătate de oră înainte, dar aici au fost primiţi şi delegaţii opoziţiei17.
d. constituirea de secţii speciale pentru militari: la Zalău, la secţia 3 militară, unde votează
Cercul Teritorial Sălaj, Legiunea de Jandarmi Sălaj şi Batalionul 7 Vânători de Munte,
rezultatul comunicat arată că toţi cei 509 înscrişi în liste au votat cu Lista guvernului (!);
e. abuzurile împotriva reprezentanţilor partidelor de opoziţie (nu mai sunt lăsaţi să intre în secţiile de vot pe motiv de întârziere, nu participă la numărarea voturilor, sunt
„deţinuţi”18): într-un „Raport despre activitatea alegerilor din secţia de votare nr. 59
Săcăşeni”, semnat de către „responsabilul faţă de partid”, Olariu Victor, se arată că în dimineaţa votării au introdus în urnă 1.000 de voturi cu Lista nr. 1, au dat ceasurile înapoi
cu o jumătate de oră pentru a nu putea fi prezenţi delegaţii opoziţiei la constituirea biroului electoral, au sigilat urna şi au început votarea; numărătoarea, la fel, s-a desfăşurat
corect până pe la 600 de voturi cu lista 1, arătate tuturor, apoi, pe fondul descurajării şi
neatenţiei opoziţiei, se spunea „lista nr. 1” şi se arunca repede „buletinul în foc”19;
f. diverse tertipuri locale, momentane: la Moftinul Mare, acţiunea de introducere în
urnă a voturilor favorabile comuniştilor se petrece nu dimineaţa, ci în timpul mesei
de prânz: „pe când erau cu toţii la masă, eu (secretarul cu educaţia politică delegat din
partea comuniştilor acolo, n.n.) m-am reîntors împreună cu grefierul Cioclu punând la
încercare toată prezenţa de spirit cu toate că eram spionaţi din toate părţile am reuşit să
introducem în localul de vot cca. 700 buletine de vot pe care le-am introdus în urnă. Cu
toată vigilenţa delegaţilor manişti, totuşi nu au reuşit să observe”20; la secţia de votare 56
din Tăşnad cele 1000 de voturi ştampilate au fost introduse în timpul pauzei de masă de
către locotenentul de jandarmi, Ştefănescu şi învăţătorul Zaharia21. Şi la cele două secţii
de votare din Zalău au fost introduse 500 la prima şi 300 de voturi ştampilate cu lista nr.
1, la cea de a doua, în dimineaţa zilei de 19 noiembrie. La secţia nr. 1 s-a profitat şi de
faptul că delegatul opoziţiei purta ochelari cu dioptrii mari. Pentru a-i distrage atenţia
el a fost rugat să citească numele cetăţenilor care urmau să voteze. În faţa urnelor au
postat „5 tovarăşi, care în buzunar aveau buletine gata ştampilate cu votat lista Nr.1”; în
15
16
17
18
19
20
21

Ibidem, f. 9.
Ibidem, f. 33.
Ibidem, f. 29.
Dănuț Pop, op. cit., pp. 36 - 38.
ANSJ, fond P.C.R, dos. nr. 3/1946, f. 29.
Ibidem, f. 28.
Ibidem, f. 59.
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acest mod, se spune în raportul instructorului judeţean al P. C. R., Dan Alexandru, la
secţia 1 din Zalău au mai fost introduse încă 200 de voturi. La cealaltă secţie, însă, unde
delegaţi erau fruntaşul ţărănist Traian Jarca şi un ţăran din Ortelec, comuniştii nu au
reuşit să introducă decât 50-90 de voturi22; la secţia de votare din Eriu Sâncrai, în noaptea de dinaintea alegerilor au fost ştampilate 1500 de voturi cu semnul „Soarele” al B.
P. D.-ului. Responsabilul de partid, Budai Paul, explică şi modul cum au fost introduse
voturile în urnă, în dimineaţa zilei de 19 noiembrie, fără ca asistenţii opoziţiei să observe: „Fiecare a dus ceasul cu un ceas înainte faţă de celelalte ceasuri. Noi am fost înţeleşi
căci şi din partea delegaţilor noştri din partea partidului să întârzie dimineaţa”; în momentul în care au sosit delegaţii opoziţiei, votarea începuse deja şi voturile ştampilate
introduse în urnă, iar aceştia nu au fost acceptaţi ca asistenţi, motivându-se faptul că
au întârziat cu o oră, deşi nu era adevărat: în aceste condiţii asistenţii opoziţiei au putut
doar să depună o contestaţie la preşedintele secţiei de votare23;
g. o altă tactică folosită a fost acea a anulării a foarte multor voturilor care după cum reiese
şi din rapoartele secţiilor de votare, erau în marea lor majoritate ale listei nr. 3, cu semnul electoral „Ochiul”, adică al P. N. Ţ.; de exemplu, la secţia de votare din Săcăşeni s-au
anulat nu mai puţin de 300 de voturi, iar în raportul acestei secţii se recunoaşte faptul că
„rezultatul real ar fi fost aproximativ de 80% pentru opoziţie adecă lista nr. 3”24.
Așadar, cetăţenii din comunele cunoscute ca fortăreţe cu vechime ale Partidului Naţional Ţărănesc au fost împiedicaţi în masă să-şi exercite dreptul de vot prin intervenţia forţelor
poliţieneşti sau prin aranjamente care făceau imposibilă prezentarea lor la secţiile de votare.
În județul Sălaj, 18 comune situate dincolo de Someş au fost repartizate la secţii de
votare alese peste apă, făcându-se astfel imposibilă prezentarea la vot din lipsă de poduri distruse de germani în retragere şi prin blocarea pontoanelor existente.
Arhivele mai demonstrează că în Sălaj s-au distribuit buletine false: după ce s-au imprimat buletine de vot fără liste P. N. Ț., acestea au fost apoi repartizate alegătorilor la diferite
secţii sălăjene de votare.
Magistraţii disponibili au fost îndepărtaţi de la prezidarea secţiilor de votare, cu excepţia celor înscrişi în Partidul Comunist. În județul Sălaj, se știe că nici un preşedinte de
secţie nu a fost magistrat.
Nici după ce procesul votării s-a încheiat, propaganda comunistă nu a slăbit: delegații
din partea partidelor istorice au fost manipulați, încercându-se acreditarea ideii că B. P. D. a
câștigat alegerile net și clar: au fost secții de votare, de exemplu la Săcășeni, unde au fost numărate în fața delegaților doar voturile ștampilate cu Lista nr 1, iar celelalte au fost distruse:
„După cum am fost înţeleşi cu Preşedintele şi Grefierul de cu seara căci prima dată se vor lua
la numărătoare din biletele introduse din partea noastră un număr de 5-600 pentru a descuraja complectamente opoziţia s-a procedat întocmai şi s-a ajuns rezultatul dorit, dând posibilitatea preşedintelui care până la 500 de voturi numărate făcea după regulamentul prescris
arătând votul vizibil pentru lista nr. 1. Reacţiunea a rămas descurajată şi a început să doarmă.
Aceste voturi s-au numărat dela orele 24 până la 4 dimineaţa. După această operaţie s-a trecut
la numărătoare mai rapidă în aşa fel când se spunea Nr. 1 și biletul era în foc. Celelalte bilete
ştampilate de noi s-au lăsat la urmă pentru orişice eventualitate”25.
Au fost, de asemenea, multe localități în care s-au raportat incidente la votare, în sensul că fruntașii țărăniști, învățătorii sau preoții au încurajat țăranii să voteze cu P. N. Ț sau au
semnalat cu voce tare fraudele electorale. Toate acestea apar în procesele verbale întocmite la
secțiile de votare din județ, a doua zi după alegeri. Este cazul localității Brusturi, unde pre22
23
24
25

Ibidem, f. 40.
Ibidem, f. 33.
Ibidem, f. 29.
Ibidem, f 19.
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otul învăţător, Gavril Moldovan, candidat pe lista P.N.Ţ. la Sălaj, era acuzat de faptul că ar fi
provocat manifestări violente din partea alegătorilor, sau la Brebi, unde un grup de țărani „au
tăbărât în secţia de votare şi au forţat deschiderea urnei”26.
S-a vorbit în rapoartele secțiilor de votare despre persoanele considerate a fi „duşmani ai P. C. R”: învăţătorul din Jibou, Gheorghe Cristorean, fruntaş P.N.Ţ. şi candidat pe
listele acestui partid pentru un mandat de deputat de Sălaj, care a stat toată ziua la secţia de
votare şi „duce o politică subversivă şi propagă ura faţă de naţionalităţi”; avocatul Victor Fărcaş din Jibou, fruntaş al P. N. Ţ., considerat „duşman mare al guvernului”; protopopul Costin
M. din Jibou, acuzat că „face propagandă duşmănoasă chiar din amvon” sau preotul din Şoimuş, care, împreună cu învăţătorul Lolici erau acuzaţi de faptul că i-au „pregătit” pe ţărani să
voteze cu P. N. Ţ.
Tot la capitolul „dușmani ai poporului” erau trecuți cei din conducerea minieră de
la Surduc, Cristolţeni, Lupoaia şi Tihău, care erau acuzaţi că ar fi dus o politică favorabilă
țărăniștilor, la fel ca Miza Ioan, subnotarul din Surduc şi Suciu Alexandru, învăţător tot la Surduc sau învăţătorul Surdu Macavei din Solona care „a îndemnat pe manişti să nu părăsească
comuna şi să forţeze a li se da rezultatul votărilor”, ori primarul din Chechiş, Lupoian V., sau
candidatul P.N.Ţ., Gavril Moldovan, sau preotul în Brusturi ori muncitorul Mărcuş Ioan din
Jibou, care era dat drept un duşman al P.C.R., deoarece el era „şeful muncitorilor manişti” şi
el „a avut misiunea de a organiza muncitorii C.F.R. manişti pe judeţ”27.
Rezultatele oficiale, adică rezultatele falsificate la București, după ce mai fuseseră o
dată „ajustate” la secțiile de votare din județul Sălaj, au arătat că au fost înregistrați un număr
de 182.079 votanţi, arondaţi la 76 secţii de votare. Din statistica oficială reiese faptul că au votat cu toţii, deşi au fost anulate 3.640 de voturi. Se știe că fuseseră depuse 4 liste: B. P. D., U. P.
M., P. N. Ţ. - Maniu şi Partidul Ţărănesc Democrat al lui N. Lupu, desprins din P.N.Ţ.; judeţul
Sălaj avea dreptul la 9 deputaţi. După falsificarea, adică, practic, inversarea rezultatelor, pe
primul loc s-a clasat B. P. D. cu 115.083, obţinând 7 mandate de deputat. Pe locul al doilea s-a
clasat U. P. M. cu 44.086 voturi şi 2 mandate.
Cu toate că inclusiv comuniștii recunoscuseră marea simpatie a sălăjenilor față de
țărăniști, firească în județul lui Iuliu Maniu, totuși P. N. Ţ., deși adevăratul învingător al acestor
alegeri, a obţinut în mod oficial doar 15.508 voturi şi nici un mandat.
Desigur, în toată perioada campaniei electorale precum și după scrutinul efectiv, opoziția a depus o serie de contestații, în încercarea de demascare a fraudelor masive efectuate de
comuniști la urne.
Reamintim că un moment important în strategia opoziției de a demasca intențiile
clare de fraudare ale comuniștilor se înregistrează în 13 septembrie, când Constantin Brătianu
denunţă, într-un memoriu adresat lui Petru Groza, abuzurile din campania electorală. În
memoriul semnat de liberali sunt trecute în revistă, practic, principalele abuzuri care au făcut
ca alegerile să fie favorabile comuniștilor:
• înscrierea pe listele electorale este ilegal făcută,
• nu sunt respectate termenele de înscriere,
• se fac liste speciale care să poată fi folosite în mod fraudulos,
• campania electorală a opoziţiei este subminată de autorităţi,
• publicaţiile opoziției sunt cenzurate
Imediat după alegeri, protestele opoziției s-au intensificat, dar acestea nu s-au soldat
cu nici un rezultat. La sediul Partidului Naţional Ţărănesc au ajuns mii de scrisori şi adrese de
protest, individuale ori colective. Au fost și cazuri în care comune întregi au semnat petiţiile
prin care protestau împotriva falsurilor electorale, declarând că populaţia întregii comune a
votat lista Partidului Naţional Ţărănesc, dar toate acestea au fost ulterior atribuie comuniștilor.
26 Ibidem, f. 17 şi 18.
27 Marin Pop, op. cit., pp. 189 - 201.
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Nu s-au luat nici un fel de măsuri, ci doar noi represalii împotriva opoziției.
Contestațiile veneau după ce, la 18 septembrie, Ion Mihalache, vicepreşedinte P.N.Ţ.,
fusese declarat „nedemn” deoarece participase ca voluntar pe frontul de est și îi este anulat
dreptul de vot, ca parte a unei intense campanii de discreditare a opoziției. Contestaţia depusă
la Judecătoria de Ocol Topoloveni nu a fost soluţionată pozitiv.
Similar, în 20 septembrie, C. I. C. Brătianu depusese o contestaţie la Circumscripţia
Centrală Electorală cerând anularea listelor întocmite ilegal. În fine, la 28 septembrie, Iuliu
Maniu protestase împotriva folosirii autorităţilor publice în campania electorală a guvernului.
Se semnala explicit faptul că se urmărește nu doar fraudarea fiecărui palier al campaniei
electorale, ci și afectarea masivă a procesului electoral în sine.
Şi la Biroul Electoral al judeţului Sălaj au fost depuse o serie de contestaţii28 pe care
acesta le-a înaintat Comisiei Electorale Centrale, dar nu s-a răspuns oficial la nici o astfel de
contestație, nici la nivel local, nici la nivel central.
Seria de contestații depuse în Sălaj a culminat cu cea formulată cu o zi înainte de
alegeri, în 18 noiembrie 1946, când Corneliu Coposu, Zaharia Boilă și Iuliu Coroianu au
depus o contestație la Biroul Electoral Județean, în numele listei nr 3, „Ochiul”. Cei trei
fruntași țărăniști arătau în contestație că s-au înregistrat o serie de fraude și nereguli în Sălaj,
care au viciat grav procesul de pregătire a scrutinului, mergând de la întocmirea registrelor
electorale, distribuirea certificatelor de alegător, organizarea și funcționarea biroului electoral
și a secțiilor de votare. Nu doar că nu s-a acționat deloc în sensul opririi fraudei electorale,
ci fraudele au continuat și în seara zilei de 18 noiembrie și în toată ziua de 19 noiembrie:
„Dimpotrivă, cvasimajoritatea președinților secțiilor de votare, grefierii și organele de ordine
au fost printre cei mai zeloși executanți ai ordinelor B. P. D., după cum menționează aproape
toate rapoartele organizațiilor de partid”29.
Apoi, imediat după alegeri, contestațiile partidelor istorice au fost reluate. Nu au fost
luate în seamă, așa cum se arată în procesul verbal al Tribunalului Sălaj, din 21 noiembrie,
când sunt comunicate și rezultatele alegerilor; reamintim că se vorbește în acest proces verbal
despre un număr de voturi exprimate - 182.072, din care:
Lista nr. 1 - Soarele: 115.083
Lista nr. 2 - Uniunea Populară Maghiară: 44.086
Lista nr. 3 - Ochiul: 15.508
Lista nr. 4 - P. Ț. D. Lupu: 3.762
voturi nule: 36.400
Au fost declarați aleși 7 reprezentanți ai B. P. D.: Petru Mironescu - Mura P. S. D.,
Leontin Silaghi Sălăjan P. C. R., Paul Dimitriu P. N. L. Tătărescu, Francisc Bruder P. S. D., Ioan
Gheție P. N. Ț. Alexandrescu, Teodor Chimiveș - Frontul Plugarilor și Ioan Pușcaș P. N. L. și
2 reprezentanți ai Uniunii Populare Maghiare30.
În urma fraudei uriașe operate scriptic și la urnele de votare, B. P. D. a obținut în
Sălaj un scor neașteptat de mare chiar și pentru comuniști care se așteptau la câștigarea a
maximum 5 mandate, și au câștigat 7. În aceste condiții, Comitetul Electoral Județean Sălaj a
fost obligat să rediscute ultimele locuri câștigătoare, ceea ce a dus la neînțelegeri în interiorul
coaliției de guvernare: Leontin Silaghi Sălăjan de la P. C. R. a observat, conform unui proces
verbal al C. E. J., că P. N. L a obținut două mandate, deși contribuția în alegeri a acestui partid
nu a fost mai mare decât a altor partide și, astfel, a contestat cel de-al doilea mandat, mai ales
că era o persoană care era străină de Sălaj și nici nu avea o activitate politică în spate. S-a făcut
propunerea ca locul să fie mai bine distribuit Frontului Plugarilor, și anume unei activiste,
Veronica Țugae, care ar fi avut mari merite în organizarea femeilor plugărițe, considerându28 complet redate de Cornel Grad, Doru E. Goron, op.cit., pp. 164-165.
29 Ibidem, p. 145.
30 ANSJ, fond P.C.R., dos. nr. 1/1946, f. 72.
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se că ar fi „o mare cinste pentru Sălaj să aibă posibilitatea să trimită în parlamentul țării ca
deputată o plugăriță”31.
Imediat după alegeri, în 20 noiembrie 1946, Iuliu Maniu a prezentat ilegalităţile
comise de către guvernul Groza, subliniind faptul că acesta „a falsificat alegerile” şi că P. N. Ţ.
este adevăratul câștigător, reclamând „puterea în numele popularităţii covârşitoare pe care a
dovedit-o, în numele opiniei publice româneşti care i-a acordat încrederea sa”32.
Imediat după alegeri, la 24 noiembrie, Comitetul Județean Sălaj al P. C. R. întocmește
un raport detaliat al activității desfășurate de partid înainte alegerilor, în organizarea și
derularea acestora și felul în care s-a implicat în soluționarea conflictelor de după alegeri și
a raporturilor dintre partidele din componența B. P. D. și în atingerea numărului necesar de
voturi.
Raportul, semnat de prefectul județului, consemna, plin de cinism, faptul că s-a dat
ordin ca „duminică, 24 nov., în toate bisericile din județ să se oficieze servicii divine pentru
sărbătorirea succesului obținut. După ieșirea din biserici să se organizeze adunări populare,
în care să se explice însemnătatea pentru viitorul țării noastre a acestui eveniment”33.
Raportul Comitetului Județean Sălaj al P. C. R. a fost urmat de un altul al Secției de
Educație Politică al aceluiași partid, în care se arăta cum măreața victorie în alegeri a fost
obținută datorită unei intense munci de propagandă politică desfășurată cu luni înainte și
printr-o desfășurare de forțe pe măsură, susținută și de organul B. P. D. Sălaj, „Graiul Sălajului”:
„propaganda noastră, adunările, echipele de propagandă, afișele, manifestele, lozincile,
pancartele, broșurile cărțile, popularizarea semnului, a candidaților, realizările propagandei
din casă în casă, de la om la om, toată această muncă politică de lămurire, precum și zecile de
mii de ziare, au contribuit în măsură serioasă la rezultatul obținut”34.
Practic, Partidul Comunist, având sprijinul Moscovei (politic, militar și financiar)
și controlând, prin Guvernul Petru Groza, instrumentele instituționale necesare, a pus
în aplicarea un amplu mecanism de control asupra activității electorale a opoziției și de
împiedicare a votului celor identificați drept ostili comuniștilor.
Istoricul Ioan Scurtu sintetizează astfel climatul politic din această perioadă:
„Guvernul a urmărit să împiedice propaganda electorală a partidelor din opoziție prin
utilizarea cenzurii asupra publicațiilor acestora, împiedicarea unor adunări sau perturbarea
celor care se desfășurau. S-au semnalat și unele acte de violență”35.
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ANSJ, fond P.C.R., dos. nr. 1/1946, f. 74.
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REPERE DIN ISTORIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SĂTMĂREAN
ÎNTRE 1968-19891
Radu DAVID
Abstract: In 1968, the administrative reorganization of Romania takes place. In February
1968 the regions and districts (the Soviet administrative model) were abolished, returning to
the counties (according to the Romanian administrative model). The county of Satu Mare is
re-established, the surface of which overlaps approximately over the former districts of Carei,
Satu Mare and Negrești-Oaș. With the establishment of the counties, the county departments
of the various ministries, including the school inspectorates, are also established. The Satu Mare
County School Inspectorate will continue to be responsible for the design of the school network,
the evolution of the school population, will carry out the recruitment of the teaching staff and will
fulfill the function of guidance and control.
The school population registered a remarkable upward trend, rising from 2.4 times in
the period 1950-1990. If in 1950-1951, only 13.71% of the population of the county was enrolled
in a form of schooling, in 1990 this percentage increased to about 25%. This fact is not due to the
phenomenon of rejuvenation of the population but to the favorable legislation, which included
almost all the young people of school age in the education system.
An explosive growth is observable among the preschool population, who attend
kindergarten. If in 1950-1951, only 6,412 children of preschool age (3-7 years) attended a
kindergarten in 1989-1990, there were 20,110 children registered in these institutions. Basically,
in 1989-1990, there were three times more children enrolled in kindergartens than 40 years ago.
Once again, we draw attention to the fact that this fact is not due to a speculative increase of the
birth rate, but to the school legislation and the change of the mentality of the population towards
this form of education.
An even more significant increase is registered in the case of the number of students
included in high school. In 1950-1951 there were 9 high schools with 95 teachers (middle schools
with the name since then) that schooled 1827 students, and in 1989-1990 20 high schools were
operating, at which 792 teachers taught and 24,573 students were teaching. We note that while
the number of high schools has hardly doubled, the number of teachers teaching in high school
has increased more than eight times, and the number of high school students has increased more
than 13 times. This also implies a significant increase in the number of students for each school
unit.
The material basis of the Satu Mare education was also significantly increased:
school buildings, the number of classrooms (from 1,814 in 1965-1966 to 2,371 in 1989-1990),
laboratories, workshops. The number of teachers also increased: from 1,680 in 1950-1951 to
1 Acest studiu este o continuare a celui publicat în numărul anterior al Satu Mare. Studii și Comunicări - Radu David,
,,Repere din istoria învățământului sătmărean între 1945-1968”, în “Satu Mare. Studii și Comunicări”, seria Istorie Etnografie - Artă - Restaurare - Conservare, vol. XXV/2, 2019, pp. 229-241.
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4,694 in 1989-1990.
We consider that until the middle of the eighth decade of the last century, there was a
balance between the theoretical and the technological sector. The balance is also evident in the
1970-1971 school year. He will be „broken” by the decisions taken by Nicolae Ceaușescu, from
1976-1977, by „conversion” of high school education to „production”. From here the weight of
the technical education is overwhelming. Even if we only consider students from industrial high
schools (without agro-forestry and without vocational and apprenticeship schools), the report
is very favorable for technical education. For example, in the 1970-1971 school year, only 343
students attended industrial high school classes. In 1980-1981 their number had reached 14,042,
(and only 1,795 in theoretical high schools) and in 1989-1990 to 15,512 (1,173 in theoretical
high schools). The most striking was, without a doubt, vocational education. If in 1970-1971
there were two pedagogical high schools, one in Satu Mare and the other in Carei and a sanitary
and an art high school in Satu Mare, in 1980-1981 in this category we can only include the
students of the Sanitary High School in Satu Mare and those of the Pedagogical High School in
Carei, and in 1989-1990 only those of the Sanitary High School in the county residence.
Some of the negative aspects of the Romanian school under communism are mentioned:
monopolization of education by the state and its use for ideological control of education;
centralized planning of the evolution of the system and passing in the background the options
and preferences of those in the system (students, students, teaching staff); the quantitative
development did not necessarily lead to a qualitative increase, basically the regime had an
obsession for numbers and percentages; the school was used as a means of social engineering,
becoming a factor in regulating the professional, social and territorial mobility of individuals;
the formative function of education was replaced by a political function and an economic one
subordinated mainly to the training of labor force.
Keywords: the Communist ideology, ideologization of education, technical education, general
education, schools, Satu Mare county
1. Aspecte legislative
În mai 1968, Marea Adunare Naţională, organismul legislativ al Republicii Socialiste
România, adopta o nouă ,,Lege a învăţământului”2. Aceasta se dovedea necesară, deoarece
Legea din 1948 fusese amendată între timp cu o mulţime de modificări şi exista un adevărat
hăţiş legislativ în domeniu. Noua lege introducea învăţământul general obligatoriu de 10 ani.
Liceul de cultură generală avea durata de 4 ani la studii de zi şi 5 ani la seral şi fără frecvenţă.
Liceele de cultură generală erau organizate pe două profiluri: real şi umanist. Liceele de
specialitate erau cu durata de 4 şi 5 ani în funcţie de profil. Învăţământul profesional era
organizat în două forme: şcoli profesionale şi ucenicie la locul de muncă. Şcolile profesionale
erau organizate cu durata de 1 - 3 ani, în funcţie de complexitatea meseriei. Cadrele medii
tehnice urmau să fie pregătite în şcoli postliceale şi şcoli de maiştri.
În decembrie 1978 apărea o nouă ,,Lege a învăţământului”3, care o completa şi o
modifica uşor pe cea din 1968. Învăţământul obligatoriu rămânea de 10 ani, însă liceul era
împărţit în două trepte4. Treapta I cuprindea clasele a IX-a şi a X-a şi era inclusă în învăţământul
obligatoriu. La trecerea în treapta a II-a se susţinea un examen. Elevii care nu obţineau o medie
care să le permită ocuparea unuia din locurile limitate alocate treptei a II-a, puteau continua
studiile în şcoli profesionale, cu durata de un an şi jumătate. Astfel era micșorat numărul
elevilor care puteau absolvi liceul, putând avea pretenţia la studii universitare, fiind mărit
2 Textul legii la:
https://lege5.ro/Gratuit/he2daojr/legea-nr-11-1968-privind-invatamintul-in-republica-socialista-romania. (ultima accesare la 22.12.2017).
3 Textul legii la: http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=10480 (ultima accesare la 22.08.2017).
4 Această organizare a liceului s-a hotărât în cadrul Plenarei Comitetului Central al PCR din 18-19 iulie 1974 și s-a
pus în aplicare din anul școlar 1974-1975, când au intrat în anul I de liceu toți absolvenții de clasa a VIII-a.
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forţat numărul celor care erau nevoiţi să se „integreze în producţie”. Această lege a rămas în
vigoare până la finalul regimului comunist.
Prin ,,Decretul nr. 220 din 15 iunie 1982” şcolile profesionale şi de maiştri treceau
în subordinea întreprinderilor economice socialiste de profil. Baza materială şi salarizarea
personalului muncitor din ateliere pentru pregătirea practică a elevilor din liceele industriale,
agroindustriale şi silvice au fost preluate de către întreprinderile de profil. Cadrele didactice
din aceste şcoli şi din liceele de specialitate erau salarizate de întreprinderea căreia i se
subordona şcoala. Fiind încadraţi ca personal tehnic în întreprinderi, profesorii şi maiştri nu
şi-au mai putut susţine gradele didactice. Această nedreptate a fost soluţionată prin Hotărârea
Guvernului nr. 521 din 19905.
Anul şcolar 1989-1990 a început cu măsura liderului regimului totalitar din România,
de generalizare a învăţământului liceal, prin învăţământul seral, în scop pur propagandistic:
„În România s-a trecut la învăţământul liceal general obligatoriu până la vârsta de 18 ani”6.
2. Noua organizare administrativă și înființarea Inspectoratului Școlar Județean
Satu Mare
Tot în 1968 are loc reorganizarea administrativă a României. Prin cele trei legi
adoptate pe 16 februarie 1968 sunt desființate regiunile și raioanele, revenindu-se la județe.
Este reînființat județul Satu Mare7, a cărui suprafață se suprapunea aproximativ peste fostele
raioane Carei, Satu Mare și Negrești-Oaș. Odată cu înființarea județelor sunt înființate și
direcțiile județene ale diferitelor ministere, inclusiv inspectoratele școlare. Inspectoratul Școlar
Județean Satu Mare va răspunde în continuare de proiectarea rețelei școlare, ținând seama
și de doleanțele agenților economici, de evoluția populației școlare, va realiza încadrarea
personalului didactic și va îndeplini funcția de îndrumare și control.
Inspectoratele Școlare Județene aveau o dublă subordonare, față de ministerul de resort
și față de Consiliile Populare județene. În „Legea nr. 57 privind organizarea şi funcţionarea
consiliilor populare” din 26 decembrie 19688 se prevedea că: „În cazul inspectorilor șefi și ale
inspectorilor școlari angajarea, transferarea precum și desfacerea contractelor de muncă se
fac cu acordul Ministerului Învățămîntului” (art. 60). Se prevedea de asemenea că:
„Încadrarea pe posturi și transferarea de la o unitate școlară la alta a educatoarelor,
învațătorilor, instructorilor și profesorilor se face de catre comitetele executive ale consiliilor
populare județene și al municipiului București prin inspectoratele școlare, în condițiile și cu
procedura prevazute în statutul personalului didactic. Eliberarea din învățămînt in caz de
transferare în alt sector de activitate sau de desfacere a contractului de muncă se face de către
Ministerul Învățămîntului. Numirea și eliberarea din funcțiile de conducere a personalului
didactic din învățămîntul de cultura generala, licee de specialitate, învățămîntul profesional
si învățămîntul tehnic, se face de către inspectoratele școlare județene sau al municipiului
București, cu acordul Ministerului Învățămîntului.” (art. 60)
În anul 1970 apare „Regulamentul de organizare şi funcţionare a inspectoratelor
şcolare”, care stabileşte mai clar atribuţiile inspecţiei şcolare şi organizarea şi desfăşurarea
acţiunilor de îndrumare şi control. „Statutul personalului didactic”, apărut în 1969, a precizat
condiţiile pe care trebuia să le îndeplinească un cadru didactic pentru a fi inspector şcolar.
5 Florin Diac, O istorie a învăţământului românesc modern, vol. III, 1989-2006, p. 35, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 2007.
6 Ibidem, p. 20.
7 Un studiu exaustiv pe acesată temă: Dorin Dărăban, ,,Aspecte ale desființării regiunii Maramureș și reînființării
județului Satu Mare”, în „Satu Mare. Studii și Comunicări”, seria Istorie - Etnografie - Artă, XVII-XXI/2, 2000-2004,
pp. 157-168.
8 Textul legii este disponibil la: http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=27844 (ultima accesare la
10.02.2018).
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Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare a început să funcționeze din februariemartie 19689. Inspector general a fost numit cu data de 17 februarie 1968, fostul șef al
Serviciului de Învățământ al orașului Satu Mare, Ioan Beltechi. Cei mai mulți inspectori au
fost numiți pe 18 februarie 1968, însă actul de numire datează din 5 martie10, ceea ce ne indică
faptul că în realitate Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare a început să se organizeze în
luna martie, deciziile de numire pe funcție fiind antedatate, pentru a fi consecutive ,,Legii nr.
3/1968 privind asigurarea conducerii locale de stat în unitățile administrative teritoriale” (16
februarie). În Ordinul Ministerului nr. 2.179 din 5 martie 1968, se regăsesc numele a 25 de
inspectori școlari, din care doi cu jumătate de normă. În actele financiare, în aceeași lună, sunt
menționați 32 de inspectori școlari (din care doi cu jumătate de normă) și opt funcționari11.
Trei posturi de inspector școlar erau încă vacante. Pe lângă inspectorul general Ioan Beltechi,
îndeplineau funcțiile de inspectori șefi (inspectori generali adjuncți în terminologia de astăzi)
Valeriu Lobonțiu și Alexa Major. În septembrie 1968 IȘJ Satu Mare avea aceeași structură
de funcționare, două posturi fiind în continuare vacante. Din iulie 1969 toate posturile din
organigramă sunt ocupate.
Până în octombrie 1969, IȘJ a funcționat cu aceeași organigramă, cu un număr de
31 de posturi de inspectori. Din noiembrie 1969 se trece la o organigramă cu un număr de
inspectori redus aproape la jumătate12. Erau de acum 16 posturi de inspectori școlari și opt
funcționari. Inspector general era același Ioan Beltechi. Mai exista un singur post de inspector
șef (adjunct), ocupat de acum de către Fancsiki Coloman. În anii următori ISJ Satu Mare
a funcționat cu un număr de 16-18 inspectori. Din noiembrie 1973 s-a trecut la o schemă
de organizare cu 21 de inspectori, iar din aprilie 1975, 22 de posturi, din care un inspector
general și de acum încolo - doi adjuncți13. Până la „Legea Învățământului” din 1978 nu s-au
înregistrat schimbări majore în structura organizatorică a IȘJ Satu Mare.
Apreciem că în primul an și jumătate de funcționare, numărul mare de posturi de
inspectori școlari s-a datorat necesității de organizare a activității învățământului în județ,
preluării situațiilor de la fostele secții de învățământ raionale și orășenești, clarificării încadrării
cadrelor didactice. A urmat o perioadă de patru ani, în care a funcționat doar cu 16 inspectori
școlari, după care numărul acestora a crescut la 21. Credem că acest lucru s-a datorat creșterii
numărului de elevi și implicit de cadre didactice. Astfel, dacă în 1968-1969, în județ existau
un număr de 80.239 elevi și preșcolari și 4.153 de cadre didactice14, în 1975-1976 erau 98.327
elevi și preșcolari și un număr de 4.965 cadre didactice15.
„Legea învățământului” din 1978 prevedea cu referire la inspectoratele școlare
județene (art. 175)16 că:
„Inspectoratele școlare județene și al municipiului București, organe de specialitate
ale consiliilor populare județene sau al municipiului București, subordonate acestora și
Ministerului Educației și Învățământului, au următoarele atribuții principale:
a) îndrumă și controlează procesul instructiv-educativ din grădinițele, casele de
copii preșcolari și școlari, școlile, liceele, școlile profesionale și școlile de maiștri din unitatea
teritorial-administrativă în care funcționează, indiferent de subordonarea acestora;
9 Arhiva Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare (în continuare: Arhiva ISJ Satu Mare), dos. nr. 807/1968, f. 225.
10 Loc. cit., Ordinul Ministerului Învăţământului nr. 2179/5 III 1968.
11 Loc. cit., fond: State de funcțiuni și salarii, dos. State plată: 1968-1969, „Stat plată luna martie 1968”, nepaginat.
12 Loc. cit., fond: State de funcțiuni și salarii, dos. State plată: 1968-1969, „Stat plată luna noiembrie 1969”, nepaginat.
13 Loc. cit., fond: State de funcțiuni și salarii, dos. nr. 15/1975, f. 193, doc. ,,Stat de funcțiuni al Inspectoratului Școlar
Județean Satu Mare”.
14 Date calculate pe baza informațiilor din Anuarul statistic al județului Satu Mare 1970, pp. 266-267.
15 Breviarul statistic al județului Satu Mare 1976, p. 263.
16 „Legea educației și învățământului nr. 28 din 21 decembrie 1978” disponibilă la http://www.cdep.ro/pls/legis/
legis_pck.htp_act_text?idt=10480 (ultima accesare la 22.08.2017).
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b) asigură cuprinderea în învațămîntul obligatoriu de 10 ani, pîna la absolvirea
acestuia, a tuturor copiilor de vîrstă școlară;
c) asigură aplicarea unitară a planurilor de învățămînt, a programelor scolare și
a normelor metodologice emise de Ministerul Educației și Învățământului cu privire la
organizarea și desfășurarea procesului instructiv-educativ;
d) răspund de perfecționarea continuă a procesului de învățământ, de ridicarea
nivelului de pregatire teoretică și practică a elevilor, de creșterea eficienței activității educative
în rîndurile tineretului școlar;
e) asigură încadrarea unităților de învățământ cu personal didactic de predare și
de conducere, în conformitate cu prevederile Statutului personalului didactic și cu celelalte
norme legale în vigoare;
f) organizează și îndrumă activitatea de perfecționare a pregătirii personalului
didactic;
g) organizează participarea personalului didactic la cercetarea științifică și la activitatea
practică social-politică;
h) urmăresc asigurarea bazei didactico-materiale necesare unităților de învățământ;
i) se preocupă de asigurarea condițiilor de muncă și de viață ale elevilor și personalului
didactic.”
Pe lângă inspectoratele școlare județene, pentru îndrumarea, controlul și coordonarea
învățământului, în unitățile administrativ-teritoriale, urmau să funcționeze Consiliile
Educației și Învățământului (art. 176). Acestea urmau să analizeze rezultatele școlare și să
stabilească măsuri pentru îmbunătățirea situației; să urmărească îndeplinirea măsurilor
pentru întărirea legăturilor învățământului cu activitatea practică, economică și socială; să
controleze activitățile de orientare școlară și profesională; să se preocupe de organizarea și
desfășurarea activităților extrașcolare etc. Consiliile Educației și Învățământului urmau să fie
alcătuite din cadre didactice, cadre cu funcții de conducere în unitățile de învățământ și de
la inspectoratele școlare, reprezentanți ai organelor de partid, ai organizațiilor de copii, de
tineret, de sindicat și femei, ai consiliilor comitetelor cetățenești de părinți, muncitori etc.
Componența Consiliilor Educației și Învățământului se aproba de comitetele executive ale
consiliilor populare județene și a municipiului București. Era creată astfel încă o suprastructură
de control a activității din învățământ.
După adoptarea noii legi, numărul inspectorilor școlari a scăzut. În decembrie 1979
erau în total 19 inspectori și șapte funcționari în cadrul Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu
Mare17. În septembrie 1980 erau doar 16 inspectori, pentru ca în septembrie 1983 să fie
2018. Din 1985, pe fondul reducerilor de cheltuieli și a „economisirii” resurselor, se trece la o
organigramă cu 15 posturi de inspectori, din care un inspector general și unul adjunct și cel
mult șapte posturi de funcționari. Aceasta, în ciuda creșterii numărului de elevi și de cadre
didactice (în anul școlar 1989-1990 în învățământul sătmărean erau înregistrați 105.206 elevi
și preșcolari și 4.694 cadre didactice)19.
În anii `60 și `70 ai secolului trecut, Inspectoratul Județean Satu Mare, a trebuit să
răspundă la variate probleme. Pe lângă cele de rutină (aprobarea/desființarea de posturi
didactice, înființări de școli, încadrarea personalului, inspecții școlare, organizarea examenelor
naționale etc.), au existat și altele mult mai solicitante. Dintre acestea amintim:
17 Arhiva ISJ Satu Mare, fond: State de funcțiuni și salarii, dos. nr. 23/1979. doc. „Stat de plată pe luna decembrie 1979”,
nepaginat.
18 Pentru a nu încărca inutil aparatul critic nu vom mai trimite la fondul State de funcțiuni și salarii, atunci când indicăm numărul inspectorilor și al personalului TESA. Dacă informațiile provin din alte surse le vom cita ca atare.
19 Anuarul statistic al județului Satu Mare 1992, p. 61.
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Elaborarea planurilor cincinale sau chiar decenale de școlarizare20.

Implementarea dezideratului regimului de a asigura preponderența liceelor
de specialitate în dauna celor de cultură generală. La Congresul al XI-lea al P.C.R., secretarul
general al partidului anunța (25 noiembrie 1974) noile sale principii în materie de învățământ,
printre care: creşterea ponderii ,,liceelor de specialitate, îndeosebi a celor industriale şi agricole,
care urmează să cuprindă cel puțin 70% din numărul total al elevilor”21. Ca urmare va apărea
Decretul nr. 207 din 12 iulie 1977 privind organizarea și funcţionarea învățământului liceal22.

Reducerea cheltuielilor (eficientizarea cheltuielilor în limbajul de atunci și ...
de acum), cerându-se Inspectoratul Şcolar Judeţean comasarea de clase și școli. Spre exemplu,
conform Ordinului Ministerului Educației și Învățământului nr. 78 661/1973, numărul mediu
de elevi pe clasă trebuia să fie de 3623. În anul școlar 1975-1976, în județul Satu Mare, existau
89 școli, care în clasa a V-a aveau un efectiv sub 25 de elevi24 și 44 clase de liceu (din 147) sub
numărul mediu de elevi pe clasă25. În anul școlar următor 32 de școli funcționau sub efectiv26,
101 școli aveau mai puțin de 25 de elevi la clasa a V-a27. În memoriile justificative de păstrare a
acestor școli și clase, Inspectoratul Școlar Județean argumenta prin distanța mare până la alte
școli de același tip, lipsa drumurilor și a posibilității de a face naveta.
3. Structura învățământului secundar sătmărean: 1968-1989
În aproape toate comunele județului s-au construit școli noi, de opt clase. În anii de
după 1978 multe vor „primi” și clasele a IX-a și a X-a ce vor deveni obligatorii. Industrializarea
orașelor, mai ales a orașului Satu Mare, a atras populație tânără. Numărul copiilor de vârstă
școlară a explodat. În Satu Mare, pe malul stâng al Someșului, apar noi cartiere de blocuri,
practic un oraș în sine. În aceste cartiere sunt ridicate școli generale, după o arhitectură devenită
„clasică” pentru unitățile de învățământ din această perioadă. Multe au fost inaugurate în
pripă, neavând dotările minimale pentru începerea în bune condiții a cursurilor. Iată în ce
condiții s-a deschis Școala nr. 14 (azi „Avram Iancu”) din cartierul Micro 1628:
„A fost un început greu deoarece şcoala era inconjurată de un adevărat şantier. Se
construiau în continuare blocuri, nu erau străzi asfaltate şi nici trotuare, era neplăcut mai
ales in zilele ploioase când noroiul era pretutindeni, după cum precizează şi reprezentantul
Comitetului Cetăţenesc de părinţi în septembrie 1979.
Începutul a fost greu având în vedere că statul a dat în folosinţă doar clădirea școlii,
fără nici un fel de dotări, cadrele didactice fiind nevoite să facă curăţenie la începutul anului
şcolar, astfel încât elevii să fie primiţi în condiţii optime. Mobilierul nu era nou ci primit de la
alte şcoli, fiind reprezentat de bănci, scaune, catedre. Rămânea ca învățătorii și profesorii să se
gospodărească împreună cu părinţii pentru a reuși să le ofere copiilor un minim de confort.
De abia în toamna anului 1979 s-a pus problema creării unui parc şi a ridicării gardului din
faţa şcolii pentu a delimita mai clar spațiul administrat de aceasta.
20 Arhiva ISJ Satu Mare, fond: Rețea școlară. Plan Școlarizare, dos. nr. 3/1973, ff. 11-14, doc. „Plan de măsuri privind
elaborarea planului de școlarizare și a rețelei liceelor pentru anii școlari 1974-1975, 1976-1977, 1980-1981 și 1985-1986.”
21 Nicolae Ceauşescu, „Raportul Comitetului Central...”, în România pe drumul construirii societății socialiste multilateral dezvoltate, vol. XI, Editura Politică, Bucureşti, 1975, p. 63.
22 „Decretul nr. 207 din 12 iulie 1977 privind organizarea si functionarea invatamintului liceal”, text accesibil la:
http://www.monitoruljuridic.ro/act/decret-nr-207-din-12-iulie-1977-privind-organizarea-si-functionarea-invatamintului-liceal-emitent-consiliul-de-stat-publicat-n-22156.html (ultima accesare la 11.02.2017).
23 Arhiva ISJ Satu Mare, fond: Rețea școlară. Plan Școlarizare, dos. nr. 1/1974-1975, f. 24.
24 Ibidem, ff. 36-42.
25 Ibidem, f. 4.
26 Loc. cit., dos. nr. 1/1975-1976, f. 39.
27 Ibidem, ff. 118-123.
28 Camelia David, Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Satu Mare - patru decenii de istorie (1978-2018), Ed. Citadela, Satu Mare, 2018, p. 10.
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Mai amintim lipsurile legate de dotarea laboratoarelor, în special a celor de fizică,
chimie, biologie pentru care materialele nu puteau fi confecţionate de către profesori. De
abia în luna mai a anului 1979 se primesc dulapurile pentru laboratoare, iar profesorii vor fi
instruiţi cum să le folosească.”
În 1968 în proaspăt creatul județ Satu Mare existau șapte licee teoretice. Trei se
regăseau în Satu Mare: Liceul ,,Mihai Eminescu”, Liceul de Cultură Generală nr. 2 – în prezent
,,Colegiul Național ,,Ioan Slavici”, Liceul de Cultură Generală nr. 3 – în prezent Colegiul
Național ,,Doamna Stanca” și câte unul în Carei, Tășnad, Ardud și Negrești-Oaș. În Carei și
Negrești-Oaș funcționa și câte un liceu agroindustrial. Celelalte licee/grupuri școlare cu profil
tehnic/servicii erau grupate în municipiul Satu Mare. În 1968 funcționau Liceul Economic,
Liceul Sanitar, Liceul Agricol, Grupul Școlar UNIO, Liceul de Construcții de Mașini (înființat
în 1966), Liceul de Construcții (își avea sediul în clădirea ocupată în prezent de Liceul
German), Grupul Școlar de Prelucrare a Lemnului, Școala de Meserii și Școala Profesională
Auto.
În anii următori conducerea ISJ Satu Mare, în colaborare cu ministerul de resort,
a realizat o reconfigurare a rețelei liceale din județ. O atenție deosebită a fost acordată
învățământului profesional și tehnic. Astfel, încă din 1968, Școala Profesională Auto este pusă
sub tutela regionalei CFR Cluj, urmând să pregătească personal calificat pentru meseriile din
domeniul feroviar. Din 1974 devine Grup Școlar, cuprinzând Liceul Mecanic nr. 2 şi Şcoala
Profesională CF29. În 1971 Grupul Școlar UNIO este comasat cu Liceul de Construcții de
Mașini, situat în proximitate. Instituția rezultată va purta în continuare numele de Grup
Școlar UNIO30. În 1970, pe bulevardul Cloșca, într-o nouă clădire se inaugura Liceul Teoretic
nr. 4. Această instituție a avut o viață scurtă, în locul său, la 1 septembrie 1973, fiind deschis
un nou liceu industrial: Grupul Şcolar al Ministerului Industriei Uşoare (MIU)31, redenumit
din 1977 Liceul Industrial „23 August”32. În 1970 Liceul Agricol Satu Mare (înființat în 1949
ca Școală Profesională Veterinară) a fost mutat la Livada33. Astfel, acest centru de comună (are
statut de oraș din 2006) se înscria pe harta învățământului liceal.
Atenție s-a acordat și învățământului vocațional. În 1969 își deschidea porțile Liceul de
Muzică şi Arte Plastice Satu Mare34. În același an era inaugurat la Satu Mare Liceul Pedagogic35.
Acesta va funcționa la Satu Mare doar până în 1972, când elevii săi vor fi transferați la Carei.
Pentru această mutare a claselor de pedagogic se aduceau următoarele justificări36:
- Toate liceele de specialitate cu excepția celor agricole erau grupate în municipiul
Satu Mare, unde spațiul de școlarizare devenea deficitar;
- Internatele din municipiul Satu Mare erau deficitare;
- Liceul Pedagogic din Carei avea un internat cu 200 de locuri, dat în folosință în iulie
1972;
- Lângă Liceul Pedagogic din Carei funcționa Școala Generală nr. 3, cu 32 de săli de
clasă, ce putea servi drept școală de aplicație;
- La Liceul Pedagogic din Satu Mare existau 19 cadre didactice, din care doar trei
aveau catedra de bază în școală, în timp ce liceul din Carei avea 23 cadre didactice titulare ale
29 http://www.ctbratianusm.ro/istoric.html (ultima accesare la 05.01.2018).
30 Carol C. Koka, Grup Şcolar Construcţii de Maşini „UNIO” Satu Mare: 1948-2008, Ed. Citadela, Satu Mare, 2009,
p. 43.
31 Cu privire la înființarea acestuia: Arhiva ISJ Satu Mare, fond: Rețea Școlară - Plan școlarizare, dos. nr. 3/1973, ff. 7-8.
32 http://elisazamfirescu.info/istoric/ (ultima accesare la 07.01.2018).
33 Anzik Albert, Csáki Francisc, Livada. Istoria școlii generale, Europrint, Satu Mare, 2005, p. 33.
34 http://www.aurelpoppsm.ro/page.php?id=44 (ultima accesare la 07.01.2018).
35 Din datele de care dispunem, rezultă că aceasta ar fi funcționat la Satu Mare din 1969 și până în 1972. Cf. Arhivele
Naționale, Biroul Județean Satu Mare (în continuare AN BJ SM), fond: Comitetul municipal Satu Mare al PCR, inv.
nr. 193, dos. nr. 25/1969, ff. 231-235, dos. nr. 23/1970, ff. 156-166, dos. nr. 26/1971, ff. 98-106, dos. nr. 32/1972, ff. 1-5.
36 Arhiva ISJ Satu Mare, fond: Rețea școlară. Plan școlarizare, dos. nr. 1/1972-1973, ff. 9-10.
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școlii.

În toamna anului 1971 secțiile maghiare din cadrul Liceelor Teoretic nr. 1 (,,Mihai
Eminescu”) și nr. 2 (,,Ioan Slavici”) erau unificate, formând Liceul Maghiar (în prezent
Colegiul Național ,,Kölcsey Ferenc”)37. Liceul a fost amplasat în clădirea ce aparținuse
Liceului Reformat. Liceul Teoretic nr. 3, care funcționa aici din 1966, a fost mutat în clădirea
Școlii Generale nr. 8 de pe srtada Ștefan cel Mare, unde rezidă până în prezent (Colegiul
Național ,,Doamna Stanca”). Era o concesie făcută etniei maghiare, care de 11 ani nu mai avea
o școală de rang liceal cu predare în limba proprie, existând doar secții în cadrul diferitelor
licee teoretice și industriale.
În 1976, Școala de Meserii, ce funcționa într-o aripă a clădirii Episcopiei RomanoCatolioce de Satu Mare, este mutată într-o nouă clădire construită pe bulevardul Cloșca (azi
Colegiul Tehnic ,,UNIO - Traian Vuia”). În condiţiile în care în oraş existau licee industriale
şi şcoli profesionale, care ofereau calificări ce se suprapuneau cu ale acesteia, s-a luat decizia
transformării sale în liceu specializat – liceu de mecanică. În localul ocupat înainte de Școala
de Meserii, în toamna lui 1977 s-a înființat „Liceul Industrial Nr. 7”, cu profil industrie
alimentară (în prezent Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară „George Emil Palade”,
mutat între timp în cartierul Micro 16 în localul fostei școli „Dariu Pop”)38. Aceasta a fost
ultima unitate de învățământ de rang liceal înființată în județ până în 1989.
Tot în 1976 era înființată Şcoala Sportivă care s-a transformat în Clubul Sportiv Şcolar
cu o structură independentă. Clase cu profil sportiv au mai existat și în cadrul altor școli. De
exemplu în cadrul Liceului Real Umanist nr. 2 (redenumit din 1977 Liceul Industrial nr. 6 în prezent Colegiul Național ,,Ioan Slavici”), din anul școlar 1974-1975, s-au înființat și clase
cu profil sportiv. La cursul primar acestea aveau specialitatea gimnastică, iar la gimnaziu atletism39.
Următoare reconfigurare semnificativă a rețelei liceale a fost realizată în anul școlar
1977-1978. În a doua etapă a epocii Ceaușescu învățământul este orientat tot mai mult spre
producție, înființându-se noi licee industriale și transformându-se o mare parte a liceelor de
cultură generală în licee de acest tip. Noua orientare va fi legitimată prin ,,Legea educației și
învățământului nr. 28 din 21 decembrie 1978”40.
În urma acestei reforme a învățământului în municipiul și județul Satu Mare, a rămas
un număr infim de clase de liceu de cultură generală (filiera teoretică din prezent). În anul
școlar 1976-1977 în județ existau opt licee real-umaniste (teoretice), patru în Satu Mare, și
câte unul în Ardud, Carei, Negrești-Oaș și Tășnad41. Se adăugau șapte licee industriale (șase
în Satu Mare și unul în Carei), trei licee agro-industriale (Carei, Livada, Negrești), două licee
cu profil servicii (ambele în Satu Mare), un liceu pedagogic (Carei), unul de artă (Satu Mare)
și unul sanitar (Satu Mare).
În anul școlar 1977-197842 în municipiul Satu Mare existau nouă licee industriale,
la care se adăugau Liceul Economic și de Drept Administrativ, Liceul Sanitar, Liceul de
Matematică-Fizică ,,Mihai Eminescu” (care avea alocate însă și clase tehnice) și Liceul de
Filologie-Istorie (fostul Liceu Teoretic nr. 3, azi Colegiul Național ,,Doamna Stanca”), care avea
clase de filieră vocațională (arte), filieră teoretică, dar și tehnică (industrie ușoară). La Carei
și Negrești funcționau câte un liceu industrial (rezultat din fostul liceu teoretic) și unul agro37 Radu David, Colegiul Național ,,Ioan Slavici” Satu Mare (1842-2017). File de istorie, Ed. Citadela, Satu Mare, 2017,
p. 224.
38 http://www.liceulalimentar.ro/index.files/Page760.htm (ultima accesare la 07.01.2018).
39 Radu David, op. cit., p. 225.
40 Textul legii la: http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=10480 (ultima accesare la 22.08.2017).
41 Pentreu rețeaua liceelor din județ în anul școlar 1976-1977 vezi Arhiva ISJ Satu Mare, fond: Rețea școlară. Plan
Școlarizare, dos. nr. 1/1976-1977, f52-54 și 105-106.
42 Cu privire la această reconfigurare a rețelei școlare: Arhiva ISJ Satu Mare, fond: Rețea școlară. Plan Școlarizare,
dos. nr. 2/1977-1978, ff. 205-206 și dos nr. 3/1978-1979, ff. 1-5.
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industrial. Tot la Carei se găsea și Liceul Pedagogic, cu secții de învățătoare și educatoare. La
Livada funcționa Liceul Agricol, iar la Tășnad un liceu industrial (rezultat din transformarea
fostului Liceu de Cultură Generală). Liceul din Ardud devenea Școală cu clasele I-X. În plus
16 școli generale primeau clase pentru treapta I aparținând filierei tehnice. În 1983-1984 erau
54 de şcoli cu clasele I-X în această situaţie43. Liceul de Muzică şi Arte Plastice din Satu Mare
a fost desființat în 1977, în locul său fiind amplasată Școala Generală nr. 1744. Din cele 20 de
licee existente în județ în anul școlar 1977-1978, 16 aparțineau filierei tehnice (includem aici
și Liceul Economic din Satu Mare), două celei teoretice (având însă și clase de industrial) și
două erau vocaționale (Liceul Sanitar din Satu Mare și Liceul Pedagogic din Carei).
În privința rețelei liceelor din județ, mai trebuie subliniată o ultimă modificare majoră.
În anul 1983, Liceul Pedagogic de la Carei a fost desființat, după zeci de ani de activitate
merituoasă45. În locul său a fost instalat un liceu industrial (Liceul Industrial nr. 2). Din toamna
anului 1983 județul Satu Mare va primi un număr de locuri pentru educatoare și învățătoare
în cadrul Liceului Pedagogic din Oradea (astăzi Colegiul Pedagogic ,,Iosif Vulcan”), iar în unii
ani și la Cluj-Napoca46.
Ca urmare a acestor modificări, învățământul secundar sătmărean de la finele anilor
’70 și de pe parcursul anilor ’80, a fost dominat de unități de învățământ tehnic. Liceele erau
subordonate unor unități de producție de profil, pentru care pregăteau personal de specialitate.
Elevii aveau posibilitatea de a încheia contracte cu întreprinderile tutelare. Acestea le asigurau
cheltuielile cu școlarizarea, în schimb, după absolvire elevul urma să lucreze în întreprinderea
respectivă pentru o perioadă cuprinsă de obicei între 3 - 5 ani. Sistemul era aproape identic
cu mult-clamatul sistem de învățămât dual din zilele noastre.
4. Date statistice cu privire la învățământul sătmărean: 1948-1989
4.1. Evoluția numerică a populației școlare totale47
Pentru a nu fragmenta foarte mult datele și a avea o imagine de ansamblu asupra
sistemului de învățământ, am ales ca datele statistice să le prezentăm pentru toată perioada
comunistă.
Anul școlar
Populația școlară totală
(inclusiv grădinițe)

1950-1951

1960-1961

1970-1971

1980-1981

43.884

64.860

87.605

105.635

1989-1990

105.206

Tabel – Evoluția populației școlare totale între 1950-1990

Este evident că populația școlară a înregistrat un trend ascendent remarcabil, în
intervalul de 40 de ani luat în studiu crescând de 2,4 ori. Pentru a avea un reper de comparație
43 Arhiva ISJ Satu Mare, fond: Rețea școlară. Plan Școlarizare, dos. nr. 2/1983-1984, ff. 11-12.
44 http://www.aurelpoppsm.ro/page.php?id=44 (ultima accesare la 07.01.2018).
45 Florica Mihali-Filip (coord.), Liceul Pedagogic de Învățătoare și Educatoare Carei, județul Satu Mare. Întâlnirea
generațiilor, Ed. Solstițiu, Satu Mare, 2011, passim.
46 Arhiva ISJ Satu Mare, fond: Rețea școlară. Plan Școlarizare, dos. nr.2/1983-1984, f. 10.
47 Pentru anii școlari 1950-1951, 1960-1961 și 1970-1971 valorile le-am calculat pe baza datelor prezentate în Breviarul statistic al județului Satu Mare 1976, pp. 262-263. Pentru anii 1980-1981 și 1989-1990 am utilizat datele oferite de
Anuarul statistic al județului Satu Mare, 1992, p. 61.
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utilizăm datele de la cele două recensăminte extreme, mai apropiate de perioada studiată de noi
și anume cel din 25 ianuarie 1948 și cel din 7 ianuarie 1992. Astfel la 25 ianuarie 1948, populația
totală a județului era de la 312.672 locuitori, iar în ianuarie 1992 era de 400.158 locuitori.
Rezultă o creștere de doar 22 %, incomparabil mai mică în comparație cu cea înregistrată de
populația școlară. Altfel spus, în 1950-1951, doar 13,71 % din populația județului era înscrisă
într-o formă de școlarizare, în timp ce în 1992 acest procent a crescut la aproximativ 25 %.
Acest fapt nu se datorează fenomenului de întinerire a populației (dimpotrivă) ci legislației
favorabile, care a cuprins aproape toți tinerii de vârstă școlară în sistemul de învățământ.
O creștere explozivă este observabilă în rândul populației preșcolare, care urmează
cursurile unei grădinițe48. Dacă în 1950-1951, doar 6.412 copii de vârstă preșcolară (3 - 7 ani)
frecventau o grădiniță în 1989-1990 se înregistrau 20.110 copii în aceste instituții. Practic, în
1989-1990, erau de trei ori mai mulți copii înscriși la grădinițe decât în urmă cu 40 de ani. Încă
odată atragem atenția că acest fapt nu se datorează unei creșteri specatculoase a natalității,
ci legislației școlare și modificării mentalității populației față de această formă de educație.
Ilustrăm cele afirmate anterior prin următorul exemplu. La 16 aprilie 1949, în Negrești-Oaș,
erau recenzați 426 copii cu vârsta între 3 - 7 ani. Erau înscriși la grădiniță doar 50 dintre
aceștia și, doar 37 frecventau49. Situația era asemănătoare în toate localitățile județului50. Altă
epocă, altă mentalitate.
O creștere și mai semnificativă o înregistrăm în cazul numărului de elevi cuprinși în
învățământul liceal. În 1950-1951 existau 9 licee cu 95 de profesori (școli medii cu denumirea
de atunci) care școlarizau 1827 elevi, iar în 1989-1990 funcționau 20 de licee, la care predau
792 profesori și învățau 24.573 elevi51. Observăm că în timp ce numărul de instituții liceale
abia dacă s-a dublat, numărul de profesori ce predau în învățământul liceal a crescut de
peste opt ori, iar numărul liceenilor a crescut de peste 13 ori. Aceasta implică și o creștere
semnificativă a numărului de elevi pentru fiecare unitate școlară. Considerăm că acestă
creștere exponențială are trei cauze principale. În primul rând, ,,Legea privind învățământul
de specialitate din 1966”, a înființat liceele industriale, determinând ca, treptat, învățământul
liceal să devină unul de masă. Creșterea este evidentă dacă realizăm comparații mai fine.
Astfel, în 1960-1961 existau șapte licee, la care învățau 4.496 elevi, în timp ce zece ani mai
târziu erau deja 14 licee și 8.920 de liceeni52. Practic numărul de licee și de elevi s-a dublat în
județul Satu Mare într-un interval de zece ani. A doua cauză este tot de natură legislativă și ține
de legiferarea învățământului obligatoriu de 10 ani, și împărțirea liceului în cele două trepte
48 Pentru anul școlar 1950-1951 am utilizat Breviarul statistic al județului Satu Mare 1976, p. 262, iar pentru 19891990 Anuarul statistic al județului Satu Mare 1992, p. 61.
49 AN BJ SM, fond: Prefectura, inv. nr. 30, dos. nr. 45/1949, f. 25.
50 Loc. cit., passim.
51 Anuarul statistic al județului Satu Mare 1992, p. 61.
52 Breviarul statistic al județului Satu Mare 1976, p. 262.

122

REPERE DIN ISTORIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SĂTMĂREAN ÎNTRE 1968-1989

prin legea din 1978. Astfel și elevii care își doreau să urmeze cursurile unei școli profesionale,
erau obligați să urmeze primii doi ani de liceu. Ca urmare, în 1980-1981 existau 20 de licee
(deci cu șase mai multe decât în urmă cu zece ani), iar numărul liceenilor crescuse la 19.297,
dublându-se efectiv53. A treia cauză a creșterii numărului de elevi în învățământul liceal, este
reprezentată, ca și în cazul grădinițelor, de schimbarea de mentalitate cu privire la necesitatea
urmării acestui nivel de educație.
4.2. O comparație – numărul elevilor în învățământul liceal
și cel tehnic profesional54
Anul școlar

1950-1951

1960-1961

1970-1971

1980-1981

1989-1990

Număr de elevi în licee

1.827

4.496

8.920

19.297

24.573

(între paranteze numărul de licee)

(9)

(7)

(14)

(20)

(20)

1.260

3.014

3.051

2.315

5.200

(2)

(15)

(8)

(11)

(14)

Număr de elevi în școli profesionale
(în paranteze numărul de școli
profesionale)

Tabel comparativ – învățământ liceal - învățământ profesional (1950-1990)

Observăm că pentru tot intervalul studiat, numărul de elevi din învățământul liceal
l-a depășit pe cel din învățământul profesional. Decalajul cel mai mare se înregistrează în anii
‚80, când la școala profesională se înscriau în general elevii care nu ocupau un loc la liceu, în
urma examenului ,,de treaptă” de la finalul clasei a X-a. Aceștia aveau posibilitatea să urmeze
cursurile unei școli profesionale cu durata de un an și jumătate și să-și continue studiile liceale
în învățământul seral, după împlinirea vârstei de 18 ani.

53 Anuarul statistic al județului Satu Mare 1992, p. 61.
54 Pentru anii școlari 1950-1951, 1960-1961 și 1970-1971 valorile le-am calculat pe baza datelor prezentate în Breviarul statistic al județului Satu Mare 1976, pp. 262-265. Pentru anii 1980-1981 și 1989-1990 am utilizat datele oferite de
Anuarul statistic al județului Satu Mare 1992, p. 61.
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4.3. Distribuția elevilor pe filiere de școlarizare55
Anul școlar
Număr de elevi în licee teoretice
(filiera teoretică)

1950-1951

1960-1961

1970-1971

1980-1981

1989-1990

947

4.248

6.544

1.795

1.173

?

?

6.161

19.061

Număr de elevi în școli profesionale, de
ucenici și licee industriale
(filiera tehnologică)
28.203

Număr de elevi în licee de artă, sportive,
pedagogice, sanitare

?

?

596

216

397

(filiera vocațională)

Tabel - Distribuția elevilor pe filiere de școlarizare (1950-1990)

Din păcate, pentru anii ‚50 și ‚60, datele nu diferențiază ,,liceele de specialitate”
între ele, punându-le la un loc atât pe cele vocaționale cât și pe cele industriale, agricole etc.
Oricum, având în vedere datele despre învățământul liceal, considerăm că exista un echilibru
între filiera teoretică și cea tehnologică. Echilibrul este evident și în anul școlar 1970-1971.
El va fi ,,rupt” de deciziile din anii 1976-1977 de ,,convertire” a învățământului liceal spre
,,producție”. De aici încolo ponderea învățământului tehnic este copleșitoare. Chiar dacă am
lua în calcul doar elevii de la liceele industriale (fără cele agro-silvice și fără școli profesionale
și de ucenici), raportul este net favorabil pentru învățământul tehnic. Spre exemplu, în anul
școlar 1970-1971, doar 343 elevi frecventau clase de liceu industrial. În 1980-1981 numărul
acestora ajunsese la 14.042, iar în 1989-1990 la 15.512. Cel mai vitregit a fost, fără îndoială,
învățământul vocațional. Dacă în 1970-1971 se puteau număra două licee pedagogice, unul
în Satu Mare și celălalt la Carei și un liceu sanitar și unul de artă la Satu Mare, în 1980-1981
în această categorie mai putem include doar elevii Liceului Sanitar din Satu Mare și pe cei ai
Liceului Pedagogic din Carei, iar în 1989-1990 doar pe cei ai Liceului Sanitar din reședința
de județ.
55 Suntem conștienți că termenul ,,filiere de școlarizare” este unul de dată recentă și că aplicat realităților trecute el
apare ca anacronic, dar îl utilizăm pentru a evita frecventele confuzii taxonomice din învățământul românesc, deseori confundându-se profilul cu specializarea, domeniul etc. Precizăm că în învățământul secundar există trei filiere
de școlarizare: teoretică, tehnologică și vocațională. Fiecare dintre acestea este împărțită în profiluri, iar profilurile
în specializări. Ca de obicei pentru anii școlari 1950-1951, 1960-1961 și 1970-1971 valorile le-am calculat pe baza
datelor prezentate în Breviarul statistic al județului Satu Mare 1976, pp. 262-265. Pentru anii 1980-1981 și 1989-1990
am utilizat datele oferite de Anuarul statistic al județului Satu Mare 1992, pp. 61-63. Datele nu se referă la învățământul
postliceal și de maiștri.
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4.4. Numărul de absolvenți a diferite forme de școlarizare56
Anul școlar

1948-1965

1966-1980

1981-1985

1986-1990

Licee de specialitate

852

16.462

41.506

39.771

Licee de cultură generală

10.270

13.993

3.746

3.247

Șoli tehnice de maiștri

2.794

1.474

394

579

Școli posticeale

-

1650

-

-

Școli profesionale

12.709

18.810

6.767

8.060

Ucenicia la locul de muncă

-

2538

-

-

Total

26.625

54.927

52.413

51.657

Tabel – Numărul de absolvenți a diferite forme de școlarizare
din învățământul secundar (1948-1990)

Datele din acest material, vin în completarea celui anterior. Se observă o dublare
a numărului de absolvenți de învățământ secundar între 1948-1990 și o rupere totală de
echilibru între numărul de absolvenți ai liceelor de cultură generală și ai celor ce au absolvit
licee de specialitate și învățământ tehnic-profesional după 1980.
4.5. Numărul de unități școlare57
Anul școlar

1950-1951

1960-1961

1970-1971

1980-1981

1989-1990

Numărul de unități școlare

535

516

544

579

556

82,02

125,69

161,03

182,44

189,21

Număr mediu de elevi /unitate
școlară

Tabel – Evoluția numărului de unități școlare între 1950-1990

56 Anuarul statistic al județului Satu Mare 1993, p. 121.
57 Pentru anii școlari 1950-1951, 1960-1961 și 1970-1971 valorile le-am calculat pe baza datelor prezentate în Breviarul statistic al județului Satu Mare 1976, p. 262. Pentru anii 1980-1981 și 1989-1990 am utilizat datele oferite de Anuarul
statistic al județului Satu Mare 1992, p. 61.
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Oarecum surprinzător, numărul de unități școlare nu a înregistrat modificări foarte
mari în timp, ceea ce sugerează că rețeau școlară era deja stabilizată la nivelul anului 1948 (pe
baze interbelice desigur). Crescând numărul de elevi în județ, rezultă și o creștere a numărului
mediu de elevi ce revin unei unități școlare.
4.6. Personalul didactic58
Anul școlar

1950-1951

1960-1961

1970-1971

1980-1981

1989-1990

Numărul de cadre didactice)

1680

2795

4340

5206

4694

26,12/1

23,2/1

20,18/1

20,29/1

22,41

Raportul număr elevi/cadre
didactice

Tabel - Evoluția numărului de cadre didactice între 1950-1990

58 Ibidem.
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Urmare firească a măririi numărului de elevi, numărul cadrelor didactice a înregistrat
o creștere, mărindu-se de aproape trei ori în cei 40 de ani luați în discuție. În același timp,
numărul de elevi ce revin unui cadru didactic s-a redus treptat stabilizându-se spre 20 elevi/
cadru didactic în anii `70 și `80, cu o ușoară creștere spre finalul perioadei.
4.7. Baza materială a învățământului sătmărean între 1965-199059
Anul școlar

1965-1966

1970-1971

1980-1981

1989-1990

Săli de clasă

1.814

1.940

2.093

2.371

Laboratoare

?

?

234

270

Ateliere

?

?

189

161

Săli de gimnastică

?

?

88

83

Internate

25

21

26

19

Elevi cazați în internate

5.831

4.790

4.675

3.514

Cantine

24

21

25

19

Elevi care iau masa la cantină

6.179

5.112

5.414

4.540

Tabel - Baza materială a învățământului sătmărean între 1965-1990
59 Anuarul statistic al județului Satu Mare 1992, pp. 71-72.
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Se observă că între 1970-1971 și 1989-1990 numărul sălilor de clasă a crescut cu
18%, în timp ce al elevilor cu 16 %. În 1970-1971 erau 45,15 elevi/sală de clasă, în 19801981 raportul era de 50,47 elevi/sală de clasă, iar în 1989-1990 acesta era de 44,37 elevi/sală
de clasă. În același timp este evidentă micșorarea numărului de internate și a elevilor cazați
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în acestea, precum și a cantinelor și a elevilor ce luau masa aici. Dacă în 1965-1966, 7 %
dintre elevi (83.070 în total incluzându-i aici și pe preșcolarii ce frecventau grădinițele, în
număr de 9.994) erau cazați în internate și 7,43 % luau masa la cantină, în 1989-1990 doar
3,34 % din elevi mai erau cazați în internate și 4,31 % luau masa la cantină. Punem acest
fapt pe dezvoltarea rețelelor de transport public, mulți elevi preferând să facă naveta decât să
locuiască în internate, în condiții de multe ori insalubre.
5. Câteva concluzii
În 1968 are loc reorganizarea administrativă a României, fiind desființate regiunile
și raioanele (modelul administrativ sovietic), revenindu-se la județe (după modelul
administrativ românesc). Este reînființat județul Satu Mare, a cărui suprafață se suprapunea
aproximativ peste fostele raioane Carei, Satu Mare și Negrești-Oaș. Odată cu înființarea
județelor sunt înființate și direcțiile județene ale diferitelor ministere, inclusiv inspectoratele
școlare. Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare va răspunde în continuare de proiectarea
rețelei școlare, de evoluția populației școlare, va realiza încadrarea personalului didactic și va
îndeplini funcția de îndrumare și control.
Populația școlară a înregistrat un trend ascendent remarcabil, în intervalul 1950-1990
crescând de 2,4 ori. Dacă în 1950-1951, doar 13,71 % din populația județului era înscrisă
într-o formă de școlarizare, în 1990 acest procent a crescut la aproximativ 25 %. Acest fapt
nu se datorează fenomenului de întinerire a populației ci legislației favorabile, care a cuprins
aproape toți tinerii de vârstă școlară în sistemul de învățământ.
O creștere explozivă este observabilă în rândul populației preșcolare, care urmează
cursurile unei grădinițe. Dacă în 1950-1951, doar 6.412 copii de vârstă preșcolară (3 – 7 ani)
frecventau o grădiniță în 1989-1990 se înregistrau 20.110 copii în aceste instituții. Practic, în
1989-1990, erau de trei ori mai mulți copii înscriși la grădinițe decât în urmă cu 40 de ani. Încă
odată atragem atenția că acest fapt nu se datorează unei creșteri specatculoase a natalității, ci
legislației școlare și modificării mentalității populației față de această formă de educație.
O creștere și mai semnificativă o înregistrăm în cazul numărului de elevi cuprinși în
învățământul liceal. În 1950-1951 existau 9 licee cu 95 de profesori (școli medii cu denumirea
de atunci) care școlarizau 1827 elevi, iar în 1989-1990 funcționau 20 de licee, la care predau
792 profesori și învățau 24.573 elevi. Observăm că în timp ce numărul de instituții liceale abia
dacă s-a dublat, numărul de profesori ce predau în învățământul liceal a crescut de peste opt
ori, iar numărul liceenilor a crescut de peste 13 ori. Aceasta implică și o creștere semnificativă
a numărului de elevi pentru fiecare unitate școlară.
S-a mărit semnificativ și baza materială a învățământului sătmărean: clădiri școlare,
numărul de săli de clasă (de la 1.814 în 1965-1966 la 2.371 în 1989-1990), laboratoare, ateliere.
A crescut și numărul de cadre didactice: de la 1.680 în 1950-1951 la 4.694 în 1989-1990.
Considerăm că până la mijlocul deceniului opt al secolului trecut, exista un echilibru
între filiera teoretică și cea tehnologică. Echilibrul este evident și în anul școlar 1970-1971.
El va fi ,,rupt” de deciziile luate de Nicolae Ceaușescu, din anii 1976-1977, de ,,convertire”
a învățământului liceal spre ,,producție”. De aici încolo ponderea învățământului tehnic este
copleșitoare. Chiar dacă am lua în calcul doar elevii de la liceele industriale (fără cele agrosilvice și fără școli profesionale și de ucenici), raportul este net favorabil pentru învățământul
tehnic. Spre exemplu, în anul școlar 1970-1971, doar 343 elevi frecventau clase de liceu
industrial. În 1980-1981 numărul acestora ajunsese la 14.042, (și doar 1.795 în licee teoretice)
iar în 1989-1990 la 15.512 (1.173 în licee teoretice). Cel mai vitregit a fost, fără îndoială,
învățământul vocațional. Dacă în 1970-1971 se puteau număra două licee pedagogice, unul
în Satu Mare și celălalt la Carei și un liceu sanitar și unul de artă la Satu Mare, în 1980-1981
în această categorie mai putem include doar elevii Liceului Sanitar din Satu Mare și pe cei ai
Liceului Pedagogic din Carei, iar în 1989-1990 doar pe cei ai Liceului Sanitar din reședința
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de județ.
Dintre aspectele negative ale şcolii româneşti sub comunism amintim câteva60:
monopolizarea învăţământului de către stat şi folosirea sa pentru controlul ideologic al
educaţiei; planificarea centralizată a evoluţiei sistemului şi trecerea în plan secund a opţiunilor
şi preferinţelor celor din sistem (elevi, studenţi, personal didactic); dezvoltarea cantitativă
nu a dus neapărat şi la o creştere calitativă, în fond regimul avea o obsesie pentru cifre şi
procentaje; școala a fost utilizată ca mijloc de inginerie socială, devenind factor de reglare a
mobilităţii profesionale, sociale şi teritoriale a indivizilor; funcţia formativă a învăţământului
a fost înlocuită cu o funcţie politică şi cu una economică subordonată în principal formării
de forţă de muncă.
După toate cele expuse anterior, putem aprecia că școala sătmăreană se integrează
și ea în ,,trend-ul” național. Concluziile cele mai nimerite cu privire la problematica şcolii
româneşti, în timpul regimului comunist, ni se par cele formulate de istoricul Bogdan
Murgescu într-o relativ recentă lucrare: „Dacă avem în vedere reducerea alocării centralizate
de mijloace, precum şi distorsiunile introduse de politica regimului Ceauşescu, în ceea ce
priveşte structura, direcţiile de dezvoltare şi mecanismele concrete a sistemului de învăţământ,
o concluzie se impune. Învăţământul, care fusese în primele decenii postbelice un puternic
factor de progres economico-social, a fost împins de regim într-o situaţie de criză, iar criza sa
a amplificat criza generală a sistemului socialist din România”.61
Radu David
Colegiul Național „Ioan Slavici” Satu Mare, RO
raduholod@yahoo.com

60 O exemplificare elaborată a acestora la: Bogdan Murgescu, România şi Europa. Acumularea decalajelor economice
(1500 - 2010), Ed. Polirom, Iaşi, 2010, p. 386.
61 Ibidem, p. 391.
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Abstract: 1970 was a tragic year for the people of Satu Mare, the county being hit by floods
twice between the period of the 12th and the 15th of May, when 37 of the country’s, 39 counties,
were severely or mediocrely affected by the heavy rainfalls that caused floods. The second period
of flood related natural disasters were between the 11th and 13th of June, this second wave was
although not that devastating but still made a mark on our city’s recent history. Locals found
the necessary strength to rebuild their houses and carry on with their lives, keeping with them a
traumatic, and in many cases a dramatic story that has marked their lives forever, as the lines
of history were being written before their eyes. The 1970 spring floods are widely considered, as
the greatest natural calamities, that had hit Romania in the 20th century. The May disaster was
produced by abundant rains that fell for 48 hours, with snowfalls in the mountainous areas, the
snow reaching at Omu Peak a thickness of 110 cm. The immediate heat wave following up, led
to the melting of the snow, and as the soil had already an excessive humidity this has generated a
high tide, letting loose the waters upon towns and villages, leading to huge human and material
damage. Less than a month after the catastrophe, a new tide of a smaller amplitude and scale
was recorded on the Someș river, but a much bigger water level was observed on the Crasna river,
that has affected its county area. There were more flood tides on the Someș river, after 1970, but
none reached the proportions of that year. The biggest damage was recorded in the neighborhood
now called May 14th, where the Someș has risen to the maximum height of 2 meters, and the most
afflicted village was Odoreu, where six people lost their lives. May 14th meant a tragedy for the
residents of Satu Mare, out of which a city was reborn through solidarity and unity. In memory
of the victims, who have fallen in that period of calamity and natural disasters, a monument
was raised in the 14th of May Square, where the victims of this disaster are commemorated
every year so that their sacrifices shall not be in vein, remaining forever unforgotten.
Keywords: Satu Mare, floods, victims, calamity, Someș river, county, economic consequences,
communism, local history.
Se împlinesc 50 de ani de la catastrofalele inundații din mai 1970. Revărsările de ape
au afectat întreaga țară, însă cel mai lovit județ a fost Satu Mare. A fost un moment de grea
încercare pentru sătmăreni, căruia i-au făcut față printr-o mobilizare exemplară, printr-un
spirit civic extraordinar. Le-au fost alături români din întreaga țară dar și cetățeni din multe
state ale lumii.
De-a lungul deceniilor Someșul, al cincilea râu ca mărime și debit din România, a
produs inundații în ținuturile sătmărene, în anii 1740, 1792, 1855, mai mari în anii 1884 și
1888, când nivelul apei a atins la Satu Mare cota de 630 cm. Au fost inundate întinse suprafețe
agricole, străzi și case de pe raza orașului. Cota maximă a Someșului a fost în ultimii 200 de
ani de sub 6,3 metri, un nivel care nu ar reprezenta un pericol pentru cei 57 km de diguri.
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În 1970, un nivel al apelor Someșului de peste 900 cm, au determinat revărsări ale aproape
tuturor cursurilor de apă din țară1. Ploile căzute în ultimul timp, cantitățile uriașe din 10-13
mai care au atins intensități ajungând la 100 litri pe secundă în 24 de ore și topirea unor mari
cantități de zăpadă din zona montană, au provocat revărsarea majorității râurilor din bazinul
hidrografic Someș-Tisa. Inundațiile din perioada 12-15 mai 1970 au afectat 37 din cele 39 de
județe din România. Cele care au scăpat de urgie au fost doar Gorjul și Caraș-Severinul. Până
la data de 20 mai au fost înregistrate 950 de localități inundate total sau parțial, 65.000 de case
în care a intrat apa, aproximativ 250 de întreprinderi mari care au suferit distrugeri sau avarii
însemnate, având efect întreruperea producției pe timp de câteva zile sau chiar săptămâni
întregi, peste 650.000 de hectare inundate, majoritatea câmpuri din luncile râurilor2. „Volumul
precipitațiilor căzute în această perioadă a totalizat peste 1,5 miliarde metri cubi de apă numai
în bazinul Someș din care în perioada 12-19 mai s-au scurs peste 600 milioane metri cubi de
apă3.
Semnalul de alarmă cu privire la creșterea periculoasă a nivelului Someșului a fost
făcut în data de 13 mai, cu o zi înainte, când s-au primit avertizări că pe râul Tur și afluenții
colinari ai acestuia, în localitățile Coca, Certeze, Moișeni, Bixad, Boinești, Negrești, Prilog,
Orașul Nou, pe cursul Homorodului Vechi, la Solduba, Homorodu de Jos, Chilia și Necopoi,
pe văile locale din Bârsău, Poiana Codrului, Crucișor s-au produs creşteri ale nivelului de
apă. Someşul şi Turul rămâneau încă sub cota de atenţie, 402 cm pentru Someş şi 226 cm
pentru Tur. Apele creşteau de la un ceas la altul, aducând mari cantităţi de mâl care prevesteau
zguduirile din amonte4. „Faptul ca s-a știut dimensiunea viiturii numai cu 24 de ore înainte,
și de un nivel catastrofal doar cu câteva ore, era imposibil ca în acest timp să se realizeze
lucrări de supraînălțare de 1-1,5 m pentru a evita deversările peste diguri cu consecințe
negative asupra celor două poduri din Satu Mare. Deasemenea, apare ca imposibil atenuarea
viiturii prin descărcarea intenționată a unui volum de o parte sau de alta a digurilor amonte
de Satu Mare, deoarece posibilitățile de acumulare sunt prea mici față de volumul ce trebuie
reținut pentru a scădea nivelele în Satu Mare5”, spunea Ioan Ienciu - prim vicepreședinte al
Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Județului Satu Mare, într-un raport despre
măsurile ce ar trebui luate pentru prevenirea inundațiilor.
În ziua de 13 mai, în jurul orei 17, Someșul atingea la Satu Mare cota de atenție de 510
cm. Sectorul hidrometeorologic din Cluj anunța creșterea râului Someș în 24 de ore până la
cota de 700 cm (ceea ce corespunde cotei de pericol), cotele Turului crescând doar în două
ore cu 96 cm, iar peste noapte crescând la 518 cm6. În această situație s-au luat măsuri de
pază și supraveghere a digurilor, de distribuire a materialelor necesare pentru combaterea
infiltrațiilor și consolidarea digurilor, de evacuare a populației din localitățile neîndiguite, din
casele situate între dig și mal.
Someșul a depășit cu 2 metri cota de inundație
În dimineața zilei de 14 mai, la Mira Satu Mare, Someșul a atins cota de 770 cm
inundând câteva case și zona inundabilă a orașului. Digurile încă rezistau, dar situația
se anunța foarte critică. Cei 57 de km de diguri au fost consolidați cu toate forțele umane
de care dispunea orașul în acel moment, țărani, intelectuali, militari, elevi de liceu și școli
1 Vasile Savinescu, Ion Maștei, Epopee pe Someș, Album editat sub îngrijirea secției de propagandă a Comitetului
Județean Satu Mare al PCR și a redacțiilor ziarelor „Cronica sătmăreană” și „Szatmári Hírlap”, Satu Mare, 1970.
2 Scânteia tineretului, anul XXIX, nr. 8432, 22 mai 1970, p. 2.
3 Cronica sătmăreană, anul III (X), nr. 708 (1447), 2 iunie 1970, p. 2.
4 Vasile Savinescu, Ion Maștei, op. cit, Satu Mare, 1970.
5 Document aflat la Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa. Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare, dos.
nr. 200, f. 19, (în continuare ABAS. S.G.A. SM).
6 Vasile Savinescu, Ion Maștei, op.cit., Satu Mare, 1970.
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profesionale, funcționari care aveau un singur scop în acel moment, protejarea orașului și
a bunurilor adunate de o viață. „Mașini și unelte încing cu chingi de bolovani, țăruși, saci,
cherestea și balast meandrele râurilor. Uzina Unio, și după modelul ei încă altele își mută
toate schimburile pe mal într-o bătălie pe viață și pe moarte. Nimeni nu contemplează, panica
virtuală se convertește în efort colectiv, neîntrerupt, tenace, a peste 30.000 de locuitori”7.
Revărsările peste dig au produs breşe în corpul digurilor, eroziuni de taluz şi mâl cât
şi infiltraţii în corpul digurilor. După retragerea apelor s-a constatat pe râul Someş un număr
de 10 breşe pe malul drept în zona localităţilor Berindan, Cucu, Mărtineşti, municipiul Satu
Mare şi Dara, respectiv 2 breşe pe malul stâng în zona localității Apateu. Nivelul Someșului a
scăzut sub cota de inundație de abia în ziua de 19 mai orele 17.00. Râul Crasna atinge nivelul
maxim de 576 cm la 13 mai, orele 17, cu 56 cm peste cota de pericol, perioada de scădere
variind timp de 13 zile, până la data de 30 mai, orele 9, când scade sub cota de atenție, la postul
hidrometric Moftinul Mic înregistrându-se citirea de 349 cm8.
În zorii zilei de 14 mai, muncitorii uzinei Unio încep munca istovitoare de
supraînălțare a digului care apără uzina, pe o lungime de aproximativ 4 km. În aval de
podul rutier, muncitorii întreprinderii județene de construcții consolidează digul care apără
cartierul întreprinderilor „Tricotex” și „Mondiala”. În același timp întregul efectiv de lucrători
de la Autobază, împreună cu alți conducători auto, tractoriști, rutieriști, ajutați de cetățeni
din diferite cartiere, transportă pe diguri saci cu nisip, blocuri de beton, piatră, scânduri etc.
pentru a consolida rezistența digului9.
La ora 12, veștile de la Cluj parcă prevedeau dezastrul ce avea să se întâmple. Apa
inundă străzile orașului țâșnind din sistemul de canalizare. La ora 22, peste doar câteva ore
râul Someș va atinge la Mira cota de 900 cm, depășind cu 2 m cota de inundație, cu 1 m a
tuturor digurilor, inclusiv a celor două poduri peste Someș, ferat și rutier. Nivelul maxim pe
râul Someș a fost atins în cursul aceleiași zile la orele 20 când la postul hidrometric Satu Mare
s-a înregistrat cota de 816 cm. Apele Someșului la intrare în județ iau înfățișarea unui adevărat
fluviu, având un debit de 3.600 mc/sec, cât cel obișnuit al Dunării, o lățime care depășea
adesea 15 km. În aceste condiții, digurile cedează în câteva puncte, în spatele fabricii Ceram,
în apropierea satelor Berindan, Odoreu, Mărtinești, Cucu, Botiz, Eteni, inundă malul drept al
municipiului Satu Mare și importante suprafețe agricole, înaintând spre Satu Mare cu o viteză
de 10 m/secundă (36 km /oră). Nivelul râului Someș va scădea sub cota de atenție doar în ziua
de 19 mai orele 17.
Cele 740 mii ore de muncă, 35 mii ore/utilaje camioane și tractoare, 52 mii ore/
screpere și buldozere, 145 mii saci iută, 500 mc cherestea, mii de tone de piatră, au diminuat,
dar nu au putut împiedica dezlănțuirea catastrofei. În noaptea zilei de 14 mai apele pătrund
în mai multe puncte ale orașului, acoperind două treimi, devorând aproape o treime din
întinderea lui.
Cele mai mari pagube s-au înregistrat potrivit volumului Epopee pe Someș în cartierul
denumit azi „14 Mai”, unde Someșul a atins cota maximă de 2 m înălțime10. Nicio casă din
acest cartier nu a rămas întreagă, așa cum niciun om nu a rămas nemarcat pe viață după
această tragedie. După mai puțin de două ore se află scufundate în apă Ceramul, fabricile de
cărămizi, de mobilă, Iprofilul, I.P.L. fabricile 1 Septembrie, Solidaritatea, Gara, Depoul, Uzina
de apă, Depozitul de carburanți, Stația de transformare de 110 km, instituții, magazine, școli,
spitale, garaje, depozite, ferme.
Sunt acoperite de ape zonele de nord, nord-vest ale orașului, arterele principale,
porțiunile centrale și mărginașe ale municipiului, Calea Traian, Grădina Populară, Parcul
7 Ibidem.
8 ABAS. S.G.A. SM, dos. nr. 200, f. 6.
9 Cronica sătmăreană, anul III (X), nr. 708 (1447), 2 iunie 1970, p. 2.
10 Vasile Savinescu, Ion Maștei, op. cit, Satu Mare, 1970.
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Lucaciu, străzile Margaretelor, Fabricii, Chendi, Egalității, Trandafirilor, Ștefan cel Mare,
Chica, Lăstrada Lăzarului, Argeșului, Pionierilor, Republicii, Arțarilor, Anton Pann, Scânteii,
Engels, Progresului, Botizului, Coșbuc, Piața Mică, în total 171 de străzi, cu o suprafață de
1.062.342 mp11. La data de 17 mai, apa de pe mai multe străzi ale orașului nu se retrăsese.
Strada Chendi era inudată pe toată suprafața, nivelul apei era de cca 50 cm, str. Anton Pann
inundată în totalitate, nivelul apei cca 60 cm, pe str. Viitorului pe cca 50% din suprafăță s-au
retras apele care au ajuns la 80 cm, str. Albinei inundată 100% nivelul apei era de 70 cm, str.
Belbe inundată 100%, cu nivelul apei de până la 1 m, str. Doina inundată 100% cu nivelul apei
de 1 m, str. Teilor inundată 100% cu nivelul apei de până la 70 cm12.
Paralel cu acțiunea de întărire a rezistenței digului, în oraș s-a acționat pentru scoaterea
bunurilor materiale din depozitele de alimente și combustibil, amenințate de inundație. Se
depun mari eforturi pentru asigurarea orașului cu energie electrică, apă potabilă și alimente.
În localitățile afectate de revărsările apelor Supur, Someșeni, Bixad, Potău, Culciu, Odoreu,
Botiz, ajung și primele ajutoare din județele vecine. Este de remarcat spiritul de ordine și
disciplina de care au dat dovadă oamenii în acele momente.
Mașinile amfibii fac față cu greu cerințelor care cresc în fiecare clipă, se lansează bărci
și se confecționează numeroase plute, elicopterele salvează din ape grupuri mari de oameni.
În seara zilei de 14 mai, la ora 18, comandamentul municipal pentru apărarea împotriva
inundațiilor consideră necesară declanșarea șuierăturilor de sirene. Odată cu înserarea,
dinspre strada Fabricii și dinspre ștrand înaintează vuind năpraznic apele Someșului, care au
depășit nivelul digului.
Urmează o noapte albă, de luptă înverșunată, la lumina reflectoarelor și a becurilor
până când punctul central de transformare al Uzinei Electrice va fi inundat.
Impresionantă a fost strădania oamenilor de a contracara efectele distrugătoare
ale naturii. „Ofițeri, ostași, lucrători ai miliției și securității, pompieri, membri ai gărzilor
patriotice, colective organizate de cetățeni n-au pregetat nicio clipă pentru a veni în ajutorul
celor loviți de calamitate. Elicoptere, mașini, amfibii, bărci cu motor, autocamioane, într-o
imensă coloană a salvării, intervin acolo unde situația o cere mai acut, salvând în primul rând
vieți omenești. Nu mai puțin impresionantă este atitudinea profund umană a cetățenilor din
Piața Libertății, Bulevardul Eliberării, Cartierul Someș - sectoare neinundate ale orașului care
și-au oferit căminele drept adăpost familiilor sinistrate. Cetățenii coborau în stradă pentru
întâmpinarea mașinilor ce transportau sinistrați și avutul salvat din inundație, oferind loc în
propriile cămine și un cuvânt de îmbărbătare pentru cei trecuți prin această încercare”13.
Sinistrații au fost cazați în 33 de centre
Pentru cazarea provizorie a populației fără adăpost s-au amenajat 33 de centre unde
au fost adăpostite peste 20.000 de persoane, 4.295 familii au fost cazate la vecini, prieteni,
rude14. O parte din ei au fost cazați în barăcile instalate pe Drumul Amațului (44 camere),
str. Ambudului (104 camere), str. Gh. Barițiu (64 camere), str. Râtului (15 camere)15. O
altă parte au fost cazați în școli și grădinițe: la Liceul nr. 2 în 16 săli fost cazate 32 de familii
(70 persoane), la Liceul nr. 3 în 20 de săli au fost cazate 46 familii (158 persoane), la Școala
Specială Surzi în 13 săli au stat 7 familii (31 persoane), la Școala Profesională de Meserii în
10 săli, au fost găzduite 35 de familii (89 de persoane), la Grup Școlar Unio, din 14 săli puse
la dispoziție au fost ocupate 6 de 84 familii (243 persoane). La școala Generală nr. 10 sălile
11 Ibidem.
12 Arhiva Primăriei Municipiului Satu Mare (în continuare APMSM), compartimentul juridic, apărare civilă, vol. I,
nr. inv. 43, indicativ XI/2, f. 5-6.
13 Cronica Sătmăreană, anul III (X), nr. 694 (1433), 17 mai 1970, p. 2.
14 ABAS. S.G.A. SM, dos. nr. 200, f. 17.
15 APMSM, compartimentul juridic, apărare civilă, vol. I, nr. inv. 43, indicativ XI/2.
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ocupate au fost 10 din cele 16 cu un număr de 28 de familii, însemnând 63 de persoane. În
incinta Școlii Generale nr. 6 au fost amenajate 32 de săli, din care ocupate 3 de 5 familii, cu un
total de 15 persoane. La Grădinița nr. 9 erau puse la dispoziție 3 săli, din care 2 erau ocupate
de 8 familii, reprezentând 26 de persoane. Școala de Construcții vine în ajutorul sinistraților
cu 11 săli, unde în 3 au fost găzduite 11 familii, în total 28 de persoane. Școala Generală nr. 7
a pus la dispoziția sinistraților 16 săli, din care au fost ocupate doar 2 de 3 familii, în total 11
persoane. La Școala Generală nr. 5 s-au amenajat 15 săli din care 9 au fost ocupate de 42 de
familii, reprezentând 159 de persoane. Școala Profesională Căi Ferate a oferit 6 săli ocupate au
fost 3 de 11 familii (28 de persoane). La Liceul Economic au fost 16 săli din care ocupate 12 de
37 de familii, reprezentând 99 de persoane sinistrate. La Școala Generală nr. 1 în cele 13 săli șiau găsit adăpostul 20 de familii, reprezentând 48 de persoane. La Școala Forestieră din cele 6
încăperi pregătite au fost ocupate 5 de un număr de 30 de familii, însumând 99 de persoane16.
La data de 26 mai 1970 totalul sinistraților în municipu era de 11.341 (bărbați 3.209,
femei 3.484, copii 4.648, bolnavi 346, apți de muncă 4.316. Dintre aceștia 1.826 de familii,
reprezentând 5.209 au fost cazați în 22 de centre de sinistrați, 913 de familii (6.132) și-au găsit
adăpost la rude17.
Pe lângă sprijinul cetățenilor trebuie remarcat ajutorul comandamentului județean
pentru combaterea efectelor inundațiilor. Astfel, la Liceul nr. 3, Școala profesională de
construcții, și în alte puncte de încartiruire a sinistraților au fost aduse alimente, apă potabilă,
și chiar dulcețuri copiilor salvați din inundații. În birourile Fabricii Mondiala au fost cazate
104 persoane din zona sinistrată, iar la bucătăria improvizată temporar în incinta fabricii
se pregătea mâncare caldă pentru persoanele sinistrate. Restaurantele Cina, Miorița, Dacia,
Crama și birtul Homorod asigurau hrană caldă sinistraților. În primele 4 zile ale catastrofei
s-au distribuit 260 tone de pâine, 1.000 hl lapte, 85 tone carne și preparate din carne, 60 tone
ulei, 86 tone zahăr, 300.000 l apă minerală18.
Acțiuni de salvare a oamenilor și bunurilor s-au desfășurat în zilele de 15-16-17 mai
când au fost salvate aproximativ peste 4.000 familii19, cu ajutorul tractoarelor și bărcilor care
acționau pe raza municipiului. Deasemenea, din raza județului au fost salvate de pe acoperiș
aproximativ 6.500 persoane, care au rămas izolate, au fost evacuate 9.400 de familii, totalizând
37.000 persoane. În întreaga luncă inundată a Someșului se acționează pentru salvarea unui
număr cât mai mare de animale, de cereale și furaje. S-au salvat 73 mii bovine, 61 mii oi, peste
12 mii porci, animale mici și produse agro-alimnetare.
Potrivit volumului Epopee pe Someș, au fost distruse 4.093 de case, afectate 28.076
de clădiri, pagubele în industrie fiind de 124 milioane de lei. Au fost afectate investiții în
domeniul construcțiilor în valoare de 6,4 milioane de lei, în transporturi - 6,2 milioane de
lei, circulația mărfurilor 18,4 milioane de lei. În agricultură pierderile au fost evaluate la 100
milioane de lei, fiind inundate aproximativ 160 mii de hectare, din care agricol 125.000 de
hectare, culturile fiind compromise pe 57.109 ha, din care 42.800 cu grâu, 8.700 cu secară,
moartea a 1.002 taurine, a 1.535 de oi, a 869 de porci, a peste 18.000 de păsări, distrugerea
a 33 de grajduri, a sfeclei de zahăr de pe 1.000 de hectare, distrugerea unor utilaje, afectarea
sistemului de irigații de pe 7.375 de hectare, necesitatea reînsămânțării culturilor pe aproape
80.000 de hectare. Însumate, daunele provocate de inundații în sectoarele menționate au
reprezentat 505,1 milioane de lei, iar pagubele suferite de populație la 259 milioane. Au rămas
fără adăpost 5.693 de familii, numărând 20.000 de persoane20”.
Pagubele provocate în industrie se ridică la 505,1 milioane lei, iar pagubele suferite
16
17
18
19
20

Ibidem, f. 42.
Ibidem, f. 13.
Cronica Sătmăreană, anul III, (X), nr. 695 (1434), 18 mai, 1970, p. 1.
Ibidem, p. 2.
Vasile Savinescu, Ion Maștei, op.cit., Satu Mare, 1970.
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de populaței la 258,8 milioane21. Inundațiile au produs pagube și unităților școlare din Satu
Mare, în municipiu în valoare de 10.107.810 lei, în unitățile din județ de 10.381.630 lei, în total
20.489.440 lei. Au fost distruse săli de clasă, mobilier, combustibil, materiale de curățenie,
garduri, materiale și utilaj sportiv, materiale didactice22.
Acte de eroism
În acele zile au fost mulți cetățeni care au dat dovadă de acte de eroism și au acționat
pentru salvarea semenilor. Din ziarul „Cronica Sătmăreană” aflăm și numele unor astfel de
eroi: tractoristul I. Szabo, de la Fabrica de Mobilă a lucrat două zile și o noapte în apă de
peste un metru și jumătate, salvând cu tractorul și remorca peste 300 de oameni, numele
echipajelor de pe elicoptere - maior Tănase Gheorghe, maior Ivancea Zaharia, maior Macovei
Iordache, mecanic de bord Radu Anghel, locotenent major Balica Viorel, maiștrii militari
Lungu Constantin și Popa Dumitru, nume ale ofițerilor din securitate și miliție - ofițer Blaga
Florin, care văzând că înaintarea unei bărci spre gară este aproape imposibilă din cauza fluxului
valurilor către Întreprinderea 1 Septembrie, a înotat mai mult de 150 de metri, ajungând cu
efort la grupul de copii, în care cel mai mare nu avea încă 8 ani, iar cel mai mic 6 luni23.
Alți doi tineri care au dat dovadă de curaj sunt Gheorghe Nicoară și Cornel Simonca,
care au salvat de la înec peste 30 de copii; Francisc Bodo, telefonist la Întreprinderea de gaze
Satu Mare l-a salvat pe Balint din apă, de pe strada Aurel Vlaicu și pe locatarii blocului I.A.S.
Dorolț, folosind două cauciucuri de tractor, Gabor Szasz a salvat de pe strada Chendi nr. 112
familiile Zoltan Orosz, Petru Crețu, Endre Wiess, în total viețile a treisprezece persoane.
Acte de eroism au avut loc și în zona gării (străzile Chendi, Egalității, Caragiale,
Drumul Botizului) unde apele revărsate ale Someșului au atins și 2 metri. Aici au intervenit
maiorul Pavel Pașca de la Unitatea de pompieri Satu Mare, sergentul maior Gheorghe Tudor,
caporalul Nicolae Gherghinescu, fruntașul I. Varna, soldații Constantin Clim, Eugen Bârnea,
care cu bărcile pe stăzi au început operațiunea de salvare a celor aflați în pericol. „Din casele
aproape dărâmate scoteau, rând pe rând, copii și femei, transportându-i cu mari greutăți
spre locurile de refugiu. Două zile și două nopți, făcând eforturi supraomenești, au controlat
fiecare casă, reușind să salveze 580 de persoane”24. Gestul lor completează un șir lung de fapte
eroice care ar trebui amintite fiecare în parte, pentru a demonstra că în clipe grele locuitorii
orașului au știut să lupte pentru același țel, să stăpânească furia apelor. Acte de solidaritate,
dovezi de abnegație și dăruire găsim în paginile din 18, 19 mai în Cronica sătmăreană, rânduri
emoționante prin sinceritatea și simplitatea lor, vădind înțelege deplină a unui om pentru alt
om.
„Există momente, situații, aparent mărunte, dar pe care nu le uiți niciodată. Uneori un
gest, un zâmbet, o privire, o întrebare la care n-ai primit răspuns. Era vineri 15 mai, zi înnorată,
rece, sumbră. Viiturile de apă vuiau pe străzile Castanilor, Scânteii, Margaretelor, Trandafirilor...
În unele puncte soseau tractoare, ce minunate tractoare, roșii, medaliate cu aur la Leipzig, cu
tractoriști obosiți și câte o mică echipă-uneori din doi voluntari, uzi până la piele. Culegeau
oameni de la ferestre, de pe acoperișuri, îi așezau în remorcă și porneau mai departe. Oameni
simpli care n-au vorbit nimănui nimic, despre ceea ce au făcut în aceste zile. Atâtea fapte au
rămas nespuse, știute doar de ei și de cei salvați.
Pe o stradă, pe apele vuinde, o stradă fără nume atunci, pentru că nivelul apelor trecuse
de tăblița cu inscripția numelui străzii, doi puști în chiloți, fără cămăși, pe o plută improvizată
din două camere de automobil și o scândură, vâsleau cu câte o bucată de scândură împotriva
21
22
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24

Ibidem.
APMSM, dosar Primărie, compartimentul Apărare civilă, vol. I, nr. inv. 44, indicativ XI/2, f. 93.
Ibidem.
Cronica sătmăreană, anul III (X), seria II, nr. 696 (1435), 19 mai 1970, p. 3.
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curentului. Au cules din nuc o fetiță și au pornit vâslind din greu peste șuvoaiele turbate, cale
de 1 km, până la uscat. Au lăsat-o în grija unor oameni și au pornit din nou, în mica lor mare
aventură.
I-a întâlnit o echipă de salvare care acționa cu o barcă. Puștii așezau pe barca lor șubredă
o bătrână din același nuc. Un membru al echipajului de salvare i-a întrebat cum îi cheamă.
Puștii l-au privit, au zâmbit și au vâslit mai departe. N-au spus cum îi cheamă. Au rămas așa,
doi copii uzi, obosiți, necunoscuți, făcând simplu o treabă de profund umanism, în fiecare oră
cât un act eroic, de dimineața și până seara târziu”.
„Vineri spre seară, un om îmbrăcat în trening albastru înaintează greu împotriva
curentului pe strada Castanilor. Apa îi ajunge până la subțiori. Are într-o mână o pâine, în
cealaltă o sticlă cu lapte. Le ține sus ca să le ferească de apă. Intră la nr. 24. Aici sunt oameni
mulți și copii. Urcă scările. Apa îi curge șiroaie din veștminte. Are buzele vinete de frig. Și-a
predat darul prețios și a plecat. Câteva femei aveau lacrimi în ochi ... și i-au mulțumit, dar apele
vuiau turbat și le-a acoperit glasurile. Nu-l știau, un singur locatar l-a recunoscut în omul dintre
valuri, pe maiorul de securitate Vrabie. În următoarele ore a mai venit cu alimente, le-a predat
simplu: Pentru copii!”25
Faptele de eroism ale copiilor au fost recunoscute și premiate câteva luni după
inundațiile din mai la Palatul Pionierilor din București, într-un cadru festiv, de către Réne
Vincent, președintele Comitetului internațional al mișcărilor pentru copii și adolescenți.
Printre cei zece copii care au primit diplome de onoare pentru faptele lor eroice în momentele
de grea încercare ale revărsărilor de ape s-au aflat și trei copii din Satu Mare. Tișe Gheorghe,
clasa a VII-a, Școala generală nr. 9, din Satu Mare a organizat o trupă de pionieri care a ajutat
la descărcarea elicopterelor cu alimente, a transportat apă și hrană pentru familiile izolate. O
activitate remarcabilă în cadrul acestor grupe au depus și elevii sătmăreni Bone Gheorghe,
clasa a VII-a, Școala generală nr. 9 și Vasil Octavian, clasa a VI-a, Școala generală nr. 9, care
uitând de somn și odihnă au contribuit la salvarea de vieți omenești. Ceilalți copiii au fost:
Ion Domșa - clasa a VI-a din Teiuș, Pascu Ieronim - clasa a VII-a din Sighișoara, Munteanu
Daniel - clasa a VI-a din Alba Iulia, Rusu Mihai - clasa a VI-a din Dej, Cândea Ion - clasa a
VIII-a din Târnăveni, Satmar Augustin - clasa a V-a din Dej, Rusu Vasile - clasa a V-a din
Dej26.
Tinerii sătmăreni s-au organizat în 30 de brigăzi pe străzi și întreprinderi unde au
acționat pentru recuperarea și salvarea bunurilor materiale. Merită amintite acțiunile tinerilor
sportivi caiaciști, care înfruntând pericolele au reperat punctele ce necesitau sprijin urgent în
cele mai vulnerabile sectoare, informând precis elicopterele, mașinile amfibii, care apoi au
putut trece la salvarea vieților omenești. Grupe de liceeni de la Liceul Mihai Eminescu și
Liceul nr. 2 (azi Colegiul Național „Ioan Slavici”) s-au remarcat la salvarea bunurilor și la
restabilirea curățeniei după inundații27.
Ajutoare pentru sătmăreni
Acte de ajutorare au venit din orașele Oradea, Arad, Timișoara, Zalău, Carei, Baia
Mare, Tășnad. Camioanele militare au transportat de la Carei pâine, apă potabilă, alimente,
distribuite populației din municipiu și împrejurimi. Au existat cazuri când cetățeni simplii
pe motociclete sau biciclete cu rucsacul în spate distribuiau alimente populației, dovedind
solidaritate față de cei loviți de calamitate.
În sprijinul sinistraților sosesc convoaie, caravane încărcate cu ajutoare din toate
colțurile țării. Pe camioane erau scrise mesaje de încurajare: „Noi bucureștenii, suntem
25 Ibidem, anul III (X), seria II, nr. 695 (1434), 18 mai, p. 3.
26 Scânteia tineretului, anul XXVI, seria II, nr. 6591, 28 iulie 1970, p. 2.
27 Cronica sătmăreană, anul III (X), seria II, nr. 696 (1435), 19 mai 1970, p. 2.
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alături de voi”, „Vă trimitem cu toată dragostea aceste obiecte”, „Oamenii muncii din județul
Dâmbovița sunt alături de voi în lupta împotriva calamităților naturale”, „Frații noștri din
județul Satu Mare, noi bucureștenii suntem alături de voi!”.
Pentru Combinatul 1 Mai, locuitorii sectorului III au trimis: 3.010 articole de
confecții pentru bărbați, 12.438 confecții pentru femei, 21.137 confecții pentru copii, 2.400
articole tricotaje pentru bărbați și femei, 4.961 perechi de încălțăminte, 48 de pături, cojoace,
pentru cei peste 900 de copii care aparțin familiilor sinistrate s-au primit 4.417 diverse jucării.
Și exemplele ar putea continua cu ajutoarele primite din Timișoara la data de 25 mai, din
sectorul I, București (15 camioane de mare tonaj și un microbuz, au adus barăci utilate complet
de la saltea la prosop pentru 30 de persoane, articole casnice, alimente, îmbrăcăminte), din
județul Caraș-Severin (35 de camioane), din partea minerilor de la Anina și alte localități din
țară28. S-au primit 7.000.000 tone alimente, articole și îmbrăcăminte în valoare de 4,3 mil. lei,
medicamente în valoare de 1.000.000 lei, 500 corturi și 651 bărci29.
În oraș au fost amenajate 25 de puncte de desfacere a produselor alimentare și a altor
mărfuri. Mai multe autocamioane magazin s-au deplasat pe străzi pentru a împărți alimente.
Aproape 1.000 de copii au primit adăpost și hrană în școli și în alte instituții ale orașului ferite
de ape, inclusiv în sediul Comitetului Județean de Partid30. În acele zile o contribuție deosebită
în aprovizionarea cu apă au avut-o unitățile militare, care transportau zilnic aproape 600.000
litri de apă, în 72 de puncte ale orașului, asigurându-se astfel o cantitate de 7-8 litri apă potabilă
pe cap de locuitor.
Într-un gest de emoționantă solidaritate cu familiile sinistrate, mai mulți muncitori
ai Fermei Spitz de la I.A.S. Carei au participat la aprovizionarea populației. Printre cei care au
donat pâine, slănină, ouă, săpun se numără Gheorghe și Alexandru Viteaz, Mihai și Vasile
Abrihan, Florica Lungu31, și probabil mulți alții care au dorit să rămână anonimi.
Gesturi de umanitate față de județele cuprinse de inundații au venit și din partea
țărilor vecine: Consiliului Executiv al Crucii Roșii Bulgare a acordat ajutor, constând în
medicamente, îmbrăcăminte, produse alimentare, guvernul spaniol a sprijinit populația cu un
ajutor de 43.000 dolari, Papa Paul al VI-lea a donat 10.000 dolari, Republica Populară Chineză
a donat suma de 1.000.000 iuani, Societatea națională „Air France” a pus la dispoziția tuturor
reprezetanților săi din America de Sud avioane pentru a transporta ajutoarele spre România.
Ajutoare au venit din Grecia, Italia, Londra, Liban, Israel, Elveția, Olanda, Norvegia, Firma
Intersofex din Zurich a pus la dispoziția fabricilor și uzinelor din România personal de
specialitate și piesele necesare pentru punerea în funcțiune a mașinilor deteriorate în valoare
de 15.000 dolari și 10.000 dolari din donații32. La Satu Mare au ajuns două stații de filtrare a
apei, de la Organizația de Crucea Roșie din Republica Federală a Germaniei, generatoare, și
48 de bărci. Guvernul francez a ajutat statul român cu suma de 50.000 franci, Canada 25.000
dolari, U.N.I.C.E.F. a acordat ajutoare în valoare de 15.000 dolari SUA, U.N.E.S.C.O a oferit
un proiect de dotare cu material didactic a școlilor primare din județele lovite de inundații în
valoare de 100.000 dolari și alimente în valoare de 2 milioane dolari33.

28
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Ibidem, anul III (X), nr. 702 (1441), 26 mai 1970, p.1.
ABAS. S.G.A. SM, dosar nr. 200, p. 18.
Scânteia tineretului, anul XXVI, seria II, nr. 6530, 18 mai 1970, p. 1.
Cronica sătmăreană, anul III (X), nr. 695 (1434), 18 mai 1970, p. 3.
Ibidem, nr. 703 (1442), 27 mai 1970, p. 4.
Ibidem, anul III (X), nr. 701 (1440), 24 mai 1970, p. 4.
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Vizita lui Nicolae Ceaușescu
Nicolae Ceaușescu, împreună cu Gheorghe Pană34, Virgil Trofin35, Ilie Verdeț36, Janos
37
Fazekaș , Iosif Banc38, Vasile Patilineț39 desfășoară o vizită de lucru în zonele grav afectare de
inundații din Transilvania. Elicopterul pornește de la Târgu Mureș în 16 mai la ora 7.30 și se
îndreaptă pe Valea Someșului, observând efectele revărsărilor.
După vizita de la Dej, în 16 mai, Nicolae Ceaușescu a făcut o vizită la Satu Mare,
urmând firul Someșului dacă se mai pot numi așa „masele diforme de apă care cotropesc,
dincolo de albia normală a râului, întinderi imense, înaintând vijelios spre vest, năclăind în
noroi, arături, dărâmând case, rupând ca pe niște jucării de copii căi ferate, șosele, poduri de
beton și construcții materiale făcute să dureze o veșnicie. Nu s-a mai văzut așa ceva pe aceste
meleaguri, nici un document scris nu consemnează o asemenea înspăimântătoare calamitate,
iar memoria oamenilor nu a reținut nici ea ceva asemănător”40.
Vizita lui Nicolae Ceaușescu a fost anunțată vineri noaptea, 15 mai, „din stradă în
stradă, din casă în casă, din om în om, căci rețeaua telefonică și electrică era complet distrusă.
Vestea a adus curaj și speranță oamenilor care au văzut în acest eveniment o dovadă a grijii
statului. Având parcă mai mult curaj în suflet, în cursul nopții oamenii au continuat lupta
pentru de salvare a tot ce se putea salva în cartierele inundate și în satele județului. Elicoptere,
ambarcațiuni, autoamfibii, camioane grele și alte mijloace moderne au lucrat ceasuri în șir…
”41. Eforturile nu au fost în zadar, după aceste zile de foc mii de familii izolate de ape au fost
salvate și duse în locuri special amenajate pentru sinistrați. Spre seară, apele învolburate ale
Someșului devin tot mai amenințătoare42.
Nicolae Ceaușescu vizitează unul din sectoarele orașului greu lovite de calamitate. „Se
face un popas la unul din dispensarele de urgență constituite ad hoc în sediul Tribunalului
Județean, unde se află sub îngrijire medicală peste 140 de bătrâni și copii din oraș și comunele
inudate de ape”. Iosif Uglar, primul secretar al Comitetului județean de partid Satu Mare
prezintă situația populației inundate din Satu Mare și măsurile care s-au luat: „în sprjinul a
24 de localități rurale complet inundate, a peste două treimi din oraș aflate sub ape, a altor
comune și sate parțial lovite de furia valurilor au venit peste 120 de bărci și alte ambarcațiuni,
mai mult de 300 de autocamioane, peste 100 de tractoare și mai multe elicoptere. Au fost puse
în afara pericolului aproape 4.000 de familii. Numai elecopterele au salvat în ultimele 24 de
ore, peste 500 de persoane, îndeosebi copii și femei”.
Noaptea de 16/17 mai Nicolae Ceaușescu a dormit la Satu Mare în casa de oaspeți de
pe strada Ana Ipătescu, iar a doua zi se adresează mulțimii din balconul sediului Comitetului
34 Gheorghe Pană (n. 9 aprilie 1927, comuna Gherghița, județul Prahova) este un fost demnitar comunist român. La
începutul anilor ‚70, a „crescut” constant în funcții. A devenit membru al Consiliului Apărării, președintele Consiliului organizării economico-sociale, președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România,
ministru al Muncii.
35 Virgil Trofin (n. 23 iulie 1926, Lipovăț, Vaslui - d. 1984, Călărași) a fost un om politic comunist român, apropiat
de Ana Pauker și ulterior de Nicolae Ceaușescu. A decedat la 58 de ani, cauza morții sale este incertă. În anul 1970 el
deține funcția de președinte al Uniunii Naționale a CAP-urilor.
36 Ilie Verdeț (n. 10 mai1925, Comănești, județul Bacău - d. 20 martie 2001, București), lider comunist român
care a fost ministru în mai multe rânduri în guvernele din perioada 1965-1989. De asemenea, el a deținut funcția
de prim-ministru al României în perioada 1979-1982.
37 János Fazekas (n. 16 februarie1926, Lupeni- d.6 martie 2004, Budapesta) a fost un om politic român, comunist
și antifascist. Între anii 1965-1982 a fost viceprim-ministru al guvernului.
38 Iosif Banc (n. 3 martie 1921 în comuna Aluniș, județul Mureș - d. 26 ianuarie 2007), fost demnitar comunist român, din 1965 până în 1972 a fost viceprim-ministru al guvernului.
39 Vasile Patilineţ (n. 21 decembrie 1923, Lupeni, România- d. 1986, Ankara, Turcia), demnitar comunist român,
apropiat al lui Nicolae Ceauşescu. În septembrie 1945 a devenit membru a PCR, a fost membru al CC al PMR responsabil cu Securitatea, adjunct al Direcţiei organizare, deputat în MAN din partea judeţului Satu-Mare.
40 Cronica sătmăreană, anul III (X), nr. 701 (1440), 24 mai 1970, p. 4.
41 Ibidem.
42 Ibidem.
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județean al PCR, actualul muzeu județean. Piața Republicii a fost desecată, deși înainte cu
2 zile apa era de cel puțin o jumătate de metru. Nicolae Ceaușescu își va continua vizita cu
elicopterul în Oradea, județ cu mai puține pagube din cauza inundațiior43.
În acele zile, în presă apar o serie de reportaje despre vizitele lui Nicolae Ceauşescu în
zonele afectate, dar şi articole mobilizatoare care îndemnau la intensificarea muncii „pentru
ca viaţa să-şi reia cursul normal”. Exemplul a fost dat chiar de membrii ai Comitetului Executiv
al C.C. al P.C.R. care, în şedinţa din 18 mai 1970, au hotărât să ofere salariul pe o lună pentru
fondul de ajutorare a judeţelor lovite de calamităţi. De asemenea, în cotidianul, „Scânteia”,
de marţi, 19 mai 1970, s-a publicat un anunţ privind contul „CEC - 2000” deschis de Casa
de Economii şi Consemnaţiuni în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti, în care cetățenii
puteau depune sume de bani în sprijinul celor ce au avut de suferit de pe urma inundaţiilor.
Un exemplu demn de consemnat este cel al elevilor din clasa a XII-a de la Liceul nr. 3 și a XII-a
H de la Liceul nr. 2 care și-au donat banii strânși petru banchetul de absolvire în Contul CEC
200044. În județ s-au înregistrat depuneri în folosul sinistraților în valoare de 4,2 milioane lei.45
Revenirea după dezastru
La câteva zile după inundații s-au luat măsuri pentru reluarea activității la Uzina Unio,
Combinatul 1 Mai, Întreprinderea Texar. Lucrătorii de la Întreprinderea de electricitate, cu
sprijinul unor echipe de instalatori din Baia Mare, Carei, Oradea au reușit să repună treptat în
funcțiune unele linii electrice, iar cei de la direcția județeană a P.T.T.R. au restabilit noi linii de
comunicații telefonice. A fost redată circulației șoseaua Satu Mare - Baia Mare, precum și linia
de cale ferată Satu Mare - Ferăstrău. În satele calamitate s-au luat măsuri de protejare a culturilor
și de grăbire a scurgerii apei care stagna pe terenurile agricole, de reînsămânțare, de refacere a
construcțiilor gospodărești. Cooperativele agricole din Petrești, Foieni, Urziceni, Berveni, Pir,
Sanislău, Sărăuad, Cehal, Tiream, Săuca, Beltiug, Ardud, Mădăras, Viile Satu Mare, Rătești,
Ghirișa, Negrești-Oaș, Andrid, Căuaș, Săcășeni au asigurat populația municipiului cu 34 de
tone de alimente (produse lactate, carne, legume, pâine)46.
Inundațiile au lovit greu în deosebi Combinatul de Exploatare și Industrializarea
Lemnului, Fabrica „Solidaritatea”, Uzina de Reparații Auto, Fabrica de Mașini Casnice
„23 August” unde apele revărsate au distrus și avariat produse finite, ceea ce a determinat
întreruperea procesului de producție pe o perioadă de 8-17 zile47. La Fabrica de Cărămizi
Satu Mare evaluarea pagubelor se face doar estimativ la data de 23 mai deoarece încă fabrica
era sub apă. După părerea comisiei alcătuită din director Pușcaș Ioan, contabil șef Glodean
Aurel, șef șerviciu plan Tași Ștefan, șef serviciu organizarea muncii Micu Mihai, șef serviciu
aprovizionare Lupan Aurel, șef secție unitatea A - Krutsch Matei, maistru unitatea B - Zselleru
Livius, șef secție unitatea C - Selmenti Andrei, magazioner la magazia centrală Dobi Ioan,
pagubele se ridică la suma de 4.831 mii lei, pe lângă aceasta mai este necesară suma de 800 mii
lei, pentru curățenie și punerea în funcțiune a întreprinderii48. La unitatea B în ziua de 22 mai
se pune în funcțiune producția de cărămidă crudă, iar după 20 de zile este pus în funcțiune
și cuptorul. Unitatea A la data de 23 mai este încă inundată, 46 de motoare electrice, dintre
care 5 de mare capacitate, stația Trafo sunt sub apă, fiind afectate și halele Keller care aveau o
capacitate de uscare a unei cantități de 1.200 mii cărămizi. Din această secție, puhoiul de apă
a dus în diferite părți ale orașului un număr de 20 mii rame Keller a căror valoare se ridică la
120 mii lei. „În această secție nivelul apei în partea superioară a fabricii este de 1,5 m și toate
43
44
45
46
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Ibidem, anul III (X), nr. 694 (1433), 17 mai 1970, p. 3.
Ibidem, anul III (X), nr. 700, (1439), 23 mai 1970, p. 3.
Ibidem.
Ibidem.
S.G.A. Satu Mare, dosarul nr. 200, p. 10.
APMSM, compartimentul Apărare civilă, vol. I, nr. inv. 44, indicativ XI/2, f. 52.
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căile de acces sunt acoperite cu un strat de nămol de circa 50 cm”. Fabrica fiind la un nivel
mult mai scăzut față de cartierele din jur, odată cu retragerea apelor din cartier marea parte a
nămolului s-a depus pe acest aliniament. Cele 6 șoproane amenajate special pentru uscare, la
data de 23 mai se aflau sub apă, la o adâncime de peste 1,5 m. Comisia de evaluare a pagubelor
estimează redarea în funcțiune a secției doar în cursul lunii iunie. La Unitatea C a fabricii de
cărămidă, situată pe strada Botizului nr. 47 apa a scăzut și se lucrează la scoaterea motoarelor
electrice de sub apă, aici cuptorul nu a suferit în urma calamităților, întreaga activitate urmând
a fi reluată la sfârșitul lunii iunie49.
Conform procesului verbal încheiat la 23 mai 1970 de comisia pentru constatarea
calamităților suferite de C.A.P. „Someșul” (str. Aurel Vlaicu nr. 52), în urma inundațiilor
pagubele înregistrate au fost în valoare de 7.146.971 lei50.
Prioritare în acele momente erau asigurarea întrepriderilor cu energie electrică,
iluminatul public (asigurate din 19 mai), aprovizionarea cu gaz metan, asigurarea necesarului
de apă industrială. Începând din 21 mai, treptat, marile întreprinderi și secții afectate de
inundații își vor relua activitatea: 1 Septembrie, Solidaritatea, Fabrica de mobilă, Uzina de
reparații auto, Întreprinderea comunală își va relua activitatea de transport în comun pe
6 trasee, Autobaza începe transportul de mărfuri, se reiau transporturile de cursă lungă și
transporturile de călători51.
Pentru protejarea sănătății populației și a prevenirii izbucnirii unor epidemii
specifice în aceste situații, s-a început vaccinarea populației antitifică obligatorie (peste 30.000
de persoane) prin seruri și tablete și s-a deschis în curtea depozitelor O.C.L. un spital de
campanie cu 600 de paturi instalate în corturi și personal calificat. Pentru asigurarea stării
de sănătate a populației județul Bihor a trimis 40 medici, 25 salvări, 25 asistente medicale,
asistenți de igienă, materiale dezinfectante, vaccinuri, soluții și medicamente și a preluat 64
de bolnavi, care au fost evacuați la Oradea52.
Un spital militar de campanie a fost pus în funcțiune de dr. Laurențiu Dragomirescu
în doar 13 ore de la primirea ordinului de deplasare la Satu Mare. Era dotat cu un laborator
antiepidemic, 60 de spălătorii de campanie, o stație auto de filtrare și chimizare a apei,
6 bucătării de campanie care asigurau de trei ori pe zi câte două feluri de mâncare pentru
aproximativ 900 de persoane53.
Al doilea spital militar de campanie aparținând Ministerului Afacerilor Interne a
fost instalat în cartierul Someș, în parcul de la „capătul străzii textiliștilor”. Avea o capacitate
de 150 de locuri dintre care 80 pentru interne, 20 pentru intervenții chirurgicale, 50 pentru
copii, dotat cu aparatură medicală modernă și cadre medicale specializate54.
Începând cu data de 19 mai, timp de câteva zile este reluată parțial activitatea instructiv
educativă, pentru început doar elevii claselor a VIII-a și a XII-a. Cadrele didactice care au fost
implicate în centrele de asistență socială și sanitară unde erau găzduiți peste 9.000 de sinistrați
s-au ocupat de copiii sinistraților și pe măsură ce spațiile de școlarizare s-au eliberat s-au
ocupat și de încheierea anului școlar55.
În ziua de 21 mai 1970 Inspectoratul școlar al județului Satu Mare anunță suspendarea
cursurilor pentru elevii claselor a I-XI din învățământul de cultură generală, anii I-III ai
liceelor de specialitate, ai școlilor profesionale, încheierea situației școlare urmând a se face în
perioada 1-15 septembrie 1970, perioadă în care vor fi susținute și examenele pentru intrarea
la liceu sau școli profesionale. „Elevii din clasele a XII și ultimul an al liceelor de specialitate
49
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Ibidem, f. 54-56.
Ibidem, f. 39.
Cronica Sătmăreană, anul III (X), nr. 698 (1437), 21 mai 1970, p. 1.
Ibidem, anul III (X), nr. 696, (1435), 19 mai 1970, p. 2.
Ibidem, p. 3.
Ibidem, anul III (X), nr. 700, (1439), 23 mai 1970, p. 3.
Ibidem,anul III (X), nr. 696 (1435), 19 mai, p. 2.
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vor continua studiile până sâmbăta, 23 mai 1970, după care vor urma perioada de pregătire
individuală pentru examenul de bacalaureat. Elevilor din clasa a XII, care provin din familii
sinistrate li se asigură condiții ca în perioada de studiu individual, să fie găzduiți în localitățile
Carei, Tășnad, Ardud, urmând ca examenul de bacalaureat să îl susțină în municipiul Satu
Mare la liceela de la care provin”56. La sediul ISJ din strada Slavici nr. 6 (acum sediul Școlii de
Arte) se organizează un oficiu poștal pentru corespondanța dintre copiii plecați în vacanță și
părinți.
Pentru a preveni îmbolnăvirea
copiilor, un număr destul de mare au
fost trimiși timp de o lună în tabere la
munte sau la mare, ori în alte localități
neafectate de inundații. Un exemplu
în acest sens este scrisoarea fetelor
de la Școala generală nr. 1 (azi Școala
Gimnazială „Grigore Moisil”) care
transmit părinților că au ajuns cu bine
la Bucureșri, unde au primit haine,
încățăminte și mâncare. „Am ajuns cu
bine la București, dar eram triste. N-am
plecat niciodată așa de departe de casă.
Și eram fără voi ... Pe drum am văzut
atâta apă ... În gară ne-am speriat. O gară
mare, cu multă lume. N-o să ne credeți,
dar lumea asta ne aștepta pe noi. Ne-au
adus haine, bomboane, fiecare avea ceva
Plecarea copiilor din
pentru noi”57.
Gara Satu Mare în tabere

Numărul morților
În fața unei asemenea catastrofe, cifrele transmise de Comandamentul județean
pentru combaterea efectelor inundațiilor nu reușesc să spună nimănui nimic. Bilanțul tragic
lăsat de Someș în urma sa este un bilanț incomplet, el nu va include niciodată dramele cumplite
prin care au trecut oamenii, care și-au văzut munca de o viață spulberată de ape. Odată ce
apele se retrag crește și numărul morților. Informații cu privire la numărul morților din județ
le găsim în Scânteia Tineretului din 19 mai, și o clasificare a deceselor din ultimele zile unde
apare cifra de 46. „La începutul acestei săptămânii au mai fost descoperite 15 cadavre, astfel
că numărul morților din județ se ridică la 46. Dintre victime, 4 sunt copii de până la 10 ani și
27 de bătrâni de peste 70 de ani58. Este greu de imaginat că acestea sunt cifrele reale, că nu au
mai fost găsiți oameni înecați în apele volburoase ale Someșului. Într-un raport în care descrie
inundațiile din județul Satu Mare, Ioan Ienciu - prim vicepreședinte al Comitetului Executiv
al Consiliului Popular al județului Satu Mare, amintește că numărul persoanelor decedate
este de 57, dar după retragerea apelor, în județul Satu Mare au fost identificate alte victime
omenești, astfel numărul decedaților prin înec a ajuns la 7359.
O clasificare ceva mai clară, pe sexe și vârstă, găsim în actele emise de Consiliul
Popular al Municipiului Satu Mare, la 29 mai 1970, privind situația numerică a sinistraților
din oraș. Numărul total era de 11.341, dintre care bărbați 3.209, femei 3.484, copii 4.648,
56
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Ibidem,anul III (X), nr. 698 (1437), 21 mai, p. 1.
Scânteia tineretului, anul XXVI, seria II, nr. 6537, 26 mai 1970, p. 1.
Ibidem,anul XXVI, seria II, nr. 6531, 19 mai 1970, p. 1.
Ibidem, anul XXVI, nr. 6533, 21 mai, p. 2.
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bolnavi 346, apți de muncă 4.316. Numărul decedaților prin înec era de 43, dintre care 16
bărbați, 26 femei, 1 copil. În toate documentele apărute în presă se amintește intervenția
promptă a autorităților, ceea ce ne face să credem că dezastrul a fost mult mare mare decât
a fost prezentat. Din amintirile d-lui Ioan Corneanu, șef de cabinet al prim secretarului Iosif
Uglar, în cimitirul de lângă pod, de pe malul stâng al Someșului, au fost înmormântați într-o
groapă comună, mai mulți înecați. Locul îngropării nu mai este azi vizibil.
Dintr-o notă informativă cu privire la situația caselor distruse de inundații la 17
mai, semnată de Gh. Lupescu și Pădureanu Florea, avem informații și despre victimele din
cartierul cuprins între străzile George Barițiu și strada Tandafirilor.
„Pe strada George Barițiu, au fost găsiți 3 morți (1 bărbat, o femeie și o fetiță de cca
3-4 ani) care au fost ridicați. Tot pe această stradă azi a fost descoperit sub dărâmături un
cadavru de femeie; pe str. Bebel nr. 6 a fost de asemenea un cadavru de femeie, pe str. Lăzarului,
a fost găsit sub dărâmături cadavrul unei femei... Pe str. Lăzarului un cetățean a scos de sub
dărâmături (lângă dâmbul Bixadului) un cadavru de copil (o fetiță) pe care a pus-o pe mal, iar
cadavrul unei femei este încă sub dărâmături. Echipa de ridicare a cadavelor a fost anunțată
pentru a se deplasa la fața locului. Pe str. George Barițiu și Lăzarului există un mare număr
de cadavre de animale (oi, viței, porci, păsări), pe câmp și în apă. Pe strada Lăzarului o femeie
accidentată la piciorul drept a fost îndrumată cu o mașină specială la punctul sanitar de la
tribunal pentru tratament. De asemenea, pe strada Engels o femeie în vărstă fiind bolnavă de
ambele picioare mai dinainte, din cauza apei care a stat în imobilul său, starea sănătății i s-a
înrăutățit și a fost trimisă cu nepotul său la punctul sanitar pentru îngrijiri60”.
În perioada 11-13 iunie 1970, Satu Mare este lovit de al doilea val de inundații. Viitura
de 702 cm de pe Someș găsește digurile refăcute. Pe râul Someș s-au continuat lucrările de
îndiguire pe ambele maluri şi anume pe malul drept până la limita cu județul Maramureş,
iar pe malul stâng până în dreptul localității Cărăşeu. Până în anul 2009 conform datelor
prezentate de S.G.A. Satu Mare îndiguirile pe râul Someș sunt de 166,418 km, regularizările
de 22,6 km, consolidări de mal 22,272 km, canale 40,2 km. Pe râul Tisa îndiguirile reprezintă
226,832 km, regularizările 51,422 km, consolidările de mal 25,178 km. Râul Crasna are
165,543 km îndiguiri, 81,475 km de regularizări, consolidări mal 11,976 km, canale 24,13
km61.
Reconstrucția după inundații
După anul 1970 au mai avut loc viituri pe râul Someş, dar nici una de proporțiile celei
din 1970, cu pagube incomparabil mai mici. Refacerea orașului după inundații a însemnat o
cheltuială enormă. Pentru mii de oameni sălile de clasă, corturile, vagoanele din Gara Satu
Mare au devenit locuințe. Sprijinul acordat de stat tuturor familiilor afectate de calamități s-a
ridicat la 113 milioane de lei, din care 70,2 milioane de lei în municipiul Satu Mare62. S-au
construit aproximativ 4.000 de apartamente în mai puțin de un an de zile, s-au dat în folosință
cartierele Solidarității, 14 Mai, Micro 14, Carpați I. (numele cartierului vine de la compania
Carpați, în semn de recunoștință pentru munca acelor oameni). Odoreul, comuna cea mai
afectată de inudații (aici 6 oameni și-au pierdut viața) devine comună model, una dintre
cele mai înghesuite așezări rurale. Se construiește pe Botizului, la Botiz, Dorolț, pe strada
Chendi, Barițiu, Argeșului, Ghica, Pionierilor, Anton Pann, acolo unde furia apelor a distrus
tot cu puțin timp în urmă. În Satu Mare au construit alături de Întreprinderea județeană
de construcții: trustul de construcții Carpați București-400 apartamente, Întreprinderea de
construcții, montaj Cluj-660 apartamente, trustul Maramureș-380 apartamente, trustul de
construcții Bihor-200 apartamente, trustul de construcții Brașov-24 apartamente la Odoreu.
60 APMSM), compartimentul juridic, apărare civilă, vol. I, nr. inv. 43, indicativ XI/2, f. 7.
61 http://www.rowater.ro/dasomes/sgasatumare/default.aspx, accesat la 30.04.2020.
62 Vasile Savinescu, Ion Maștei, op.cit., Satu Mare, 1970.
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Comisiei de sistematizare instituită prin decizia nr. 284/1970 alcătuită din Vasile
Gîta - președinte (președinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Municipiului
Satu Mare-funcție asimilată cu cea de primar al orașului), vicepreședinte-ing. Beregi Ștefan,
secretar ing. Haller Francisc îi revine rolul de a stabili cele 6 zone de construcții a cartierelor
noi, după inundații.
CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI SATU MARE
COMITETUL EXECUTIV
Decizia Nr. 250/1970
Comitetul executiv al Consiliului popular al municipiului Satu Mare,
Având în vedere necesitatea sistematizării cartierelor din zona afectată de calamitățile
naturale din luna mai 1970;
Având în vedere art. 17 din H.C.M. nr. 650 din 30 mai 1970, privind unele măsuri
de ajutorare a populației și a cooperativelor agricole de producție care au avut de suferit din
cauza calamităților naturale din luna mai 1970;
Având în vedere prevederile Decretului nr. 545/1958, privind reglementarea amplasării
construcțiilor și ale Legii nr. 32/1968 privind constatarea și sancționarea contravențiilor;
În temeiul prevederilor art. 36 lit. „j” 1968 din Legea nr. 57/1968 de organizare și
funcționare a consiliilor populare;
Decide:
Art. 1. Se stabilește în municipiul Satu Mare, pe data prezentei decizii, un număr de 6
zone de construcții după cum urmează:
a)
Zona interzisă construcțiilor de locuințe individuale, rezervată clădirilor
înalte, pe o fâșie de 60 de m. lățime pe ambele părți ale străzilor: Fabricii între linia ferată
și strada Rodnei, str. Rodnei, Lăcrimioarei, Drăganilor, Porumbeilor, 23 August, Mara,
Pionerilor, B-dul Unirii și Barițiu până la str. Odobescu.
b)
Zona construcțiilor cu P+2 nivele pe o fâșie de 40 m lățime pe ambele părți
ale străzilor: Grigore Ureche, str. Mică, Zoia Kosmodemianskaia și Teilor.
c)
Zona construcțiilor P+1 nivel pe str. Viitorului, Constructorilor,
Chendi, Argeșului, Trandafirilor și Egalității, până la intersecția acestora cu strada Zoia
Kosmodemianskaia, str. Ion Ghica, Anton Pann și Albinei până la intersecția acestora cu
str. Grigore Ureche, str. Fabricii, partea stângă de la postul transformator spre Mărtinești, iar
începând de la str. Carpați până la strada Cărămidarilor pe ambele părți.
Strada Barițiu de la str. Odobescu până la str. Lăzarului pe ambele părți, Str. Sălciilor,
Toamnei, Pologonului, Matrosov, Str. Aurel Vlaicu până la sediul CAP Someșul și str. Dara,
până la intersecția acesteia cu str. Aradului și Pietroasa, pe ambele părți Str. Theodor Speranță,
József Attila, Garofițelor, Zorilor, Tineretului și str. 9 Mai până la digul Someș. Drumul
Botizului începînd de la depozitul 1 Septembrie și până la ferma C.A.P. pe ambele părți.
d)
Zona construcțiilor cu parter pe str. Construcțiilor, Viitorului, Argeșului,
Chendi, Trandafirilor și Egalității, de la intersecția acestora cu str. Zoia Kosmodemianskaia
până la intersecția cu str. Bebel. Str. Fraternității, Ardealului și Ion Ghica, de la intersecția
acestora cu str. Grigore Ureche pînă la intersecția cu str. Panait Istrate, Str. Anton Pann de la
intersecția cu str. Grigore Ureche până la C.E.I.L., str. Panait Istrate, Doina, Barbu Lăutaru,
Emil Racoviță, Bebel pe strada dreaptă: str. Panait Cerna, Odobescu începând de la str. Panait
Cerna și Ștefan Octavian Iosif începând de la str. Toamnei; str. Brediceanu, Creangă, Arad,
Cărămidarilor, Oașului, Carpați, Gutin și Turnătorilor.
e)
Zone interzise cu desăvârșire construcțiilor de locuințe: str. Aurel Vlaicu de
la sediul C.A.P. Someșul în spre comuna Dorolț, Dara începând de la strada Pietroasa și Arad
în spre satul Dara, str. Grădinarilor, Recoltei, Prepeliței, Bibanului, Crapului, Grâușorului,
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Papurei, Dunării, Drumul Botizului pe ambele părți până la depozitul lui 1 Septembrie și
de la ferma C.A.P. spre Botiz, Ștrandului, Fabricii de la linia ferată spre Mărtinești exceptând
porțiunea de la pct. C, Orientului, Caragiale, Ceferiștilor, Bixadului, Livada, Plevnei, Al.
Vlahuță, Dealului, Șoimoșeni, Locomotivei, Mașiniștilor, Văii, Crivățului, Cezar Bolliac și
strada Lazarului pe partea dreaptă.
f)
Zonele destinate construcțiilor de blocuri de locuințe pe strada Păulești,
Cartierul Viitorului și Cartierul Someș.
Art. 2. Nerespectarea dipozițiunilor prezentei decizii constituie contravenție și se
sancționează potrivit Decretului 545/1958 și H.C.M. nr. 2490/1969.
Art. 3. Cu executatea prezentei decizii se încredințează Serviciul de Arhitectură și
Sistematizare al Consiliului popular municipal.
Satu Mare, 23 mai 1970
		Președinte,			
Secretar,
		Vasile Gîta			
Iuliu Luțaș
„Cu toate succesele obținute, populația orașului și județului mai are mult de făcut
pentru terminarea locuințelor sinistraților, pe care le-au primit fără unele servicii ca apă,
canal, căldură, etc. și aceasta nu pentru că nu am vrut să le facem, ci dimpotrivă fiindcă nu
am mai avut timp.... trebuie să facem șantier de locuințe peste tot, cu respectarea schiței de
sistematizare”, spunea Iosif Uglar la 5 ianuarie 1971, cu ocazia plenarei Comitetului municipal
al P.C.R. Satu Mare și a celei de a VII-a sesiuni ordinare a Consiliului popular al municipiului
Satu Mare63. În continuare, prezintă obiectivele ce se vor construi în anul 1971: va începe
lucrarea spitalului cu 600 de paturi, a unui nou pod peste râul Someș, va continua extinderea
conductei de apă potabilă. Dezvoltarea explozivă a orașului începută în anul 1970 continuă mai
bine de 10 ani, cu ridicarea de noi cartiere și ridicarea unui nou centru politico-administrativ
pe malul Someșului.
Încheiem această prezentare a inundațiilor din 1970 cu gândul că astfel de fenomene
trebuie privite complex atât din punct de vedere istoric, economic, demografic cât și psihologic,
fiecare cetățean purtând în suflet o poveste, o dramă trăită sau văzută.
***
Idén kereken 50 éve van annak, hogy az ország jelenkori történelmének egyik
legdrámaibb áradásai következtek be. Az 1970-es árvizek az egész ország területén jelentős
károkat és pusztításokat okoztak, de egyetlen megyét és várost sem sújtott olyan mértékben
a katasztrófa, mint Szatmárnémetit, valamint az egész Szatmár megyét. Ez az időszak igen
megpróbáltatásokkal teli periódus volt a szatmári lakosok számára, akik egy óriási civil
kurázsi és példátlan összefogás révén hősiesen állták a próbát a pusztítás sikeres leküzdéséhez.
A szocializmus idején példátlan volt az az összefogás, amellyel az egész ország Szatmárnémeti
segítségére sietett, de a nemzetközi közösség és a szomszédos országok is hamaros segítő kart
nyújtottak a helyiek számára.
Az évszázadok során a Szamos folyó, amely az ország ötödik legnagyobb folyama,
számtalan pusztítást végzett régiónkban. Gondolunk itt az 1740-es, az 1792-es, az 1855-ös
jelentősebb áradásokra, illetve az 1884 és az 1888-ban Szatmárnémeti területén bekövetkezett
árvizekre. Sok esetben a vízszint magassága 630 cm-t is elérte. Ennek tudatában, nem volt
meglepő, hogy jelentős mezőgazdasági földterületeket öntött el a víz, házakat döntött le és
egész útszakaszokat tett járhatatlanná a belváros és külváros területén. A Szamos maximális
vízszintje az utóbbi 200 évben 6,3 méter alatt stagnált, ami elvileg nem okozhatott volna
63 APMSM, compartimentul Secretariat, Lucrarea celei de a VII-a Sesiuni Ordinare a Consiliului Popular al Municipiului Satu Mare, nr. inv. 35, indicativ I/B/17, vol. 3, p. 7.
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problémát az 57 km-es gátszakasznak, mely a lakosság védelmét szolgálta, viszont 1970-ben
a Szamos vízszintje 900 cm-es magasságokat is megütött, melynek következtében a folyam
lassan, de biztosan elkezdte elhagyni a természetes medrét, országszerte áradásokat okozva.
A május 10-13. közötti időszak nagy esőzései azt eredményezték, hogy a Szamos jelentősen
túlnőtte magát. Az esők által közel 100 liter/szekundum 24 óránkénti mennyisége, illetve a
hirtelen meleg következtében elolvadt jégtakarók a hegyekben a Szamos-Tisza medencét és
a folyam régióját teljesen a feje tetejére állította. Az árvíz ténye lassan elkerülhetetlenné vált
május 12-15. között. 1970-ben az ország 39 megyéjéből 37-ben valamilyen áradás következett
be, hol kisebb, hol nagyobb mértékben. Május 20-ig közel 950 településről tudunk, ahol árvíz
volt, közel 65.000 házat pusztított el részben vagy teljes egészében a víz, az üzemi termelés
sok helyen hetekig leállt és közel 650.000 hektárnyi területet lepett el az ár. A csapadék
volumene abban az időszakban megközelítette az 1,5 milliárd köbméter víz mennyiséget a
Szamos medencében, a május 12-19. közötti időszak önmagában 600 millió köbméter víz
volument eredményezett, csapadék formájában, majd 1970. június 11-13. közötti időszakban
Szatmárnémetit eléri a második áradási hullám.
A vészharangokat és figyelmeztetéseket csak május 13-án adták ki a helyi hatóságok,
amikor is aggasztó hírek érkeztek először is a Túrról és mellékfolyóiról, ugyanis a környékbeli
településeknél, Kakáktelepnél, Avasújfalunál, Mózesfalunál, Bikszádnál, Bujánházánál,
Avasfelsőfaluban, Rózsapallagnál és Avasújvárosnál jelentősen megnőtt a vízszint. Hasonló
volt a helyzet a régi Homoród-pataknál is Bükkszoldobágynál, Alsóhomoródnál, Pácfalunál,
Ivácskónál, illetve Felsőberekszónál, Szelestyehutánál és Borválaszútnál is, ahol szintén
gondokat okozott a vízszint hirtelen megnövekedése egyik napról a másikra. A Szamos és
a Túr bár figyelemreméltó növekedésen estek át, még kontrollálható mutatókat jeleztek, a
Szamosnak 402 cm, illetve a Túrnak 226 cm volt a vízszintje május 13-án. A gondot az okozta,
hogy óráról-órára nőtt a vízszint, nagy mennyiségű iszapot is magával hozva, és ezek a baljós
jelek előrevetítették az elkerülhetetlen tragédiát. Az akkori ismeretek birtokában szinte kizárt
volt, hogy egy nagyméretű tragédiát elkerüljünk. A víz mennyisége olyan rohamos tempóban
növekedett, hogy a gátszakadás már csak órák kérdése volt, ezért lehetetlennek tűnt, hogy
1 vagy akár 1,5 méternyi sürgősségi gátat lehessen építeni ilyen rövid időn belül, így szinte
biztossá vált, hogy az ár jelentős károkat fog okozni a városnak, a megyének, illetve a két
szatmári hídnak is. Az idő szűkössége miatt szinte lehetetlen volt, hogy taktikusan esetleg
egy nagyobb mennyiségű vizet szándékos gát robbantással más irányba tereljenek, hogy
kevésbé érintettek legyenek a lakott területek a városban és környékén. Ioan Ienciu, aki
1970-ben a Szatmár megyei Néptanács Végrehajtó Bizottságának első számú alelnöke volt,
emlékirataiban kifejtette azon véleményét, hogy az árvíz elkerülésének érdekében mit kellet
volna sürgősen cselekedni. Május 13-án, körülbelül 17:00 órakor, a Szamos folyó elérte az
510 cm-es figyelmeztetési indexet, a Kolozsvári Hidrometeorológiai szektor által kiadott
tájékoztatásából az is kiderül, hogy a következő 24 órában a Szamosnak egy még nagyobb
növekedést jósoltak, egészen 700 cm-ig. Időközben a Túr folyó szintje is növekedett, két óra
elteltével 96 cm-re emelkedett és estére elérte az 518 cm-t, lassan, de biztosan meghaladva
áradási pontokat.
A Szamos két méterrel meghaladta az áradási pontját
Május 14-én reggel a Szamos elérte a 770 cm-es áradási pontot, mely egyenes módon
azt eredményezte, hogy a város némely elárasztható részét és pár házat azonnal elsodort az
árvíz. Ekkor a gátak még nem szakadtak át teljes mértékben, de ahogy teltek a percek, az órák
a helyzet egyre kritikusabbá vált. Az 57 km gátszakasz megerősítési munkálatai elkezdődtek.
Abban a pár órában ez volt az egyetlen reménysugár, hogy egy katasztrofális árvizet el tudjon
kerülni a város és megye lakossága. A gátmegerősítési munkálatokban részt vettek parasztok,
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értelmiségiek, katonák, gimnazisták, szakiskolások, hivatalnokok, szinte mindenki, aki
valamit mozdítani tudott, mivel látni lehetett, hogy egy élet munkájának a megmentése a
közös cél és érdek.
„Hamarosan munkagépek és felszerelések lepték el a partokat, rengeteg homokzsákot
próbáltak átcsoportosítani a védelmi vonalra, lassan az UNIO üzem összes műszaka ezért
dolgozott és az őket látva más munkáscsoportok/brigádok is csatlakoztak ehhez az élet-halál
harchoz, amelyet a parton kellett megvívni a készülődő áradással szemben. A kezdetleges
pánik példátlan összefogássá átalakult át, közel 30.000 lakos küzdött együtt abban a pár
órában.”
Május 14-e reggelén az UNIO gyár munkásai belekezdtek egy igen hálátlan feladatba,
egy 4 km-es szakaszon gátmegerősítési munkálatokat végeztek, melynek célja az üzemvédelem
volt. Ugyanebben az időben a megyei építészeti egységek azon dolgoztak, hogy megerősítsék
azon gátszakaszokat, amelyek a „Tricotex”, illetve a „Mondiala” varrodát védték. Szintén
ezekben az órákban az Autótelep (Autobaza) dolgozói, illetve sofőrök, traktoristák és forgalmi
rendőrök segítségére siettek a lakónegyedek polgárainak, hogy minél több homokzsákot,
beton darabokat, deszkákat, köveket, minden olyan eszközt és tárgyat a gátak megerősítésére
hordjanak, amely védelmül szolgált az árral szemben.
Pontban délben a helyiek is megkapják a baljós híreket, melyet a kolozsvári hidrológiai
állomás már korábban közölt, és az előrejelzéseik hamarosan be is következnek. Már aznap
este (május 14, 22:00 óra körül), szinte mindenhol olyan mértékben megemelkedett a Szamos
vízszintje, hogy egyes helyeken 2 méterrel haladta meg az áradási pontot, teljes egész szakaszán
pedig 1 méter fölé emelkedett a vízszint, így a város két hídjánál, a vasútinál, illetve a régi
forgalmi hídnál kritikusan veszélyessé vált a helyzet.
A Szamos maximális vízszintjét elérte már 20:00 óra körül, amikor is a szatmári
hidrológiai állomás figyelmeztetést adott ki, mivel 813 cm-el meghaladta a vízszint a
megengedett értékeket. A Szamos folyó a megye bejáratánál valóságos ijesztő látványként egy
mintegy 3.600 köbméter/szekundum sebességgel zúdult a lakosság nyakába. Ez egy olyan
vízsebesség, amellyel a Duna rendelkezik és arról ne is beszéljünk, hogy a Szamos duzzadt
állapotában néhol 15 km szélességet is magáénak tudhatott. Ilyen körülmények között a
gát több pontban is kudarcot vallott, hamarosan Berend, Szatmárudvari, Kakszentmárton,
Kak, Batiz, Atya, Pete, Daróc és Dara is víz alá került, így a municípium jobb szárnya
odaveszett, ahol mondanunk se kell fontos mezőgazdasági területek is voltak az összedőlt
házak és elárasztott utak mellet. A víz áradása azonban itt nem állt meg, hanem egy 10 méter/
szekundum, azaz egy (36 km/h) sebességgel közelített a város központja felé. Ez a mennyiségű
víz egészen május 19-ig lesz érzékelhető, mivel csak ezen a napon, olyan 17:00 körül sikerül
majd valamilyen szinten visszavenni az irányítást a Szamos felett, csökkentve a vízszintet.
Az erőfeszítések, melyet a helyi lakosság befektetett a több mint 740 ezer óra munka
alatt, valamint a számtalan hordalék anyag, amely a gátak megerősítésére lett kihordva, a
megannyis traktor és teherautó által kihordott homokzsák, kő, juta, fűrészpor és fűrészáru
csökkentett a kár mértékén, de a keletkezett pusztítás így is tragikus méretű lett. Május 14-e
éjszakáján az árvíz a város több részére is betört és a területeknek kétharmada víz alatt állt.
A legnagyobb károk az „Epopee pe Someș” című kiadvány szerint a mai „Május 14”
nevű lakónegyed környékén keletkeztek, ahol a vízszint elérte a 2 métert. Itt egyetlen egy
ház sem tudott ellenállni az árnak, ezért nem csoda, hogy az itt lakó emberekben egy olyan
traumatikus élmény keletkezett, amely életük végéig elkísérte őket. Az árvíz következtében
hamarosan a Ceramul gyár (Kerámia gyár), a téglagyárak, a bútorgyárak, az Iprofil üzem,
az I.P.L., a Szeptember 1., a mai Szolidaritás negyed környéke (Solidaritatea), a vasútállomás
és környéke, a Vízüzem, az üzemanyag raktár, 110 km hosszú transzformátor állomás,
intézmények, üzletek, iskolák, garázsok, raktárak és farmok is mind víz alá kerültek.
Teljesen víz alá került továbbá a város északi, észak-nyugati része, a főutak, a központi
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részek, a teljes állomás környéki lakótelepek, a Traian sugarút, a Grădina Populară, vagyis
a mai Kossuth Kert, a Lucaciu park, a Margaretelor utca, a Fabricii utca, a Chendi utca,
az Egalității utca, a Trandafirilor utca, a Ștefan cel Mare utca, a Ghica utca, a Lázári út, az
Argeșului utca, a Pionierilor, a Republicii (Köztársaság utca), az Arțarilor utca, az Anton
Pann utca, a Scânteii utca, az Engels utca, a Progresului utca, a Batizi út, és a Coșbuc utca
valamint az egész Kispiac környéke. Összesen kb. 171 utcát lepett el a víz, amely egy 1.062.342
négyzetméternyi területet ölelt fel.
Május 17-én a helyzet a városban és a megyében is még mindig kritikus volt. A Chendi
utca teljes egészében víz alatt állt, a vízszint közel 50 cm-en állt. Az Anton Pann utca szintén
teljes egészében víz alá került, itt a szint közel 60 cm, a Viitorului (Jövő) utca, habár 50%-a volt
már csak víz alatt, egyes pontjain a vízszint közel 80 cm-t is elérte. Szintén ebben a részben az
Albinei utca 100%-a volt ellepve vízzel, melynek magassága 70 cm volt. A Belbe utca szintén
teljes mértékben az ár áldozatául esett, itt a vízszint tragikus volt, mivel az 1 m-es magasságot
súrolta, ugyanez volt a helyzet a Doina utcán és a Teilor utcán is, ahol kicsit kontrollálhatóbb
volt a helyzet mivel, csak 70 cm-es magas volt a vízszint.
Párhuzamosan a gát megerősítési munkálatokkal, egy másik akció is folyamatban
volt éspedig a javak mentése a raktárakból, amelyek létfontosságúak voltak az elkövetkező
időszakban. Gondolok itt az élelem kimenekítésére a raktárakból, ivóvíz, üzemanyag stb.,
továbbá nagy erőfeszítéseket vittek végbe azért is, hogy a város minél tovább legyen ellátva
villanyárammal, de mint tudjuk ez végül kudarcot vallott. Példátlan összefogásról tettek
tanúbizonyságot az emberek azokban a napokban az alábbi településeken is, úgymint
Alsószoporon és Felsőszoporon, Szamosteleken, Bikszádon, Patóházán, Szatmárudvariban
és Batizon is fegyelmezett intézkedések sorozatát figyelhettük meg. Továbbá megérkeztek az
első segítségek a szomszédos megyékből is.
Az árvíz okozta csapással egyre nehezebben néznek szembe, a helyi mentő csapatok,
a kétéltű autók leterhelődnek, az emberek mindenfajta improvizált csónakokat fabrikálnak
hamarjába, míg a helikopterek nagyobb csoportokat menekítenek ki a vizekből. Ezért
este 18:00 órakor a helyi katasztrófavédelmi vezetés úgy ítélte meg, hogy megszólaltatják
a szirénákat, figyelmeztetve a lakosságot, a közelgő Szamos veszélyeire. Az éj leszálltával a
Fabricii utca és a strand felől süvítve érkezett a Szamos áradata, megkezdődött egy kimerítő
harc az árvíz ellen, a sötét éjszakában reflektorfényeket használtak, hogy megakadályozzák a
víz behatolását villanytelepre, de sajnos ez a próbálkozás sikertelen lett, a víz bejutott a központi
transzformátor részlegre, így a város villanyáram nélkül maradt. Az árvíz így még súlyosabbá
tette a körülményeket, mivel a lakosság áram nélkül maradt, a hatékonyabb védekezés ezért
megnehezedett.
Az emberek erőfeszítései azonban hősiességről tanúskodtak, mivel szembe mertek
menni a természeti csapással: „Tisztek, katonák, milicisták, tűzoltók, hazafias gárdák,
megszervezett állampolgári kollektívák, egy pillanatra sem hezitáltak és segítségnyújtásra
siettek. Helikopterek, kétéltű autók, motorcsónakok, autók, teherautók sorai azonnal
emberi életek mentésére igyekeztek. Továbbá, igen nemes gesztus volt a város azon lakóitól,
akik „szárazon” megúszták az áradást, hogy azonnal felajánlották lakhelyeiket ideiglenes
árvízkárosult szállókká, segítve azokon, akik kevésbé voltak szerencsések. Az állampolgárok
az utcákra vonultak, és amiben csak tudtak segítségükre siettek az árvízkárosultaknak,
mindenki nehéz és megpróbáltató időszakon esett át”.
Természetesen a korabeli sajtóból idézett paragrafus tartalmaz kommunista
propaganda elemeket, de tény, hogy itt nem sok köntörfalazásra volt szükség a kommunista
párt propaganda osztályától, mivel az emberekben egy valóságos civil szellem ébredése ment
végbe, persze az események grandiózussága, ahogy a korabeli sajtó leírja, ferdíthet a valóságon
és valószínű ferdített is. Azonban ez nem vesz el semmit azoktól a hősöktől, akik önzetlenül,
érdek nélkül honfitársaik segítségére igyekeztek, bármilyen úton-módon.
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Az árvízkárosultak ellátása
Az ideiglenesen elszállásoltak száma feltehetőleg több mint 20.000 személyt, vagyis
4.295 családot jelentett, akiket 33 árvízkárosult központban láttak el. A károsultak egy része
ideiglenes barakkokban lett elszállásolva az Amaci úton (44 szoba), az Ambudului utcán
(104 szoba), a Gh. Barițiu utcán (64 szoba) és a Râtului utcán (15 szoba). Egy másik része a
szerencsétlenül járt lakosoknak iskolákban és óvodákban volt ideiglenesen elhelyezve. A 2-es
számú líceumban 16 darab osztályterem volt átalakítva, ahol 32 családot, vagyis kb. 70 főt
tudtak befogadni. A 3-as számú líceumban 20 teremben állítottak fel ideiglenes szállásokat, itt
több, mint 46 családot sikerült elszállásolni, vagyis 158 személy került fedél alá. A Süketek és
Nagyothallók speciális iskolában 13 darab termet rendeztek át, itt 7 család, vagyis 31 személy
lelt átmeneti otthonra. A Mesterségek szakiskolájában (Școala Profesională de Meserii) 10
osztályterem vált átmeneti otthonná, itt 35 család (89 személy) húzhatta meg magát. Az
UNIO iskolacsoportban 14 osztálytermet alakítottak át, ebből hatot el is foglaltak, 84 család
(243 személy) lelt ezáltal ideiglenes otthonra. A 10-es Általános Iskolában 16 osztályterméből
10 termet foglaltak el az árvízkárosultak, ez 28 családot (63 személyt) jelentett. A 6-os
számú Általános Iskolában 32 termet alakítottak át, azonban ebből csak 3-at foglaltak el, ez
5 családot jelentett, mindössze 15 személyt. A 9-es számú óvodában 3 termet rendeztek át,
ebből kettőt el is foglaltak, itt 8 család (26 személy) lelt szállást azokban a sötét napokban.
Az Építészeti szakiskola (Școala de Construcții) is az események enyhítésére sietett, 11 darab
termet bocsátottak rendelkezésre, amelyből hármat igénybe is vettek, 11 család 28 tagja talált
itt átmeneti otthonra. A 7-es számú Általános Iskola is 16 darab tantermet biztosított, melyből
azonban csak kettőt foglalt el 3 család (11 személy). Az 5-ös számú általános iskolában 15
osztálytermet alakítottak át, melyből 9 használatba is került, 42 árvízkárosult család talált itt
menedéket, ez pedig 159 személyt jelentett. A Vasúti szakiskola (a mai CFR szakiskola, vagy
ahogy akkoriban hívták Școala Profesională Căi Ferate) felajánlott 6 darab osztálytermet,
amelyből hármat el is foglalt 11 család (28 személy) . A szatmári gazdasági líceum (Economic)
is rendelkezésre bocsátott 16 termet, ebből 12 be is telt ez 37 családdal (99 személy). Továbbá
az 1-es számú Általános Iskola is 13 darab teremmel járult hozzá a közös humanitárius
erőfeszítésekhez, itt talált menedékre 20 család (48 személy). Végül, de nem utolsó sorban,
a Faipari Iskola is felajánlott 6 termet, melyből 5 el is lett foglalva, itt 30 család szállásolta el
magát ideiglenesen, vagyis 99 személy.
1970. június 3-án a városban 11.341 árvízkárosultról tudunk. Ebből az 1.826 családból
5.209 személy 22 darab árvízkárosult központban volt elszállásolva, míg 913 család (6.132 fő)
családtagjaiknál, rokonoknál, barátoknál lelt menedéket.
Az állampolgárok példátlanul helyt álltak azokban a napokban, hogy megsegítsék
bajbajutott honfitársaikat, azonban nem szabad megfeledkeznünk a megyei árvíz
parancsnokságról sem, melynek fő feladata a károk mérséklése és korlátozása volt azokban az
embert próbáló órákban, napokban. Ezért nem meglepő, hogy a város több stratégiai pontján,
mint például a 3-as számú líceumnál vagy az építészeti szakiskolánál és más olyan ponton, ahol
árvízkárosultak csoportosultak, élelmet hozattak, ívóvizet osztottak és még a gyermekekre is
gondoltak, akiknek édességet is biztosítottak, próbálva enyhíteni a traumatikus élményeken.
Azt, sem szabad elfelejteni, hogy a Mondiala gyár irodai helységeiben szintén elszállásoltak
károsultakat, pontosabban 104 személy lelt itt menedéket, a gyár improvizált konyharészén
pedig elkezdtek meleg ételt készíteni az itt tartózkodó személyek számára. A katasztrófa első
négy napjában több mint 206 tonna kenyeret, 1.000 hl tejet, 85 tonna húst és felvágottakat, 60
tonna olajat, 86 tonna cukrot és 300.000 ásványvizet osztottak szét a károsultaknak.
Az emberi életek és javak mentőakciói teljes intenzitással május 15-16-17 között
zajlottak le környékünkön, amikor is több mint 4.000 családot mentettek meg, az árvíz elől.
Szintén megyénkben, közel 6.500 személyt menekítettek le a tetőkről, akiket a víz elől minél
magasabbra próbáltak menekülni, valamint még közel 9.400 család kényszerült evakuálásra,
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így több mint 37.000 személyről beszélhetünk, akiket valamilyen úton-módon meg kellet
menteni azokban a kritikus órákban. A lakosság nem feledkezett meg a mezőgazdasági
termékek és állatok kimenekítéséről sem, így több mint 73.000 szarvasmarha, 61.000 juh,
több mint 12.000 sertés és szárnyas menekült meg. Nagy csapás érte a mezőgazdaságot is,
közel 160.000 hektár földet öntött el a víz, melyből 125.000 művelhető, jó minőségű talaj volt,
több mint 42.000 hektár gabonatermény veszett oda, 3.300 hektár napraforgó termés, 1.000
hektár cukorrépa is kárba ment, 33 istálló dőlt romba, valamint több mint 7.375 hektáron
átnyúló öntözési rendszer is elpusztult az árvíz miatt. Ezek tudatában nem meglepő, hogy
a gazdasági károk toronymagasak voltak, becslések szerint akkori valutában 505, 1 millió
lejes kárról beszélhetünk kizárólag csak a mezőgazdaságban, míg a lakosság egy 258,8 milliós
kárt szenvedett el. Jelentős volt a kár az infrastruktúrában is, a városban számtalan iskola
is megrongálódott, a becsült kár összege 10.107.810 lejre emelkedik. A megyében sem volt
fényesebb a helyzet, itt egy 10.381.630 lejes kárt becsületek fel, és mindent figyelembe véve az
összeg felugrik 20.489.440 lejre. Természetesen osztálytermek teljes felszereltséggel együtt, a
bútorzat, üzemanyag, tisztítószerek, kapuk, sportszerek és didaktikai eszközök is áldozatául
estek az árvíznek, még jobban tetőzve az amúgy is jelentős anyagi károkat.
Hőstettek
Kiemelkedő jelentőségűek azok a hősies cselekedetek, amelyek a lakosságot jellemezték
azokban a napokban. A korabeli sajtóban, gondolok itt a Szatmári krónikára (Cronica
Sătmăreană), olvashatunk bizonyos „hőstettekekről”. Egyik lapszámban olvashatunk Szabó
I.-nek, a Mondiala gyár egyik munkásának áldozatkészségéről, aki traktorjával és az ehhez
hozzácsatolt utánfutójával két és fél napon keresztül, szinte pihenés nélkül, 1.5 méteres vízből
több mint 300 embert menekített meg. A helikopterek egységei is hősies magatartásukról
tettek tanúbizonyságot, úgy mint Tănase Gheorghe, Ivancea Zaharia, Macovei Iordache
őrnagyok, Radu Anghel fedélzeti technikus, Balica Viorel őrnagy, Lungu Constantin és Popa
Dumitru közkatonák, valamint Blaga Florin, aki a milícia/szekuritáté tagja volt. Blaga Florin
látva, hogy az ár szembesodrása miatt hajóval az állomás megközelíthetetlen, elhatározta,
hogy úszva tesz meg egy 150 m-es távot, megmentve így egy gyerekcsoportot, akik közül a
legkisebb 6 hónapos volt, míg a legidősebb még nem múlt 8 éves.
Két fiatalember, Gheorghe Nicoară és Cornel Simonca, szintén bravúros hőstettet
vittek véghez, ugyanis közel 30 gyereket mentettek meg a biztos fulladástól. Bodó Ferenc
kreatív módon, két traktorgumival mentette meg egy Bálint nevű ember életét, valamint
a I.A.S daróci tömbház lakosait is. Szász Gábor a Chendi utca 112. szám alatt hajtott végre
magán mentőakciót, amikor sikeresen megmentette Orosz Zoltán, Petru Crețu és Weiss
Endre családját, azaz 13 személy életét.
Hőstettekről tettek tanúbizonyságot a szatmári lakosok az állomás környéki
utcákon is, ahol a vízszint közel 2 méter magasságokat súrolt. Itt Pavel Pașca, a szatmári
tűzoltóegység tagja, Gheorghe Tudor, Nicolae Gherghinescu, I. Varna tűzoltók, valamint
Constantin Clim és Eugen Bârnea közkatonák csónakkal járőröztek az elárasztott utcákon.
„Az összeomlott házakból lassan, de biztosan kerültek elő nők, asszonyok, gyermekek, akiket
nagy nehézségekkel sikerült elszállítani a menedékhelyekre. Két nap és két éjszaka alatt,
emberfeletti erőkkel keresték az áldozatul esetteket, átellenőrizve minden házat, romot és
így sikeresen megmentve 580 emberi életet.”Azokban a napokban számtalan hős született
Szatmárnémetiben, bár sokan közülük mindörökké ismeretlenek maradtak a nyilvánosság
számára. A sajtó természetesen gondoskodott a lelkesítésről a fenti hőstettek ismertetésével,
de tény és való, hogy a kommunista propaganda mellet valóban nagyméretű szolidaritás
jelentkezett a szatmári lakosok szívében, akik ahogy csak tudtak, segíteni próbáltak a
bajbajutottakon.
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A gyerekek hőstettei sem maradtak jutalom nélkül, az árvíz után pár hónappal
Bukarestben az Úttörők Palotájában (Palatul Pionerilor) a francia René Vincent, aki az
akkori nemzetközi gyerekmozgalom elnöke volt, díjban részesítette a fiatalokat végrehajtott
tetteikért, amely által rengeteg életet sikerült megmenteniük. A díjazott gyerekek között
három szatmári fiatal is volt, Tișe Gheorghe, a 9-es számú Általános Iskola tanulója egy
úttörőcsapatot szervezett, akik segítettek az élelem és ivóvíz kiosztásában és az elszigetelésben
maradottakhoz való eljutáshoz. Ennek a csapatnak a tagja volt a szintén VII. osztályos Bone
Gheorghe is, valamint a VI. osztályos Vasil Octavian Isaki, aki, habár még igen zsenge korú
volt, az emberi életek mentését részesítette előnyben mindenekfelett. Továbbá kitüntetésben
részesült még Ion Domșa VI. osztályos tanuló Tövistől, Pascu Ieronim VII. osztályos diák
Segesvárról, Munteanu Daniel VI. osztályos diák Fehér megyéből, Rusu Mihai VI. osztályos
és Rusu Vasile V. osztályos diákok Désházáról.
A szatmári ifjak 30 fős brigádokba verődtek össze, akik, amit lehetett megmentettek
az utcákról és a nagy üzemekből, gyárakból. Fontos szerepet töltöttek be a mentés során a
szatmári kajakozó sportolók, akik minden veszéllyel szembemenve többször is átszelték a
vizet, hogy pontos utasításokat adjanak a mentőhelikoptereknek és kétéltű autóknak, akik
aztán akcióba lendültek, hogy további életeket mentsenek. Fontos még itt megemlíteni, hogy
számtalan diákcsoport verődött össze a Mihai Eminescu líceumból és a 2-es számú líceumból
is, akik szintén jeleskedtek a javak és emberi életek megmentésében, a víz visszahúzódásával
pedig segítettek a város kitakarításában és a rend visszaállításában.
Segélycsomagok a szatmáriak számra
Az árvíz híre futótűzszerűen terjedt az egész országban és a határon túl is. Habár
az ország szinte minden pontján valamiféle áradás következett be, sehol sem volt olyan
katasztrofálisan tragikus a helyzet, mint Szatmárnémetiben és a megyében. A segítség hamar
érkezett Váradról, Aradról, Temesvárról, Zilahról, Károlyból, Nagybányáról és Tasnádról. A
katonai teherautó-konvoj Nagykárolyból kenyeret, ivóvizet, élelmet hozott, melyet gyorsan
elkezdtek szétosztani a városban és környékén. Olyan eset is volt, ahol a lakosok motorról
vagy hátizsákokból osztották szét az élelmet azoknak, akiknek mindenüket elsodorta az ár.
Országos szinten egy példátlan szolidaritás veszi kezdetét „Mi bukarestiek, veletek
vagyunk”, olvasható volt számtalan teherautón, amely az országból érkezett Szatmárra. A „Május
1.” üzem munkásainak a bukaresti III-as szektor lakói rengeteg ruhaneműt adományoztak,
3.010 darab férfiruhát, 12.438 darab ruhaneműt nőknek, 21. 137 darabot gyerekeknek, 4.961
pár lábbelit, 48 takarót és több mint 4.400 darab játékot is küldtek az árvízkárosult gyerekek
számára. Ilyen segélycsomagok az ország minden pontjából érkeztek Szatmárnémetibe,
május 25-én jött egy segélycsomag Temesvárról, szintén aznap érkezett egy másik szállítmány
Bukarest I-es számú körzetéből (15 nagy teherautó és egy mikrobusz), ahonnan 30 személy
elhelyezésére alkalmas barakkokat kaptak a rászorulók. A Krassó-Szörény megyéből érkezett
35 teherautó az „Anina” bányászok adományát szállította a szatmáriaknak és még sok más
ehhez hasonló szállítmány érkezett a városba azokban a napokban. Az adományokból több
mint 7.000.000 tonna élelem folyt be, valamint egyéb létszükségleti kellékek, ruhaneműk 4,3
millió lej értékben, illetve 1 millió lej értékű gyógyszer is érkezett, valamint 500 darab sátor és
651 barakk is.
Fontos megemlíteni azt a tényt is, hogy a város több pontján átalakított teherautókból
úgynevezett mozgó boltokat állítottak fel, és ezeknek az egységeknek az volt a feladata, hogy
élelemmel és ivóvízzel lássák el a lakosságot. Ezek a kamionok folyamatosan járőröztek az
utcákon, igyekeztek kiszolgálni a rászorulókat. Azt is meg kell említeni, hogy a „Scânteia
Tineretului” napilap szerint több mint 1.000 gyerek kapott szállást a Kommunista Párt Megyei
Bizottságának Központjában, továbbá a városban 25 darab segélypont is fel volt állítva, ahová
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a lakosság bátran fordulhatott élelemért és ivóvízért. Dicséretre méltó volt a katonaság
szerepe is, mivel a legkritikusabb napokban a város 72 pontján több mint 600.000 liter vizet
osztottak szét naponta, így biztosítva a fejenkénti akár 7-8 l ivóvizet a bajba jutott lakosoknak.
Ugyanakkor a Spitz nagykárolyi farm alkalmazottai, Gheorghe Alxenadru Viteaz, Vasile
Abrihan és Florica Lungu is segélyszállítmányt küldött Szatmár városának, ők tojást, szappant,
kenyeret és nagy mennyiségű szalonnát adományoztak a bajba jutottaknak.
A nemzetközi segítség sem késlekedett, elsők között a Bolgár Vöröskereszt sietett
megyénk és városunk segítségére, akik jelentős mennyiségű orvosságot, ruhaneműt,
élelmiszert küldtek adományba. A spanyol kormány egy 43.000 amerikai dolláros segély
nyújtott át, VI. Pál pápa is 10.000 amerikai dollárral járult hozzá a károk enyhítéséhez, a
Kínai Népköztársaságból pedig 1.000.000 jüan érkezett. Az „Air France” francia légitársaság
felajánlotta Románia számára, hogy az összes Dél-Amerikából induló járatát átcsoportosítja,
így ha szükséges, élelmet és fontos gyógyszereket szállíthatnak légi úton ezáltal sürgősen az
ország területére.
Ugyanakkor segítség érkezett Görögországból, Olaszországból, Londonból,
Libanonból, Izraelből, Svájcból, Hollandiából és végül, de nem utolsó sorban a skandináv
Norvégiából is. Szatmárnémetibe érkezett két ivóvíz-szűrőállomás az NDK (Német
Demokratikus Köztársaság) Vöröskereszt szervezetétől, továbbá hoztak még áramfejlesztő
generátorokat, és mivel a város hamar villanyáram nélkül maradt már az áradás korai
szakaszában, így ez hatalmas segítség volt. Az NDK-ból érkezett még 48 darab motorcsónak,
amely igen hasznosnak bizonyult az utómunkálatok során, valamint jelentős pénzadományok
is befolytak, többek között a francia kormány 50.000 frankot, Kanada 25.000 kanadai dollárt,
az U.N.I.C.E.F 15.000 amerikai dollárt adományozott. Az U.N.E.S.C.O még azt is felajánlotta,
hogy újjáépítésük után didaktikai eszközökkel látja el az árvíz által elpusztított osztálytermeket,
melynek összértéke 100.000 amerikai dollárt tesz ki és még további 2 millió dollárt ajánlott fel
élelmezési célokra is.
Nicolae Ceaușescu Szatmárnémetibe való látogatása
Szatmárnémeti súlyos árvízproblémája magas rangú politika figyelmet követelt
magának országos szinten. A nemzetközi segítség mellet hamarosan a Román Kommunista
Párt legfontosabb emberei is tiszteletüket teszik Szatmárnémetiben. Nicolae Ceaușescu,
Gheorghe Pană, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Fazekaș Janos és Iosif Banc Erdélybe látogatnak,
ahol szemügyre veszik az országos szinten bekövetkezett áradások súlyosságát. Helikopterrel
indultak Marosvásárhelyről május 16-án, reggel 7:30 kor és az elsődleges cél nem más lesz,
mint a Szamos völgyének és magának a Szamos folyónak a megfigyelése.
Dési látogatása után, május 16-án Nicolae Ceaușescu a Szamos vonalát követve
Szatmárnémetibe látogatott. Ekkor azonban már a Szamos vonala olyan deformált volt a nagy
mennyiségű áradások miatt, hogy szinte semmilyen módon nem lehetett felismerni az eredeti
völgyét. Az ország akkori első számú emberének érkezése nagy reménysugarakat táplált a
Szatmáriakban, remélték, hogy minden jóra fordul és segítséget fognak kapni a legfelsőbb
vezetéstől is. Mivel a telekommunikációs csatornák az árvíz miatt elhaltak, az hogy Nicolae
Ceaușescu Szatmárra érkezik, csak péntek este, május 15-én tudódott ki, de onnantól kezdve
futótűzként terjedt a hír. A pártfőtitkár érkezése jelentős lélektani infúzióként is szolgált a
helyiek számára, sokkal lelkesebben dolgoztak a mentőakciók során.
Megérkezésekor Nicolae Ceaușescu ad hoc módon azonnal Szatmárnémeti egyik
leginkább árvíz sújtotta területére látogatott, következő útja a törvényszékre vezetett, ahol
meglátogatta a már orvosi ellátásban részesült közel 140 idősebb lakost és gyereket. A
pártfőtitkár rövid látogatása után, Uglár József, a helyi kommunista párttitkár, felvázolja a
kialakult helyzetet, megemlítve a sürgős óvintézkedéseket is. Jelentéséből, melyet a sajtó még
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aznap ismertetett, kiderül, hogy több mint 24 szatmári települést szinte teljes mértékben
ellepett a víz, a város kétharmada áldozatul esett a Szamos áradásának, közel 120 bárka,
kétéltű autók, 300 teherautó, több mint 100 traktor és számtalan helikopter, valamint emberi
segítség hozzájárult ahhoz, hogy gyors iramban kimenekítsenek 4.000 lakost. A helikopterek
több mint 500 személy életét mentették meg 24 óra leforgása alatt, a mentőakciók során
természetesen a gyerekek és a nők élveztek elsőbbséget. A helyzet felmérése után Ceaușescu a
szintén árvíz sújtotta, de sokkal kisebb károkat szenvedett Nagyváradra utazott.
Számtalan sajtócikk jelent meg a magas rangú politikai látogatással kapcsolatosan,
amely kvázi motiválta a helyi lakosságot, hogy még nagyobb erőfeszítésekkel dolgozzanak
azon, hogy az élet minél hamarabb visszatérhessen a megszokott kerékvágásba. Ennek
következtében a kommunista párton belül is megfigyelhető volt a szolidaritás az
árvízkárosultakkal szemben, akik felajánlották egy havi fizetésüket a károsultak megsegítésére,
mely döntésükről május 18-án nyilatkozat is született. Erre a kezdeményezésre az ország egyéb
részein is felfigyeltek, így nem meglepő, hogy Bukarest kezdeményezte az úgynevezett „CEC2000” bankszámlaszám indítását, melynek célja az, volt, hogy országszerte adományokat
gyűjtsenek, és országos szinten szétosszák azokat az árvízkárosultak között. Szép gesztus volt
a 3-as és a 2-es számú líceum XII-A., illetve H. osztályos diákok részéről, hogy felajánlották
összegyűjtött osztálypénzüket az árvízkárosultak megsegítésére. Példájukat hamarosan a
megyében sokan mások is követték, mivel egy megközelítőleg 4,2 millió lejnyi adomány gyűlt
össze a rászorulók megsegítésére.
Az árvíz előtti élet újraindítása és az áldozatokról való megemlékezések
Szinte rekordidő alatt, de már pár nappal az árvíz bekövetkezte után, egyes szatmári
üzemben visszaálltak a munkások dolgozni. Így történt az UNIO gyárban, a „Május 1.”,
üzemben és a Texar vállalatnál is. Néhány Nagykárolyból, Nagybányáról és Váradról érkező
villamosmérnök segítségével sikeresen visszaállították a telekommunikációs szállakat a
városban és hamarosan pár villanyvezeték vonal is ismét működésbe lépett. Továbbá átadták
ismét a forgalomnak a Szatmár - Nagybánya közötti útvonalat, illetve néhány vasútvonal
is használhatóvá vált Szatmár és a környékbeli települések között. Egyes falvakban és
településeken, mint például Mezőpetri, Mezőfény, Pér, Szaniszló, Krasznabéltek, Erdőd,
Nagymadarász, Szatmárhegy, Szakasz, Avasújváros, Érendréd és még stb. újraindították
tevékenységeiket a mezőgazdasági kollektívák, így biztosítva a lakosságnak közel 34 tonna
élelmet (tejtermékeket, húst, zöldségeket és kenyeret).
Mint már korábban említettük, a város számára legfontosabb volt az elektromos áram
visszanyerése, amely már május 19-e után zavartalanul működött, azonban emellett fontos
volt a lakosság számára a földgázszolgáltatás visszaállítása is, valamint az ivóvízrendszer
renoválása. Az egészségügyi állapotok konszolidálását sem volt szabad figyelmen kívül
hagyni, így elkezdődhetett a lakosság kötelező védőoltással való ellátása, főként gombák ellen.
Közel 30.000 lakos kapott azokban a napokban védőoltást, az orvosi segítség Bihar megyéből
érkezett, ahonnan 4 orvost, 25 asszisztenst, 25 mentőautót küldtek, valamint rengeteg kötszert,
fertőtlenítőszert, gyógyszereket és elsősegélycsomagokat hoztak magukkal. A betegek és
sérültek megfelelő ellátása érdekében a város három pontján katonai táborkórházakat állítottak
fel. Az első ilyen rögtönzött, 600 ágyas kórház a mai Magnólia utcán volt, a második katonai
táborkórház, főként epidemiológiai problémák elhárítása végett, 13 órával dr. Laurențiu
Dragomirescu érkezése után és vezénylete alatt lépett működésbe és közel 900 ember ellátását
tudta biztosítani. A harmadik, 150 férőhelyes kórházat az akkori Szamos lakónegyed végén
hozták létre, felszerelve azt korszerű orvosi gépekkel és szakemberekkel.
Az erőfeszítések, megelőzési munkálatok és figyelmeztetések ellenére egy ilyen
mértékű tragédiával szemben szinte lehetetlen volt, hogy az anyagi károk felmérésével pontot
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tehessünk a történet végére. Az 1970-es árvíz sajnos számtalan emberi életet is követelt,
melynek pontos száma a mai napig tisztázatlan, mivel az árvízkezelési főparancsnokság
adatai és bevallásai azokban a napokban a tragédia mérete és intenzitása miatt kaotikusak
és pontatlanok, helyenként pedig egyenesen ellentmondásosak. A Scânteia Tineretului helyi
román nyelvű ifjúsági napilap 46 áldozatról tudósít, a halottak között találunk 4 gyereket,
illetve 27 idősebb állampolgárt. Ez a szám azonban valószínűleg túl alacsony, Ioan Ienciu
szerint valójában az áldozatok száma 57 személyre tehető. Jelentésében, melyben beszámol
a keletkezett károkról, azt írja, hogy a víz visszahúzódásával még kerülnek elő holttestek,
így a halálos áldozatok száma akár 73 főre is tehető. Azonban, véleményünk szerint, ez
az adat sem felel meg a valóságnak, a sajtó a kapott utasítások szerint, dicshimnuszokat
zengett azokban a napokban a hatóságok profizmusáról és a gyors beavatkozásokról, így
ez arra enged következtetni bennünket, hogy a valódi halálozási adatok sokkal nagyobbak
lehettek, mint a bevallottak. Erről árulkodnak ugyanis a Szatmár Megyei Néptanács május
29-én közölt adatai, melyek beszámolnak az árvízkárosultak helyzetéről. A Néptanács adatai
szerint összességében 11.341 személy lett árvízkárosult, melyből 3.209 férfi, 3.484 nő, 4.648
gyerek, közülük 346 beteg, munkaképes lakos pedig 4.316 fő. A végére maradt a 43 haláleset,
melyből 16 férfi, 26 nő és egy gyermek volt. Már itt megfigyelhető egy esetleges potenciális
ferdítése a valóságnak, mivel annak idején, május 19-én a Scânteia, nagyobb számot közölt.
Ugyanakkor azt is meg kell állapítani, hogy nagy kavarodások és ellentmondások vannak,
amikor megyei, illetve városi szinten közölnek adatokat az illetékes szakemberek és szervek
a történt eseményekről. Gyanúra ad okot az is, hogy sok anyakönyvi kivonatot, s a bennük
szereplő halálozási okokat mai napig sem engedélyezik a levéltárak kutatni a téma kényessége
miatt.
Összefoglalva az elmondottakat, a ferdített adatok sem akkor, sem ma nem enyhítették
azoknak az embereknek a fájdalmát, akiknek egy élet munkáját vitte el az árvíz, arról nem
is beszélve, hogy az elhalálozások mellett, amelyek természetesen a legnagyobb veszteségek
voltak, milyen mély pszichológiai és traumatológiai nyomokat hagyott egyes emberek
életében az 1970. május 14-i árvíz, amely kegyetlenül sújtott le Szatmárnémetire és a megyére
egyaránt.
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Anexa
Fotografiile prezentate fac parte din colecția Gheorghe Iancu a Muzeului Județean Satu
Mare și Colecția particulară Ioan Ienciu, aparținând doamnei dr. Luminița Ardelean

Armata, gărzile patriotice, muncitorii din întreprinderi
s-au retras din fața puhoaielor / A hadsereg, a hazafias
gárdák, a gyári munkások visszavonulót fújtak az özönnel
szemben

Apele Someșului cresc. Vedere de pe malul stâng / A Szamos vízszintje egyre növekedett, a balszárnyról való kilátás

Acțiune de întărire a digurilor la Cucu-Mărtinești / Gátmegerősítési munkálatok, Kakszentmárton - Kak falva
környéken

Militari întărind digul în zona Cucu-Mărtinești / Katonák
erősitik a gátakat Kakszentmárton - Kak falva környéken
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Iosif Uglar, 14 mai ora 12, în zona ștrandului vechi care era
deja inundat înainte de a se rupe digul / Uglár József, május
14, 12 óra körül, szemügyre veszi a már áradó Szamost,
még a gátszakadás előtt

Vedere generală a inundației, în partea stângă jos Fabrica
23 August, în partea de sus Întreprinderea de Industrializare a lemnului și Fabrica de butoaie. Fotografia face parte
din colecția particulară Ioan Ienciu, aparținând familiei
Ardelean / Légifelvétel az áradásról, a bal oldalon a fotó alján látható a 23 Augusztus gyár, a felső részen pedig látható
a hordógyár. Jelen fotó Ioan Ienciu magán gyűjteményéből
származik, amely az Ardelean család tulajdonjoga

Centrul orașului în ziua de 14 mai ora 6 dimineața /
A városközpont, május 14 hajnali 6 órakor

Bulevardul Eliberării în dimineața zilei de 15 mai 1970 /
Az Eliberării sugárút, 1970 május 15 reggelén
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Bulevardul Eliberării inundat, în fața sediului PCR / Az
Eliberării sugárút víz alatt, a Román Kommunista Párt
székházánál

Case distruse de pe strada Anton Pann intersecția cu Grigore Ureche / Romba dőlt házak az Anton Pann (régi Határ
utca) utca kereszteződésében a Grigore Ureche utcával (régi
Szentvér utca)

Eleva Dorina Șoncodi, refugiată în podul casei, este salvată
de voluntary / Șoncodi Dorina megmentése az önkéntesek
által, kik a ház padlásáról hozták le a diáklányt

Acțiune de salvare pe strada Arțarilor (azi strada 1 Decembrie 1918) / Mentőakciók az Arțarilor (régi Juharfa) utcán,
ma 1918 december 1. utca
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Dâmbul Bixadului din Satu Mare afectat de inundații / Az
árvíz által sújtott bikszádi domb, Szatmár megye

Corturi pentru sinistrați / Sátrak felállítása az árvíz károsultaknak

Interior de cort pentru sinistrați / Sátorbelső, az árvízkárosultak számára

Oameni cu agoniseala de o viață se retrag din fața urgiei
/ Az emberek fájdalom teli menekülése a közelgő vész elől
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Se împart ajutoare pe strada Ștefan cel Mare / Segélyeket
osztanak ki a Ștefan cel Mare utcán (egykori Kazinczy utca)

Oameni salvați de pe acoperișul școlii generale nr. 6, strada
Viitorului / Állampolgárok mentése a 6-os számú Általános
Iskola tetőjéről, Viitorului (Jövő) utca

Se descarcă ajutoare pentru sinistrați în centrul orașului /
Segélycsomagokat pakolnak le az árvízkárosultak számára

Strada Anton Pann inundată / Ellepte az árvíz az Anton
Pann utcát (egykori Határ utca)
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Strada Avram Iancu inundată / A Teleki utca víz alatt

Strada Ștefan cel Mare / Ștefan cel Mare (egykori Kazinczy)
utca

Pentru familiile sinistrate se construiesc provizoriu
camere-barăci. În fotografie aspecte de pe strada Gh.
Barițiu / Ideiglenes barakkok építése az árvízkárosult családok részére, a Gh. Barițiu utcán (egykori Tiszaújlaki utca)

Împărțirea Foii Volante, publicație apărută în 16 mai 1970
/ Szórólapok szétosztása, megjelenési ideje 1970 május 16
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Foaie volantă editată în 16 mai 1970 de Comandamentul Județean Satu Mare pentru
apărarea împotriva inundațiilor / Szórólap szerkesztése, 1970 május 16-án, a Szatmár
megyei árvíz megelőzési és védekezési parancsnokság által

Mihaela Sălceanu
Muzeul Județean Satu Mare, RO
ela_1975@yahoo.com
Lőrincz Norbert
Muzeul Județean Satu Mare, RO
lorinczn9@gmail.com
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STATUIA LUI EMANUIL GOJDU ÎN ORAȘUL DE PE CRIȘ.
ISTORICUL UNUI MONUMENT DE FOR PUBLIC
Cristina Liana PUȘCAȘ
Abstract: The statue of the great Romanian patron, Emanuil Gojdu struggled to find its place
in the city by Crisul Repede, where he was born on 9th February 1802. From 1978, the year
the decision was taken to enact a statuary composition dedicated to the brilliant lawyer Gojdu,
until 1988, and by the time the statue was erected in Oradea in Victory Square, now Unification
Square, a decade had passed. On the 5th October 2019, during the celebrations dedicated to the
centennial of the Emanuil Gojdu National College, the sculptured piece was reinstated in the
1st December Park, in the vicinity of the prestigious educational institution, just as its teachers
desired since 1979.
Keywords: Emanuil Gojdu, statue, lawyer, Oradea, centenary
Emanuil Gojdu are origini aromâne, familia sa, negustori înstăriţi, fiind originară din
oraşul Moscopole, Macedonia (sudul Albaniei de azi). Moscopole era un important centru
comerial, de tranzit între Apus și Răsărit. În zilele sale de glorie (anii 1760) a avut o populație
de peste 60.000 de locuitori, fiind al doilea mare oraș balcanic, după Constantinopol: „Valuri
de aur curg în această cetate. Belșugul așa de mare, încât se spune că femeile purtau pantofi
împodobiți cu «fluturi și mahmudele». Se zice că erau aurite până și mânerele măturilor”1. Era
o raritate, pentru acel secol XVIII, ca un oraș să aibă atât de numeroase școli, spitale, șosele și
chiar și o instituție de învățământ superior - „Academia Nouă”. La Moscopole a funcționat și
prima tipografie din Balcani.
În anul 1788, Moscopole a fost complet distrus de atacul armatei otomane conduse de
Ali, Pașa din Ianina (Grecia). Prigoniți de musulmani, macedoromânii „au escaladat în triste
cortegii de bejenari munții Balcani, revărsându-se în Nordul Dunării, în Ungaria, Galiția și
Polonia”2. Familia Gojdu s-a așezat mai întâi în Polonia, apoi a coborât în Ungaria, unde
s-a stabilit în Miskolc, aici poposind și familia viitorului Mitropolit al Transilvaniei, Andrei
Șaguna. O ramură a familiei Gojdu a trecut Dunărea, în județul Alba, iar o altă ramură s-a
așezat în ținuturile Bihariei, la Oradea3.
Emanuil Gojdu s-a născut pe data de 9 februarie 18024, în Oradea, în casa de la nr. 1
de pe actuala stradă Traian Moșoiu. Mai exact sunt două imobile, la numerele 1 și 3, ridicate,
pe la mijlocul secolului al XVIII-lea, în stil baroc rustic5. Casa de la nr. 3 a fost, în secolul al
XIX-lea, proprietatea Fundației Gojdu. Tatăl lui Emanuil, Atanasie (d. 1821), a fost trecut
în matricola botezaților de la Parohia ortodoxă română din Oradea, cu numele de familie
1
2
3
4
5

Maria Berényi, Viața și activitatea lui Emanuil Gojdu 1802-1870, Giula, 2002, p. 6.
Aurel Tripon, Monografia Almanah a Crişanei, judeţul Bihor, Tipografia Diecezană, Oradea, 1936, p. 317.
Teodor Neș, Oameni din Bihor 1848-1918, Ediția a II-a, Biblioteca Revistei Familia, Oradea, 2006, p. 86.
Emanuil Gozsdu, în „Familia”, nr. 6, din 25 februarie - 9 martie 1866, Anul II, Pesta, p. 1.
Liviu Borcea, Memoria caselor, Ed. Arca, Oradea, 2003, p. 45.
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Popovici și numai în matricola morților i s-a adăugat numele de Gojdu6. Mama lui Emanuil
Gojdu a fost Ana Poynar de Craidorolţ7 (n. 1779 - d. 1816), fiica lui Dimitrie Poynar, mare
comerciant. Căsătoria lor a fost binecuvântată cu șase băieți: Dumitru, Emanuil, Ioan, Simion,
Vasile și Gheorghe8.
Biografa lui Gojdu amintește că „tânărul Emanuil Gojdu şi-a petrecut copilăria în
oraşul natal, împreună cu ceilalţi cinci fraţi ai săi. A început să înveţe carte la şcoala primară
ortodoxă românească din Oradea, continuând Gimnaziul Superior Premontori tot acolo”9.
În anul şcolar 1819/20, Gojdu a absolvit Liceul catolic din Eger10. Tânărul și-a continuat
studiile, între anii 1820-1821, la Academia de Drept din Oradea, apoi din 1821 până în
1822, la Academia de Drept din Pojon (Bratislava), ca în anul 1924 să-și obțină diploma la
Universitatea din Pesta.
După absolvirea Academiei de Drept s-a stabilit în Pesta11, unde, timp de trei ani, a
fost avocat stagiar la biroul avocațial al poetului sârbo-maghiar Vitkovics Mihály12. Gojdu și-a
deschis propriul birou de avocat și, în scurt timp, a devenit o autoritate juridică recunoscută
în Ungaria, mai ales în cauzele criminale. Rechizitoriile, ca și pledoariile sale erau publicate
și propuse ca model studenților de la universitățile din Pesta și Pojon. „Gojdu a fost şi
primul jurist care, în 1827, a înlocuit limba latină cu cea maghiară în intentarea acţiunilor
judecătoreşti din Pesta şi Buda, asigurându-şi prin aceasta un loc aparte în istoria justiţiei
din Ungaria, dând astfel semnalul reformării justiţiei maghiare. Este un lucru interesant că
tocmai un român a luptat pentru introducerea limbii maghiare în justiţie fapt care, în acea
vreme, a fost de-a dreptul şocant”13, menționează Maria Berényi.
În anul 1861, pentru câteva luni, a ocupat funcția de Comite suprem (prefect) al
județului Caraș. Numirea i-a adus şi calitatea de membru al Casei Magnaților, forul suprem
al Parlamentului maghiar. În calitate de prefect, a decretat limba română ca limbă oficială a
comitatului Caraş și a numit ca funcționari o serie de români. În același timp, a încercat să
înființeze un liceu românesc la Lugoj. În noiembrie 1861, a demisionat, refuzând să execute
„fără nicio observație dispozițiile” cancelarului Aulic al Ungariei. Între 1866-1868, a ocupat
funcția de deputat al circumscripției electorale Tinca (Bihor), iar în 1869 a fost numit consilier
la Curtea Supremă (Curtea de Casație) a Ungariei. Dezamăgit de viața politică, s-a retras
activând pe plan economic.
Spiritul negustoresc al familiei sale i s-a transmis şi tânărului avocat care, în timp,
reuşeşte să acumuleze o avere impresionantă, devenind unul dintre cei mai înstăriţi oameni
din Budapesta. Gojdu era convins că numai prin progres material se poate asigura și progresul
cultural. Astfel, cele două mori cu aburi la care era proprietar, acțiunile în bănci, terenurile
și casele au fost puse toate în slujba „națiunii române”, încă din timpul vieții, oferind burse
tinerilor români. Averea sa, care va fi gestionată de Fundația ce îi va purta numele, va ajunge,
în 1911, să fie echivalentul a 2,5 tone aur fin.
A sprijinit financiar prima revistă românească tipărită în capitala Ungariei, de către
Zaharia Carcalehi, cu titlul „Biblioteca românească”. De asemenea, l-a ajutat pe Ștefan Neagoe,
învățător în Buda, la tipărirea „Calendariului românescu”. A fost membru fondator al ASTREI
(Asociația Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român), întemeiată
în 1861 şi condusă de prietenul său, Mitropolitul Transilvaniei Andrei Şaguna, aromân și el.
6 Teodor Neș, op. cit., p. 86.
7 Ibidem.
8 Maria Berényi, op. cit., p. 11.
9 Ibidem.
10 Ibidem.
11 Ioan Cavaler de Pușcariu, Notițe despre întâmplările contemporane, Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, Sibiu,
1913, p. 164.
12 Teodor Neș, op. cit., p. 89.
13 Maria Berényi, Moştenirea lui Gojdu în oglinda presei române şi maghiare (1995-2005), Budapesta, 2005, p. 10.
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Gojdu s-a numărat printre membrii fondatori ai Şcolii de arte şi meserii din Pesta, inaugurată
în 1846, care, la 1871, a devenit Universitatea Tehnică Regală Maghiară (Politehnica). În
anul 1842, în cadrul comunităţii ortodoxe din Pesta, a iniţiat o subscripţie pentru a sprijini
refacerea Catedralei din Velenţa, distrusă în urma incendiului devastator din 1836.
Neavând urmași, și-a lăsat averea sa „națiunii române”, fiind administrată de Fundația
„Emanuil Gojdu”, cu un program stabilit până în anul 2071. „Ca fiu credincios al bisericii
mele laud Dumnezeirea, căci m-a creat Român; iubirea ce am către națiunea mea, neîncetat
mă îmboldește a stărui în faptă, ca încă și după moarte să erump de sub gliile mormântului
spre a putea fi pururea în sânul națiunii mele”14, spunea Gojdu. Conducerea Fundației a fost
încredințată unei Reprezentanțe, cu sediul la Sibiu, din cadrul căreia făceau parte ierarhi ai
Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania, dar și aleși mireni. Din veniturile Fundației au
fost acordate 10.766 de burse elevilor și studenților ortodocși din Transilvania și Ungaria.
Printre bursierii „Gojdu” s-au aflat: Traian Vuia, Octavian Goga, Teodor Neş, Victor Babeş,
Constantin Daicoviciu, Ioan Lupaş, Silviu Dragomir și chiar și Petru Groza.
Gojdu și-a redactat testamentul pe 4 noiembrie 1869, în fața unor martori care nu
i-au cunoscut cuprinsul. Conținutul a fost făcut public abia în ziua morții, 3 februarie 187015.
Cel mai important punct este al șaptelea: „Întreagă averea mea, o las în întregul ei acelei părţi
a naţiunei române din Ungaria şi Transilvania, care se ţine de legea răsăriteană ortodoxă.
Din lăsămîntul acesta voiesc să se constituie o fundaţiune permanentă, care va purta numele
«Fundaţiunea Gozsdu», [și va acorda] stipendii acelor tineri români de religiunea răsăriteană
ortodoxă, distinşi prin purtare bună şi prin talente, ai căror părinţi nu sunt în stare cu averea
lor proprie să ducă la îndeplinire creşterea şi cultivarea copiilor lor”16.
Gojdu a fost căsătorit cu Anastasia Pometa (n. 1800), văduva Vulpe, fiică de negustor
macedoromân17. Au avut o fetiță, Maria Cornelia, născută în 1831, care a trăit doar un an.
În 2 ianuarie 1863, Anastasia Pometa moare și ea. La scurt timp, Gojdu se recăsătorește cu
Melania Dumtsa, tot de origine macedoromână, fiica mai mică a lui Ignație Dumtsa, director
de bancă la Pesta. După moartea lui Gojdu, văduva Melania s-a căsătorit, la 14 iunie 1879, cu
moșierul Nemeshegyi József, decedat în anul 1896. Melania Dumtsa a trecut la cele veșnice
în anul 1913.
În Testamentul său, Gojdu dispune cu privire la înmormântarea sa: „a) trupul meu,
pus provizoriu într-un sicriu de aramă, să fie așezat lângă sicriul primei mele soții în cripta
familiei Pometa, ridicată de mine; b) după moartea soției mele, Melania Dumtsa, să se facă o
criptă nouă, în despărțământul destinat pentru români, și atunci rămășițele mele să fie mutate
în cripta cea nouă, lângă trupul soției mele a doua”18. Emanuil Gojdu a fost înmormântat în
Cimitirul Kerepesi din Budapesta, alături de prima soție și fiica lor.
***
Statuia marelui mecenat român, Emanuil Gojdu, și-a găsit cu greu un loc în urbea de
pe Crișul Repede, acolo unde s-a născut pe 9 februarie 1802. Din anul 1978, anul în care s-a
luat decizia privind realizarea unei compoziții statuare închinate strălucitului avocat Gojdu, și
până în anul 1988, când statuia a fost amplasată în Oradea, în Piața Victoriei, azi Piața Unirii,
a trecut un deceniu. Pe 5 octombrie 2019, cu prilejul manifestărilor închinate Centenarului
14 Teodor Neș, op. cit., p. 98.
15 Ibidem.
16 Testamenul lui Emanuil Gojdu, https://www.culturainmiscare.ro/testamentul-lui-emanuil-gojdu/, accesat la data
de 14.04.2020.
17 Căsătoria a fost oficiată la data de 30 iunie 1832.
18 Testamentul lui Emanuil Gojdu, https://www.culturainmiscare.ro/testamentul-lui-emanuil-gojdu/, accesat la data
de 14.04.2020.
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Colegiului Național „Emanuil Gojdu”19, opera
sculpturală a fost reamplasată în Parcul 1 Decembrie,
în vecinătatea instituției școlare de prestigiu, așa cum își
doreau profesorii acesteia, încă din anul 197920.
Istoria statuii lui Gojdu s-a dovedit a fi una
zbuciumată. Cercetările recente, întreprinse de autor la
Arhivele Naționale Serviciul Județean Bihor, au condus
la identificarea a trei dosare, în fondul Comitetului de
Cultură și Educație Socialistă al Județului Bihor, fiind
edificatoare în ce privește etapele realizării lucrării de
artă monumentală care îl are în prim plan pe Emanuil
Gojdu. Cu toate acestea, un vid informativ umbrește cei
șase ani care s-au scurs de la finalizarea statuii, în 1982,
și inaugurarea ei, pe 8 noiembrie 1988. Din păcate, nici
presa vremii nu ne-a oferit vreun indiciu în ce privește
cauzele care au condus la această lungă tergiversare
a montării statuii în Oradea. În acest caz, am apelat la
istoria orală, intervievând specialiștii orădeni ai acelor
timpuri, implicați în acest proiect.
Spre finalul deceniului șapte al secolului al
Emanuil Gojdu în Piața Unirii
XX-lea, la nivel național se lansează un amplu proiect
de realizare a unor compoziții statuare, încadrându-se în politica regimului ceaușist de a
promova istoria națională. „Dezvoltând recunoștința și prețuirea față de strămoșii care,
cu sacrificii și jertfe uriașe au apărat ființa națională a poporului român, au purtat steagul
luptei pentru libertate și neatârnare, pentru dreptate socială și națională - sublinia tovarășul
Nicolae Ceaușescu - trebuie să sădim în conștiința oamenilor sentimentul răspunderii față
de moștenirea înaintașilor, al hotărârii de a duce mai departe, în noile condiții istorice,
făclia progresului și civilizației pe pământul României”21, se arată în discursul rostit de către
președintele Comitetului de Cultură și Educație Socialistă al Județului Bihor, Gheorghe
19 Liceul „Emanuil Gojdu” din Oradea a luat ființă prin fuziunea Liceului Real Român de Stat, moștenitorul Școlii
Arhireală de Stat austro-ungar, și Liceul clasic-modern „Emanuil Gojdu”, care pe 5 octombrie 1919 își deschidea
porțile. Școala Arhireală de Stat austro-ungară și-a inaugurat activitatea pe 1 octombrie 1873, în sălile mici de la
parterul clădirii ce aparținea Curții de Apel, ulterior Inspectoratului Județean de Miliție (Parcul Traian). Din anul
1874-1875 s-a mutat în edificiul episcopului romano-catolic din Piața Mică, unde, până atunci, și-au desfășurat
activitatea Gimnaziului Premonstratens și Academia de Drept, ulterior pe locul imobilului s-a construit Primăria
Oradea. În 1919, statul român a preluat Școala Arhireală de Stat și s-a creat Liceul Real Român de Stat. În același an,
Resortul de culte și instrucție publică al Consiliului Dirigent, prin actul oficial nr. 5742 din 16 iunie 1919, hotărăște
înființarea în Oradea-Mare a primului liceu românesc, Liceul „Emanuil Gojdu”, începând cu 1 septembrie 1919. Prin
decizia 7569/1919, Ioan Pop, profesor de limbi clasice, este numit directorul Liceului clasic-modern „Emanuil Gojdu”,
care a funcționat, timp de un an, în edificiul Școlii normale de stat pentru Băieți „Iosif Vulcan”, situat în curtea sălii
de sport, dinspre Cele Trei Crișuri. Pe 2 octombrie 1919 a avut loc constituirea corpului profesoral. Cum înscrierea
elevilor a continuat și în luna septembrie, deschiderea solemnă a anului școlar, la nou înființatul Liceu clasic-modern
„Emanuil Gojdu”, a avut loc pe 5 octombrie 1919. În toamna anului 1920, Liceul Real Român a fuzionat cu Liceul
clasic-modern „Emanuil Gojdu”, iar noua instituție s-a mutat în clădirea de pe strada Spiru Haret și Aleea Romană,
unde funcționează și azi. Liviu Borcea și Gheorghe Gorun (coordonatori), Istoria orașului Oradea, Ed. Arca, 2007;
Teodor Neș, Iosif Sălăgean, Emil I. Roșescu, Monografia Liceului „Emanuil Gojdu” la 50 de ani, Editată de Liceul
„Emanuil Gojdu”, Oradea, 1971.
20 În anul 1980, profesorul Emil I. Roșescu scria următoarele: „Dacă una din aniversările ce au avut loc a servit
de cadrul dezvelirii basoreliefului reprezentând pe Em. Gojdu, într-una din proximele va avea loc amplasarea, în
aproprierea liceului, desigur, a primei statui a lui Em. Gojdu, angajată în prezent de sculptorul Mircea Ștefănescu, fost
elev al acestui liceu”. Emil I. Roşescu, Iosif Suciu (coordonatori), Decenalul monografic 1969-1979 al Liceului „Emanuil
Gojdu”, Editat de Liceul „Emanuil Gojdu”, Oradea, 1980, p. 174.
21 Arhivele Naționale-Serviciul Județean Bihor (în continuare A.N.-S.J. Bh.), fond Comitetul de Cultură și Educație
Socialistă al Județului Bihor, Nr. Inv. 1390, dos. nr. 136/1977-1988, f. 8.
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Suciu, la inaugurarea statuii lui Emanuil Gojdu, în data de 8 noiembrie 1988. Acesta continuă
subliniind faptul că „în acest mod cinstim memoria unui luminat patriot și autentic precursor
general al Marii Uniri de la 1 decembrie 1918. Așa cum arăta secretarul general al partidului
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu «în toate localitățile patriei noastre se găsesc vestigii ale
vechii civilizații, ale trecutului de luptă și muncă al poporului nostru. Noi cinstim acest trecut
istoric pentru că cinstim pe toți acei care au făcut totul ca România să existe astăzi ca stat
liber și independent! Cinstindu-i pe ei, cinstim poporul nostru, cinstim trecutul, prezentul și
viitorul comunist al României»”22.
În județul Bihor au fost aprobate, între anii 1975 și 1978, patru lucrări de artă plastică
monumentală: „Compoziție statuară închinată eroilor căzuți pentru eliberarea Beiușului”,
autor Pamfil Rodica (contract 568 FC/1977); statuia din bronz23 a lui „Mihai Eminescu”,
autor Maitec Ovidiu (contract 501 FC/1975); „Bucuria muncii noi în agricultură”, autor Hora
Coriolanu (contract 574 FC/1978); respectiv „Emanuil Gojdu”, autor Ștefănescu Mircea24
(contract 575 FC/1978)25. De asemenea, în același document al Comitetului de Cultură
și Educație Socialistă al Județului Bihor, nr. 734 din 8 decembrie 1978, adresat Băncii de
Investiții, se mai arată că „începând cu anul 1979, finanțarea lucrărilor de artă monumentală
se va face centralizat”26. Urmează ca pe măsura terminării și recepționării lucrărilor în curs
de execuție, „lichidarea lor să se facă de către Consiliul Culturii Educației Socialiste conform
noii metodologii stabilite de Ministerul Finanțelor împreună cu Banca de Investiții și Banca
Națională a R.S.R.”, menționează profesorul
Ioan Chira, președintele Comitetului de
Cultură și Educație Socialistă al Județului
Bihor27.
Primul document oficial privind
realizarea statuii lui Gojdu, păstrat în
fondul Comitetului de Cultură și Educație
Socialistă al Județului Bihor, datează din 15
august 1978, şi este o adresă înregistrată cu
numărul 14243, din 9 august 1978, emisă
de Consiliul Culturii Educației Socialiste Direcția Artelor și Instituțiilor de Spectacole
cu sediul în Piața Scînteii nr. 1, București.
Prin acest act, Comitetul de Cultură și
Educație Socialistă al Județului Bihor era
informat că „a fost avizată de către Consiliul Document nr. 14243 din 9 august 1978, emis de Consiliul
Culturii Educației Socialiste
Culturii Educației Socialiste și de comisia de
22 Ibidem, f. 6.
23 Liviu Borcea și Gheorghe Gorun (coordonatori), op. cit., p. 431. Statuia lui Eminescu a fost inaugurată pe 12
octombrie 1990.
24 Mircea Ştefănescu s-a născut la Oradea, în data de 19 august 1929. Potrivit profesorului gojdist Emil I. Roşescu,
Mircea Ștefănescu a fost elev al Liceului „Emanuil Gojdu”. Decenalul monografic …, p. 174. Acest lucru a fost confirmat
şi de către arhitectul orădean Horia Goga. Arhiva personală Cristina Liana Puşcaş, Interviu Horia Goga, realizat în
data de 13 septembrie 2019. Ulterior, Mircea Ștefănescu a urmat cursurile Institutului de Arte Plastice „I. Andreescu”
din Cluj (1948–1952), cu Romul Ladea şi ale Institutului de Arte Plastice „N. Grigorescu” din Bucureşti (1952–1954),
cu Cornel Medrea. A realizat o serie de sculpturi cu tematica timpurilor sale, înscriindu-se în noul curent cultural,
proletcultist - „Oţelul”, „Docherul” şi „Nituitorul” sau teme istorice - „Ştefan cel Mare”, statuie ecvestră ridicată la Podul
Înalt de lângă Vaslui, „Nicolae Iorga” şi „Mihail Kogălniceanu”. Ca sculptor a excelat în sculptura de modelaj, însă a
dovedit şi calităţi de cioplitor în piatră şi lemn. A decedat în ziua de 26 februarie 1999. Ioana Vlasiu (coordonator),
Dicţionarul sculptorilor din România secolele XIX–XX, vol. II, lit. H-Z, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2012, p. 315.
25 A.N.-S.J. Bh., fond Comitetul de Cultură și Educație Socialistă al Județului Bihor, Nr. Inv. 1390, dos. nr. 136/19771988, f. 33.
26 Ibidem.
27 Ibidem.
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artă monumentală macheta statuii «Emanoil Gojdu», autor Mircea Ștefănescu, în vederea
realizării machetei pământ, mărime definitivă”28.
Ulterior, prin adresa nr. 14243 din 4 octombrie 1978, Consiliul Culturii Educației
Socialiste transmite informarea că s-a aprobat și repartizarea sumei de 485.000 lei pentru
executarea compoziției statuare a lui Emanuil Gojdu29. Statuia urma să fie realizată din
piatră, având o înălțime de 4,2 m. Totodată se menționa că, la acea dată, „suma de lei 244.215
(reprezentând avansul de 50%, inclusiv comisionul Băncii de Investiții - n.n.) a fost virată din
contul dv. (al Consiliului de Cultură și Educație Socialistă al Județului Bihor - n.n.) la Banca
de Investiții, [iar] la terminarea lucrării vi se va repartiza și vira în contul dv. suma necesară
lichidării ei financiare”30.
Contractul privind executarea lucrării de artă plastică cu tema „Compoziție statuară
Emanuil Gojdu” a fost semnat pe data de 25 octombrie 1978, având numărul 575 FC/1978.
Documentul a fost semnat de către reprezentanții Uniunii Artiștilor Plastici – Fond Plastic, în
calitate de executanți, respectiv Comitetul de Cultură și Educație Socialistă al Județului Bihor,
președinte prof. Ioan Chira, în calitate de beneficiar. La articolul 1 din contract, Fondul Plastic
se obligă să execute pentru beneficiar, prin artiștii săi plastici, „o lucrare originală de sculptură
la dimensiuni cca. 4,2 m.h. în material piatră”31. Autorul, desemnat deja, Mircea Ștefănescu,
a cărui machetă intermediară a și fost aprobată cu adresa CCES nr. 14234/9 august 1978, mai
trebuie să realizeze și macheta definitivă în pământ, apoi imprimarea în ipsos, și abia apoi va
executa sculptura în material definitiv, piatră. Termenul de predare a lucrării este însă incert:
„de 300 zile de la primirea avansului în contul executantului, exclusiv zilele necesare avizării”32.
Acest termen putând fi prelungit sau devansat cu acordul scris al părților. Prețul provizoriu
rămâne cel de 485.000 de lei, însă „beneficiarul se obligă a vira executantului suma de lei
243.000, reprezentând 50% din prețul provizoriu, iar restul va plăti după recepția lucrării,
pe baza facturii Fondului Plastic”33. În aceeași zi se perfectează și contractul dintre Fondul
Plastic și sculptorul Mircea Ștefănescu, membru al Fondului Plastic. Prin acest document se
precizează că „lucrarea ce face obiectul prezentului contract este originală și că se va executa
la atelier artist”34, iar opera executată în ghips se restituie autorului. Predarea lucrării urmează
să se realizeze la locul de execuție, iar transportul la locul de destinație, adică în Oradea, și
va fi suportat de către beneficiar. Și prin acest document, termenul de predare pare ambiguu
formulat: „se fixează de comun acord la data de 31 iulie 1978”35, iar cu stiloul, în dreptul acestei
date, este pus un semn de exclamare, fiind, se pare, o greşeală de redactare. Putem presupune
că termenul iniţial de predare a fost 31 iulie 1979, când s-ar împlini cele 300 de zile de la
data primirii avansului în contul executantului, mai ales că la 9 august 1978 era deja avizată
macheta intermediară a statuii Gojdu, iar pe 4 octombrie 1978, erau deja repartizate fondurile
necesare realizării lucrării, iar avansul de 50% din valoarea statuii, în valoare 244.215 lei fusese
deja „virat din contul dv. (Comitetul de Cultură și Educație Socialistă al Județului Bihor - n.n.)
la Banca de Investiții”36.
Autoritățile bihorene par să se miște rapid în ce privește demararea procedurilor de
execuție, astfel pe 8 noiembrie 1978, Comitetul de Cultură și Educație Socialistă al Județului
Bihor, prin adresa nr. 645 solicită Consiliului Popular al Județului Bihor - secția de arhitectură
și sistematizare Oradea, eliberarea „autorizației pentru executarea de lucrări, pentru a putea
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Ibidem, f. 37.
Ibidem, f. 51.
Ibidem, f. 52.
Ibidem, f. 40.
Ibidem, f. 40v.
Ibidem, f. 41.
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Ibidem.
Ibidem, f. 52.
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deschide finanțarea la Banca de Investiții Oradea”37. Autorizația de construcție cu numărul
557 a fost eliberată pe 22 decembrie 1978 și, în aceeași zi, Comitetul de Cultură și Educație
Socialistă al Județului Bihor, prin adresa nr. 645/22 decembrie 1978, solicită Băncii de Investiții
Oradea deschiderea finanțării pentru lucrare de sculptură monumentală „Emanuil Gojdu”38.
Dosarul aferent anului 1979 din fondul Comitetului de Cultură și Educație Socialistă
al Județului Bihor, privind statuia lui Gojdu, înregistrează puține documente. Singurul act
care ne-a atras atenția este un Contract adițional, din data de 30 octombrie 1979, la contractul
inițial de execuție nr. 575 FC/1978, în care se specifică faptul că „termenul de predare a
lucrării în material definitiv, se stabilește de comun acord la 30 septembrie 1980”39. Tot prin
acest document se confirmă faptul că executantul a primit în contul său suma de 243.000 lei,
reprezentând avansul de 50% din prețul provizoriu contractual.
Se pare că lucrarea nu a putut fi finalizată nici la data de 30 septembrie 1980, astfel
că sculptorul formulează cererea cu nr. 27142 din 11 septembrie 1980, prin care solicită
prelungirea termenului. În baza acestei solicitări, pe 15 septembrie 1980 se încheie un nou
contract adițional, iar noul angajament este fixat pe 31 decembrie 198140. Printre motive
invocate de sculptorul Mircea Ștefănescu, într-o scrisoare ulterioară, amintește „criza de
material, respectiv piatră”41.
Pentru anul 1982, avem confirmarea că lucrarea „este terminată în material definitiv
– piatră”. La dosar este atașată scrisoarea olografă a sculptorului Mircea Ștefănescu adresată
președintelui Comitetului de Cultură și Educație Socialistă al Județului Bihor. Aceasta nu este
datată, însă ținând cont de ordinea așezării documentelor în dosar42, considerăm că ea a fost
redactată în anul 1982. Autorul înștiințează autoritățile locale că „lucrarea «Emanuil Gojdu»
angajată cu contract de subsemnatul sculptor Mircea Ștefănescu este gata și aștept delegatul
însărcinat de Dumneavoastră pentru a-i face recepția în vederea lichidării lucrării pe plan
financiar”43. Autorul compoziției statuare oferă și primele detalii tehnice despre lucrarea
executată în piatră: 4,30 m - înălțime, 1,25 m - lungime și 1,05 m - lățime, respectiv 4,5 tone.
El atrage atenția că statuia „va avea bineînțeles nevoie de un soclu, soclu asupra căruia va
trebui să cădem de acord. Condițiile sunt natural: rezistent, frumos, să se încadreze în mediul
ambiant și ieftin din punct de vedere al realizării”44. Mircea Ștefănescu sugerează că, odată
cu însărcinatul pentru recepție din partea beneficiarului, ar putea să se deplaseze și un for
competent pentru a discuta împreună problema soclului. „Aceasta bineînțeles dacă părerea
mea sau mai bine zis ideile mele vă interesează. M-aș deplasa eu la Oradea, dar sunt, cum să
zice cam la pat cu reumatismul”45, mai adaugă sculptorul. El menționează că recepția trebuie
făcută neapărat, dar solicită și rezolvarea chestiunile bănești, adică a restului de plată.
Următorul document din dosar este adresa UAP - Fondul Plastic către Comitetul de
Cultură și Educație Socialistă al Județului Bihor Oradea, din 13 octombrie 1982, prin care
forurile bihorene erau invitate să ridice sculptura „avându-se în vedere faptul că lucrarea este
terminată în material definitiv - piatră - și se află lângă ateliere de pietrărie ale Combinatului
Fondului Plastic (în spatele Casei Scînteii), strada Menuetul nr. 6, într-o grădină proprietatea
artistelor Lie Doina și Cocea Maria”46. În același document se face precizarea că lucrarea a fost
evaluată prin procesul-verbal nr. 52/1982, urmând să se stabilească prețul definitiv, instituția
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Ibidem, f. 49.
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de cultură bihoreană, fiind sfătuită să solicite „diferența de fonduri necesară”.

Scrisoare sculptor Mircea Ștefănescu, datată 1982

Pe 3 martie 1983, UAP - Fond Plastic revine cu o nouă adresă prin care informa
Comitetul de Cultură și Educație Socialistă al județului Bihor că s-a „emis pe numele
Consiliului Culturii în calitate sa de plătitor - factura nr. 3518 FC/20.XII.1982 în valoare de
485.000 lei, care n-a fost achitată până în prezent, din lipsă de fonduri”47. Forul județean era
rugat ca „în calitate de beneficiar al lucrării, să vă adresați Consiliului Culturii pentru acordarea
fondurilor necesare lichidării din punct de vedere financiar al lucrării. De asemenea, vă
rugăm să dispuneți măsurile ce se impun pentru ridicarea lucrării întrucât nu există siguranța
păstrării lucrării în condiții corespunzătoare - lucrarea aflându-se într-o grădină fără a putea
fi supravegheată”48.
Peste 5 zile, prin documentul nr. 100/8 martie 1983, forul județean răspundea UAPului că „statuia nu am putut-o ridica din cauza lipsei de motorină”49. Ulterior, în cursul
lunii septembrie 198350, se încheie un nou Contract adițional, prin care se specifică faptul
că „din lipsa formalităților de amplasare […] termenul de predare și lichidare financiară a
compoziției sculpturale «Emanoil Gojdu» executată în piatră, autor Mircea Ștefănescu, se
prelungește până la 21 decembrie 1983 (lucrarea fiind terminată), beneficiarul se obligă a
ridica și a construi soclul statuii, precum și obținerea înlăuntrul acestui termen a autorizației
de încadrare arhitecturală și a avizului CPCP”51.
Așa cum sugerează corespondența dintre județ și centru, disputele privind amplasarea
statuii lui Gojdu erau în toi în anii ’80. La un al doilea dosar privind statuia, identificat tot în
fondul Comitetului de Cultură şi Educaţie Socialistă al Judeţului Bihor, este atașat un „Studiu
de amplasament pentru monumentul Emanoil Gojdu Oradea”, semnat de arhitectul orădean
Horia Goga52. Acesta menționează că „opera sculptorului Mircea Ștefănescu, realizată în
piatră de Viștea, cu înălțimea de 4,30 m satisface cele mai înalte exigențe artistice, îmbogățind
patrimoniul artistic al orașului Oradea”53. Arhitectul amintește că au fost luate în discuție mai
multe amplasament dintre care trei s-au reținut pentru studiul de față. „La aceste trei variante
47 Ibidem, f. 17.
48 Ibidem.
49 Ibidem, f. 16.
50 Ibidem, f. 14.
51 Ibidem, f. 15.
52 Idem, dos. nr. 147/1978-1985, ff. 22-29. Studiul a fost realizat de către arhitectul Horia Goga, care activa la Centrul
de Proiectare Județean Bihor, Proiect 10674/1982.
53 Ibidem, f. 25.
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de amplasament s-a ajuns în urma consultărilor cu factorii de conducere, cu foștii elevi și
profesori ai liceului, cu oameni de cultură ai orașului etc.”54, menționează Horia Goga.
Primul amplasament propus este cel din Piața Victoriei, Piața Unirii de azi. „Acest loc
îndeplinește majoritatea cerințelor unei bune amplasări, o diversitate de unghiuri de vedere,
un fundament neutru necesar unei bune percepții a monumentalității lucrării și a detaliilor
ei”55, se arată în document. În plus, acesta era în așa fel poziționat încât privea spre casa în care
s-a născut Gojdu și și-a petrecut copilăria, situată pe strada Traian Moșoiu nr. 156, vizavi de
Biserica cu Lună.

Studiu de amplasament pentru
monumentul Emanoil Gojdu Oradea,
arh. Horia Goga

A doua variantă luată în calcul a fost „în fața intrării principale (pe colț), a liceului
Emanuil Gojdu pe strada Romană (intersecție cu strada Spiru Haret în al cărui cap de
perspectivă spre Criș, s-ar situa). Percepția bună a monumentului s-ar face numai din strada
Spiru Haret și din imediata apropriere, pe strada Romană și malul Crișului fiind plantați arbori,

Amplasament Piața Victoriei, azi Piața Unirii

54 Ibidem.
55 Ibidem.
56 Liviu Borcea, op. cit., p. 45.
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plus la acea vreme malul Cișului era inundabil”57. A treia propunere a fost tot în axul străzii
Spiru Haret, dar în celălalt cap de perspectivă - în Parcul 23 August, azi Parcul 1 Decembrie.
Acolo unde, pe 5 octombrie 2019, cu prilejul manifestărilor dedicate Centenarului Colegiului
Naţional „Emanuil Gojdu”, a fost reamplasată statuia lui Gojdu.
Discuțiile din anii ’80 ai secolului trecut au condus la adoptarea de către Comitetul
executiv al Consiliului Popular al Județului Bihor a Deciziei nr. 296 din 9 mai 1983 prin care se
hotărăște „amplasarea monumentului «Emanuil Gojdu», potrivit documentației prezentate
de Comitetul de Cultură și Educație Socialistă al Județului Bihor, în municipiul Oradea, în
Piața Victoriei, în fața magazinului «Avicola»”58.

Amplasament Parcul 23 August, azi Parcul 1 Decembrie

Al treilea dosar privind statuia lui Gojdu, din fondul Comitetului de Cultură şi
Educaţie Socialistă a Judeţului Bihor, ne transferă din timpul acestor dezbateri, de început de
deceniu opt, în anul 1988, când asistăm direct la amplasarea și inaugurarea statuii, după zece
ani de la data semnării contractului de execuție, respectiv 6 ani de la finalizarea ei în piatră.
Pentru această lungă perioadă nu avem nici o informație oficială. Nici măcar ziarele vremii
nu acordă atenție acestor dispute, mulțumindu-se cu o scurtă relatare, de un sfert de pagină,
de la momentul inaugurării monumentului, din 8 noiembrie 198859.
Firul informațiilor se reînnoadă cu seria documentelor atașate Proiectului nr. 12506/88
al Centrului de Proiectare Județean Bihor, privind realizarea soclului și postamentului statuii
lui Emanuil Gojdu. Cel care răspunde de proiect este tot arhitectul Horia Goga. Valoarea
totală a lucrării se ridică la 120.000 lei, sumă care cuprinde execuția și proiectarea60. Pe data
57 A.N.-S.J. Bh., fond Comitetul de Cultură și Educație Socialistă al Județului Bihor, Nr. Inv. 1390, dos. nr. 147/19781985, f. 25.
58 Idem, dos. nr. 136/1977-1988, f. 1.
59 La Oradea - eveniment de înaltă vibrație patriotică. Dezvelirea statuii lui Emanuil Gojdu, în „Crișana”, Anul XLIII,
nr. 12952, miercuri, 9 noiembrie 1988, p. 3. „În pragul aniversării a șapte decenii de la încheierea procesului de făurire
a Statului Național Unitar Român, locuitorii municipiului Oradea au fost prezenți, ieri, la un eveniment de înaltă
vibrație patriotică: dezvelirea statuii lui Emanuil Gojdu …”, debutează articolul.
60 A.N.-S.J. Bh., fond Comitetul de Cultură și Educație Socialistă al Județului Bihor, Nr. Inv. 1390, dos. nr. 287/1988, f. 4.
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de 20 august 1988 are loc întocmirea Procesului-verbal nr. 380 de constatare a terminării
lucrărilor la postamentul și soclul statuii lui Gojdu61.

Ziarul Crișana din 9 noiembrie 1988, pag. 3

Proiect soclu și postament, arh. Horia Goga

Pentru a încheia această epopee, care s-a întins de-a lungul unui deceniu, mai este un
singur pas, inaugurarea statuii, lucru care a avut loc pe 8 noiembrie 1988. La dosar este amintit
modul în care s-a derulat acest solemn moment. În prima parte, președintele Comitetului
61 Ibidem, f. 1.
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de Cultură și Educație Socialistă al Județului Bihor, Gheorghe Suciu, a rostit un discurs62,
copia documentului păstrându-se la dosar. Urmează dezvelirea monumentului de „către tov.
Gheorghe Groza, prim secretar al Comitetului Municipal Oradea al P.C.R.”63. La manifestări
ar fi luat parte „cca 600 profesori și elevi de la Liceul „Emanuil Gojdu” și cca. 600 persoane
- oameni ai muncii din instituții și întreprinderi”, iar la final după dezvelirea monumentului
„un grup de 100 tineri au depus jerbe de flori pe postamentul soclului”.
În încheiere, nu ne rămâne decât să încercăm să aducem câteva raze de lumină
asupra celor şase ani în care statuia lui Gojdu a aşteptat să fie şi prezentată public orădenilor.
În lipsa unor informaţii oficiale, a unor documente concludente, ne-am îndreptat atenţia
asupra celor care, în acele timpuri, au fost direct implicaţi în acest proiect, doamna arhitect
Viorica Zărnescu, şefa Centrului de Proiectare Judeţean Bihor şi arhitectul Horia Goga,
şeful proiectului privind soclul și postamentul statuii, dar şi al studiului de amplasament.
„Au fost mai multe discuţii privind amplasamentul, unde este Parcul 1 Decembrie, acolo era
vorba să fie amplasată statuia. N-au fost de acord că era peste drum şi liceul este, de fapt, pe
partea cealaltă, şi, într-un sfârşit, când nu s-au înţeles deloc, până la urmă, au zis că o pun
în Piaţa Victoriei. Şi de aceea a durat mult această şovăială, că nimeni nu era mulţumit de
amplasament. Nu le-a convenit nici în Piaţa Victoriei. Cei de la „Gojdu” (Colegiul Național
„Emanuil Gojdu” – n.n.) îl voiau lângă ei. Nici unii, nici alţii nu puteau să decidă. Eu atunci
eram şefă la Sistematizare şi ştiu că ne-am bătut mult cu asta”64, ne-a declarat arhitecta Viorica
Zărnescu.
În schimb, arhitectul Horia Goga, cel care a proiectat soclul și postamentul statuii lui
Gojdu, ne-a oferit şi o a doua explicaţie, privind neachitarea către autor a restului de plată
pentru execuţia operei: „Nu e vina autorităţilor că au întârziat aşa mult amplasarea statuii.
Contractul de execuţie a lucrării s-a semnat prin nu ştiu ce finanţare, artistul nu-şi primea
banii şi nu voia să dea statuia”65. Horia Goga este şi cel care a realizat studiul de amplasament
a lucrării de for public şi aminteşte şi el de unele dispute pe această temă. Un impuls în decizia
de amplasare a statuii l-a avut primarul de atunci Gheorghe Groza care a venit la Primăria
Oradea în anul 198666. „Au fost discuţii şi în ce priveşte transportul statuii. Nici asupra
transportului nu s-au înţeles. Primar, pe vremea aceia, era dl. Groza. Când a venit primar,
Groza a dorit să rezolve problema statuilor. Pentru Gojdu s-a tot căutat un amplasament,
şi s-a căzut de acord pentru cel din Piaţa Victorie, care nu era departe de casa în care s-a
62 Idem, dos. nr. 136/1977-1988, ff. 6-8. „Dragi tovarăși, avem astăzi – în pragul aniversării a șapte decenii de la
încheierea strălucită a procesului de făurire a Statului Național Unitar Român – marea bucurie de a inaugura, în
municipiul Oradea, statuia lui Emanuil Gojdu, unul dintre cei mai de seamă militanți pentru dreptul și libertatea
națională, pentru afirmarea ființei naționale. Așezând în parte centrală a municipiului Oradea imaginea - transpunerea
în piatră - a unuia dintre remarcabilii săi cetățeni, aveam în vedere faptul de a aduce în actualitate strădaniile
exemplare ale acestuia, de a oferi contemporanilor pilda mereu vie a unui dintre bărbații secolului trecut, care s-au
identificat cu interesele poporului, ale națiunii române. […] Admirabilă profesiune de credință pentru poporul său
care se împlinește acum, în această zi și se va înscrie în istoria orașului nostru, când figura lui Emanuil Gojdu va
deveni o prezență marcantă a peisajului său urbanistic și spiritual. [...] Permiteți-mi ca, în aceste clipe de emoție să
aducem sincere mulțumiri sculptorului Mircea Ștefănescu, autorul operei monumentale pe care o ridicăm astăzi în
orașul nostru. Aducem, totodată, calde mulțumiri Comitetului județean PCR Bihor, Consiliului popular județean,
Comitetului municipal PCR Oradea, Consiliului popular municipal Oradea, constructorilor și arhitectului Horia
Goga, proiectantul soclului și tuturor acelora care au contribuit la realizarea acestui monument prin care unul dintre
urmaşii săi, constructor al unei țări libere și puternice, al acelei Românii pe care a visat-o și la temelia căreia și-a
așezat, cu pilduitoare devoțiune, toate înfăptuirile materiale și spirituale. Cinstindu-i memoria, facem un act de înaltă
responsabilitate socială și civică și aducem în fața contemporanilor exemplul unui luptător pentru o cauză dreaptă”,
declară Gheorghe Suciu, președintele Comitetului de Cultură și Educație Socialistă al Județului Bihor.
63 Ibidem, f. 3.
64 Arhiva personală Cristina Liana Puşcaş, Interviu Viorica Zărnescu, realizat în data de 10 septembrie 2019.
65 Idem, Interviu Horia Goga, realizat în data de 13 septembrie 2019.
66 Liviu Borcea, Gheorghe Gorun, op. cit., p. 397. Gheorghe Groza a fost ultimul primar al Oradiei din perioada
comunistă.
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născut”67, ne-a mai relatat Horia Goga.
Din păcate, Gojdu nu şi-a regăsit nici aici liniştea, peste 27 de ani, în ziua de 14 martie
201568, în timpul lucrărilor de reamenajare a Pieţei Unirii, statuia a fost demontată şi mutată în
Ştrandul Ioşia69, acolo unde a zăcut până în februarie 2018. Ulterior, statuia a fost transportată
în Cetatea Oradea şi a beneficiat de un proces de conservare și de restaurare, cu sprijinul
financiar asigurat de Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice Bihor70. Cu prilejul
Centenarului Colegiului Naţional „Emanuil Gojdu”, Consiliul Local Oradea a decis relocarea
ei în Parcul 1 Decembrie, statuia privind spre renumita şcoală de prestigiu care-i poartă cu
mândrie numele. Inaugurarea noului amplasament a avut loc pe data de 5 octombrie 2019.

Statuia dezmembrată în Piața Unirii

Statuia mutată în Ștrandul Ioșia
67 Arhiva personală Cristina Liana Puşcaş, Interviu Horia Goga, realizat în data de 13 septembrie 2019.
68 Ioana Mateaș, Emanuil Gojdu a fost „trimis” la Ştrandul Ioşia - Prima statuie mutată, https://www.crisana.ro/stiri/
eveniment-1/emanuil-gojdu-a-fost-trimis-la-strandul-iosia-prima-statuie-mutata-8457.html, articol accesat la data
de 16.05.2020.
69 Emanuil Gojdu - Simbolul pierdut al Oradiei, https://www.culturainmiscare.ro/emanuil-gojdu-simbolul-pierdutal-oradiei/, articol accesat 25.05.2020.
70 Statuia lui Emanuil Gojdu din Oradea urmează să fie restaurată, http://oradea.ro/stiri-oradea/statuia-lui-emanuilgojdu-din-oradea-urmeaza-sa-fie-restaurata, articol accesat la data de 16.05.2020.
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Promoția 1953, la reamplasarea statuii pe data de 5 octombrie 2019,
în Parcul 1 Decembrie

Cristina Liana Pușcaș,
Muzeul Orașului Oradea - Complex Cultural, RO
e-mail: cristinpuscas@yahoo.com

176

ETNOGRAFIE

LOCUL FOTOGRAFIEI ÎN POLITICILE CULTURALE MUZEALE
ȘI PROMOVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL
Borco ILIN
Abstract: In this work, the discussion is oriented towards what digital photography means in the
context of modern spirituality and especially towards anthropological photography.
Cultural anthropology uses photography to provide clear evidence to support its
various theories, and photography uses cultural anthropology to find new subjects and new
methods of interpretation.
In museum cultural policies, photography acquires the quality of a double approach:
first it is the object of a museum, and then the object of scientific commentary, thus facilitating
the correct decoding of human experience.
Keywords: photography, image, digital photography, cultural anthropology, museum, cultural
heritage
Estomparea tot mai mare a granițelor dintre rural și urban au fundamentat dezvoltarea
unei antropologii a urbanului, iar globalizarea tot mai accentuată a ultimelor decenii fac din
antropologia globalizării una din cele mai importante ramuri ale antropologiei. Practic, în
modernitate, nu mai putem demara un studiu de antropologie vizuală fără a ține seama de
perspectivele antropologiei urbane sau de antropologia globalizării.
Imortalizarea, prin diverse procedee tehnice, a dinamicii în toate aceste domenii,
fixarea în timp și spațiu a clișeelor de viață socială și culturală în toată complexitatea acestora,
fac din antropologia vizuală un domeniu de cercetare cu un câmp de abordare imens.
Primele cercetări antropologice de teren, într-o perioadă în care antropologia însemna
înainte de toate explorare iar antropologii erau în primul rând exploratori (secolele XVIII și
XIX), au însemnat consemnarea vieții cotidiene a unor popoare îndepărtate, de obicei din
colonii; cercetătorii acelor lumi exotice au înțeles rapid că nu e suficientă doar descrierea
verbală sau scrisă a vieții băștinașilor, cu toate compartimentele acesteia, ci e nevoie și de
un suport vizual care să consolideze veridicitatea celor văzute și înregistrate. Așadar, notele
de teren erau dublate de fotografii care să surprindă practici culturale diverse, de la rituri,
ceremonii, obiceiuri, până la dinamica spațiului, arhitecturii sau societății.
La început mai timid, dar apoi în mod categoric și fără drept de apel, suportul vizual
al informației a devenit tot mai important, până când imaginea a ajuns să însoțească aproape
obligatoriu textul, iar producțiile textuale au fost însoțite și de colecții de fotografii și mai
târziu de filmări.
Ulterior, secolul XX a adus nu doar o folosire pe scară largă a camerelor fotografice și
a celor video, dar și scoaterea acestora dintr-o anume pasivitate (pentru că o lungă perioadă
de timp aparatele de înregistrare vizuală a imaginii au avut exclusiv un caracter pasiv); a urmat includerea lor în abordări mai participative sau mai reflexive (de exemplu acumularea
Satu Mare - Studii și Comunicări, nr. XXXVI/II, 2020, p. 179-185
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de cât mai multe instantanee sau fotografierea aceluiași obiect din mai multe unghiuri sau
filmarea nu doar a unui act cultural ci și a reacțiilor celor care participau la eveniment).
Antropologia vizuală a evoluat continuu: poate nici unei ramuri a antropologiei nu
i-a fost dat să fie atât de legată de evoluția tehnicii, de industrailizarea masivă și de democratizarea informației, prin explodarea fenomenului mass media.
Inițial, folosirea mijloacelor de comunicare vizuală s-a rezumat la aparatul de fotografiat și camera de luat vederi. Utilitatea lor s-a dovedit a fi tot mai mare: fotografia etnografică
și filmul etnografic folosesc în primul rând la tezaurizarea unor obiceiuri, rituri, ceremonii,
practici agrare sau pastorale, arhitectură, cele mai multe dintre ele fie aflate într-un proces de
disoluție accelerată, fie aflate chiar în prag de dispariție.
Apariția televiziunii a însemnat un progres semnificativ în susținerea documentării
etnografice dar a însemnat și supradimensionarea comercialului: primoridală nu mai este
tezaurizarea, ci comercializarea produsului finit, după replicarea lui în mii de exemplare.
Unul din marile merite ale antropologiei vizuale este multitudinea de metode de
abordare ale comunităților mai vechi sau mai noi. Vorbește despre subiect, recent, Marc Auge,
în „Antropologia” sa, unde sugerează că antropologia vizuală nu se mai rezumă doar la film,
fotografie sau documentar, ci trebuie să țină seama și de radio, televiziune, publicitate, videoclipuri sau internet1. Discuția conduce la lărgirea accepțiunii de fotografie etnografică sau
album de fotografii, pentru că „fotografia este subversivă nu atunci când inspăimântă, răscolește sau chiar stigmatizează, și atunci când este meditativă“2.
O astfel de abordare favorizează fotografia etnografică să stârnească, pe de o parte,
emoții maxime în privitor (amintire, nostalgie, reverie, mirare) dar și abordări ale culturii
tradiționale din perspective multiple: multiculturalitate, locuire și evoluția arhitecturii, obiceiuri și tradiții, aspecte ce țin de gen, evoluția comparativă a vieții cotidiene în satul românesc.
Produsele finite ale antropologiei vizuale ridică probleme cu care antropologul de
teren se confruntă cotidian. Semnalăm câteva dintre ele:
• obiectivitatea: măsura în care antropologul – fotograf poate fi complet obiectiv: este
foarte dificil să rămâi obiectiv și să nu ții seama de orizontul tău cultural, de obiceiurile culturii din care provii, de sistemul de valori în care ai fost crescut sau chiar de
unele clișeee și stereotipuri (de ex: atitudinea unui fotograf european când fotografiază băștinași amazonieni săraci sau ale unui fotogaf român când fotografiază castelele
grofilor maghiari transilvăneni sau pur și simplu a fotografului orășean când fotografiază un țăran transpirat care vine de la sapă)
• politicile / regimurile de reprezentare: fotograful va avea mereu tendința să caute și să
fotografieze ceva șocant, ceva inedit, violent, extraordinar, ieșit din tipare, în defavoarea faptului cotidian, dar care uneori poate fi mai sugestiv decât cel șocant
• autenticitatea: primul pas - documentarea pentru un ciclu de fotografii sau pentru un
documentar etnografic; relația cu terenul și barierele culturale; al doilea pas este editarea fotografiei și verificarea dacă alterează sau nu conținutul producției; altfel spus,
lucrurile se petrec similar cazului elaborării unui studiu sau text etnografic; mai întâi
se face o documentare, apoi se citește bibliografia de specialitate, apoi se ia contact cu
terenul, apoi se detectează subiectul și cele mai bune perspective și abia apoi se face
seria de fotografii ilustratoare
• distribuția puterii și relațiile de putere la nivelul producției unui film etnografic sau a
unui documentar foto: cine primează, fotograful sau etnograful? cele două ipostaze
trebuie văzute în relația lor de complementaritate, specifice antropologiei vizuale
• discuții despre superioritatea (eventuală) a filmului în fața fotografiei: filmul antropo1 Marc Auge, Jean-Paul Colleyn, Antropologia, Editura Institutului European, Iași, 2013, p. 85 - 86.
2 Roland Barthes, Camera luminoasă – însemnări despre fotografie, Editura Idea Design & Print, Cluj Napoca, 2009,
p. 37.
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logic permite instrumetarea unui material multi-senzorial care surclasează limitele
de re-prezentare inerente ale etnografiei textuale dar uneori o simplă înșiruire de fotografii relevante poate crea o impresie mai puternică asupra privitorului
• ficțiunea, altădată total inexistentă, dar acum posibilă: pornind de la fapte reale, se
pot construi lumi sau fapte imaginare (de exemplu, lumea stelară din Avatar a fost
construită pornind de la clișee fotografice făcute de primii antropologi în bazinul
Amazonului)
Apariția și proliferarea tot mai largă a fotografiei digitale aduce cu sine tot mai mari
rafinări în știința de a privi. În epoca reproducerii mecanice și digitale a imaginii, problemele
ridicate de perceperea ei sunt tot mai variate. Se discută tot mai mult despre relația dintre
unicat și copiile multiplicate, despre raportul dintre original și copie sau despre cuplul imagine
– text și imagine / context care devine tot mai important; discuții în termeni antropologici se
poartă și referitor la cultura de masă (mass media) și rolul imaginilor în rețelele de socializare
sau despre relația public – privat în gestionarea și distribuirea materialelor vizuale.
Un alt calup de aspecte de discutat țin de dinamica și evoluția raporturilor dintre
fotografie și memorie, document, arhivă, textul scris, poezie dar și apropierea de benzile
desenate, publicitate, filmul serial etc.
Fotografia digitală și dezvoltarea sa pe scară largă i-a determinat pe antropologi să
discute despre o așa zisă „epocă post-fotografică”, în care modalitățile tehnice de realizare a
fotografiei sunt folosite doar ca reper istoric, pentru că fotografia este în totalitate realizată
și multiplicată digital, iar utilizarea ei caracterizează spațiul virtul de tip www și / sau social
media. În aceste condiții, fotografia digitală este generată de tehnologii noi, avansate, ce
folosesc tehnici digitale novatoare, dar care presupun o altă captare și prelucrare a imaginii și
un alt mod de difuzare a sa. Urmarea este o receptare nouă, pe baze adaptate social și cultural
la vremurile actuale, a imaginilor digitabile.
Se impun alte discuții, și mai actuale despre fake news și credibilitatea imaginii editate
digital dar și despre creșterea imensă a cotelor la care a ajuns comerțul cu imagini. În acest
timp, instituțiile care gestionează arhive fotografice imense își pun tot mai acut problema
digitalizării arhivei, adică a convertirii imaginilor „clasice” existente, în imagini noi, digitale,
precum și modalitățile de stocare și arhivare ale fotografiei digitale.
Toate aceste noi contexte de producere și utilizare a fotografiei au generat noi
provocări sociale, culturale și morale (etice). Cultura digitală și etica informației pornesc de
la accepțiuni antropologice ale informației digitale, new media, mediile on line sau rețelele
sociale și ridică probleme asupra cărora încă se mai caută răspuns: proprietatea intelectuală
(„cultura liberă”, fluxul de date și supravegherea acestora, democrația și internetul).
Antropologia culturală a mileniului III pornește, așadar, de la ideea că fotografia și, în
general, imaginea, are un rol fundamental în procesul cunoașterii, întocmai ca și textul, cele
două completându-se și susținându-se reciproc.
Antropologia (sau etnologia) de urgență vizează, desigur, și domeniul antropologiei
vizuale: în cultura tradițională românească, cea pe care o vizează în mod primar muzee de
tipul Muzeului Satului Bănățean Timișoara, se produc mutații extrem de rapide (până la nivel
de un singur an), în care obiceiuri și tradiții vechi ale satului sunt părăsite în forma lor originală
foarte repede. Efectiv realitatea de teren se poate transforma în decursul unui singur an: de
exemplu case care atestă arhitectura tradițională la un anumit moment pot fi demolate voit
sau se pot dărâma, obiceiuri de înmormântare pot fi anulate de legislația europeană impusă
și țării noastre sau poate surveni decesul unui informator foarte bun care duce cu el povestea
unui obicei local.
În aceste condiții antropologia culturală vizuală la nivel de fotografie documentară se
practică în regim de urgență: este urgent să stocăm la nivel de fotografie orice vestigii din satul
tradițional (sau ce a mai rămas din el), înainte ca acestea să dispară.
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Poate că importanța decisivă a fotografiei nu este nicăieri atât de bine relevată ca
în domeniul politicilor culturale muzeale, acolo unde fotografia are un rol primordial: este
mijlocul cel mai eficient de salvgardare urgentă a patrimoniului cultural.
Expozițiile muzeale bazate pe fotografii de colecție, de arhivă sau tematice constituie
exerciții remarcabile de ilustrare a dinamicii patrimoniului cultural dar și a atitudinii
privitorilor față de fenomenul larg al culturii tradiționale. Tehnicile moderne, digitale, pot fi
puse magistral în slujba construirii identității locale la nivel de imagine.
Fotografiile etnografice au valoarea unui document cu certă valoare muzeală în
conturarea identităților locale și mai ales în dinamica configurării și reconfigurării lor. Practic,
prin fotografii se poate restitui, la nivel de document, profilul identitar al istoriei locale, cu
responsabilizarea comunității.
Fotografiile expresive pot constitui mărturii vizuale privind modul de viață al
comunității la un moment bine determinat istoric și fac posibilă o reconstituire etnografică
prin rememorarea vizuală a unor momente sau evenimente notabile. Citită în cheie
antropologică, fotografia este o oglindă în care se citesc momente, instantanee din viața
satului și a comunității locale. Prin fotografie se face apel la memoria colectivă, fapt ce duce la
recuperarea istoriei prin completarea petelor albe ale istoriei.
O astfel de abordare a fotografiei antropologice, din perspectiva valorificării muzeale,
trimite spre o altă ipostază a imaginii: fotografia ca probă, ca dovadă culturală care certifică un
moment și o poveste. În aceste condiții, vizionarea unei expoziții de fotografie antropologică
generează în privitor alcătuirea unei hărți mentale etnoculturale care reconfigurează trecutul
comunității.
O cercetare modernă de antropologie vizuală are ca spațiu de investigare lumea satului
iar expunerea imaginilor este echivalentă cu narațiunea unei comunități prin care aceasta
își citește propriile mesaje. Tehnica fotografică răspunde foarte bine efortului de capturare a
realității, intregrând o memorie colectivă și, deseori, subiectivă.
Mai mult, fotografiile de grup sunt punctul de plecare pentru istoriile particulare,
personale, iar multe dintre ele se constituie în modele demne de urmat într-o perioadă în care
sistemele de valori au fost bulversate de globalizare. Se constituie, astfel, un fond documentar
ce conduce la o vizualizare a existenței, pentru că imaginile sunt mijloace probatorii pentru o
existență culturală și socială.
Pentru antropolog, fotografia dobândește calitatea unui demers secund: mai întâi
este obiect de muzeu, iar apoi obiect al comentariului științific, facilitând, astfel, decodarea
corectă a experienței umane. Fotografia etnografică, cea care surprinde în clișee dinamice
viața cotidiană a satului, fundamentează, astfel, un tip de expoziție ce developează amintirile
și poate fi punctul de plecare pentru un demers monografic sincronic.
Rolul muzeelor etnografice este decisiv în actul de recuperare și salvgardare a
patrimoniului cultural, material și imaterial. Muzeul etnografic nu este doar o instituție de
cultură depozitară de obiecte mai mari sau mai mici, mai simple sau mai complexe, care
ilustrează universul satului tradițional și specificul acestuia, ci este și un concept mai larg ce
ține de modalitățile de expunere, selecție în vederea expunerii, discurs muzeal, autoritate,
autenticitate, argument vizual și narativ.
Cu o idee interesantă vine Maria Barna, care pornește de la multitudinea imaginilor
referitoare la cultura tradițională ce circulă în mediul on line, unele dintre ele adunate chiar
în paginile web sau conturile de social-media ale muzeelor: salvarea patrimoniului imaterial
pe facebook și mediul on line generează o a doua viață a patrimoniului material și imaterial,
mai ales prin intermediul fotografiilor3.
Discutăm și despre extinderea practicilor muzeale în afara muzeului. De exemplu,
3 Maria Barna, A doua viață a patrimoniului imaterial; comunicare sau salvgardare on line?, în „Studii și Comunicări
de Etnologie”, tom XXXI, Editura Astra Museum, Sibiu, 2017, p. 111 – 119.
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practica curatorială (a aduna, selecta, documenta, a expune selecția rezultată) poate fi
urmărită nu doar în expozițiile clasice de fotografii înșiruite pe un perete, ci și pe wall-urile de
facebook şi instagram, toate valorificând practica antropologică.
Așadar, fotografia este directă, reală, fără intervenții abuzive; este mai mult un ghid
care orientează atenția privitorului (vizitatorului de muzeu, în cazul nostru) către realitatea
unui anumit moment istoric4, fapt exploatat frecvent de politicile culturale muzeale moderne.

4 Susan Sontag, Despre fotografie, Editura Vellant, București, 2014, p. 48.
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МУЗЕЇ ТА ПРИВАТНІ КОЛЕКЦІЇ ЯК ФОРМА
ЗБЕРЕЖЕННЯ, ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ НАРОДНОЇ КУЛЬТУРИ
ВЕЛИКОГО БИЧКОВА ТА ЙОГО ОКОЛИЦЬ
Коцан В.В.
Abstract: In this research on the basis of the field ethnographic materials, museum collections,
present literature and internet resources, the summarizing material points out the role of museums and private collections in the maintenance and popularization of folk culture of Velykogo
Bichkova and his fence surrounding villages. Separately Velikobichkivskiy describe a historical
museum, museums at libraries and houses of culture, school museums. The author includes data
about private collections of sights of folk culture (traditional clothes and embroidery, wedding
towels, tools), characterizes collections of pictures from the end of XIX – first half XX cc.
Keywords: museum, library, school, display, exhibits, private collection, folk clothes, embroidery,
tools, song folk-lore, old pictures.
У даному дослідженні на основі польових етнографічних матеріалів, музейних
колекцій, наявної літератури та інтернет-ресурсів наводиться узагальнюючий матеріал
про роль музеїв та приватних колекцій у збереженні та популяризації народної культури
Великого Бичкова та його околиць. Окремо описують Великобичківський історикокраєзнавчий музей, музеї при бібліотеках та будинках культури, шкільні музеї. Автор
наводить дані про приватні колекції пам’яток народної культури (традиційного одягу
та вишивки, весільних рушників, знарядь праці), характеризує колекції фотографій
кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.
Ключові слова: музей, бібліотека, школа, експозиція, експонати, приватна
колекція, народний одяг, вишивка, знаряддя праці, пісенний фольклор, старі світлини.
У 2016 році викладачами кафедри історії України та студентами ДВНЗ
«Ужгородський національний університет» була проведена етнографічна практика.
Студенти другого курсу історичного факультету УжНУ протягом трьох тижнів
проводили збір усного, письмового, речового, аудіо, фото та відео етнографічного
матеріалу.
Дослідницьку етнографічну практику 2016 року студенти-історики проходили
на базі сіл Рахівщини: Великий Бичків, Луг, Ділове, Хмелів, Круглий, Костилівка,
Росішка, Косівська Поляна, Кобилецька Поляна, Верхнє Водяне, Водиця. Студенти
були поділені на три групи, якими керували доценти кафедри історії України Леньо
П.Ю. та Коцан В.В. До дослідницької роботи були також були залучені Василь Король,
дослідник народних вірувань та світоглядних уявлень Закарпаття, Красіков Михайло,
кандидат історичних наук, директор етнографічного музею «Слобожанські скарби» (м.
Харків).
Поряд із набуттям усної інформації про ту чи іншу ділянку матеріальної
культури, учасниками експедиції вивчались й артефакти, що зберігаються в музеях,
етнографічних куточках і кімнатах, а також приватних колекціях. За період проведення
Satu Mare - Studii și Comunicări, nr. XXXVI/II, 2020, p. 187-197
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практики її учасники відвідали близько 15 етнографічних та історико-краєзнавчих
музеїв. У більшості з них для практикантів були проведені оглядові екскурсії.
Керівниками та студентами проводилась фото фіксація речових та письмових пам’яток,
що зберігаються у музейних колекціях. Хоч музеї й працюють на ентузіазмі окремих
людей, але в усіх них зберігаються безцінні пам’ятки матеріальної культури, чимало
рукописних матеріалів з історії та народної культури населених пунктів1.
Найбільшу колекцію має Великобичківський історико-краєзнавчий музей. Він
був першим музеєм в Закарпатській області, організованим на громадських засадах.
Його експозиція налічує близько 3000 експонтів і розміщена в семи залах, загальною
площею 240 кв.м. Експонати розміщено в трьох основних відділах: природи, історії,
етнографії, підвідділу «Історія музею», постійний і тимчасових виставках2.
Найбільше нашу увагу привернув відділ етнографії даного музею, який
розгорнуто у двох виставкових кімнатах. У першій із них представлено традиційні
види господарювання (землеробство, вівчарство), лісові та деревообробні промисли.
Текстовий, фотоілюстративний матеріал та малогабаритні експонати розміщенні
у скляних вітринах, а великі знаряддя праці біля них. Першу групу експонатів
становлять землеробські знаряддя праці. Серед них знаряддя для збирання урожаю
та обмолоту зерна (серп3, ціп4, вила дерев’яні, вила із залізними зубками, граблі, лопата
(«віялка»)), знаряддя для розмелювання зерна (жорна5 та ручні ступи). Два експонати
представляють садівництво. Це ручний дерев’яний прес для витискування соку яблук6,
а також залізні садові ножиці для підстригання кущів та плодових дерев7. У експозиції
«Вівчарство» показані дзвіночок для овець, велика дерев’яна ложка («ополонник»)
для розливання їжі та молока8, баклажки і барильця для алкогольних напоїв, гелетки,
бербениці, коновки для зберігання молока, баклажі для зберігання рідких і сипучих
предметів.
В одній із вітрин представлено експозицію «Лісові промисли», де текстовий
матеріал підкріплено старими фотографіями та окремими речовими пам’ятками. На
фотоілюстраціях початку ХХ ст. показано дерев’яні жолоби («ризи») для спуску дерева
у підніжжя гір, способи сплаву деревини (за допомогою бокорів, молевий сплав дров,
спуск дров на гафлях), колибу – сезонне житло лісорубів, верхній одяг лісорубів і бокорашів. Серед лісорубських знарядь праці у експозиції представлені різних розмірів
свердла, дерев’яна сокира («довбня», «кияня») для рубання дерева9, залізна підкова, що
використовувалась лісорубами для ходіння по зледенілим схилам і окорованих стовбурах дерев, «цапіна» для піднімання і притягування стовбурів дерев10, «кайло» для
перекачування дерев’яних колод.
Цінну інформацію містить експозиція «Деревообробні промисли». Тут
описуються бондарство, стельмахування, столярство, теслярство і кошикарство, а
також такі способи обробки деревини як випалювання, видовбування, розпилювання
1 Коцан В.В. Польові етнографічні дослідження / В.В. Коцан // Культурологічні джерела. – 2016. – 3. – С. 65.
2 Кузьма В.В. Історія музеїв підприємств та установ Закарпатської області / В.В. Кузьма // Науковий вісник
Ужгородського університету. – Серія. Історія. – 2013. – Вип. 31. – С. 31; Мазюта М. Музей історії робітничого
селища / М.Мазюта // Народна творчість та етнографія. – 1959. - № 3. – С. 142; Мережевий проект «Туризм на
Рахівщині очима бібліотекаря». – Режим доступу http://rakhivcbs.blogspot.com/p/blog-page_8995.html.
3 Експозиція Великобичківського історико-краєзнавчого музею (далі ЕВІКМ:) Серп, с. Великий Бичків,
Рахівський р-н. Дерево, метал. Середина ХХ ст.
4 ЕВІКМ: Ціп, с. Великий Бичків, Рахівський р-н. Дерево, шкіра. Середина ХХ ст.
5 ЕВІКМ: Жорна, с. Великий Бичків, Рахівський р-н. Дерево, камінь, метал. 20-30-ті рр. ХХ ст.
6 ЕВІКМ: Ручний дерев’яний прес для видавлювання соку яблук, с. Великий Бичків, Рахівський р-н. Дерево,
метал. 30-ті рр. ХХ ст.
7 ЕВІКМ: Ножиці садові, с. Великий Бичків, Рахівський р-н. Метал. Початок ХХ ст.
8 ЕВІКМ: Велика дерев’яна ложка («ополонник»), с. Великий Бичків, Рахівський р-н. Дерево. Початок ХХ ст.
9 ЕВІКМ: Дерев’яна сокира («довбня», «кияня»), с. Великий Бичків, Рахівський р-н. Дерево. 20-30-ті рр. ХХ
ст.
10 ЕВІКМ: Цапіна, с. Великий Бичків, Рахівський р-н. Дерево, метал. 20-30-ті рр. ХХ ст.
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на тартаках і вручну, обробка на верстатах, шліфування. Експозицію доповнюють
різноманітні знаряддя праці: в бондарстві – сокира, пилки, стамески, долота, молотки,
рубанки («фуганки»), лінійки, циркуль для математичних обчислень11, «уторник», затискувачі для натягування обручів на бочки, кутник для визначення розмірів, «тесляк»
для витісування округлих внутрішніх виїмок, днищ країв овальних посудин12, стамеска («дятел») для видовбування корит; в теслярстві – столярний і токарний верстати,
фуганок, сокира, пилка з луком для розпилювання деревини однією людиною, долото,
«драчка», напильник для шліфування металевих деталей знарядь, водомір (рівновага).
У другому приміщенні відділу етнографії Великобичківського історикокраєзнавчого музею відтворено інтер’єр традиційного народного житла. Тут
експонуються дерев’яне ліжко, застелене домотканими простиралами та ліжниками,
підвісна дитяча колиска13, мисник із фаянсовими тарілками, дерев’яна скриня («лада»).
Вдалим доповненням до експозиції є знаряддя праці, елементи традиційного народного вбрання, ікони та старі фотографії.
Цінну колекцію пам’яток старовини містить ресторан «Колиба-музей», розташований у селі Ділове, що в 15 км від міста Рахів, недалеко від географічного центру
Європи. Двоповерхова дерев’яна колиба, оформлена в національному стилі. До уваги гостей велика експозиція старовинних предметів побуту і одягу. В музеї зібрано
близько 6 тис. різноманітних предметів з побуту гуцулів. Зрубні стіни музею оздоблені
сільськогосподарським реманентом, старим гуцульським одягом, кухонними предметами. Багато рідкісних предметів господар купував сам. Тут можна побачити колекцію
австро-угорських велосипедів початку ХХ ст., старовинних прасок і сокир. Старовині
предмети розміщено на всіх стінах закладу. Великий стовп посеред залу обвішаний
дзвонами, які чіпляли на шию худобі під час випасу. Відвідувачам ресторану
дозволяють фотографуватися на фоні експонатів. Тут готують закарпатські страви.
Найпопулярнішим серед туристів є «банош» – кукурудзяна каша, варена на сметані
зі шкварками та бринзою14.
Чимало музеїв на території Рахівського району діють на базі сільських бібліотек.
Сьогодні бібліотека потрібна людям як джерело інформації, як шлях до душі кожної
людини. Вона повинна створювати для своїх користувачів максимально комфортне
середовище, бути відкритим будинком для усіх тих, кому потрібна книга та психологічне
розвантаження. Тому так важливо сьогодні не обмежуватися традиційними формами
роботи, а шукати нові шляхи популяризації бібліотечних ресурсів, розповсюдження
знань, формування культури і духовності підростаючого покоління.
Тільки так бібліотека зможе відстоювати у суспільстві свій позитивний імідж і
завжди буде залишатися втіленням нового і незнаного. Бути постійно у пошуку нових
форм обслуговування читачів – одне з головних завдань сучасної бібліотеки. Одним
із інноваційних методів в бібліотечній роботі стало створення при бібліотеках сіл
Водиця, Ділове, Верхнє Водяне, Луг музейних експозицій, адже бібліотеки і музеї
виконують загальні соціальні функції (меморіальні, комунікаційні, інформаційні)
та завдання (збір, обробка, вивчення, зберігання, демонстрація). Тому цілком
закономірним є з›єднання двох різних за змістом фондів та організації діяльності
установ у єдину інформаційну структуру.
Поява елементів музейної діяльності пояснюється тим, що звичне уявлення
про бібліотеку або музеї як консервативному компоненті культури, сховище пам›яті
11 ЕВІКМ: Циркуль, с. Великий Бичків, Рахівський р-н. Дерево. 20-30-ті рр. ХХ ст.
12 ЕВІКМ: Тесляк, с. Великий Бичків, Рахівський р-н. Дерево, метал. 20-ті рр. ХХ ст.
13 ЕВІКМ: Підвісна дитяча колиска, с. Великий Бичків, Рахівський р-н. Дерево. 20-ті рр. ХХ ст.
14 Закарпаття: у приватній колибі-музеї представлено етнографію гуцулів [Електронний ресурс] // Режим
доступу: http://zakarpattya.net.ua/News/39774-Zakarpattia-U-pryvatnii-muzei-kolybi-predstavleno-etnohrafiiuhutsuliv; «Колиба-музей» (с. Ділове) [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://tt.org.ua/ua/kolibi/kolyba-muzei.html.

189

Коцан В.В.

предметів, відходить у минуле. Бібліотеки і музеї мають потенціал для створення спільних
баз даних, що полегшують користувачу пошук достовірних відомостей. Основна мета
створення музейних експозицій при бібліотеках Рахівської централізованої системи
– зібрати, зберегти і надати користувачам документальні джерела та інформацію про
певну місцевість (край), традиції, обряди, заняття, ремесла їх жителів, сприяти подальшому розвитку і становленню закладів нового типу, покращання якості бібліотечних
послуг та бібліотечного обслуговування, розвиток бібліотечного краєзнавства, відродження історичної пам’яті краю. Експозиції включають історичні, документальні
матеріали, спогади жителів громад, фотодокументи, експонати, предмети домашнього вжитку. Матеріали для музейних експозицій зібрані в місцевих жителів. Є багато
експонатів, які придбані в одного господаря, або в декількох людей. Бібліотекарями
проводяться екскурсії до музейних експозицій.
Вже близько 10 років зберігається та поповнюється новими експонатами
інтер’єр «Гуцульської хати» у с. Ділове, яка розміщена у читальному залі бібліотеки.
Ініціатором створення краєзнавчої зони є завідуюча бібліотеки Мишуляк Ганна
Іванівна. Збір експонатів для побудови експозиції було розпочато 1994 р., а музей
відкрито – в 2007 р. Всі експонати, що зберігаються в музеї, зібрані в с. Ділове та його
присілку Хмелів. Музейна експозиція відображає місцевий колорит 20-30-х рр. ХХ ст.
Тут зібрано багато старовинних предметів побутового вжитку. Деяким із них понад сто
років (баклаги, бербениці, праник, «манглівниця», дерев’яне корито, металева праска
(«пигляс»), глиняні та дерев’яні миски, дитяча колиска). Окрему групу експонатів
складають знаряддя праці для виготовлення вовняних ниток: ножиці для стрижки
овець, гребінь для розчісування вовни, куделя та веретено для прядіння ниток. Цінною
є музейна колекція чоловічого та жіночого одягу місцевого населення першої половини
ХХ ст.15
Чудовим доповнення до речових пам’яток є зібрані в музеї краєзнавчі
матеріали. Тут оформлені книжкові виставки «Немає кращої землі ніж та, що зветься
отчим краєм», «Славетні імена нашого краю», «Село в центрі Європи», ведуться текинакопичувачі «Історія Закарпаття», «Моє село, моя історія жива», «Героїчне минуле
нашого села», оформлена тематична викладка «Воскресіння Марка Бараболі», що
зберігається в папках («Відродження забутого імені», «Марко Бараболя: родина») та
стенді із світлинами «Стара фотографія розкаже»16.
Важливим інформаційним, культурно-просвітницьким, дозвіллєвим центром,
осередком збереження традиційної народної культури є бібліотека села Луг Рахівського
району, створена у 1945 р. на місці хати-читальні. При бібліотеці збирається міні-музей,
де розміщені стародавні предмети побуту, елементи традиційного народного чоловічого та жіночого вбрання, тканини інтер’єрного та господарського призначення. Цінним
для наукового дослідження є кептар – хутряна безрукавка, оздоблена сукняними
аплікаціями та вишивкою. Кептарі великобичківських гуцулів слабо збережені. Їх одиничні екземпляри зустрічаємо саме в збірках музеїв17.
У 2010 р. при бібліотеці с. Водиця Рахівського району було створено краєзнавчий
куточок «Музейні експонати нашого села». Він дає змогу користувачам більш широко
15 Експозиція музею «Гуцульська хата» в с. Ділове Рахівського району (далі ЕМГХ:) Гребінь для розчісування
вовни, с. Ділове. Рахівський р-н. Дерево. Початок ХХ ст.; ЕМГХ: Металева праска («пигляс»), с. Ділове.
Рахівський р-н. Дерево, метал. Початок ХХ ст.
ЕМГХ: Сукняна куртка («лийбан»), с. Ділове. Рахівський р-н. Хутро, сукно, нитки. Вишивка, аплікації. 30-40ві рр. ХХ ст.
Записано Коцаном В.В. у с. Ділове Рахівського району від Мишуляк Ганни Іванівни, 1962 р.н.
Бібліотека-філія села Ділове [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://rakhivcbs.blogspot.com/p/blog-page_9210.html.
16 Сільські бібліотеки – філії ЦБС [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://rakhivcrb.blogspot.com/p/
blog-page_1633.html.
17 Експозиція Етнографічного музею при бібліотеці с. Луг Рахівського району – Жіноча хутряна безрукавка
(«кептар»), с. Луг, Рахівський р-н. Хутро, сукно, нитки, аплікація, вишивка. Початок ХХ ст.
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ознайомитись з народним мистецтвом та культурою, сприяє вихованню національнопатріотичної та духовної культури. В експозиції представлено багато старовинних
експонатів: знаряддя ткацького промислу (куделя, веретено, потак, човник із
цівкою, бердо); бондарні вироби (коновки, дійнички, сільнички, бербениця, корито,
барилка («кулач») для горілки); керамічний посуд (горщики («кухлики») та глечики
(«шуплюки») для молока); вишиті рушники та складові традиційного народного
вбрання. Доповненням до пам’яток старовини є постійно діюча книжкова виставка
«Історія нашого краю»18.
У 2009 р. була створена краєзнавча кімната при бібліотеці с. Верхнє Водяне. Тут
зберігаються різноманітні предмети побуту: керамічні дротовані горщики («шуплі»),
ступки для подрібнення приправ, дерев’яні миски, бляшані барилки («кулачі») для
води, металева праска («тиглизу»), бербениця. Є в колекції і традиційний жіночий
костюм с. Верхнє Водяне, що складається із волоської сорочки з квадратним вирізом
горловини, дрібним морщенням, що поєднане із різнобарвною вишивкою, фартуха
(«плата») та великої хустки («шерінки») із квітчастої фабричної матерії. Окрасою
експозиції краєзнавчої кімнати є вишиті рушники. Це традиційні побутові чи святкові
ткані рушники, рушники, вишиті на домотканому полотні технікою хрестик чи гладь,
сучасні рушники на канві чи фабричній матерії, оздоблені вишивкою, виконаною
техніками рішельє чи двосторонньої гладі.
При кімнаті зібрано також краєзнавчу літературу, цінні матеріали з історії села,
фольклорні записи та легенди старожилів села, записи народного весільного обряду.
Заслуговують на увагу книжкові виставки літератури на теми: «Легенди про моє село»,
«Література рідного краю», «По рідних Карпатах». Цінний матеріал містять папкидосьє: «Звичаї та традиції верхньоводянців: сиві і сучасні», «Кращі люди нашого села на
сторінках преси». Всі ці матеріали широко використовуються при проведенні зустрічей
зі старожилами села, краєзнавчих днів, літературних годин, переглядів літератури.
Краєзнавча робота допомагає працівникам бібліотеки зацікавити користувачів,
залучити їх до участі в масових заходах, сприяє вихованню у молодого покоління
гордості за свою землю, розуміння важливості народних традицій19.
При бібліотеках досліджуваних нами сіл діють «клуби за інтересами». Поряд
із музеями вони є своєрідними осередками збереження та популяризації традиційної
народної культури, зокрема народних ремесел. Збереженням та продовженням
народної традиції вишивання та в’язання займається клуб за інтересами «Юні таланти»
при бібліотеці села Водиця. Клуб є добровільною організацією дітей, що займаються
вишивкою та в’язанням. Клуб бере участь в організації та проведенні різнопланових
масових заходів, проводить виставки робіт свої вихованців. Заняття клубу проводяться
два рази в місяць, а засідання – раз у два місяці. На заняттях учасники клубу підбирають
матеріал для вишивки, в’язання, вчаться вишивати хрестиком, гладдю, бісером, в’язати
гачком та спицями20.
На основі творчої зацікавленості жінок різного віку в навчанні та самоосвіті
моделювання та вишивання виробів, в’язання та комбінування різних візерунків
при Великобичківській бібліотеці був створений клуб за інтересами «Веселий
клубок». Діяльність клубу допомагає розвитку народної творчості громади селища та
18 Краєзнавчий куточок «Музейні експонати нашого села» [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://
voducja.blogspot.com/p/blog-page_77.html.; Експозиція краєзнавчого куточку «Музейні експонати нашого
села» при бібліотеці с. Водиця Рахівського району (ЕКК «МЕНС»:) Барилка («кулач») для горілки, с. Водиця
Рахівський р-н. Дерево, бондарство. Початок ХХ ст.; ЕКК «МЕНС»: Керамічний глечик («шуплюк») для
молока, с. Водиця Рахівський р-н. Глина, підполив›яний розпис. 40-ві рр. ХХ ст.
19 Записано Коцаном В.В. у с. Верхнє Водяне Рахівського району від Варги Ганни Іванівни, 1965 р.н.;
Краєзнавча кімната бібліотеки с. В. Водяне Електронний ресурс] // Режим доступу: http://rakhivcbs.blogspot.
com/p/blog-page_66.html.
20 Краєзнавчий куточок «Музейні експонати нашого села» [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://
voducja.blogspot.com/p/blog-page_77.html.
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виявляє народні таланти. Клуб популяризує вивчення різних технік вишивання як на
теоретичному, так і практичному рівнях. Кращі роботи учасників клубу беруть участь
в проведенні фестивалю «Гуцульська бринзя» та свята селища «Бичківські голубці».
Народне мистецтво вишивання, а також приготування смачних страв та
випічок популяризують члени клубу за інтересами «Господарочка» при бібліотеці села
Луг. На виробах учасниць клубу чітко помітна майстерність та жіноча вправність. Вони
є постійними учасниками сільських, районних і обласних виставок, творчих звітів. 10
членів дитячого клубу за інтересами «Джерельце» при бібліотеці села Костилівка мають
змогу знайомитись з традиціями, звичаями і побутом українців. Дітей вчать показувати
винахідливість і вміння, поетичну обдарованість, виховують у них бажання знати
і пам’ятати духовні надбання рідної землі, берегти і наслідувати їх у повсякденному
житті.
У 1985 р. при сільській бібліотеці с. Росішка було створено краєзнавчий клуб
«Ватра», що є справжнім осередком культурної спадщини села. Діяльність клубу
допомагає більш широко ознайомитися з народним мистецтвом нашого краю. В його
експозиції представлено багато старовинних експонатів: прялку, трембіту, цимбали,
гуцульський одяг, колекцію вишитих сорочок, рушників, серветок. При клубі створено
банки даних «Село Росішка на сторінках преси», «Історія с. Росішки від давнини і до
нині», «Вишиваночка», «Легенди Карпатської землі» та інші. До дня народження поета
В.В. Скрипки оформлено книжкову виставку «Поет Карпатської землі»21.
Чимала кількість музеїв, музейних кімнат, куточків організовані й діють при
загальноосвітніх школах Рахівського району. В окремих із них вдалось побувати й
учасникам етнографічної експедиції. Шкільні музеї відносяться до групи музеїв навчальних закладів та музеїв педагогічного профілю. Вони створюються і функціонують в загальноосвітніх школах усіх типів і позашкільних установах з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу, розвитку пізнавальної та творчої
активності учнів, формування в них навичок пошани до культурно-історичної
спадщини.
Історико-краєзнавчі музеї обладнані при загальноосвітніх школах сіл Верхнє
Водяне, Косівська Поляна, Росішка та Ділове. При середньоводянській загальноосвітній
школі діє етнографічний музей «Мараморош», а при кобилецькополянській –
народознавчий музей «Гуцульська оселя»22. Серед названих музеїв виділяється
історико-краєзнавчий музей «Требушани» у селі Ділове, який був заснований 1 вересня
2005 року. Метою його створення було збір та систематизація матеріалів і експонатів
з історії рідного краю та проведення краєзнавчо-пошукової роботи по вивченню
природних та етнографічних особливостей населеного пункту Ділове з присілками
Хмелево та Круглий. Музей складається з трьох експозиційних розділів: 1) культурнопобутового; 2) історичного; 3) природничо-географічного. Експозиція музею містить
велику кількість матеріалів про історію виникнення та розвитку села в різні періоди,
легенди, діалекти, прислів’я, поезію місцевих поетів М. Бараболі та М. Фаб’яка. Тут
також розміщені документи та зразки про природу місцевого регіону, його унікальні
види та корисні копалини23.
Цінну колекцію пам’яток старовини та виробів сучасних майстрів містить
експозиція народознавчого музею «Гуцульська оселя» при кобилецькополянській
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів. Тут відтворено інтер’єр традиційної народної
хати першої половини ХХ ст. Найбільшу групу експонатів складають окремі складові
21 Краєзнавчий клуб «Ватра» [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://rakhivcbs.blogspot.com/p/blogpage_4199.html.
22 Децик Р.А. Запрошуємо до музеїв навчальних закладів Закарпатської області (карта-каталог) / Р.А. Децик.
– Ужгород, 2009. – С. 57-58.
23 Рахівська районна державна адміністрація. Музеї [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://rakhivrda.gov.ua/rahivschyna/kultura-i-mystetstvo/muzeji.
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жіночого та чоловічого вбрання: сорочки24, запаски, безрукавки, кожухи, хустки, чоловічі хутряні шапки. Серед тканин інтер’єрного призначення виділяються настінні
килимки та наволочки на подушки, вишиті на мішковині, настінні серветки, оздоблені
вишивкою на різноманітні побутові теми, святкові та буденні рушники («втираки»)25.
Окрему групу експонатів складають предмети кухонного начиння: фаянсові тарілки,
керамічний та бондарний посуд, металеві каструлі («тигані»)26, металеві ступки («можарики») для перетирання перцю27, «канта» – бляшаний посуд для молока, дерев’яний
різець для вирізування вареників. Є в експозиції музею й предмети ткацького ремесла
(куделі, веретена, потоки з цівками), а також «точило» – пристрій для гостріння ножів28.
У музеї також зберігається чимало літератури на краєзнавчу тематику, старі печатки
села, а також вироби майстрів народної творчості.
Цікавий експозиційний матеріал зібраний у шкільному краєзнавчому музеї ім.
В.В. Тегзи при Великобичківській школі інтернаті. Окремі стенди присвячені висвітленню подій із життєвого та творчого шляху відомого подвижника української культури
Василя Тегзи. Велику кількість експонатів, зібраних упродовж багатьох років, В. Тегза
передав до колекції шкільного музею. Серед них і окремі складові народного вбрання,
і тканини інтер›єрного призначення (килими, рушники, серветки, скатертини), і фаянсові тарілки, і вишиті картини та ікони. Серед предметів побуту, що зберігаються
в музеї, варто виділити знаряддя ткацького ремесла (металеві чесалки для волокон
льону і коноплі, дерев’яні щіті («гребці») для розчісування вовни, веретена, потоки та
човники), райбачки, праники, ступки і кофемолки, керамічний посуд. У музеї також
зберігається також велика кількість альбомів, у яких описано та відображено історію
села радянського періоду29.
Результати етнографічної практики показали, що величезна кількість пам’яток
народної культури зберігається у домашніх приватних колекціях жителів Рахівщини.
Найбільшу кількість збережених автентичних пам’яток старовини у досліджуваних
нами селах становлять окремі складові народного одягу та тканини інтер’єрного
призначення. Одна із найбільших приватних колекцій різноманітних предметів
старовини зберігається та експонується в кафе-барі Саса В’ячеслава Михайловича з с.
Косівська Поляна. Серед них виділяються елементи народного одягу: жіноча сорочка
оздоблена бісером, хустина, чоловічі сукняні штани («надраги»), сукняні куртки
(«лийбани»), гумові та шкіряні постоли, дівочий весільний вінок («коронка») та деталі
весільних вінків («гутурінки»), кептарі та дитячий кожушок. Є у колекції й різноманітні
світильники («ломпи», «лампаші»), металеві праски («тиглязови»), у які вставляли
розпечений метал, дротяні підставки під праски, пристрій для нарізки хліба, пральник
(«манглівниця»), кофемолки, різні ваги, дротовані горщики, металеві та дерев’яні
ступки, сита, мисливські знаряддя30.
24 Експозиція народознавчого музею «Гуцульська оселя» при кобилецькополянській ЗОШ І-ІІІ ступенів
(далі – ЕНМ «ГО»:) Жіноча сорочка, с. Кобилецька Поляна, Рахівський р-н. Домоткане полотно, вишивка,
хрестик. 20-ті рр. ХХ ст.; ЕНМ «ГО»: Чоловіча сорочка, с. Кобилецька Поляна, Рахівський р-н. Домоткане
полотно, вишивка, хрестик. 20-ті рр. ХХ ст.
25 ЕНМ «ГО»: Рушник святковий, с. Кобилецька Поляна, Рахівський р-н. Фабрична матерія, вишивка,
двостороння гладь. 40-ві рр. ХХ ст.
26 ЕНМ «ГО»: Металева каструля («тиганя»), с. Кобилецька Поляна, Рахівський р-н. Метал. 40-ві рр. ХХ ст.
27 ЕНМ «ГО»: Металева ступка («можарик») для перетирання перцю, с. Кобилецька Поляна, Рахівський р-н.
Метал. 40-ві рр. ХХ ст.
28 ЕНМ «ГО»: Точило – пристрій для гостріння ножів, с. Кобилецька Поляна, Рахівський р-н. Дерево,
камінь. 40-ві рр. ХХ ст.
29 Експозиція шкільного краєзнавчого музею ім. В.В. Тегзи при Великобичківській школі-інтернаті (далі –
ЕШКМ ім. В.В.Тегзи:) Деревяна щіть («гребець») для розчісування вовни, с. Великий Бичків, Рахівський р-н.
Дерево. 30-ті рр. ХХ ст. ЕШКМ ім. В.В.Тегзи: Довгий святковий рушник, с. Великий Бичків, Рахівський р-н.
Домоткане полотно, вишивка, хрестик. 30-ті рр. ХХ ст. ЕШКМ ім. В.В.Тегзи: Бердо – деталь ткацького станка,
с. Великий Бичків, Рахівський р-н. Дерево. 30-ті рр. ХХ ст.
30 Записано Коцаном В.В. та Канюк М. у с. Косівська Поляна Рахівського району від Саса В’ячеслава
Михайловича, 1952 р.н.
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У багатьох жителів Великого Бичкова та навколишніх сіл вдома зберігається
чимало взірців одягової та інтер›єрної вишивки, що передаються з покоління в
покоління. Серед них варто виділити домашню колекцію складових народного одягу
та вишивки Баюри Параски Михайлівни з с. Костилівка. Її оселя – це своєрідний музей
вишивки. Великі білі простирадла, наволочки на подушки, скатертини, рушники,
занавіски над дверима – все це власноруч Параска Михайлівна оздоблювала вишивкою.
Її найулюбленішою технікою є «зневиворіткове» вишивання («дзьобкання»). Для
нього існує спеціальна голка, вишивка виконується із напуском, потім обстригається
й утворюється масивний орнамент. Майже донедавна Баюра П.М. ткала й домоткані
доріжки та вовняні килими, які теж є частиною інтер’єру її оселі. Як родинна реліквія
зберігаються весільні сорочки пані Параски та її чоловіка, а також весільний вінок. Із
складових народного вбрання – запаски, спідниці, хустки, сумки («тайстри», «бесаги»)31.
Будучи багато років весільним старостою, велику колекцію весільних рушників
та відзнак весільного старости зібрав Поп Юрій Васильович, корінний житель села
Водиця Рахівського району. Найбільше в колекції традиційних довгих вузьких
гуцульських рушників, поздовжні краї яких оздоблені вишивкою геометричного
характеру та мереживом зі стрясками ручної роботи. Близько десятка рушників
– це традиційні для Рахівщини довгі рушники, виготовлені технікою ручного
перебірного ткацтва. Їх орнаментальна композиція, зазвичай, складається із багатьох
вузьких різнокольорових поперечних смуг. Основними орнаментальними мотивами
виступають ромби, квадрати, трикутники, ламані лінії («кривулі»). За багато років
старостування Юрій Васильович зібрав й чималу колекцію відзнак весільного старости,
у вигляді маленького рушничка, скріпленого навпіл штучною квіткою32.
Хоч і невелика, але цінна колекція складових народного одягу та вишивки
зберігається у завідуючої будинком культури села Кобилецька Поляна Майор Марії
Степанівни. Для учасників експедиції вона показала хутряну безрукавку («кептар»),
дві жіночі сорочки, покривало на ліжко та настінний килимок. Кептарі з сіл Косівська
Поляна та Росішка є досить рідкісним явищем в музейних колекціях. Виготовлялись
вони з овечих шкір хутром всередину. Комір та верхню частину передніх пілок вздовж
розрізу оздоблювали вузькою чорною каракулевою смужкою, обабіч якої робили
«насилування», що поєднували із різнокольоровими «снурками» та «зубками».
Кептарі оздоблювали також вишивкою. Основними орнаментальними мотивами
виступали квіти («косиці»), вусики («вуси»), кільця («очка»), «мотилі». На одній із
сорочок з колекції Марії Степанівни збережено етноідентифікуючу ознаку жіночих
сорочок перших десятиріч ХХ ст. з сіл Косівська Поляна, Кобилецька Поляна, Росішка
– суцільне заповнення вишивкою рукавів. Тут переважали стилізовано-рослинні
мотиви, виконані технікою хрестик. Заслуговують на увагу й покривало на ліжко та
настінний килимок. Покривало традиційну в нижній частині оздоблено вишивкою та
широким мереживом ручної роботи. Орнаментальна композиція вишивки має вигляд
стилізованої виноградної лози, а мереживо декороване мотивами «серця». Настінний
килимок пошитий на домотканому конопляному полотні й оздоблений вишивкою,
виконаною технікою лічильна гладь. У основі орнаментальної композиції лежать
ромби, трикутники та баранячі ріжки33.
Учасниками експедиції досліджувались й традиційні господарські заняття
місцевого населення. В кількох респондентів нам вдалось не лише записати усну
інформацію, але й зафіксувати на фотоапарат та відеокамеру значну кількість
різноманітних знарядь праці. Серед них на особливу увагу заслуговує колекція Ревенка
31 Записано Коцаном В.В. та Шубей Н. у с. Костилівка Рахівського району від Баюри Параски Михайлівни,
1933 р.н.
32 Записано Коцаном В.В. у с. Водиця Рахівського району від Попа Юрія Васильовича, 1958 р.н.
33 Записано Коцаном В.В. у с. Кобилецька Поляна Рахівського району від Майор Марії Степанівни, 1972
р.н.; Коцан В.В. Традиційний народний одяг гуцулів Рахівщини: ХІХ – перша половина ХХ ст. / В.В. Коцан. –
Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2012. – С. 22, 36.
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Володимира Петровича із села Луг. Ним не просто зберігаються, але й використовуються
на практиці, лісорубські та теслярські знаряддя праці: сокири («пленкачі») для ручного
тесання дерева, «чоканка» для стягування дерева, що пливе вниз по річці, «малорін» для
витягування дерева із води, «корчуга» для викорчовування молодих дерев, «цапіна»,
«карівка» («гріф») для перекручування кругляків на естакаді, «шпакель» для корування
дерева, металеві когті («підкови») для ходіння по слизьким гірським схилам та на
бокорах, різноманітні сокири, зокрема, плотницька сокира для будівництва хат, колун
і клепач для дранки, рубанки («гублики»), свердла для виготовлення бокор, дворучна
пила («американка»). В домашній колекції Володимира Петровича зберігаються також
«щипанка» – дерев’яний пристрій для зривання яблук, «комгерт» – знаряддя для ловлі
риби в мутній воді, щітка для чесання вовни, куделя, веретана. Респондент показав також традиційну гуцульську косу з двома ручками, «бабку» для гостріння коси, традиційний спосіб гостріння («клепання») коси, «тюшку» для носіння каменю34.
Цінну колекцію знарядь праці для обробки дерева нами було зафіксовано в
Штепка Михайла Васильовича, корінного жителя села Росішка. Поряд із фотофіксацією
великої кількості знарядь праці нам вдалось записати на відео процес виготовлення
дерев’яних грабель. Основу робочої частини грабель («валок») робили з ясеня, а
колики («чіпки», «зубки») – із ясеня або акації. Чіпки вставляються у отвори валка
й розклеплюються молотком. Держак для грабель робився з ліщини. Його верхній
край стісувався обіручним ножем. Далі держак затискається у металеві тиски. Стесана
верхня частина за допомогою олівця ділиться навпіл, й розрізається за допомогою
пилки. У тій частині, де завершується розріз, держак скріплюють дротом, аби при
розчепленні він не розколовся. Розчеплювання проводиться за допомогою дерев’яної
колодки («плішки») та молотка. Далі держак підготовляють до з’єднання із валиком35.
Окрема підгрупа студентів під час практики займалась збором матеріалу про
традиційну родинну та календарну обрядовість, пісенний фольклор. Протягом трьох
тижнів було зібрано значний фактологічний матеріал. У багатьох респондентів вдалось
зафіксувати рукописи різноманітних обрядів, народних пісень, колядок, щедрівок.
Серед них заслуговують на увагу зошити з народними піснями на різну тематику,
зібраними Калин Оленою Дмитрівною з села Верхнє Водяне36.
Однією із форм роботи підгрупи, що займалась вивчення традиційної народної
культури, був збір старих чорно-білих світлин кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. У
цьому напрямі варто виділити дві колекції. Першу із них вдалось зафіксувати в селі
Костилівка. Це колекція фотографій Романюка Івана Васильовича, 1926 р.н. (помер у
2011 р.), яку нам показала його дочка Христина Іванівна. Іван Васильович народився в
с. Ділове (присілок Хмелів), був професійним фотографом. За його фотографіями можна проводити паралелі між народним вбрання села Костилівка та сусіднього Ділового,
вивчати особливості народного житлового та господарського будівництва, традиційні
господарські заняття (землеробство, вівчарство, лісові промисли). Робив він й індивідуальні портретні та колективні фото. Цінними є фотографії, на яких зображені діти в
традиційному народному вбранні37.
Іншу цінну колекцію чорно-білих світлин вдалось зафіксувати в селі
Кобилецька Поляна у Вішован Івана Івановича. Він теж професійний фотограф, що
вже багато років збирає та колекціонує старі світлини. У його колекції велика кількість
фотографій людей в традиційному народному вбранні, з історії школи села Кобилецька
Поляна, історії залізниці, будівництва та розвитку на території села підприємств, з історії футбольної команди села. Є у колекції Івана Івановича й фотографії із зображенням
34 Записано Коцаном В.В. у с. Луг Рахівського району від Ревенка Володимира Петровича, 1980 р.н. та
Петрецького Миколи Михайловича, 1959 р.н.
35 Записано Коцаном В.В. у с. Росішка Рахівського району від Штепка Михайла Васильовича, 1931 р.н.
36 Записано Коцаном В.В. та Федак В. у с. Верхнє Водяне Рахівського району від Калин Олени Дмитрівни,
1949 р.н.
37 Записано Коцаном В.В. у с. Костилівка Рахівського району від Христини Іванівни, 1956 р.н.

195

Коцан В.В.

санаторію «Буркут», що існував в селі ще за часів Австро-Угорщини38.
Як бачимо, музеї у досліджуваних нами селах є своєрідними культурно-освітніми
закладами. Основними їх завданнями є вивчення, збереження та використання
пам’яток матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань народної
культури. Як бібліотечні та шкільні музеї, так і приватні колекції, сприяють розвитку
краєзнавства, вивченню та збереженню традиційних народних ремесел, відтворенню
обрядів та звичаїв родинного та календарного циклу.

Фото 1. Експозиція «Вівчарство» у Великобичківському
історико-краєзнавчому музеї.

Фото 2. Експозиція музею «Гуцульська хата» при
бібліотеці
с. Ділове Рахівського району.

Фото 3. Баюра Параска Михайлівна в інтер’єрі власної
оселі.

Фото 4. Жіноча сорочка, с. Кобилецька Поляна.
Домоткане полотно, вишивка, хрестик. Приватна
колекція Майор Марії Степанівни.

38 Записано Коцаном В.В. у с. Кобилецька Поляна Рахівського району від Вішован Івана Івановича, 1947 р.н.
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Фото 5. Ревенко Володимир Петрович показує
карівку («гріф») для перекручуваня кругляків на
естакаді. Село Луг Рахівського району.

Фото 6. Романюк Іван Васильович – фотограф з
с. Костилівка,
колекціонер старих світлин.
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ЕКСКУРСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКАРПАТСЬКОГО МУЗЕЮ НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ ТА ПОБУТУ ЯК ПРОВІДНА ФОРМА КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОЇ
РОБОТИ
Сологуб-Коцан Т.Я.
Abstract: Our article deals with the role of excursion activities of the Transcarpathian Museum
of Folk Architecture and Life in creating a positive image of the institution. The author tries to
give a generalized definition of the term “excursion”, by providing a classification of museum
tours. Particular attention is paid to the sightseeing tour, as the first stage of training of a
museum scientist. Thematic night and quest excursions play an important role in the excursion
activity of the museum. The “School of the Young Guide” became a museum novelty. All forms
of interactive tours contribute to the formation of positive emotions in tourists and create a
positive image of the museum in the field of tourism.
Keywords: museum, excursion, sightseeing, thematic, night, quest excursions, “School of the
young guide”.
У статті йдеться про роль екскурсійної діяльності екскурсійної діяльності
Закарпатського музею народної архітектури та побуту у створенні позитивного
іміджу закладу. Автор робить спробу подати узагальнююче визначення терміну «екскурсія», наводить класифікацію музейних екскурсій. Особлива увага звертається на
оглядову екскурсію, як перший обов’язків етап підготовки музейного науковця. Вагому
роль в екскурсійній діяльності музею відіграють тематичні, нічні та квестові екскурсії. Музейною новинкою стала «Школа юного екскурсовода». Всі форми інтерактивних екскурсій сприяють формуванню позитивних емоцій у туристів та створенню позитивного іміджу музею в туристичній сфері.
Ключові слова: музей, екскурсія, оглядові, тематичні, нічні, квестові екскурсії,
«Школа юного екскурсовода».
Сучасні музеї – це вже не просто колекції та виставки. Більшої популярності
здобувають різноманітні музейні програми – інтерактивні екскурсії, культурномистецькі та навчальні заходи, творчі вечори, студії та фестивалі. Щоправда деякі
спеціалісти у галузі музейництва називають цей різкий вибух різних музейних програм
і заходів «перевертанням музею з ніг на голову». Адже існує стереотипне уявлення, що
візит до музею – це тільки огляд експозицій та виставок. В сучасному світі ситуація
докорінно змінилася. Сьогодні відвідувачі музеїв мають можливість брати участь у
інтерактивних програмах, відпочити у зручних музейних кав’ярнях чи ресторанах,
купувати якісні вироби в сувенірних крамницях, насолоджуватися облаштованим
простором навколо та всередині музею.
Найуспішніші музеї світу пропонують надзвичайно широкий спектр діяльності,
що звернена до різних сегментів відвідувачів та відображає різнорідні потреби публіки.
Satu Mare - Studii și Comunicări, nr. XXXVI/II, 2020, p. 199-213
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Щоби привабити цільову аудиторію, музей повинен позиціонувати себе у сприйнятті
споживача та створити гарний імідж свого бренду, що підсилить бажання відвідувача
прийти до музею.
Численні дослідження показують, що відвідувачі музеїв прагнуть такого досвіду,
де перетинається водночас пізнання, діяльність і відпочинок. Вони цілком здатні
протягом одного відвідування музею пережити трепет і захоплення, розслабитися, а
також отримати задоволення від естетичної насолоди та інтелектуального збагачення.
Всі відвідувачі прагнуть отримати користь від візиту, відчути його цінність та
унікальність. Успішні музеї докладають якомога більше зусиль, щоб забезпечити
різноманітний досвід і задоволення численних потреб своїх відвідувачів1.
Закарпатський музей народної архітектури та побуту – один із перших музеївскансенів в Україні та важливий науково-методичний центр у галузі розвитку музейної
справи області. Тут працюють наукові співробітники, що мають значний досвід
роботи і цікаві доробки як у науково-фондовій, науково-експозиційній, так і в
культурно-освітній та науково-дослідній роботі.
Музей сьогодні є скарбницею пам’яток матеріальної та духовної культури
краю. У фондовій збірці ужгородського скансену зберігаються цінні колекції народного
текстилю, одягу, кераміки, різьбярства, лозоплетіння, писанкарства, виробів з металу,
художніх творів.
Основними напрямами діяльності Закарпатського музею народної архітектури
та побуту на сучасному етапі розвитку є науково-дослідна, науково-фондова,
експозиційно-виставкова та культурно-освітня робота. Вся ця різнобічна діяльність
спрямована на реалізацію місії музею – збереження, вивчення, комплектування фондів,
наукову інтерпретацію та презентацію народної культури Закарпаття.
Детальніше зупинимося на одній з провідних форм культурно-освітньої роботи
музею – екскурсійній діяльності. Оскільки саме завдяки засобам музейної експозиції
відбувається комунікаційний зв’язок з відвідувачами музею, передача інформації,
емоційний та естетичний вплив на музейного споглядача реципієнта.
Екскурсія – одна з форм міжособистісного, неформалізованого спілкування.
Тут виникають можливості випробувати власні уявлення у порівнянні з уявленнями
інших. Емоційне переживання викликається насамперед самою особистістю того, хто
проводить екскурсію. Зацікавленість, переконаність, емоційність екскурсовода викликає інтерес аудиторії до того, що хвилює і його. Інтелектуальне співпереживання обумовлене включенням обох сторін в єдину активну діяльність. Аудиторія, слідкуючи
за розвитком думки екскурсовода, здійснює той же процес мислення. Психологічний
контакт з аудиторією усвідомлюється екскурсоводом як позитивний. В умовах такого
контакту виразно проявляються особистісні якості та риси наукового співробітника.
Для ефективної роботи музейного закладу треба сприяти підвищенню рівня мотивації до всіх видів діяльності, в тому числі і до науково-просвітницької. Правильного
розуміння завдань екскурсійної роботи недостатньо для плідного заняття цією діяльністю. Необхідна наявність у екскурсовода мотивації, волі до роботи. Під волею до екскурсійної роботи слід розуміти апріорний або набутий інтерес до цього роду освітньої
та просвітницької діяльності. Відсутність належної мотивації до проведення екскурсій
не може підняти роботу вище рівня посередності. У ряді випадків воля до екскурсійної роботи може перебувати у працівника спочатку у скритому стані та проявитися не
одразу, а лише поступово, в процесі екскурсійної роботи. Смак та інтерес до проведення екскурсій не є величинами постійними: вони можуть підлягати вдосконаленню.
1 Котлер Н., Котлер Ф., Котлер В. Музейний маркетинг і стратегія: формування місії, залучення публіки,
збільшення доходів і ресурсів. Київ: Стилос, 2010. С. 13.
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Для його досягнення слід рекомендувати особисто брати участь в яскравих, взірцевих
екскурсіях, паралельно працювати над розробкою двох самостійних екскурсій, або втілювати одну тему на різному матеріалі, проводити вже розроблену екскурсію з різко
відмінними за своїми суб’єктивними якостями екскурсійними групами, урізноманітнювати тематику екскурсій. Дотримання цих умов стимулюватиме наукового співробітника та підвищить інтерес до роботи і рівень мотивації до неї2.
Екскурсія є результатом діяльності всіх відділів музею, тому рівень мотивації
до екскурсійної роботи у наукових співробітників частково відображає якість роботи
музею у справі розповсюдження знань. Рівень якості екскурсійного обслуговування
впливає на відвідуваність музею, тому цей вид роботи не повинен розглядатися науковими співробітниками як неважливий, другорядний. Суспільство краще розуміє, відчуває необхідність збереження історичної пам’яті, культурного середовища, та підвищення рівня культури завдяки спілкуванню з цікавими людьми, якими є наукові працівники
музеїв.
У музеї будь-якого профілю екскурсія, як правило, складається з трьох
частин: 1) вступної, у якій екскурсовод готує відвідувачів до сприйняття експозиції,
ознайомлює їх з історією музею, активізує увагу, встановлює контакт зі своїми
слухачами; 2) основної, де екскурсовод розповідає про об’єкти експозиції, дає науково
обґрунтоване висвітлення подій, відбитих у пам’ятках історії і культури, мистецтва
тощо; 3) заключної, де екскурсовод підбиває підсумки та робить узагальнення, у яких
закріплюється провідна ідея екскурсії.
У своїй роботі наукові співробітники Закарпатського музею народної архітектури
та побуту використовують наступні види екскурсій:
- оглядові екскурсії для дітей та дорослих.
- тематичні.
- нічні.
- квестові.
- нова форма роботи – «Школа юного екскурсовода».
Оглядова екскурсія – це перший обов’язковий етап підготовки музейного
науковця.
Згідно з сучасним визначенням, «екскурсія – колективний огляд музею,
пам’ятки, виставки, природничого об’єкта тощо за визначеним маршрутом
під керівництвом екскурсовода з пізнавальними, освітніми, науковими та виховними
цілями, а також для задоволення естетичних потреб під час використання вільного
часу».
Класичні оглядові екскурсії розраховані на відвідувачів, які вперше прийшли
до музею і бажають ознайомитися з його експозицією. Безумовно, кожна оглядова
екскурсія вимагає ретельної підготовки та конкретної методики, що враховує віковий,
соціальний та національний склад відвідувачів.
Кожна людина, що приходить на роботу до Закарпатського музею народної
архітектури та побуту, має бути готова наполегливо працювати, заглиблюючись у в тему
історико-етнографічного розвитку Закарпаття. Якщо новий співробітник налаштований
на це, старші колеги зроблять усе можливе для допомоги молодому фахівцю. У музеї
склалася відповідна система підготовки оглядової екскурсії, що перевірена часом
і досвідом. Молодому фахівцю необхідно протягом двох-трьох місяців освоїти
теоретичний та експозиційний матеріал, оволодіти основами екскурсійної методики і
2 Богданов В.Д. Мотивація екскурсійної роботи. Чотирнадцяті Сумцовські читання : збірник матеріалів
наукової конференції «Музей і сучасність: актуальні проблеми музейної діяльності», 18 квітня 2008 р. Х., 2008.
С. 178.
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викласти власне бачення оглядової екскурсії.
Майбутній екскурсовод вивчає історію краю, його етнографічну характеристику
та відповідний експозиційний матеріал. Перш за все новачка знайомлять з експозицією
того чи іншого музейного об’єкту. Здійснює це досвідчений фахівець з експозиційної
та екскурсійної роботи. Він допомагає новому співробітнику систематизувати
факти, зрозуміти співвідношення теоретичного матеріалу з експонатами, роль і
значення кожного експонату. Одним з головних завдань у перші два місяці роботи є
опанування теоретичним та конкретним експозиційним матеріалом. У подальшому
поглиблення та розширення знань, оволодіння конкретним експозиційним матеріалом
стає перманентним і безперервним процесом. Молодому спеціалісту надаються
бібліографічні рекомендації, документальна література та методичний матеріал для
підготовки екскурсії.
Практична підготовка майбутнього екскурсовода здійснюється за схемою
«іспиту» (складання оглядової екскурсії у присутності членів науковометодичної ради музею). Під час цього «іспиту-перевірки» перед молодим спеціалістом
з одного боку стоїть завдання представити цілісний текст зі зв’язками та логічними
переходами. Поряд з тим він повинен знати і запам’ятати, а головне – розуміти і робити
правильні акценти. На цьому етапі
великого значення набувають загальна ерудиція людини та її комунікабельність.
Для оглядової екскурсії вкрай важливим є не лише зміст, а й форма викладення
матеріалу. Для цього обов’язково слід пам’ятати про основні засади сприйняття
інформації, а саме: факти запам’ятовуються не ізольовано, а у смислових поєднаннях,
краще закарбовуються враження, які зачіпають різні органи відчуттів; згруповані
експонати легше піддаються розумінню та запам’ятовуванню3.
Існує значна кількість методів і прийомів ведення оглядової екскурсії. Вважаємо
справедливим є твердження, що в музеї пріоритетним є зорове сприйняття, тому
екскурсія не повинна перетворюватися на лекцію, а екскурсоводу слід правильно
співвідносити показ і розповідь4.
Кожна оглядова екскурсія по Закарпатському музею народної архітектури
та побуту складається з трьох частин: вступу, основної частини і заключення. В
ужгородському скансені вступна бесіда проводиться при вході до музею. Кілька
років тому тут була встановлена карта-схема музейної експозиції. Вона допомагає
екскурсоводам ознайомити відвідувачів із короткою історією краю, його історикоетнографічним районуванням, експозиційною площею музею та тими пам’ятками
народного будівництва, з якими мають «зустрітись» відвідувачі. Саме тут, знайомлячись
із групою, екскурсовод повинен назвати себе, повідомити коротку інформацію про
музей загалом. Вступна бесіда повинна бути лаконічною і не відволікати від основної
теми екскурсії. Важливий не обсяг інформації, а вміння екскурсовода зацікавити людей,
привернути їх до себе, викликати довіру. Цьому сприяє доброзичливість, повага до
відвідувачів, відсутність зверхності.
Основна частина оглядової екскурсії ділиться на окремі частини, в яких йдеться
про народні житла долинян, гуцулів, бойків, лемків, румунів та угорців Закарпаття,
традиційні для краю громадські (церкву, школу, корчму) та технічні споруди (водяний
млин, ступу-сукновальню, валило, млин). Професійність екскурсовода підкреслює
його вміння чітко поєднувати інформацію про згадані об’єкти з відомостями про малі
3 Вайдахер Ф. Загальна музеологія: Посібник. / Ф Вайдахер; переклад з нім. В. Лозинський, О. Лянч, Х.
Назаркевич. Львів: Літопис, 2005. С. 368.
4 Юренева Т.Ю. Музееведение: учебник для высшей школы. М.: Академический проект, 2003. С. 476;
Основні принципи і сучасні вимоги підготовки і проведення оглядових екскурсій (методичні рекомендації).
URL : http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=245471157.
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архітектурні форми (колодязі, огорожі, ворота), оточуюче середовище.
Екскурсовод має досконало володіти методикою використання інтерактивних
засобів, але не зловживати ними. При відборі експонатів, тематичних комплексів,
розробці маршруту екскурсоводу надається повна свобода. Методичний матеріал лише
орієнтує автора екскурсії, який повинен творчо підійти до вирішення поставленого
завдання. І якщо на першій екскурсії, як мовиться, «для комісії», існують деякі
обов’язкові теми, комплекси, то у подальшій роботі екскурсовод спирається на
власний досвід, здійснює обов’язковий диференційований підхід та виконує вимоги
історичності, науковості, музейності.
У заключній бесіді екскурсовод коротко узагальнює змістову частину екскурсії,
головну мету експозиції Закарпатського музею народної архітектури та побуту,
відповідає на питання, рекомендує відвідати експозиції, розміщені у виставкових залах
музею, намагається закріпити у відвідувачів позитивні емоції, з якими, в ідеалі, людина
має залишати будь-який музей.
Тематичні екскурсії, на відміну від оглядових, присвячені одній темі,
охоплюють однотипні об’єкти, наприклад пам’ятки архітектури однієї етнографічної
чи етнічної групи. Якщо це етнографічна екскурсія, то в її основу може бути покладене
ознайомлення з культурою та побутом місцевого населення, наприклад селянськими
садибами різних соціальних прошарків населення, млинами, кузнею, корчмою,
церквою. Усередині приміщень, як правило, відтворені автентичні інтер’єри й
експонуються предмети народної культури та побуту: окремі види сільських ремесел та
промислів, знаряддя праці, колекції чоловічого та жіночого вбрання, вишивки, вироби
народного декоративно-прикладного мистецтва. Для тематичних екскурсій (занять)
використовуються також музейні фондові збірки5.
Вже традиційними для ужгородського скансену є тематичні екскурсії-заняття
для учнівської та студентської молоді «Свято Стрітення»6 та «Свято першої борозни.
Традиції засівання поля на Закарпатті»7.
15 лютого на 2020 року до ужгородського скансену завітали гості – викладачі та
студенти першого курсу торговельно-економічного коледжу в м. Ужгород на масовий
захід «Стрітення-Грімниці – весни провісниці». Студенти дізналися про походження
свята в християнстві, а також мали змогу побачити особливості садово-городньої
звичаєвості. Не оминули увагою й головний атрибут свята – стрітенську свічку, про яку
студенти охоче дізналися та мали змогу, передаючи її один одному, загадати бажання й
сказати приємні слова друзям8.
Свято першої борозни провели проводили в музеї 10 квітня 2019 року. Працівники музею розповіли про обряди та традиції засівання поля та разом з учнями 3-х класів ЗОШ № 11 м. Ужгород засіяли музейні ділянки насінням льону та вівса. Розвагою
після праці стала гра «перетягування канату»9.
В останнє десятиріччя склалась тісна співпраця музею зі студентами-істориками ДВНЗ «Ужгородський національний університет (далі – ДВНЗ «УжНУ»).
Дана співпраця є різноплановою та проводиться в багатьох формах. Однією із ос5 Поколодна М.М. Організація екскурсійної діяльності : підручник. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова,
2017. С. 43.
6 План-сценарій тематичного заняття «Свято Стрітення». Архів відділу науково-освітньої роботи КЗ
«Закарпатський музей народної архітектури та побуту» ЗОР. Ужгород : КЗ «ЗМНАП» ЗОР, 2019. 14 с.
7 План-сценарій тематичного заняття «Свято першої борозни. Традиції засівання поля на Закарпатті». Архів
відділу науково-освітньої роботи КЗ «Закарпатський музей народної архітектури та побуту» ЗОР. Ужгород
: КЗ «ЗМНАП» ЗОР, 2019. 16 с.
8 Стрітення-Грімниці – весни провісниці! URL : https://www.facebook.com/search/top/epa=SEARCH_BOX.
9 Свято першої борозни провели сьогодні в ужгородському скансені. URL: https://www.facebook.com/search/
top/.
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новних форм співпраці «музей – студент» є тематичні лекції-екскурсії, що проводяться для студентів на базі постійно діючої експозиції під відкритим небом. Ці
екскурсії є частиною лекційних та практичних занять з нормативних дисциплін
«Етнографія України, в тому числі Закарпаття», «Памя’ткознавство України» та ряду
спецкурсів10.
В рамках спецкурсу «Народна обрядовість українців» для студентів щорічно
проводяться тематичні лекції-екскурсії. Так, заняття «Традиційне народне весілля
українців» ділиться на дві частини. Під час першої, теоретичної частини, студентів
ознайомлюють з основними етапами традиційного народного весілля на Україні та
його різновидами. У формі діалогу між викладачем та студентами обговорюються такі
питання як передвесільні домовленості, пов’язані з одруженням (оглядини, сватання,
заручини, вінкоплети), посад молодих, як кульмінація весілля, обряд «комора», рушник
та коровай у весільній обрядовості українців. Після цього студенти мають змогу
ознайомитись та приміряти окремі весільні атрибути, зокрема елементи весільного
костюму (гуні, сердак, весільні вінки), весільні рушники, весільну палицю «курагов».
Всі вони зберігаються у фондовій колекції музею. Під час заняття робиться спроба
відтворення окремих частини весільного обряду11.
Під час заняття «Хата в системі традиційної культури українців» знову ж таки у
формі діалогу між викладачем та студентами в атмосфері «старого» закарпатського села
розглядаються питання вибору місця та деревини для будівництва, звичаї та обряди,
пов’язані із закладанням житла, обрядове будівельне деревце, система опалення житла
у світоглядних уявленнях та будівельній обрядовості, новосільні звичаї та обряди,
сакральні місця в інтер’єрі хати. Зацікавлення у студентів викликають розповіді про
жертовні предмети під час закладання нового житла, використання в будівельній
обрядовості святкового гільця, про такі сакральні місця в інтер’єрі народної хати як
покуть, піч, поріг, вікно, стелю, горище. Перебування а автентичному середовищі
традиційного народного житлового будівництва, цікаві розповіді з народної будівельної
обрядовості створюють атмосферу невимушеності та дають можливість студентам
відчути по справжньому як жили колись їх предки. Окрім засвоєння теоретичного
матеріалу студенти мають змогу сісти за автентичний стіл-скриню, поратись по
господарству біля припічку12.
З метою залучення ширшого кола відвідувачів Закарпатським музеєм народної
архітектури та побуту проводяться нічні екскурсії. Вперше вони були проведені в
2017 року в рамах акції «Ніч в ужгородському скансені». Великої популярності набули
екскурсії народної демонології та любовної магії : «Відьма в традиційних віруваннях
Закарпаття», «Ворожіння закарпатських босоркань», «Закарпатські прелюбішки»13.
Вже кілька років поспіль до Великодня музеєм проводиться ціла низка заходів,
в тому числі нічна екскурсія «Великодні звичаї та обряди». Під час її проведення
відвідувачі дізнаються про підготовку до Великодня, починаючи з Вербної неділі
та протягом всього Страсного тижня, про святкування Великодня та поливальних
10 Коцан В.В. «Студент і музей…». Співпраця Закарпатського музею народної архітектури та побуту і
студентів істориків ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Науковий збірник Закарпатського
музею народної архітектури та побуту. Вип. 5 : матеріали І Етнографічних читань «Збереження та
популяризація культурної спадщини» (Ужгород, 15 груд. 2017 р.). Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші,
2018. С. 6.
11 Ножка А. В ужгородському скансені провели «традиційне народне весілля українців». URL: https://
zk.oblast.online/news/v-uzhgorodskomu-skanseni-provely-tradytsijne-narodne-vesillya-ukrayintsiv-foto/
12 Звіт КЗ «Закарпатський музей народної архітектури та побут» ЗОР за 2018 рік. Архів КЗ «Закарпатський
музей народної архітектури та побут» ЗОР. Ужгород : КЗ «ЗМНАП» ЗОР, 2019. С. 7.
13 Ужгородський скансен запрошує на «Ніч у музеї». URL : https://trubyna.org.ua/novyny/uzhgorodskyjskansen-zaproshuye-na-nich-v-muzeyi/; У скансені в Ужгороді 19 травня відзначатимуть «Ніч музеїв». URL :
https://zakarpattya.net.ua/News/181416-U-skanseni-v-Uzhhorodi-19-travnia-vidznachatymut-Nich-muzeiv.
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понеділка і вівторка, а також навчаються випікати паску та писати писанки згідно з
народними традиціями14.
Не меншої популярності набула нічна екскурсія «Андріївські вечорниці», що
традиційно проводиться напередодні свята Андрія Первозванного. Це свято здавна 13
грудня справляли на території всієї України. В народі його вважали покровителем молоді, який сприяв утворенню щасливої сімʼї. У цей день на Закарпатті жінки не пекли
хліб, не пряли, не шили. Свято Андрія припадає на час посту, тому у цей період не
відбувалося жодних сватань, заручин чи весіль. А дівчата напередодні свята молились
Андрію, щоб він подарував їм добрих чоловіків, вдавались до різних магічних дій та
ворожінь, щоб дізнатись чи скоро вийдуть заміж.
Саме про автентичні закарпатські ворожильні обряди відвідувачі музею мають
змогу довідатися під час вечірньої екскурсії. Поринути в таємничу атмосферу давніх
закарпатських ворожінь їм допомагають співробітники музею та народні фольклорні
ансамблі. Молоді дівчата в музейних хатинках намагаються хоча б краєчком ока зазирнути у майбутнє, дізнатися чи судилося вийти заміж у наступному році, з яких країв
буде наречений, чи щасливою буде доля. Також кожен учасник екскурсії може особисто
випробувати долю та долучитися до того чи іншого ворожіння. Приємним завершенням екскурсії є частування в музейній корчмі ХІХ ст.15
Однією із сучасних форм проведення екскурсії в музеї є квест. В останні роки
ужгородський скансен постійно пропонує для відвідувачів різних вікових категорій
квестові екскурсії. Так, 7 грудня 2016 року до музею завітали учні 7-го класу ЗОШ № 4,
щоб відчути атмосферу наближення улюблених зимових свят та дізнатися про традиції
відзначення свята Миколая на Закарпатті. Окрім того, учні долучилися до бесіди про
святого Миколая, про важливість добрих справ у повсякденному житті. Родзинкою заходу стала квестова екскурсія «Знайди дорогу до святого Миколая». Музейні співробітники об’єднали дітей у дві команди та запропонували мандрівку старим закарпатським
селом, одразу попередивши про те, це буде не проста подорож, а святкова, адже відповідаючи на запитання у хатинках, потрібно відшукати шлях до Миколая. Зважаючи на
зимові погодні умови, до квесту були залучені 11 музейних хатинок-обʼєктів, в кожній з
яких дітям було запропоновано відшукати конверти, що містили по 2 запитання. Відповідаючи на них, діти впевнено рухалися від хатинки до хатинки, наближаючись до святого Миколая, що з повною торбинкою цукерок чекав на них у музейній Шелестівській
церкві. Миколай не тільки пригощав дітей, але й запропоновував поспівати та нагадав
всім присутнім про те, що найбільше щастя в житті – робити добро. Закінчилося свято
музейним чаюванням-пригощанням та щирими дитячими посмішками16.
У 2017 році в рамках ІІ щорічного ужгородського міжнародного молодіжного
фестивалю «Beauty Around Me» («Краса навколо мене») відбувся грандіозний фестиваль культур, що об’єднав представників України, Угорщини, Словаччини, США, Індії,
Нігерії, Гани, Лівії, Марокко, Єгипту, Зімбабве та Йорданії. Чимало учасників – студенти Ужгородського національного університету. Захід організували управління молоді
та спорту Закарпатської ОДА спільно з ГО «Екосфера», Peace Corps, УМГО «Єдине
студентство», Закарпатською молодіжною радою, Єврошколою. Першого дня молодь з
різних куточків світу знайомилася, представляла свою країну. Відтак проходили квести
14 У скансені в Ужгороді провели майстер-клас з писанкарства та нічну екскурсію музеєм. URL : https://
zakarpattya.net.ua/News/180191-U-skanseni-v-Uzhhorodi-provely-maister-klas-iz-pysankarstva-ta-nichnuekskursiiu-muzeiem-FOTO.
15 До свята Андрія в ужгородському скансені підготували вечірню екскурсію з елементами атракції. URL : https://
trubyna.org.ua/novyny/svyata-andriya-v-uzhgorodskomu-skanseni-pidgotuvaly-vechirnyu-ekskursiyu-z-elementamyatraktsij/.
16 В ужгородському скансені провели святковий квест для учнів. URL : https://zaholovok.com.ua/vuzhgorodskomu-skanseni-proveli-svyatkovii-kvest-dlya-uchniv.
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на території ужгородського скансену, аби краще познайомитися з культурою краю. Студентки факультету туризму Марія Заболотна та Євгенія Чапалюк допомагали координувати захід. Дівчата пояснювали: «Питання для квесту були розроблені таким чином,
аби гості мали змогу не лише цікаво провести час, але й дізнатися про туристичні особливості Закарпаття. Цьому сприяли запитання, складені в гумористичній формі: де
можна знайти все село в неділю вранці? – у церкві; де жінка могла знайти свого чоловіка ввечері? – у корчмі…»17.
У 2019 р. була розроблена музейна новинка – мапа-квест для дітей трьох вікових категорій (3+, 6+ і 10+). Малеча отримала можливість дослідити музейні експонати
за допомогою гри. Кожен буклет містить мапу з територією музею. На ній позначено
музейні хатинки, в які потрібно зайти й виконати завдання. Дитина, відвідуючи музей
з батьками, допитливо та ретельно за допомогою мапи-квесту досліджує експозицію і
виконує запропоновані завдання. По завершенні квесту за виконані завдання діти отримують подарунок від музею18.
У квітні 2019 року в ужгородському скансені стартувала «Школа юного екскурсовода». 6 квітня відбулося перше заняття, на якому діти вивчали та досліджували
хату з села Довгого Іршавського району – взірець архітектури та побуту долинян Закарпаття. Діти мали можливість власноруч доторкнутися до музейних експонатів та у
дружніх дискусіях розгадати їх таємниці, поринути в світ гончарного ремесла на Закарпатті, дослідити та дізнатися про життя та традиції наших предків. Загалом було
проведено 8 занять з дослідження найцікавіших музейних хатинок та експонатів. На
основі отриманих знань кожна дитина змогла підготувати свою власну екскурсію музеєм, додати до неї своє власне бачення та цікаву ідею, тобто кожна дитяча екскурсія
стала творчим проектом.
«Школа юного екскурсовода» діла в рамках проекту «Дитячі дні в ужгородському скансені». Проект реалізовуватиметься за підтримки програми Culture Bridges, що
фінансується Європейським Союзом та здійснюється Британською Радою в Україні у
партнерстві з EUNIC – Мережею національних інститутів культури Європейського Союзу19.
Отже, створення екскурсії – складний процес, що вимагає від організатора екскурсійної справи великих творчих зусиль. Усі вищеназвані засоби і прийоми екскурсійної роботи є важливою складовою музейної комунікації ужгородського скансену.
Щорічно Закарпатський музей народної архітектури та побуту відвідує близько 100 тисяч туристів. Інтерактивні екскурсії здатні спонукати відвідувачів до дослідження історії та народної культури Закарпаття. Аналіз потенціалу екскурсійної діяльності музею
показав, що зважаючи на багату історико-культурну спадщину, уміле використання сучасних методів та прийомів ведення екскурсій допоможе сформувати позитивні емоції
у туристів та створити позитивний імідж закладу в туристичній сфері.

17 У центрі Ужгорода відгуляли інтернаціональне свято. URL : https://mediacenter.uzhnu.edu.ua/news/utsentri-uzhgoroda-vidgulyaly-internatsionalne-svyato/2017-09-19-11047.
18 В Ужгороді фінішував проект «Дитячі дні в ужгородському скансені». URL : https://zakarpattya.net.ua/
News/192831-V-Uzhhorodi-finishuvav-proekt-Dytiachi-dni-v-uzhhorodskomu-skanseni-FOTO.
19 Там само.
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Фото 1. Свято «Стрітення-Грімниці – весни провісниці». 15
лютого 2020 р. Ужгородський скансен.

Фото 2. Свято «Свято першої борозни. Традиції засівання поля на
Закарпатті».
10 квітня 2019 р. Ужгородський скансен.
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Фото 3. Студенти-історики Ужгородського національного
університету в ужгородському скансені під час тематичної лекціїекскурсії «Традиційне народне весілля українців». 2018 р.

Фото 4. Фрагмент нічної екскурсії «Великодні звичаї та обряди».
2019 р.
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Фото 5. Квест «Знайди шлях до Святого Миколая». 2016 р.

Фото 6. Мапа-квест для дітей трьох вікових категорій (3+, 6+ і
10+).
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Фото 7. Квест у рамках міжнародного фестивалю «Beauty
Around Me» («Краса навколо мене»). 2017 р.

Фото 4. Фрагмент нічної екскурсії «Великодні звичаї та обряди».
2019 р.
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Музичні інструменти з фондової збірки.

Жіночий одяг лемків та долинян.

Писанки, виконані технікою воскового розпису.

Фрагмент великодньої виставки.

211

губ-Коцан Т.Я.

Гончарні вироби народних майстрів Закарпаття.

Керамічні вироби угорських майстрів краю.

Музейні вироби з текстилю та дерева на виставкових
міроприємствах.

Матеріальна
культура
гуцулів
Закарпаття:
чоловічий та жіночий одяг, ткані вовняні вироби,
дерев՚яний бондарний посуд.
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Жіночі костюми долинян.

Ткані вироби та кераміка в музейній експозиції.

Сологуб-Коцан Т.Я.
Municipal Institution „Transcarpathian Museum of Folk Architecture and Life”
(Ужгород, Україна)
tetjana.so.ko@gmail.com
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КОЛЕКЦІЇ ЗАКАРПАТСЬКОГО МУЗЕЮ НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ ТА
ПОБУТУ ЯК ФОРМА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ НАРОДНОЇ КУЛЬТУРИ
Мегела М.І.
Abstract: This article presents information about the stock collections stored in the Transcarpathian
Museum of Folk Architecture and Life, it analyzes and characterizes their content, components.
Much of the items are exhibited in a permanent exhibition and involved in temporary and mobile
exhibitions, events, themed events, night tours, events with elements of attraction. Thanks to such
areas of work, the museum promotes its collection, which consists of authentic monuments, and
at the same time it materializes the culture of the population of the region, its life, housing, crafts,
customs and rituals.
Keywords: museum collection, fund collections, folk culture, crafts, popularization, preservation.
В статті подано інформацію про фондові колекції, що зберігаються в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту, проаналізовано та охарактеризовано їх зміст,
складові. Значна частина предметів експонуються в постійно діючій експозиції та залучають в тимчасових та пересувних виставках, міроприємствах, тематичних заходах, нічних
екскурсіях, заходах з елементами атракцій. Завдяки таким напрямкам роботи, музей популяризує свою колекцію, що складається з автентичних пам՚яток, а разом з тим і матеріальну культуру населенння краю, його побут, житло, ремесла, звичаї та обряди.
Ключові слова: музейна колекція, фондові зібрання, народна культура, ремесла, популяризація, збереження.
Однією з найцікавіших музейних форм, що діють, є музеї просто неба – скансени. Вони дають змогу експонувати пам’ятки матеріальної і духовної культури народів в
умовах, максимально наближених до природніх. Пізнавальне значення і емоційний вплив
таких музеїв дуже великий, що формується на основі нерухомих пам’яток і архітектурно-ландшафтних комплексів, створюваних пам’ятками та їх природнім оточенням. Як
місце збереження та експонування таких об’єктів виступає музейна територія. Скансени
можуть поєднувати різні види пам’яток: археологічні, дерев’яної архітектури, побутові,
виробничі, етнографічні тощо. Досвід створення та функціонування музеїв просто неба
свідчить про їх значну роль у збереженні та популяризації історико-культурної спадщини,
розвитку туризму.
Основна мета і завдання при створенні та функціонуванні музеїв під відкритим
небом полягає у збереженні найцікавіших автентичних пам’яток архітектури; створенні
умов для вільного доступу до цих будівель широких верств населення, підвищення їхнього
культурного рівня; показі у комплексі національної народної культури і архітектури, предметів побуту, знарядь праці, ужиткового мистецтва, тобто створенні моделі середовища,
ландшафту; допомозі відродження народних ремесел і проведенню фольклорних свят;
сприянні індустрії туризму; вирішенні наукових проблем, пов՚язаних із пошуком, збором,
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вивченням, реставрацією експонатів.1
Скансени це унікальні за змістом та інноваційні за суттю комплекси, де можна найбільш образно й історично достовірно відтворити архітектуру та побут колишнього села,
продемонструвати господарську діяльність населення, яке жило, працювало і творило у
різних історико-етнографічних регіонах України та в різні періоди.2
Музеї просто неба, що функціонують на теренах України – науково-дослідні, культурні установи, діяльність яких пов’язана з пошуком збором, вивченням та популяризацією культурних традицій, історичного зв’язку поколінь, важко переоцінити. Середовище
скансену створює цілісне уявлення про різні сфери народного життя. Тому саме музей під
відкритим небом має найкращі можливості для створення альтернативного світу. І на прикладі унікальних експозицій у цьому можна пересвідчитися.
Для реалізації подібного завдання (будівництва скансену) потрібні грунтовні знання з історії, народного побуту, традицій господарювання, фольклору. Тож при перевезенні і
встановленні архітектурних пам’яток фахівці з академічною освітою співпрацювали з народними майстрами, вчилися традиційним технологіям і здобували цікавий досвід життя
в різних століттях.
Традиційний народний побут українського села аж до початку ХХ ст. змінювався
дуже повільно, тому в 1960-80-х рр., коли в Україні активно будувалися державні скансени,
ще можна було надбати багато унікальних пам’яток і достовірної ініформації від безпосередніх учасників подій (закладання хати, будівництво церкви, проведення обрядів).
Завдяки такому збігові, українські скансени – це цілісні музеї-середовища, побудовані на основі якнайбагатшого документального матеріалу.3 Одним з таких музеїв, що
існують на теренах України, є Закарпатський музей народної архітектури та побуту, де
зберігаються численні пам՚ятки дерев՚яної архітектури, а також відтворений побут житла населення Закарпаття в минулому. Фондові матеріали скансену слугують вихідною та
резервною базою для побудови і доповнень діючих експозицій, а також для науково-дослідної роботи працівників музею та спеціалістів з інших наукових установ, оскільки все
музейне зібрання – це автентичні пам՚ятки народної культури. Основа музейних зібрань
– етнорафічні матеріали, складають етнографічні колекції – елементи інтер՚єру житла, побутове і господарське начиння, одяг, знаряддя праці, атрибути обрядів і вірувань. В сукупності вони відображають традиційну культуру населеня та етнічних груп, що проживають
на території краю.
Значну частину музейних зібрань традиційно складають музейні колекції – (комплекс) музейні предмети у складі основного музейного фонду, об՚єднаних за однією або
кількома спільними ознаками, що мають наукове значення як єдине ціле (колекція може
бути особиста, меморіальна, тематична, систематична).
Загалом фондова колекція музею об’єднує збірки різних видів мистецтва. Однією
з найбільш чисельних у ній виступає колекція народного одягу різних етнографічних груп
населення краю, де представлені основні види традиційного вбрання кінця ХІХ – початку
ХХ ст. із різних регіонів області. Різноманітністю крою, технік оздоблення, кольорового
декорування відзначається натільний одяг – жіночі та чоловічі сорочки: довгі, короткі,
дводільні, з уставками, цільнокроєними рукавами, комірами, вишиті білими нитками,
виконані технікою вирізування, святкові, буденні.
Поясний одяг представлений багатьма видами різних форм: ткані жіночі запаски
з Рахівщини, фартухи «запиначки», «пілки» з Воловеччини, «катрани» з Міжгірщини,
«шурци», «плати» з Великоберезнянщини та Перечинщини, «кетемені» з Виноградівщини.
До зшитого поясного одягу відносяться спідниці з домотканих і фабричних тканин, а
1 Афанасьєва О. Є. Скансени України як важливий туристичний ресурс. Туристична індустрія : сучасний
стан та пріоритети розвитку : Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. Луганськ : ДЗ
«ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009. С.80.
2 Петрович В. Музеї просто неба – осередки дослідження та популяризації матеріальних і духовних цінностей
традиційної культури українського народу/.
3 Україна споконвічна. Скансени – музеї просто неба. URL : https : // etnoua.info/skanseny-muzeji-prosto-neba/.
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також чоловічі штани з доморобного сукна, льняного чи конопляного полотна. Багато
декорованою є збірка плечового безрукавного одягу: хутряні кептарі з Гуцульщини,
камізелі, реклики з Бойківщини, лемківські лайбики, румунські бунди-жилети,
полотнянки, візитки, жакети долинян з низинних регіонів краю. Верхній плечовий одяг
презентують гуцульські сердаки з Рахівщини, сіраки з Великоберезнянщини, бойківські
кожухи з Воловеччини та Міжгірщини, а також гуні – найбільш поширений вид верхнього
плечового одягу у більшості регіонів Закарпаття. Доповнюють збірку головні убори: чепці;
хустки – ширінки, кестемани, плати, дуплованки, ширінки, деміївки, бойківські молодиці,
вінки вінчальні, стрічки, партиці, заплітки в коси, весільні коронки; чоловічі головні
убори – «калапи», «клебані», «крисані», вовняні шлики, солом’яні капелюхи. Взуття:
постоли, чоботи, черевики, дерев’янки. Додатковими елементами одягу служили пояси –
ткані окрайки, пасини, силянки, чоловічі шкіряні череси. Також сюди відносять нагрудні
прикраси з бісеру: силянки, гердани, намиста з коралів, стеклярусу, пацьорки, монистята
тощо. Колекція є унікальною за своїм змістом і значенням, бо береже традиції одягової
вишивки, техніки виготовлення та пам’ятки, які в сучасному світі вже не відтворюються у
такому автентичному вигляді.
Окрім одягу зберігається колекція народної традиційної вишивки – зразки, які
творили окраси інтер’єрної тканини. Сюди входять традиційні рушники, скатертини з різних
куточків краю, окремі авторські колекції зразків вишивки майстринь народної творчості,
де простежується фантазія та майстерність, представлено різноманіття геометричних та
рослинних орнаментальних мотивів, багата кольорова гама, що вирізняє етнографічні
особливості населення, а також різномаїття використовуваних технік: хрестик, гладь,
низина, стібок, вирізування, мережка.
Колекція тканих килимів включає вовняні ліжники, джерги, покровці, коци,
авторські килими, що бережуть давні види техніки виготовлення та геометричні
орнаментальні мотиви місцевих локальних осередків килимарства.
Колекція кераміки, що нараховує понад 2 тис. од.зб., поділяється на дві групи:
традиційна народна кераміка та авторські збірки робіт народних майстрів-гончарів, що
представляють найбільш відомі гончарні центри Закарпаття, які вирізнялись своєрідними
прийомами художнього оформлення керамічних виробів.4 Більшість традиційних взірців
народних та авторських виробів, репрезентують виробництво посуду з глини різних
осередків Закарпаття в минулому. Музейний фонд кераміки формувався на базі осередків,
що існували та діяли впродовж не одного століття. Це села Вільхівка Іршавського,
Дубовинка (сучасне смт. Королево) Виноградівського, Драгово Хустського, Мирча
Великоберезнянського районів, а також міст Хуст та Ужгород. Тут можна побачити як
традиційний побутовий та обрядовий посуд жителів Закарпаття, так і роботи відомих
народних майстрів, вироби яких є справжніми зразками народного декоративноприкладного мистецтва та розкривають різноманітність гончарних осередків краю. 5
Значна частина гончарних виробів у фонді – це роботи місцевих майстрів,
виготовлені в кінці ХІХ – першій половині ХХ ст. Майстри Ужгорода, Хуста, Виноградіва
в торгові дні несли на площу все, що виготовили за тиждень, викладували рядами прямо на
землі розписані від руки, обпалені глазуровані, різних розмірів, горщики, миски, тарілки,
чашки. Техніка і форми виробів у всіх майстрів була однакова, але свій жанр, улюблені
фарби і візерунки у кожного індивідуальні.6 Саме з цих центрів закарпатська кераміка
просочувалася майже у всі села регіону. Авторські колекції майстрів-гончарів представлені
роботами Михайла та Івана Галаса, Василя Газдика, з с.Вільхівка Іршавського району;
4 Мегела М. І. Роль фондової збірки Закарпатського музею народної архітектури та побуту в збереженні
та популяризації традиційної народної культури краю. Науковий збірник Закарпатського музею народної
архітектури та побуту : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження, збереження,
відтворення та популяризація культурної спадщини». Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2016. Вип. 3. С. 232.
5 Вільхівські гончарі [Образотворчий матеріал] : альбом-каталог / упорядн. М. І. Мегела. Ужгород :
Видавництво Олександри Гаркуші, 2018. 124 с. : іл. Текст укр. та англ. С. 3.
6 Маковский С.К. Народное искусство Подкарпатской Руси. Прага : Пламя, 1925. 155 с. С. 25.
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вироби Михайла Лемка з міста Хуст, керамічні вироби Федора Сідея з с.Дубовинка
Виноградівського району. Керамічні вироби (довжанки, корчаги, пивники, рябуни, силки,
горщики, баклаги і т. ін.), прикрашені різноманітними орнаментальними мотивами по
різнокольорових обливках, розписані червоною, чорною, білою, зеленою фарбами за
допомогою техніки «урізу», «ріжкування» тощо.
Колекція фаянсу, порцеляни та предметів зі скла, представлена фаянсовими
тарілками, порцеляновими горнятками й скляними пляшками, що носять характер як
побутового, так і декоративного призначення.
Важливе місце займають колекції дерев’яних пам’яток декоративного та
утилітарного значення, предметів матеріальної культури жителів Карпатського регіону.
Дерево для жителів Карпат з прадавніх часів було благодатним матеріалом для виготовлення
найрізноманітніших предметів побуту – від кухонного посуду до згодом складних технічних
механізмів. Разом з пам’ятками народного будівництва, вони нині наша збережена
зматеріалізована пам›ять про талант і майстерність здебільшого невідомих майстрів,
живі свідчення їх настирливих пошуків досконалого з практичного вжитку у красі. Тому
не дивно, що зараз побутові і художні вироби з дерева виготовлені нашими допитливими
предками стали музейними цінностями і зберігаються як реліквії самобутньої культури.
Крім того, різностороннє застосування виробів з дерева у господарстві і домашньому
побуті вимагало творчого урізноманітнення їх форм.
Збірка художніх виробів з дерева розкриває кращі зразки художньої обробки
дерева на Закарпатті. Орнаменти, виконані технікою різьблення, випалювання, інкрустація
на дереві відкривають світ символів, знаків, образів минулого. Давні традиції місцевої
фігурної та рельєфної різьби пов’язують з іменами майстрів В.І.Свиди, В. Асталош,
Палаташ В., Смердул В. О., Тулайдан М., Перестюк З., Цуд М. П., В. Сідак.7 Вершиною
збірки є колекція дерев’яних різьблених предметів І.А. та С.І. Сільваїв, що демонструє
техніки різьблення дерева другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Представлена колекція
є одним з найбагатших зібрань творів художньої різьби по дереву того часу на Закарпатті.
Вона є свідченням глибоких народних традицій цього виду мистецтва, з давніх давен
поширеного в Карпатському регіоні. 8
Крім авторських колекцій у фонді зберігаються предмети бондарського вжитку,
що представляють як гірські, так і низинні регіони краю. Тут же виділено збірку
сільськогосподарських знарядь праці – предмети, що пов’язані з домашніми промислами
та стосуються сільськогосподарських робіт: обробітку землі, посівної, збирання врожаю.
У фонді музею зберігається група живопису, представлена роботами художників
краю, представників Закарпатської школи живопису – Коложварі Ф., Шолтес З., Роскін
М., Габда В., Шутєв І., Микуляк М., Гецко М., Орос В., Герц Ю., Й. Мускур, Ф. Бабинець.
Жанрова тематика більшості художніх полотен етнографічного характеру, на яких
зображено дерев՚яну житлову та сакральну архітектуру, побут, інтер՚єр, змальовано красу
карпатського краю, населення, його звичаї. 9
Окремою групою виділяються музичні інструменти, що свідчать про музичну
різнобарвність та показують музично-інструментальне різнобарвя нашого краю. Серед
них інструменти, що притаманні даному регіону: трембіти, скрипки, цимбали, сопілки,
флуярки, контрабаси, бубни, та ті, що не є характерними (бандура, мандоліна). Поліетнічна
різноманітність населення краю мала великий вплив на формування не лише музичного

7 Різьба по дереву. Каталог. Архів відділу фондів КЗ «Закарпатський музей народної архітектури та побуту»
ЗОР. Ужгород, 2010. 76 с.
8 Твори І.А. та С.І. Сільваїв у фондовій колекції музею. Каталог. Архів відділу фондів КЗ «Закарпатський
музей народної архітектури та побуту» ЗОР. Ужгород, 2010. 78 с.
9 Каталог картин, що зберігаються у фондах Закарпатського музею народної архітектури та побуту. Архів
відділу фондів КЗ «Закарпатський музей народної архітектури та побуту» ЗОР. Ужгород, 2008. 72 с.
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фольклору, а й побутування музичних інструментів різних національностей.10
Серед збірок важливе місце займає колекція предметів сакрального мистецтва кінця
ХVІ – початку ХХ ст., вагому частину якої складають ікони ХVІІ – ХVІІІ ст., найцінніші з
яких – мальовані дерев’яні ікони представлені в інтер’єрі Шелестівської церкви Архангела
Михаїла в експозиції музею. Музейну колекцію іконографії налічують ікони на дереві,
металі, склі, полотні, фоторепродукції (т.зв. літографія). Більшість пам՚яток написані
невідомими сільськими майстрами-самоуками. Та разом з тим колекція відображає
прийоми та техніки малярства, зображувальні сюжети, колористику, що дає можливість
прослідкувати тенденції іконопису, поширені на Закарпатті в минулому. 11
Колекція писанок характеризується різноманітністю, як у колористиці, так і в
техніках оздоблення. Тут зустрічаються і традиційні техніки орнаментації, і більш новітні,
що виникли під впливом змін та еволюції народного мистецтва. Колекцію писанок можна
умовно поділити на дві великі групи: до першої відносяться писанки, створені за допомогою
традиційної воскової техніки та крашанки. До другої – писанки, виготовлені сучасними
техніками декорування: бісероплетіння, розпис фломайстрами, розпис хімічними фарбами,
наклеювання стрічок, ниток, техніки квілінг та декупаж, витравлювання оцтом та ін.12
Крім згаданих, у фондах зберігаються збірки – предметів зі шкіри, металу, плетених
виробів, фотографій, книг тощо. З подальшим розвитком музею кожна збірка поповнюється
новими пам’ятками за рахунок нових надходжень.
Одним з пріоритетних завдань діяльності музею є не лише збереження музейного
фонду, але й його планомірна та ефективна популяризація. Архітектура, предмети побуту,
матеріальна культура, що представлена в музеї, є не лише фактичним матеріалом, але
й джерелом поширення знань про традиційну культуру етнічних груп Закарпаття. Їх
популяризацію музей здійснює за напрямками:
І.Постійна експозиція, що є центром, довкола якого обертається вся публічна
діяльність, тому вона дуже важлива для виконання основної функції музею та є сталим
ядром музейних зібрань.13 І хоча вона носить відносно статистичний характер та
змінюється незначною мірою, але відіграє важливу роль у формуванні цілісної картини
закарпатського села в минулому. Керуючись тематичними засадами в експозиції,
поряд з елементами хатнього начиння, відтворено ремесла та промисли поширенні
в краї: виноробство, гончарство, бджолярство, ткацтво, чоботярство, чинбаоство,
вишивальництво, виноробство, лозоплетіння, теслярство, бондарство. Виразна, доступна, а
заразом і оригінальна інтерпретація представлених в експозиції музею пам’яток доповнює
оповідь про традиційну матеріальну і духовну культуру корінного населення краю –
українців (гуцулів, бойків, лемків, долинян), а також життя, побут і культуру угорського та
румунського етносу.
Експозиція музею – це нетлінні скарби матеріальної та духовної культури народу,
шедеври народного зодчества – творіння умільців-теслів, бондарів, ткаль, вишивальниць –
справжніх художників, які володіли природженим хистом і химерною фантазією.
Сучасна експозиція створює поле дискурсу, дає змогу через візуальний образ
вплинути на почуття, емоційно засвоїти знання, відчути своє місце в довгому ланцюгу
взаємозалежного розвитку роду, громади, народу і змінити своє ставлення до світу.
ІІ. Матеріали фондової збірки «живуть» не тільки в експозиції музею, а й на
тимчасових та перечувних виставках, ще один напрямок пропагування закладу й тим
самим народного мистецтва. Цей процес включає в себе три складові:
10 Мегела М.І. Музичні інструменти в колекції Закарпатського музею народної архітектури та побуту.
Реферат. Архів КЗ «Закарпатський музей народної архітектури та побуту» ЗОР. Ужгород, 2010. 63 с. С. 10, 32,
47.
11 Іконографія. Каталог. Архів відділу фондів КЗ «Закарпатський музей народної архітектури та побуту»
ЗОР. Ужгород, 2009. 134 с.
12 Мегела М.І. Писанки у фондовій колекції Закарпатського музею народної архітектури та побуту. Науковий
вісник Ужгородського університету. Вип. 2 (39). Серія: Історія. Ужгород : Вид-во УжНУ «говерла», 2018. С. 132.
13 Музей: менеджмент і освітня діяльність. – Львів: «Літопис», 2009. 223 с. С. 43.
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а) експонування фондових колекцій безпосередньо у виставкових залах музею; б)
репрезентація фондових зібрань поза межами музею; в) показ окремих фондових збірок за
кордоном. 14
ІІІ. Організація культурно-мистецьких заходів із залученням фондового матеріалу,
до яких відносять: тематичні заходи, нічні екскурсії, екскурсії з елементами атракцій, заходи
етнографічного спрямування, студії народних ремесел (вишивки, гончарства, ткацтва),
організація інтерактивних програм. Тобто заходи, які об՚єднує мета: відвідувачі мають
змогу водночас поєднати пізнання, діяльність та відпочинок. 15 Музей – місце відкритого
живого спілкування з минулим, де поширюється візуальна, вербальна та символічна
інформація.
Активна виставкова діяльність, реалізація спільних проектів з іншими музеями
та культурологічними установами як в державі, так і за кордоном, завдяки експонуванню
матеріалів фондових колекцій, дає можливість поширювати інформацію та популяризувати
традиції народної культури, її красу та неповторність. Матеріали фондової колекції є
важливою джерелознавчою базою для численних наукових досліджень та основою
контактів музею з іншими українськими та зарубіжними музеями.
Колекції з фондових зібрань Закарпатського музею народної архітектури та побуту
є свого роду унікальними й становлять частину української національної спадщини,
завдяки яким музей поступово перетворюються на місце, де не просто живе історична
пам›ять, але відвідувачі мають змогу відпочивати, приємно проводити дозвілля, брати
участь у програмах, де вони дізнаються про минувшину різними розважальними засобами.
Освітня культурна інформація про народну культуру й популяризація її таким чином є не
просто одним із завдань музею, але й стратегічним напрямком його розвитку в сучасності.

Мегела М.І.
Municipal Institution „Transcarpathian Museum of Folk Architecture and Life”
(Ужгород, Україна)
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14 Мегела М. І. Роль фондової збірки Закарпатського музею народної архітектури та побуту в збереженні
та популяризації традиційної народної культури краю. Науковий збірник Закарпатського музею народної
архітектури та побуту : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження, збереження,
відтворення та популяризація культурної спадщини». Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2016. – Вип. 3. С.231-235.
С. 233.
15 Котлер Н., Котлер Ф., Котлер В. Музейний маркетинг і стратегія: формування місії, залучення публіки,
збільшення доходів і ресурсів. К.: ВД «Стилос», 2010. 528 с. С. 13.
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«ВІДЬМА В ТРАДИЦІЙНИХ ВІРУВАННЯХ ЗАКРПАТТЯ»
Король В.
Abstract: In this article, through the prism of the locations of the mystery excursion the witches in
the traditional beliefs of Transcarpathia are considered. Attention is focused on the specifics of this
demonic character, the main functions and skills are considered and analyzed. Special attention is
paid to the marking function of the witch stealing milk. It is indicated in the current state of living folk
beliefs in the Transcarpathian region.
Keywords: Night at the museum, witch, excursion, demonology, Transcarpathia, museum.
Сучасні, тектонічні, трансформаційні процеси в суспільному та духовному житті
людини не проходять осторонь музеїв. Ряд функцій, які традиційно належали музею (банк
знань, ідей, місце спілкування) все частіше виконують соціальні мережі. Що відчутно
змінило систему проведення вільного часу, особливо серед молоді.
Саме з метою залучення відвідувачів до музею, розширення спектру послуг,
Закарпатським музеєм народної архітектури та побуту, проводяться тематичні екскурсії,
нічні атракції «Ніч в музеї» які реалізуються через нові методики демонстрації унікальних
пам’яток матеріальної культури та не матеріальної спадщини. Впроваджуються нові
форми комунікативних практик та моделі роботи, задля забезпечення соціально-освітніх
потреб своєї аудиторії.
Виклад основного матеріалу. Екскурсія-містерія розпочинається біля
адміністративного корпусу музею і охоплює майже всю територію закладу. Дійство
відбувається із зупинками в окремих локаціях, де проходить виклад основного матеріалу і
даються відповіді на запитання відвідувачів.
Локація 1. В древності відьми виступали передусім як віщунки, ворожки. А вже
з середньовіччя, під впливом християнства, відьма стає поплічницею диявола, яка через
угоду з ним, відрікання від Христа, отримує певну магічну силу. За народним переконанням
в кожному селі була своя відьма, якій приписували низку явищ, і подій, що траплялись, і
які було неможливо пояснити: епідемії, несподівані хвороби худоби, людей, стихійні лиха,
різноманітні нещастя.
Власне, сам образ відьми є доволі стійким і належить до найбільш впізнаваних у
різних народів. Так, у чехів це vedma, у поляків – wiedźma, у сербів – вештиця, у болгар
– самовіла1. На всій території України віддається перевага терміну «відьма»2. Його
етимологію ряд дослідників пов’язують з давньослов’янським «вѣдѣніе», тобто знання,
пізнання, а «вѣдунство» – чаклунство, чари3. Деякі лінгвісти вважають, що воно пов’язане
1 Левкиевская Е. Е. Низшая мифология славян… С. 187.
2 Виноградова Л. Н. Народная демонология и мифоритуальная традиция славян… С. 232.
3 Даль В. Толковый словарь: в 6 т., Т. 1. А - З. М.: Художественная литература, 1935. С. 338.
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з праслов’янською та індоєвропейською мовами. Так, на санскриті veda – це священне
знання4. Відомі й деякі інші назви. У Карпатах поширеною є назва «босорканя», «босорка»
5
, яка запозичена з угорської мови, де вживається з таким самим значенням6. Етимологія
слова bosorka, bosorkany визначена доволі надійно. Первісно – це «дух померлого, привид»,
а згодом – власне «відьма»7. Дослідники вважають, що угорське bosorkany споріднене з
тюркським basyrkan, де bas – давити, душити, а sarkany – дракон, змій8.
В ряді регіонів України є доволі велике розмаїття імен-назв персонажів цього типу
і значна варіація їх якісних характеристик.
За традиційним загальнослов’янським повір’ям, відьми – це певні жінки, наділені
надприродною силою. Щодо походження відьми, то, за народними переконаннями, її
магічна сила могла бути вроджена9. Також відьмою могли стати, відповідно навчившись
або через контакт із нечистою силою, через осквернення християнських святинь10. Сам
процес навчання, передачі знань відбувався з дотриманням ряду правил, часто навіть перед
самою смертю відьми, оскільки, як вірили, із знаннями відьма передавала і свою силу11.
Перед початком навчання відьма мала попередити свою ученицю про важкі передсмертні
муки12.
Отже, відьмою можна було або народитись, або навчитись цьому ремеслу. Та все
ж в народі вважали, що вроджена відьма володіє більшою силою. Дослідник традиційних
світоглядних вірувань українців Закарпаття Ф. Потушняк за силою виділяв три типи
відьом: «Які мають три душі й здатні заподіяти велику шкоду; ті, в яких два нечисті духи
є менш сильними, і зазвичай йдуть за межі села; і відьми з одним духом, їх діяльність
обмежують лише селом і межами»13.
Характерною ознакою вигляду відьми на Закарпатті є наявність ряду тілесних
ознак: наявність хвоста14, відсутність грудей15. Найчастіше звертали увагу на очі та погляд.
Так, відьму, як і вовкуна, впізнавали за зрослими густими бровами16, хмурому важкому
погляду17, червоними очима18.
Відьма могла видати себе і не поведінкою19, відьма робить у свято, «ходить за
чередою корів», у церкві низько схиляє голову, «бо роги мішають», на Різдво цілує замок
на церковних дверях20. Відьму розпізнають по тому, що вона іде до церкви на великі
свята – Благовіщення, Великдень і намагається доторкнутися до риз батюшки, щоб сили
набратися на цілий рік. А коли священик виносить чашу господню з вівтаря, то вони
хочуть доторкнутися руками до святості21. На Різдво, коли піп обходить тричі церкву і
4 Курочкін О. В. Відьма в українській міфологічній традиції. Народна творчість та етнографія. № 4. 1990.
С. 24.
5 Виноградова Л. Н. Народная демонологія и мифоритуальная… С. 232; Вархол Н. Народна демонологія
українців Словаччини… С. 196.
6 Потушняк Ф. Відьма і її признаки… С. 58.
7 Machek V. Etymologicky slovnik jazyka ceskeho. Praha: NLN, Nakladatelstvi Lidove noviny, 2010. S. 61.
8 Валенцова М. М. К вопросу о контаминации этимологических гнезд (на примере названий мифологических
персонажей). Jazyk a kultura v slovenskych suvislostiach. Zo slovenskej etnolingvistiky. Bratyslava – Sofia, 2017. C. 168.
9 ФКЗ «ЗМНАіП» ЗОР ЛМ. 15585/1597, арк. 27.
10 ФКЗ «ЗМНАіП» ЗОР ЛМ. 15584/1596, арк. 9.
11 Там само, арк. 40.
12 Арів ЛЕФК ім. М. П. Тиводара ДВНЗ УжНУ. Ф. 9. Оп. 13. О.з. 7, арк. 47.
13 Потушняк Ф. Душа в народнім повірю села Осій… С. 38.
14 Арів ЛЕФК ім. М. П. Тиводара ДВНЗ УжНУ. Ф. 9. Оп. 1. О.з. 1, арк. 50.
15 Там само. Ф. 9. Оп. 3. О.з. 2, арк. 58.
16 ФКЗ «ЗМНАіП» ЗОР ЛМ. 15584/1596, арк. 17.
17 Арів ЛЕФК ім. М. П. Тиводара ДВНЗ УжНУ. Ф. 9. Оп. 7. О.з. 4, арк. 42; ФКЗ «ЗМНАіП» ЗОР ЛМ.
15584/1596, арк. 39.
18 ФКЗ «ЗМНАіП» ЗОР ЛМ. 15584/1596, арк. 33.
19 Арів ЛЕФК ім. М. П. Тиводара ДВНЗ УжНУ. Ф. 9. Оп. 7. О.з. 4, арк. 42.
20 ФКЗ «ЗМНАіП» ЗОР ЛМ. 15584/1596, арк. 9.
21 Арів ЛЕФК ім. М. П. Тиводара ДВНЗ УжНУ. Ф. 9. Оп. 12. О.з. 2, арк. 49.

222

НІЧ В МУЗЕЇ, ЕКСКУРСІЯ-МІСТЕРІЯ: «ВІДЬМА В ТРАДИЦІЙНИХ ВІРУВАННЯХ ...

потім відкриває церкву, відьми намагаються держатися за ризи у попа – тоді вони дістають
силу22. Подібна характеристика відьми властива також і для інших регіонів України. На
Поліссі – це «як нехороша, найгидчіша баба»23. Подібну рису зовнішності приписували
відьмі і українці Східної Словаччини: «zalepanica» – брудниця24.
Локація 2. Вважалося, що побачити у звичайній жінці відьму простим,
неозброєним поглядом майже неможливо. Для цього потрібно було дотримання
спеціальних умов і застосування певних магічних прийомів, які давали людині здатність
побачити приховану, внутрішню сутність25. Одним із важливих критеріїв був особливий,
сакральний час – великі свята (Святий Вечір, Великдень, Івана Купала, Андрія тощо). Цей
календар включав у себе, з одного боку, великі церковні свята, з іншого – свята, з якими
народні вірування пов’язували активізацію нечистої сили, відьомські збори. В такі дні
можна було побачити відьом, які йдуть на шабаш26.
Інша важлива умова – це особливе, сакральне місце: церква, перехрестя доріг,
цвинтар. Саме з храмом, Великодньою або Різдвяною службою пов’язаний основний масив
магічних прийомів для розпізнання відьми. Поєднання особливих магічних предметів, які
потрібно було мати при собі в храмі, і спеціальні ритуальні дії давали можливість побачити
приховану, внутрішню сутність демонічного образу27. Впізнати босорканю можна було й
за її поведінкою під час традиційного обливання водою жінок та дівчат біля храму на св.
Юрія28. Йдучи на службу у Свят вечір і бажаючи дізнатись, які жінки в селі є відьмами,
брали ложку, якою перемішували страви на Святу Вечерю, оскільки вірили, що завдяки їй
зможуть розпізнати відьом.
У багатьох випадках певну магічну силу можна було передати предметам тільки
з допомогою спеціального, нерідко доволі складного ритуалу, до того ж розтягнутого в
часі, що мало свій сакральний зміст. Так, магічний обряд міг розпочатись на свято Андрія
і завершитись на Різдво29. Подібний обряд існував також у словаків: той, хто щодня від
св. Люції до Різдва робив по одній насічці на дверній ручці, міг у костелі впізнати стрігу,
бо в неї буде пошкрябаний ніс30. Побутує на досліджуваній території і мотив, поширений
не лише серед українців Карпат, але і в словаків31, чехів32, поляків33, який пов’язаний із
виготовленням спеціального стільчика34. Певні локальні відмінності спостерігаються лише
в самому виготовленні магічного предмета або термінах виготовлення та особливостях
застосування. Розпізнавали відьму і за тим, як змінювалось її тіло після смерті35.
Один із найпопулярніших способів розпізнання відьми, ґрунтувався на вірі у
певний зв’язок між відьмою та коровою, у якої вона відібрала молоко. Сам обряд полягав
у виконанні дій, які були спрямовані на спричинення відьмі нестерпного болю, через що
вона змушена була йти до виконавців цих дій і просити прощення за свою діяльність.
Необхідність розпізнання відьми полягала передусім у бажанні убезпечити себе
22 Там само. Ф. 9. Оп. 13. О.з. 7, арк. 42.
23 Климчук Ф. Д. Духовная культура полесского села Симоновичи. Славянский и балканский фольклор.
Этнолингвистическое изучение Полесья. М. : Индрик, 1995. С. 364.
24 Podolak J. Pastierstvo v oblasti Vysokych Tatier. Bratislava: Vydatelstvo Slovenskej akademie vied, 1967. S. 130.
25 ФКЗ «ЗМНАіП» ЗОР ЛМ. 15581/1593, арк. 46.
26 Арів ЛЕФК ім. М. П. Тиводара ДВНЗ УжНУ. Ф. 9. Оп. 13. О.з. 7, арк. 23.
27 ФКЗ «ЗМНАіП» ЗОР ЛМ. 15755/1706 , арк. 87–88.
28 НАНФ ІМФЕ НАН України. Ф. 29-3. Спр. 221: «Казки, розповіді, пісні і коломийки (без мелодій і з мелодіями), повір’я та звичаї. Етнографічні замітки», записав Стрипський Г. на Закарпатті. 1898-1899 р., арк. 33.
29 ФКЗ «ЗМНАіП» ЗОР ЛМ. 15585/1597, арк. 28.
30 Horvátová E. Rok vo zvykov našho L’udu. Bratislava. 1986. S. 40.
31 Там само. S. 39.
32 Bartoš F. Moravsky Lid. Telč, 1892. S. 143.
33 Janicka-Krzywda U. Tradycje uprawiania magii na Polskim Spiszu na przełomie XIX i XX wieku. Wierchy. Rocz.
50. 1981. Warszawa, Kraków, 1983. S. 222.
34 Арів ЛЕФК ім. М. П. Тиводара ДВНЗ УжНУ. Ф. 9. Оп. 1. О.з. 1, арк. 60.
35 Там само. 9. Оп. 13. О.з. 7, арк. 41-42.
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від її шкідницьких дій, виробити певні правила обережного поводження, знешкодити
носія небезпеки чи навіть знищити. Доволі часто, розпізнавши відьму, утримувались від її
публічного викриття через страх перед її помстою. Незважаючи на це, магічні прийоми для
розпізнання відьом доволі широко застосовувались в традиційному селянському побуті.
Важливою ознакою відьми була нестерпно болізна смерть. Як і всі «знаючі», вона не
могла померти, поки не передасть свої знання та силу36. Подібне повір’я, за яким розбирали
стелю для полегшення передсмертних мук та аби душа змогла вийти з тіла, побутує на
Поліссі37. Деякі дослідники вважають, що подібне повір’я є рудиментом давнього звичаю
робити в могилах отвори для виходу душі38.
Локація 4. Сфера діяльності відьом – безмежна: їм приписують вміння літати,
перевтілюватись у кішку, жабу, колесо, собаку тощо39; насилати жаб на обійстя40. Однією
з найбільш небезпечних властивостей босоркані є її здатність насилати порчу, вроки
(«потинати»)41.
Наділяли відьом здатністю допомагати чи перешкоджати в коханні42, шкодити
худобі відбиранням молока43; могли відбирати яйця від курей44; насилати сімейні чвари45.
Вміння літати було одним з маркерів, який доволі чітко відмежовував відьму від
інших «непростих»46. Наділяли їх здатністю переміщувати в повітрі також інших людей47.
Характерним для Карпат є мотив впливу відьми на метеорологічні явища, її
здатність викликати дощ, бурю, вітер, спричиняти посуху48.
В минулому різноманітні стихійні лиха також приписували діяльності відьом.
Тому ще в XVII – XVIII ст. на території етноісторичного Закарпаття звинувачених у
відьомстві жінок спалювали живцем або топили у водоймах. За підозри у «босорстві» були
притягнуті до відповідальності та покарані жительки сіл Бене та Боржава (1698 р.)49, м.
Мукачева (1786-1793 рр.)50. Про те, що справи з обвинуваченням в відьомстві на території
сучасної Закарпатської області набули широкого розмаху, свідчить спеціальна постанова
для наджупана Березької жупи в м. Берегово про правила притягнення за чародійство та

36 Арів ЛЕФК ім. М. П. Тиводара ДВНЗ УжНУ. Ф. 9. Оп. 12. О.з. 2, арк. 47.
37 Виноградова Л. Н. Ведьма. Славянские древности : Этнолингвистический словарь в 5-ти томах ; [под
общей ред. Н. И. Толстого]. М. : Международные отношения, 1995. Т. 1 : А – Г. С. 300.
38 Милорадович В. Українська відьма : Нариси з української демонології ; [упоряд., перекл. і передм.
О.
Таланчук]. К. : Веселка, 1993. С. 60.
39 Арів ЛЕФК ім. М. П. Тиводара ДВНЗ УжНУ. Ф. 9. Оп. 1. О.з. 1, арк. 59.
40 Там само. Ф. 9. Оп. 8. О.з. 3, арк. 36.
41 Король В. «Вроки» та обряд «гасіння вогню», в народній медицині українців Закарпаття (за польовими
матеріалами). Науковий збірник Закарпатського музею народної архітектури та побуту. Вип. 3. Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2016. С. 491–498.
42 Горват Л. Любовна магія... С. 3–4.
43 Король В. Обряди відбирання молока в народній магії українців повіту Марамуреш. Румунсько–
українські відносини історія та сучасність: збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Міжнародної наукової
конференції «Румунсько–українські відносини. Історія та сучасність» (30 червня – 1 липня 2009 р., м. Сату
Маре, Румунія). Ужгород–Сату Маре, 2011. С. 129–135.
44 ФКЗ «ЗМНАіП» ЗОР ЛМ. 15580/1592, арк. 20.
45 Там само, арк. 6.
46 Там само. 15585/1597, арк. 36.
47 Там само, арк. 34.
48 Усачева В. В. Босорка. Славянские древности : Этнолингвистический словарь в 5-ти томах ; [под общей
ред. Н. И. Толстого]. М. : Международные отношения, 1995. Т. 1 : А – Г. С. 242.
49 ДАЗО (Державний архів Закарпатської області). Ф. 10, оп. 1, од. зб. 330: Приговор жупного суда Бережской жупы в уголовном процессе против крестьянок с. Бене и Боржава Шило Анны, Пап Маргиты, надь
Шары и др. привлеченных к ответственности за колдовство. 1698 г., 3 арк.
50 Там само. Ф. 10, оп. 1, од. зб. 1460: Дело о привлечении к ответственности крестьянки г. Мункач Блех
Марии за колдовство. 25 июля 1786 – 27 февраля 1793 г., 30 арк.
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пророцтва від 15 червня 1756 року51. Подібні процеси особливого поширення дістали на
західних теренах сучасної України52.
Локація 5. Популярним залишається мотив доїння відьмами-чередільницями
чужих корів. Існують різні варіанти обрядів, пов’язаних з відбиранням молока. Наприклад,
у шматок тканини закручували сіль, освячену на свято Юрія. Цей закруток ставили
на дорогу‚ по якій ходять корови. Після того як худоба поверталася додому, закруток
забирали, сіль давали злизувати своїй корові, примовляючи: «Як та худоба пруйшла, так
би моюй молоко пудойшло»53.
Переддень св. Юрія в традиційній культурі характеризується як найнебезпечніший
період в народному календарі, що виражається активізацією відьом, які намагаються
максимально використати цей час для нанесення шкоди худобі, а через неї – і господарям.
Відьми нерідко могли доїти молоко на відстані, а також без посередництва
своєї корови. Для цього використовували терлицю або коров’ячий ріг54, з яких після
виголошення вербальних формул витікало молоко. Це доволі яскраво змальовано в ряді
народних переказів55.
Доволі цікавим є використання в подібних обрядах коров’ячого або волячого рогу,
який, імовірно, має більш давнє походження і багату символіку. Так, ріг у руці язичницького
ідола – символ сили. У міфології та фольклорі багатьох народів, у тому числі українського,
ріг – символ заможності56.
Поширеним є уявлення, що відьма перевтілюється в кішку, жабу, колесо, пса57, і
таким чином проникає в хлів, де на перепоні могло стати лише щось освячене. У переказах
не рідко згадується мотив виявлення в хліву перевертня, якого ловили, і він людським
голосом звертався з проханням відпустити, або ж перевтілену відьму калічили і за
наслідками поранення її легко ідентифікували.
Слід зауважити, що на Закарпатті відомо декілька локальних варіацій образу
босоркані. Серед рахівських та частково богданських гуцулів навіть сам термін «відьма», і
ряд ключових функцій, взагалі перекочували до образу повітрулі58. Для великобичківських
гуцулів та гуцулів Марамурешського повіту Румунії характерним є образ босоркані у
вигляді вогнів, світла59.
За рядом функцій для Закарпаття характерні властивості південнослов’янської
змори (давити, душити сплячих)60.
Локація 6. Оберегами від відьми слугували як універсальні засоби проти нечистої
сили, так і ціла низка спеціальних апотропейних заходів. Аби завадити відьмі проникнути
в оселю або на подвір’я, обсипали двір маком, сіллю61. Також існували обряди, які
позбавляли відьму сили, і як наслідок вона не могла заподіяти лихо62.
Для верховинців молочні продукти тривалий час були основою харчування,
саме тому вони різноманітними ритуально-магічними діями намагалися, з одного боку,
51 Там само. Ф. 10, оп. 1, од. зб. 833: Распоряжение королевского наместничества в г. Пожонь и переписка с
жупными ведомствами Венгрии о правилах привлечения к отвецтвенности лиц за колдовство и пророчества.
15 июня – 20 декабря 1756 г., арк. 15.
52 Диса К. Історія з відьмами. Суди про чари в українських воєводствах Речі Посполитої XVII – XVIII
століття. К. : Критика, 2008. С. 29–43.
53 ФКЗ «ЗМНАіП» ЗОР ЛМ. 15585/1597, арк. 13.
54 Там само. 15594/1606, арк. 25.
55 Там само. 15580/1592, арк. 78–79.
56 Жайворонок В.В. Знаки української етнокультури. К. Довіра. 2006. С. 499.
57 Арів ЛЕФК ім. М. П. Тиводара ДВНЗ УжНУ. Ф. 9. Оп. 1. О.з. 1, арк. 55.
58 Там само. Ф. 9. Оп. 4. О.з. 5, арк. 6.
59 ФКЗ «ЗМНАіП» ЗОР ЛМ. 15580/1592, арк. 105.
60 Арів ЛЕФК ім. М. П. Тиводара ДВНЗ УжНУ. Ф. 9. Оп. 12. О.з. 2, арк. 42.
61 Там само. Ф. 9. Оп. 8. О.з. 1, арк. 48.
62 ФКЗ «ЗМНАіП» ЗОР ЛМ. 15755/1706 , арк. 96.
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збільшити молочність худоби, а з іншого – вберегти її від босоркань, які могли відібрати
молоко, а отже, приректи на голод. Так, дійних корів кропили свяченою водою, обкурювали
зіллям, рисували вугликами хрести та солярні кола, доїли через обручальний перстень, а на
полонинах пастухи ще ворожили з живою ватрою, сіллю, попелом, часником, сокирою63.
Якщо відьма вже відібрала молоко, то існувала низка магічних засобів, які, за
народним переконанням, могли його повернути. Для цього використовували розпечену
кінську підкову, на яку лили молоко, примовляючи: «Так би тя пекло в серце, як пече й
се молоко»64. В іншому варіанті використовували розпечений серп, на який також лили
молоко зі словами: «Серп пече, молоко тече, хто забрав – оддає або сам ся попече»65.
В обох випадках використовується залізний предмет, який нагрівають, а потім
поливають молоком. Така основа обряду зустрічається майже без змін не лише на
Закарпатті, але і на всій території Українських Карпат. Варіації спостерігаються лише у
вербальних формулах, а також предметах, які використовуються в обряді.
Загалом обряди, ритуали та магічні дії з вогнем і похідними від нього своїм корінням
сягають дохристиянських часів і генетично пов’язані з культом Сонця. Особлива роль
відводилась охоронній функції вогню та його похідним. Саме вогонь використовували
при обкурюванні худоби напередодні свят, у які, як вірили люди, активізувалися злі
сили. Вівчарі розпалювали вогонь на полонинах і приписували йому надзвичайно велику
охоронну силу.
Локація 7. За народними уявленнями, всі відьми, помираючи, мучаться, кричать,
а вмерти не можуть. Така агонія сприймалася як жорстока боротьба між ангелом та
чортом за душу помираючої. Мотив про тяжку смерть відьом, чарівників, як вважає Л.
Виноградова, пов’язаний саме з уявленнями про їх «двоєдушність», бо якщо в момент
смерті звичайна душа покидає тіло людини, то демонічна залишається і не дає можливості
відьмі ні померти, ні жити. Саме тому, щоб припинити муки, відьмі слід було передати
знання наступнику. Одразу після того, як наступник отримував надприродні знання, він
ставав «дводушником»66.
Тих, за якими закріпилася недобра слава відьми, боялися і після їхньої смерті67.
При їх похованні дотримувались певних ритуальних дій. Так, у домовини клали сторінки
із книг на іноземній мові, посипали тіло померлої відьми свяченим маком. При цьому
казали: «Прийдеш, як це прочитаєш, тоді приходи, як цей мак полічиш»68.
В народній уяві жителів Закарпаття відьма-босорканя доволі близька до знахаркибаїлі, обидві можуть бути як із вродженими здібностями, так і з набутими через навчання.
Передача знань в обох випадках регламентується рядом суворих правил, проте між цими
двома демонологічними образами є суттєві відмінності. Як влучно зауважив Ф. Вовк:
«Знахарка не літає, не має хвоста та не спеціалізується на доїнні чужих корів»69.
Що стосується сучасних уявлень про відьом, то опитані нами респонденти, як
правило, переповідають ті перекази, які вони чули у дитинстві. Хоча й нині трапляються
люди, які переконані, що в їхньому селі є відьма, босорканя, яка відбирає молоко, насилає
сімейні чвари, вроки. Саме уявлення українців Карпат про людей, наділених демонічними
ознаками, демонструє, настільки тонкою та нечіткою в традиційному світогляді є межа
між світом демонів та світом людей.
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CANA ŞI CANCEUL PENTRU VIN – UN PRODUS SPECIAL AL OLARILOR DIN
ZALĂU
SZABÓ Attila
Abstract: Zalău was a small town in the Middle Ages where national fairs could be held once
or twice a year, but later two local fairs in a week and four greater national fairs in a year took
place there. Zalău was a town with several guilds up to 1872. Agricultural activity was not
typical around here, but almost every family had its own vineyard, so producing wine was an
important source of income. Being able to possess a vineyard was later a symbol of wealth and
consolidated social status. The potters’ guild was famous for its high quality ceramic vessels, and
for the extremely fine decoration of pots. Wine jugs and pitchers made by local potters were in
everyday use, the consumption of wine in this area being a common and mostly everyday habit
amongst people living both in towns and in villages. Jugs and pitchers were in use in houses or at
the cellars in vineyards, used to bring wine from the barrels and put on the table, so as to pour
wine from them into cups or glasses. Potters made wine jugs and pitchers for sale mostly in the
autumn of each year. Wine was also used as a way of payment in the practice of the potters’ guild.
From a typological point of view these vessels are similar to other jugs or pitchers for wine
made in other pottery places, and besides wine jugs for everyday use, the museum of Zalău is the
owner of a bigger guild-jug of the potters’ guild. Many potters’ guilds produced great pitchers or
jars for wine used for religious purposes, demanded by churches, as these ritual vessels were in
use for pouring wine during the ceremony of the Lord’s Supper.
Our article brings a new point of view in the discussion about the origin of a certain
church vessel, a jar for wine from Salacea, sustaining that Zalău could easily be the production
place of this pitcher based on some specific stylistic conditions shown by its decoration. At the
same time we show similarities and differences between Turda, Zalău and other pottery centres
from Transylvania concerning the style of decoration on ceramic vessels.
There is a stylistically unknown early period of the Zalău pottery till the late 18th
century, but we know very well the decorating style used during the 19th century, and also the
20th century style which is different, but which has recently been revealed by our latest research.
Keywords: Zalău pottery, jugs, pitchers, jars for wine, daily usage, ritual usage
Metodici şi dificultăţi de cercetare
Diferenţierea unor centre de olari pe baza decorului utilizat pe vasele produse – în lipsa
altor metode – poate fi relevantă în cadrul cercetării ştiinţifice doar în cazurile în care există
producţie de ceramică decorativă în centrele date, în schimb identificarea acelora în care nu
se utilizează decoraţiuni spectaculoase sau nu se decorează deloc, rămâne în acest fel aproape
imposibilă. Soluţia eficientă ar fi săpătura arheologică sistematică sau măcar de salvare în
curtea unor case de olari, care se pare că încă nu prezintă interes pentru arheologi (găsinduse doar cazuri izolate, accidentale); ce-i drept, demersul ar presupune şi o interdisiplinaritate
Satu Mare - Studii și Comunicări, nr. XXXVI/II, 2020, p. 229-248
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cu iniţiativa din partea etnografilor. Ceea ce îngreunează cercetarea (cel puţin în context
transilvan), este faptul că, în afara ceramicii habane de la Vinţu de Jos şi a celei de Saschizd
care sunt specifice şi mai uşor identificabile, se constată foarte multe interferenţe stilistice
în decor, atât la ceramica produsă în centrele săseşti, cât şi la cea a centrelor ungureşti de
influenţă posthabană. Astfel uşoarele diferenţe cvasi-individuale de decor, ca şi criteriu de
indentificare, nu permit o identificare uşoară şi sigură. Ne mai vorbind de dificultăţile de
atribuire a vaselor de utilitate casnică zilnică sau ocazională, care nu prezintă particularităţi
de decor.
Gradul sporit de dificultate se datorează şi faptului că în Ardeal înainte de 1800
nici centrele ungureşti de breslaşi nu prea produceau „ceramică decorativă” ornamentată
pe fundal de angobă albă în stilul ceramicii habane cu celebrele motive fitomorfe, avimorfe,
zoomorfe, antropomorfe, sub smalţ de plumb transparent, care să le fi conferit particularităţi
locale spre a-i putea determina centrul lor de producţie. În baza materialelor folosite în
ultimele două secole, moştenite ca reţete din trecut şi din cele câteva detalii din arhivele
breslelor, presupunem că ceramica de secol XVIII prezenta în mai toate centrele de olari
aspecte similare, cu aplicarea (unde se permitea) a unui smalţ plombifer transparent sau
colorat, cu acoperire unitară, parţială sau stropită, eventual combinată în două-trei culori, iar
unde găsim „decor”, acesta este unul simplu, liniar, aplicat cu cornul sau pensula în alb, maro
sau roşcat cu motive simple general răspândite1. Tehnologia comună şi materialele general
răspândite produc aceleaşi aspecte peste tot: este generală folosirea oxidului de fier la obţinerea
smalţului galben, a oxidului de cupru la smalţul verde şi utilizarea smalţului transparent,
aplicat direct pe lutul ars (pentru o culoare roşiatică) sau, pentru culoarea de brun închis,
aplicarea acestuia asupra angobei maronii. Precum multe vase „utilitare” de secol XIX sau
XX, deţinute în colecţii muzeale, pe care nu le putem atribui fără dubii vreunui centru de olari
anume tocmai din cauză că prezintă aspecte similare şi general valabile, astfel presupunem
că şi ceramica etnografică timpurie trebuie să fi fost la fel de unitară la toate centrele de olari.
În condiţiile acestea, atunci când vorbim de ceramică etnografică bine „localizată” şi corect
atribuită vreunui centru de olari, vorbim de fapt de ceramica decorativă a cărei identificare se
poate face pe baza particularităţilor confirmate de surse istorice, sau care reiese din săpătură
arheologică cu certitudinea unei produceri locale (cuptor cu material ceramic sau groapă de
deşeuri de lângă casele unor olari); totodată, există şi o determinare moştenită tradiţional care
de multe ori localizează anumite vase în mod greşit (de ex. se atribuie vasele unor localităţi de
târg şi nu locului de producţie, sau se identifică provenienţa lor cu localitatea de unde provin
comercianţii cu marfa la târg, fiind şi cazuri când comerciantul induce în eroare în mod voit
cumpărătorul). Identificăm relativ uşor ceramica produsă în centrele încă active la începutul
sau mijlocul secolului al XX-lea, cercetate etnografic, sau istoric. Aşadar cunoaştem mai bine
cu precădere marfa produsă în secolul al XIX-lea şi în prima jumătate a secolului al XXlea (perioada următoare fiind caracterizată prin decăderea producţiei la nivel artizanal cu
o întrebuinţare de tip suvenir, actualmente asistând la o renaştere culturală a tradiţiilor de
olărit).
Istoricul cercetării ceramicii de Zalău
În cazul ceramicii de Zalău, lipsindu-ne deocamdată de rezultatele unor cercetări
arheologice sistematice, nu deţinem în colecţiile muzeale vase ceramice zălăuane din secolele
XVI-XVIII, cunoscând doar câteva piese medievale descoperite cu ocazia unor săpături
de salvare2. În schimb, cunoaştem suficient de bine aspectele ceramicii decorative de secol
1 Materialul neprelucrat, nepublicat de secol XVII-XVIII al săpăturilor arheologice care zace în depozitele unor muzee, denotă aceste aspecte generale. Cercetările din Ungaria abordează conştient această perioadă, demers ce în mod
asumat, ar aduce şi la noi beneficii pentru cercetarea etnografică.
2 Băcueţ-Crişan Dan, Pripon Emanoil, Cercetările arheologice preventive de la Zalău. Piaţa Agroalimentară Centrală,
Ed. Porolissum, Zalău, 2011.
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XIX. Cercetarea ceramicii de Zalău – altminteri un centru puternic de olari breslaşi – a luat
amploare la mijlocul secolului trecut când Gönyei Sándor, angajat al Muzeului Etnografic
din Budapesta a efectuat în 1942-43 o campanie de cercetare etnografică în judeţul Sălaj,
perioadă când meşteşugul olăritului încă era în floare la Zalău, ce-i drept, în urma desfiinţării
breslelor (1872), organizată doar sub forma unei societăţi a industriaşilor olari. Olarii mai
bătrâni îşi mai aminteau atunci de stilul vechi de decorare al meşterilor de la care au învăţat,
aspectele decorative putând fi documentate de Gönyei 3. Astfel s-a putut identifica Zalăul ca
centrul de producţie a unor vase cu un decor bine definit şi caracteristic, despre care înainte
se ştia doar că sunt făcute undeva în Ardeal şi că prezintă aceleaşi influenţe posthabane4 ca
celelalte vase ardeleneşti de acest gen, de la care, totuşi, difereau în mod evident. Gönyei a
determinat deci ceramica de Zalău de secol XIX, urmată de cercetarea din punct de vedere
lingvistic (termonilogie specifică meşteşugărească) a sălăjeanului Márton Gyula5, profesor
la Universitatea Babeş-Bolyai, cel care a documentat demersul de producţie, şi câteva
caracteristici de decor în stilul de secol XX, fără să insiste foarte mult la aspectul estetic.
Cercetarea cea mai amplă, publicată de-abia în 1974, a fost realizată de Kós Károly6 care a
relatat aspecte tehnologice, decorative, de stil vechi şi nou, detalii despre comercializarea
produselor şi starea socială a olarilor etc., publicând şi desene, respectiv câteva fotografii albnegru şi color realizate în anii 1950. În lucrarea despre istoria breslelor din Zalău7, Kovách
Géza redă aspecte despre modalitatea de decorare a vaselor ceramice şi motivele specifice din
perioada cercetării, adică mijlocul secolului XX, însă fără să cuprindă desene sau fotografii.
Colecţionarului Sipos József îi datorăm detalii despre caracteristicile ceramicii de Zalău,
în special aspecte nemenţionate de cei dinaintea lui, cuprinse într-o publicaţie din 20098.
Muzeul din Zalău a editat în 2014 un volum despre ceramica de Zalău în care, alături de
vasele caracteristice de secol XIX - început de secol XX deţinute de muzeu, sunt cuprinse
detalii interesante din caietele de însemnări contabile şi socotelile breslei olarilor cercetate
de Tötszegi Tekla9. Au fost surprinse câteva aspecte de producţie şi caractersistici de decor
din ultima fază a olăritului de la Zalău, într-un articol despre familia de olari Ardai, apărut în
201610.
A existat în cazul ceramicii de Zalău, de o mai lungă vreme, o incertitudine în
determinarea pieselor de secol XX, din cauza faptului că stilul de decorare a suferit o radicală
schimbare la începutul secolului, în urma căreia vasele nu mai puteau fi identificate prin
cunoscutele repere stilistice ale decorului de secolul XIX identificate de Gönyei. Această
schimbare de stil a survenit în urma cursului de perfecţionare la care au participat şi patru
olari zălăuani în 1906-7, cărora li s-a învăţat printre altele şi noile tehnici de decorare – aceea
cu pensula, utilizând motive florale pe fundal colorat într-o manieră picturală (stilul cel vechi
fiind mult mai liniar din cauza decorării cu cornul). Acest fapt este menţionat de Kós şi descris
în mod general în studiul său, dar fără detalii desenate sau o clară asociere cu fotografii despre
vase cu acest nou tip de decor. Singura lucrare care face referire la astfel de piese alături de
fotografii, este cea a lui Sipos, care prezintă propriile vase colecţionate în zona de distribuire
3 Néprajzi Múzeum, Budapesta, Fondul Ceramica sălăjeană. Desenele colorate obţinute de Gönyei de la un olar zălăuan bătrân, Veres József, identifică clar stilul local de decorare din secolul XIX.
4 Produse în Moravia şi nordul Ungariei (Slovacia actuală).
5 Márton Gyula, A zilahi fazekasmesterség, în „Dolgozatok a kolozsvári Bolyai Todományegyetem Magyar nyelvtudományi intézetéből”, 18, Cluj-Napoca, 1948.
6 Dr. Kós Károly, Szentimrei Judit, Dr. Nagy Jenő, Szilágysági magyar népművészet, Ed. Kriterion, Bucureşti, 1974.
7 Kovách Géza, A zilahi céhek története. Egy kisvárosi ipar fejlődése a céhek felbomlásáig, Ed. Tudományos Könyvkiadó, București, 1954.
8 Dr. Sipos József, Szilágysági fazekasság, în Bálint István János red., Örök Szilágy, Ed. Cerberus Kft, Budapesta, 2009.
pp. 991-1046.
9 Burghele Camelia, Tötszegi Tekla, Pripon Emanoil, Mureşan Olimpia, Szabó Attila, Ceramica de Zalău, Ed. Porolissum, Zalău - Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2014.
10 Szabó Attila, Ultima fază a istoriei olăritului din Zalău, în „Caiete Silvane”, nr. 138, 2016, pp. 2-8.
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a ceramicii de Zalău.
Recent, în cadrul programului de cercetare a ceramicii de Zalău, am identificat vasele
realizate în secolul XX, situaţie ce aştepta de mult o clarificare certă. Relatarea detaliilor
din cadrul demersului nostru de cercetare ar depăşi limitele acestei lucrări, rămânând să
menţionăm aici doar pe scurt câteva repere. În urma documentării noastre mai atente în
patrimoniul muzeal zălăuan şi al unor muzee judeţene şi naţionale, precum şi a cercetărilor
de teren susţinute în unele colecţii particulare şi muzeale private, am constatat că relatările
scrise ale lui Márton Gyula, Kovách Géza, Kós Károly şi Sipos József pot fi asociate unui tip de
decor regăsit pe o multitudine de vase, corectitudinea identificării acestora ca vase de Zalău
de secol XX fiind confirmată din mai multe surse cu caracter decisiv. Vorbim aici în primul
rând de vasele din colecţia muzeului din Zalău care sunt decorate în stilul floral „naturalist”,
cu pensula, pe un fundal colorat, factorul decisiv fiind ştanţa de pe baza vaselor cu inscripţia
„Zilah 1909”; această informaţie este confirmată şi printr-un vas similar descoperit în urma
unor săpături arheologice preventive11 de la Zalău, purtând aceeaşi ştanţă de „Zilah 1909”. Un
alt factor decisiv prezintă vasul datat 1908 şi inscripţionat „Zilah” regăsit într-o colecţie şcolară
sălăjeană, precum şi confirmarea doamnei Ardai, nevasta încă în viaţă a ultimului olar zălăuan,
referitor la vase decorate cu noul stil de Zalău. Am identificat totodată în cadrul cercetării de
teren o multitudine de piese aflate în colecţii private zălăuane şi sălăjene, decorate în acel stil
floral cu pensula pe fundal colorat (albastru, verde, negru/maroniu, roşu/ vişiniu, roşu de lut
ars, dar şi alb). Cercetarea a fost susţinută în zona de distribuire a ceramicii zălăuane: zona
Eriului bihorean şi sătmărean, zona de sub Codru în Sălaj, valea Crasnei şi valea Barcăului,
respectiv zona Călata. În unele cazuri proprietarii confirmă faptul că despre acele vase se ştia
din timpul părinţilor că sunt vase realizate la Zalău. Un material de promovare despre arta
populară sălăjeană12 editată în 1969, fotografii din arhive personale despre târgul de ceramică
din preajma anilor 1930-1950, confirmă acelaşi lucru. Un canceu pentru vin din anii 40,
recent achiziţionat, de culoare albastră, cu decor floral, având inscripţia sgrafitată „EMLÉK
1940 OKTÓBER 4 ZILAJRÓL” („amintire 1940 octombrie 4 din Zalău”) constituie o altă
certitudine. Dar, cu siguranţă, cele mai relevante în această privinţă sunt vasele realizate de
olarii zălăuani care se regăsesc în colecţiile de familie a urmaşilor acestora în Zalău13. Ca fapt
divers, menţionăm că în cadrul cercetării unor colecţii muzeale din nord-vestul ţării unde am
regăsit ascest tip de vas de Zalău, datele de inventar nu ne-au fost de mare folos, nu am reuşit
să identificăm informaţii decisive despre zona de producţie a acestei ceramici, ce denotă faptul
că nici alte muzee nu cunoşteau până acum ceramica de Zalău de secol XX.
Zalău – loc de târg, oraş cu bresle
Zalăul, localitate medievală ce şi-a câştigat dreptul de susţinere a târgurilor la începutul
secolului XIV14, dobândind statutul de oppidum în 1473 (pe timpul domniei lui Matei Corvin),
fiind centrul Comitatului Solnocului de Mijloc, apoi al Comitatului Sălajului, s-a dezvoltat ca
oraş datorită tocmai târgurilor care atrăgeau meşterii iscusiţi în diferite meşteşuguri, aceştia,
adică mica burghezie, alături de mica nobilime, marcând caracterul tipic al oraşului–târg
de odinioară. În epoca modernă (sec. XVII-XVIII), devenit oraşul meşteşugarilor breslaşi,
răspunzând în primul rând nevoilor pieţei locale săptămânale, datorită şi târgurilor periodice
sau anuale care atrăgeau locuitorii satelor depărtate, Zalăul s-a dezvoltat într-un prolific
11 Băcueţ-Crişan Dan, Pripon Emanoil, op.cit.
12 Viorel Mezei red., Artă populară din Sălaj, Ed. Comitetul pentru Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj. Casa Creaţiei
Populare, Zalău, 1969.
13 Familiile Ardai, Csapó, Boér, Mihály.
14 Petri Mór, Szilágy vármegye monographiája, I-VI, 1901-1904, p. 552: în 1370 Regele Ludovic I. de Anjou a permis
susţinerea unui târg anual la Zalău de ziua Sfintei Margareta, iar regele Matei Corvin acordă Zalăului libertăţi şi privlegii pentru susţinerea unui târg în preajma sărbătorilor Sfinţilor Apostoli Filip şi Iacob, resepctiv de ziua Sfântului
Martin.

232

CANA ŞI CANCEUL PENTRU VIN – UN PRODUS SPECIAL AL OLARILOR DIN ZALĂU

centru de olari breslaşi, ale cărui produse – prin intermediul comercianţilor şi al olarilor înşişi
– au fost transmise pe pieţele şi târgurile oraşelor sau satelor mai apropiate sau depărtate,
mult peste graniţele comitatului. Vasele zălăuane au ajuns departe, ulciorul nesmălţuit de apă
cunoscut ca “de Zalău” regăsindu-se într-o arie largă începând din zonele ţinutului secuiesc
până la câmpia maghiară15.
Deşi documentele oficiale ale înfiinţării breslei de olari din Zalău datează din 1738,
din relatările lui Kós aflăm că primele documente care atestă prezenţa meșteșugului olăritului
în acest oraş sunt lista urbariului din 1609 a cetății Gilău, care amintește activitatea a două
persoane din Zalău cu numele “Fazekas” (tradus în lb. română: “Olaru”), și un document din
1658 care menționează existența a patru olari liberi zălăuani (Körtvélyi István, Szabó István,
Éltető Mihály şi Szamosközi János)16. Cu toate că nu avem dovezi despre existenţa breslei de
olari din aceea perioadă, nici cercetări arheologice nu au fost efectuate care să fi scos la iveală
certitudinea producţiei ceramice medievale târzii sau premoderne, putem doar presupune –
aidoma altor centre urbane ungureşti de olari din Ardeal ca Turda, Dej, Aiud sau Odorheiul
Secuiesc – că şi Zalăul avea o branşă de meşteşugari olari mai mult sau mai puţin organizată
după un model de breaslă săsească sau a celor din Cluj. Ştim însă că – mult mai târziu – în
1854 recensământul înregistrează 47 de olari breslași zălăuani17. În perioada interbelică olăritul încă înflorea în Zalău, de-abia pe la 1960 scade drastic numărul meşterilor, cei bătrâni
mor, iar tineretul se orientează profesional în domeniul industriei mari la fabricile, uzinele
nou înfiinţate la Zalău şi în regiune. Ultimii olari, Csapó, Mihály, Ardai şi Boér, lucrează până
prin 1970-80.
Viticultura – vasele ceramice pentru vin – utilizarea vinului în cadrul breslei
Situat într-o zonă submontană, deluroasă, lângă munţii Meseşului, condiţiile geografice din zona Zalăului au încurajat cu precădere pomicultura şi – în mod special – viticultura,
vinul sălăjean şi cel zălăuan fiind renumit chiar şi în afara celor două comitate sălăjene,
Solnocul de Mijloc şi Crasna. Pe de altă parte, economia locală a fost bazată pe producţia
meşteşugărească, aşadar agricultura nu constituia specificul preocupărilor, produsele agricole
necesare fiind livrate la piaţa locală de către producătorii satelor apropiate. Viticultura în
schimb a cunoscut o deosebită înflorire, deţinerea unei vii însemnând la Zalău un motiv
de mândrie, via dobândind statutul de simbol al unei condiţii sociale consolidate. Vinul de
Zalău a fost lungă vreme o marcă locală puternică, comercializată şi în târgurile depărtate din
Ardeal.
Vasele ceramice care stau în legătură cu transportarea şi servirea băuturilor, în special a
vinului, a pălincii şi a apei, sunt ulciorul de apă nesmălţuit şi smălţuit, canta de apă nesmălţuită
şi smălţuită, ulciorul smălţuit pentru (transportat) vin sau pălincă, cana pentru vin, canceul
de vin, cana de apă, cupele de băut (bere), paharele, bocalele. Cupele cilindrice sau tronconice
pentru bere, ca cele produse în centrele săseşti, lipsesc din recuzita vaselor zălăuane, iar cana
pentru apă este lucrată doar de la începutul secolului XX. Există în terminologia etnografică
o oarecare ambiguitate sau o accepţiune regională diferită a termenilor care, în lipsa unor
noţiuni general folosite, fără ilustraţiile de rigoare, ne pot induce în eroare la asociera cu tipul
de vas la care acestea se referă. În acest context de relativitate terminologică (de altfel pozitivă
ca şi semn al diversităţii), încercăm să clarificăm unele aspecte de tipologie. Termenul cană
şi canceu în zona ardelenească pot însemna mai multe tipuri de vase, fiind în general folosite
la vase pentru servit, turnat, băut lichide. Dificultatea se regăseşte şi la Zalău din cauza
diferenţelor lingvistice: terminologia maghiară a meşteşugului trebuie tradusă în limba
română, pe de altă parte, termenii folosiţi de olari diferă de denumirile date vaselor de către
15 Csupor István, Arta ceramică populară a Transilvaniei. Ed. Novella, Budapesta, 2008. p. 28.
16 Kós-Szentimrei-Nagy, op.cit. p. 60.
17 Dr. Kós Károly, Szentimrei Judit, Dr. Nagy Jenő, op. cit. p. 550.
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utilizatorii acestora, dar şi de termenii utilizaţi de etnografi la descrierea pieselor. Pe deasupra,
în cazul satelor, terminologia locală poate diferi faţă de cea a satelor din altă regiune, şi poate
diferi chiar de la sat la sat din cadrul aceleiaşi regiuni.
Exemplificăm: traduse în limba română, termenul de cană sau căniţă pentru lapte
acoperă acel tip de vas mai mărişor (1/2 l) sau mai mic (1/4 l) care a fost folosit pentru băut
laptele, vasul în care se prindea laptele fiind ulcica/ulceaua). Astfel, cana de apă (cu cioc) nu
este un vas din care se bea, ci este vasul folosit pentru păstrarea pe un timp scurt a apei în casă,
şi la turnarea apei în pahare – deci acel vas care stă de obicei la îndemână, lângă găleată, sau pe
masă, ori pe unul din rafturile bucătăriei, şi nu se confundă cu canta, care e mai mare (5-6 l)
şi este vasul în care se aducea apa de la cişmea. Cana pentru vin este vasul de tip carafă în care
se aducea vinul tras din butoiul din pivniţă, urmând ca în casă vinul să fie servit cu acest vas
plasat pe masă şi utilizat la turnarea vinului în pahare. Termenul de canceu este folosit pentru
două tipuri de vase: pentru vasul cu formă zveltă, fără cioc de turnare – altfel zis, bocalul –
care mai demult probabil se folosea la băut vinul şi berea, mai nou era doar un vas decorativ
ce se punea pe pereţii casei; şi în acelaşi timp, canceul de vin (cu cioc, cu gură bilobată), care
împreună cu cana pentru vin se referă la vasul de tip carafă. Ştim deasemenea că la ospăţuri
cu mai multe persoane, la masă se servea vinul şi din cantă smălţuită (de altfel folosită pentru
apă). Canceele mai mici (1/2 l) cu cioc puteau fi folosite şi la servirea pălincii pe masă. Ar mai
fi şi paharul ceramic de vin (cca. 150 ml), din care se bea vinul turnat din cana/canceul de
vin. Aşadar, concludem, că vasul numit cana pentru vin este acel vas de masă care se foloseşte
la servirea vinului. Cupa de vin (octalul) este menţionată în documentele de breaslă, dar este
incertă forma acestuia, probabil a fost un canceu de 1,5 litri.
Vinul a avut la Zalău o valoare simbolică, fapt confirmat şi de practica olarilor, în
rândul cărora acesta a fost utilizat ca modalitate de plată, reglementat de regulile organizaţiei
de breaslă. În urma studierii documentelor breslei remarcăm importanţa financiar-contabilă
a vinului, atât la încasări cât şi la plăţi18. Documentele contabile atestă des cheltuielile cu
procurarea, vânzarea şi consumarea vinului la diferite ocazii şi evenimente. Meşterii care au
rămas datori toamna cu predarea mustului – obligatoriu pentru fiecare membru al breslei –
au achitat contravaloarea acestuia, suma fiind utilizată ulterior la completarea lipsei. Totodată,
vinul breslei a fost pus la vânzare. Documentele de breaslă înregistrează că “la şedinţa din 16
mai 1773 s-a hotărât, de exemplu, ca vânzarea vinului să înceapă pe 6 iunie, la preţul de 9
creițari/cupă. Pe lângă notar, care trebuia să fie prezent obligatoriu la eveniment, breasla l-a
desemnat pe Nádudvari György ca responsabil, care a fost recompensat cu cinci cupe de vin
pentru acest serviciu. În urma tranzacţiei, breasla a avut un câştig de 12 forinţi maghiari şi
96 de creițari”19. În anul 1774 se semnalează intrarea în caseria breslei a sumei de 8 forinți
maghiari și 64 de creițari, consemnată ca și contravaloarea a 18 găleți de vin20.
Vinul apare şi în listele de cheltuieli21 ale contabilizării de breaslă, deseori în contextul
completării sau consumării acestuia: se înregistrează atent şi regulat suma plătită pentru
vinul cumpărat în scopul completării butoiului breslei. În 1772 sunt menţionate trei astfel de
cazuri: s-au cumpărat trei cupe de vin în valoare de 42 de creițari, s-au plătit patru forinţi şi
35 de creițari pentru opt găleţi şi două cupe de vin, respectiv s-au dat 24 de creițari pentru o
cantitate ce nu e nespecificată. Persoanele din afara organizaţiei sau meşterii titulari care au
prestat servicii breslei au fost cinstiţi de obicei cu vin. Tötszegi Tekla remarcă în acelaşi loc
că „în anul 1774 meşterilor care au lucrat la vatra din penitanciar li s-au cumpărat 2 cupe
de vin, în valoare de 20 de creițari, iar celui care s-a deplasat la Baia-Mare să aducă smalţ
18 Burghele-Tötszegi-Pripon-Mureşan-Szabó, Ceramica de Zalău, pp. 22-23. Socotelile şi bilanțurile breslei olarilor
din anii 1772-1826 din arhiva Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, fond Bresle, nr. inv. 2, au fost cercetate de
Tötszegi Tekla.
19 Ibidem.
20 Ibidem.
21 Ibidem, p. 27 (Tötszegi Tekla).
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breslei, i s-a oferit o cupă de vin. Vinul servit cu ocazia şedinţelor de breaslă era, de asemenea,
contabilizat. În anul 1772 s-a consemnat de două ori această cheltuială, breasla plătind prima
dată 47, iar a doua oară 48 de bani pentru câte o jumătate de găleată de vin. În 1773 cantitatea
vinului şi suma plătită pentru vin se dublează, fiind plătiţi în acel an 209,5 creițari pentru
două găleţi de vin. Pe lângă vin, se oferea participanţilor la şedinţă pâine şi adesea şi carne sau
brânză. La şedinţa din 7 noiembrie 1773 bătrânii şi tinerii breslei au hotărât ca pentru ocazia
alegerii noului meşter şef să se cumpere 30 de fonţi de carne şi două vici de grâu pentru pâine.
Cheltuielile de acest gen apar pe tot parcursul perioadei analizate”22.
Cana pentru vin – marfa de tip Zalău
Săpăturile arheologice din Zalău încă nu au adus la iveală acest tip de vas din
perioadele mai depărtate ale istoriei, deşi la Zalău via este lucrată cu siguranţă din perioada
evului mediu23. Multitudinea de toponimii ale mál-urilor (dealul viilor) şi alte zone ale Zalăului
folosite la cultivarea viţei de vie, atestă faptul că viticultura avea aici o puternică tradiţie.
Din surse istorice24 cunoaştem următoarele vii: Nagymál, Juhosdomb, Sarmás, Őrhegy,
Dombalja, Somosoldal, Ravaszmál, Récse, Verőfény, Szendi, Szánuta, Babuta, Kukukmál,
Németi, Micze, respectiv se cunosc din bătrâni dar şi din documentarea toponimiilor locale
vechi şi mai noi25 alte vii din Zalău, cum sunt Hagymásmál, Kávásmál, Kecskemál, Laskamál,
Pulickamál, Rókamál, Lómál şi Veresmál. În astfel de condiţii, nu este greu de presupus că
zălăuanii prezentau o permanentă cerere pentru vase ceramice folosite la servirea vinului.
Totodată satele sălăjene ungureşti de pe valea Crasnei sau în zona Codrului sălăjean, ori pe
valea Barcăului, cu o tradiţie veche în cultura viticolă, au fost aprovizionate cu acest tip de vas
şi de către olarii zălăuani.
Din multitudinea de produse26 realizate la Zalău, am ales pentru un studiu mai atent
cana pentru vin, putând urmări prin această formă, deopotrivă evoluţia în timp a stilului
de decorare, precum şi varietatea morfologică a acestui tip de vas. Totodată este interesant
de văzut diferitele roluri care le-a avut cana de vin şi care este utilitatea actuală a acestuia,
respectiv conotaţiile simbolice dobândite.
Aspectele de tipologie ale cănii sau ale canceului pentru vin produse la Zalău, prezintă
datele tipice pentru acest vas, în primul rând la nivel morfologic: corp piriform, mai zvelt sau
mai scund, cu gâtul înalt sau mai scurt, evazat, gură bilobată cu cioc, buză simplă, toartă
laterală de formă curbă, ataşată vertical, cu punctele de inserţie la gât şi în zona centrală
sau uşor sub pântecul vasului, baza vasului fiind accentuată. Canceul pentru vin prezintă
o variantă (în terminologia maghiară a lui Kós: csatlós) la care segmentul din faţă a gurii
bilobate este închis deasupra, ciocul dobândind o formă tubulară, alungită puţin în faţă,
eventual direcţionată uşor în sus.
În urma tehnicii de smălţuire prin a doua ardere, cana şi canceul pentru vin sunt vase
smălţuite atât în interior cât şi în exterior, cu un smalţ plombifer. Vasele cunoscute relatează
faptul că s-au făcut căni cu smalţ transparent aplicat direct pe vasul ars neangobat, nedecorat,
dând o culoare maroniu-gălbuie cu nuanţe roşcate, iar altele sunt acoperite cu smalţ verde
din oxid de cupru, existând totodată şi tehnica de stropire asupra angobei albe cu diferitele
smalţuri cololorate, care sunt ulterior acoperite cu un strat de smalţ transparent. Cănile bogat
ornamentate în stilul “vechi”, de secol XIX, sunt întâi angobate cu alb, arse, decorate cu cornul
22 1772 – 1826.
23 În perioada lui Sigismund Báthori privilegiul regal al scutirii de taxe a bunurilor comercializate la Zalău se extinde
în cazul vinului produs în localitate cu scutiri totale şi în situaţia în care acesta este cumpărat de la Zalău şi dus la alte
târguri din ţară. (Petri M, op.cit., vol III, p. 458).
24 Petri M, op. cit., p. 549.
25 Szabó T. Attila, Zilah helynévtörténeti adatai a XIV-XX. században. Erdélyi tudományos füzetek, nr. 86/1936, p. 5.
26 Dr. Kós Károly, Szentimrei Judit, Dr. Nagy Jenő, op. cit., p. 88 (nici o altă regiune etnografică a ţării nu are vre-un
centru de olari care să prezintă o aşa largă gamă de produse ceramice ca şi Zalău sau Deja).
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şi cu pensula în culorile albastru, maro închis cafeniu, maro roşcat, verde, roşu “portocaliu”,
galben, şi apoi acoperite cu un strat de smalţ transparent şi arse pentru a doua oară.
Tehnicile de decorare ale cănii pentru vin la vasele de secol XIX diferă de cele de secol
XX. Conform tehnicii vechi, decorul este aplicat cu cornul şi cu pensula. Cornul este folosit la
trasarea liniilor de contur ale motivelor decorative (linii maro în prima jumătate, şi albastre în
a doua jumătate de secol), la dungile orizontale care înconjoară întreg vasul, respectiv la liniile
verticale de despărţire a registrelor decorative. Totodată, găsim şi inscripţii redate cu cornul,
de obicei anul execuţiei sau diferite urări. Pensula în stilul vechi de decorare se folosea doar
la adăugarea culorilor dinăuntrul motivelor deja conturate (galben, portocaliu, verde, maro
închis, albastru, maro violaceu, maro cafeniu închis).
Motivele decorative pe cana de vin în secolul al XIX-lea, figurative (în special fitomorfe)
sau geometrice, sunt similare cu cele folosite la canceele de perete şi la farfurii sau oale şi
ulcele. Acestea fiind cununile şi ghirlandele de flori, motive de margaretă, lalea, trandafir,
boboci, împreună cu motive de frunze lungi duble, triple, quadruple, deseori decoraţia fiind
dispusă pe mai multe registre pe plan vertical şi orizontal. Motive geometrice frecvente sunt
suprafeţele umplute cu grilă, motivul tablei de şah, câmpurile dreptunghiulare cu trasarea
diagonalelor, linii succesive în formă de “V”. Este tipică şi folosirea unui motiv figurativ
principal, plasat la mijlocul vasului, pe latura de vizavi cu toarta, acesta putând fi un motiv
floral, dar poate fi şi stema Ungariei (motiv frecvent şi în Ardeal) şi anul execuţiei. În secolul
al XIX-lea nu găsim pe cănile de vin de tip carafă motivele avimorfe sau zoomorfe frecvente
pe canceele decorative tip bocal şi pe farfurii sau castroane. Una dintre mijloacele de decorare
mai simple din secolul al XIX-lea şi al XX-lea a fost stropirea vasului cu smalţuri de culoare
maro, galben şi verde pe angoba albă, respectiv sgrafitarea numelor proprietarului sau al
olarului. Un motiv tipic la Zalău, frecevent în cazul vaselor cilindrice înalte (deci şi la cana de
vin), atât în stilul vechi cât şi în cel nou, este dunga de la buza vasului, de la gât şi sub pântecul
vasului, motiv realizat din trei linii orizontale paralele: o dungă groasă trasată cu pensula
cuprinsă între celelalte două linii mai subţiri, trasate cu cornul. Un alt aspect caracteristic
este baza vasului acoperit cu o culoare închisă: maro sau albastru. Unul dintre elementele
esenţiale la un canceu de vin este decorul de la toartă: benzi paralele aplicate transversal pe
toată suprafaţa torţii, sau doar în apropierea inserţiilor şi la curbură, cel puţin două câte două.
În prima jumătate a secolului al XX-lea apare tehnica nouă de decorare aproape în
exclusivitate cu pensula, pe un fundal de angobă color (albastru, verde crom, maro) folosind
motive florale mai naturalist tratate (frunze mari, lobate, de culoarea verde-crom închis sau
maro, petale albe imitând margarete, lalele, flori de măr, trandafiri, boboci şi lăcrămioare.
Cornul se foloseşte doar la trasarea tulpinilor de flori sau la dungile orizontale. Tot în secolul
al XX-lea, spre mijlocul acestuia, sunt lucrate cănile angobate cu verde-crom sub smalţul
transparent, dar fără decor floral pictat cu pensula, fără motivul liniar înconjurător de la buza,
gâtul sau pântecul vasului. La aceste căni însă este tipică aplicarea în relief pe peretele vasului
a unor motive fitomorfe şi antropomorfe, reprezentând ciorchinele de struguri cu frunze,
sau figura umană cu un canceu în mână. Tot pe acest tip de cană de vin apar texte sgrafitate
(datarea, şi versuri ce îndeamnă la băut, deseori inscripţia “Zilah” în limba maghiară, sau
“Zalău” în limba română, eventual şi numele olarului, precum şi decorul punctat în alb pe
buza cănii. O variantă târzie a acestei căni, având un aspect hazliu, este cea care prezintă o
figură umană feminină în reprezentare plastică spaţială, ataşată vasului în zona gurii, asupra
ciocului, în poziţie şezândă călare pe vas, modelat realistic şi pictat, cu fusta adunată, şi cu
fundul gol.
Utilitate casnică, rituală şi cultică
Cana comună pentru vin, folosită în gospodării, îndeplineşte un rol utilitar, casnic, în
rutina zilnică, eventual cu o mai mare frecvenţă în cazul unor evenimente familiale cu mai
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multe persoane cu ocazia unor sărbători, sau a unor evenimente majore (ex. botez, confirmare
etc.). Ştim din relatările lui Kós că olarii nu lucrau căni sau cancee pentru vin pe toată
perioada anului, decât la comandă, de asemenea au dus şi la târguri în perioada de toamnă,
mai ales în satele şi locurile cu tradiţie în viticultură (Şasmşud, Valea Pomilor), în perioada
culesului de struguri, şi pentru perioada iernii, când se înmulţesc în familii evenimentele la
care participă rudele, cumetrii şi prietenii invitaţi la tăiatul porcului sau aflaţi în preajmă cu
ocazia sărbătorilor de Crăciun, de Anul Nou etc. Toate aceste evenimente necesitau cănile în
gospodării. Totodată, pivniţele din vii, care aveau şi părţi construite pentru găzduirea unui
număr mai restrâns de persoane pentru a sta la masă, erau locaţiile unde canceele de vin erau
în folosinţă.
O utilitate cvasi-ritualică putem constata în cazul cănilor de breaslă. În domeniul
produselor de olărit, cele mai spectaculoase variante prezintă cănile pentru vin realizate la
comenzile diferitelor bresle. Acestea au fost folosite la servirea/turnare vinului într-un context
„ritualic”, la şedinţele breslei susţinute de către „meşterii iniţiaţi”. Acestea au fost de obicei vase
de proporţii mari, decorate bogat cu aplicaţii în relief şi inscripţionate, smălţuite în verde sau
colorate, conţinând informaţia despre breasla comanditară, localitatea unde aceasta funcţiona,
anul execuţiei, edilii actuali ai breslei, eventual numele olarului. Nu avem cunoştinţă despre
astfel de vase de breaslă realizate de olarii din Zalău, deşi aici funcţionau multe bresle încă şi
în secolul XIX, enumerând 484 de meşteri breslaşi de toate felurile în această perioadă27 (la
mijloc de secol). Muzeul local deţine un singur vas de dimensiuni mari (înălţimea de 39 cm),
cu ştanţa veche a breslei de olari din Zalău, smălţuit în verde, dar aproape deloc decorat, fără
inscripţii referitoare la breaslă, pe care Kós o încadrează în rândul obiectelor breslei olarilor28.
Cercetarea etnografică cunoaşte multe cazuri de căni pentru vin folosite ca vase de
cult, cu utilitate ritualică în context religios, ca şi vase pentru servirea vinului de împărtăşanie.
Comenzile unor comunităţi bisericeşti s-au materializat de obicei în vase excepţional lucrate,
atât formal cât în special pe plan decorativ. Cunoaştem în Sălaj un singur caz unde ştim sigur că
locul de producţie a cănii este Zalăul, acesta fiind un caz târziu, la biserica reformată din Cehu
Silvaniei, unde comunitatea deţine două căni mai mari pentru vin, fiind donaţia enoriaşilor,
având inscripţia sgrafitată: „1976 Antal Károj adománya” şi pe celălalt vas: „1976 Antal Ibolja
adománya”29, vasele fiind realizate, conform inscripţiei de pe fundul vasului de către olarul
Ardai Gyula din Zalău („Ardai Gyula Zilah”). Cana are un caracter piriform, accentuat
pântecos, cu gâtul relativ scurt, gură bilobată închisă în partea din faţă, cu ciocul cilindric,
având toartă mică (proporţional cu volumul vasului), de formă arcuită şi lată, orientată
vertical, cu secţiune plată, inserată la partea inferioară a gâtului şi la mijlocul vasului, cu o
proeminenţă la curbură pentru degetul mare folosit la gestul de turnare a vinului. Este un vas
cu smalţ transparent pe o angobă verde-crom, pe ambele laturi prezentând aplicaţii în relief
pe motivul ciorchinelui de struguri, trei la număr pe ambele părţi ale vasului (simbolizarea
Sfântei Treimi?).
Canta de vin de la Sălacea - o nouă abordare pe criterii stilistice
Deşi cana sau canceul pentru vin (vasul cu o toartă) poate avea o dimensiune relativ
mare, există o categorie de vase de cult care sunt deosebite atât în privinţa dimensiunilor
mari, cât şi în rolul îndeplinit, astfel şi în aspectul lor estetic. Vasul bisericesc de la Sălacea din
judeţul Bihor30, o cantă mare pentru vinul de împărtăşanie, cu două torţi31, decorat abundent,
din care, cu ocazia ceremoniei reformate se toarnă vinul în cupa de obicei de cositor, este un
27 Dr. Kós Károly, Szentimrei Judit, Dr. Nagy Jenő, op.cit., p. 64.
28 Idem, p. 65.
29 „Donaţia lui Antal Károj”; „Donaţia lui Antal Ibolja”.
30 Vasul se află în colecţia Muzeului Finta din Túrkeve, Ungaria. Mulţumim şi pe această cale pentru materialul
fotografic acordat.
31 Fig. 4.

237

Szabó Attila

vas de cult despre care cercetătoarea Muzeului Etnografic din Budapesta, Kresz Mária scria
ca fiind cantă pentru vin realizată cu probabilitate la Tileagd32, centru bihorean de olari căruia
i s-a atribuit – în mod eronat – o categorie de vase ceramice33 cu un decor specific vaselor
policrome, cu motive decorative trase în contur albastru, uşor diferite faţă de decoraţiile altor
centre de olari mai cunoscute, influenţate de estetica ornamentală a vaselor posthabane. Însă
rezultatele săpăturilor arheologice ţintite pe curţile olarilor din Tileagd34 au infirmat această
presupunere, negăsindu-se acolo urmele acestui stil de decorare35 sau a materialelor folosite
la aşa-zisele vase de Tileagd. De altfel, acest stil de decorare are motive regăsibile şi în alte
centre, cum de fapt se şi vorbeşte mai nou de posibilitatea realizării acestor vase la Turda sau
la Bistriţa36.
Abordarea noastră propune posibilitatea realizării acestui vas la Zalău. Ne îndeamnă
la această determinare tehnica, stilul şi cromatica decorării37; însăşi Mária Kresz punctează38
influenţa evidentă a decorului posthaban în cazul acestui vas. În secolul XIX în Ardeal acest
tip de decor s-a regăsit pe vasele de Turda, de Zalău, Bistriţa, Târgu Secuiesc, respectiv, se
presupune că ar fi existat şi la Cluj (nu avem însă certitudinea faptică, negăsindu-se deocamdată
vase ceramice indubitabile de Cluj cu acest tip de decor), totodată se menţionează despre un
presupus „centru sud-transilvan”39 de influenţă posthabană. Luând în considerare zona în
care este situată Sălacea – zona Eriului – intră în discuţie şi centrele de olari Marghita, Tăşnad,
Carei, Oradea, Şimleu Silvaniei şi încă odată Zalăul, acesta din urmă având în zona Eriului
una din principalele sale zone de distribuire a produselor. Vasele de împărtăşanie lucrate la
Marghita40 în aceeaşi perioadă pentru comunităţi bisericeşti din Bihor denotă un stil total
diferit de acesta, iar la Carei şi Tăşnad (centre cvasi-necunoscute în ceramica decorativă)
până acum nu s-a constatat utilizarea simultană a acestor culori într-o percepţie posthabană
(linii albastre de contur, maro, galben ruginiu sau roşcat şi verde la umplerea formelor). Vasele
din aceea perioadă a centrului de olari breslaşi care a fost Oradea, publicate până în prezent41,
denotă aspecte formale şi decorative total diferite faţă de caracteristicile acestui vas. Putem
discuta despre Bistriţa, unde într-adevăr, la vasele mai târzii42 de la mijlocul secolului al XIXlea decoratorii folosesc albastrul, galbenul, verdele, maroul, trebuie, totuşi, să constatăm la
nivel stilistic un alt mod de decorare, în cazul căruia chiar şi procedeul tehnic diferă, acele
vase având mult mai multă intervenţie cu pensula de exemplu la motivul ghirlandelor de
frunze pictate cu pensule destul de late, formele neavând astfel contur liniar. Stilul de decorare
care caracterizează vasul de la Sălacea a fost însă tipic la Turda (Fig. 5-7) şi la Zalău (Fig. 7-11).
Noi excludem deocamdată centrul din Târgu Secuiesc, acesta prezintă de altfel un stil diferit,
iar Şimleu Silvaniei, în apropierea Zalăului, nu foarte departe nici de Sălacea, încă nu este
destul de bine cunoscut, existând un singur ulcior datat şi cu inscripţii doveditoare, un vas de
breaslă realizat la Şimleu, care prezintă alte caracteristici decorative (aplicaţii în relief, vasul
fiind smălţuit cu verde). Despre centrul sud-transilvan avem multe necunoscute.
32 Kresz Mária, Magyar fazekasművészet, Ed. Corvina-Forum, Budapesta, 1991.
33 Fig. 3 c-f.
34 Emődi János, Sipos József, A mezőtelegdi fazekasság, în „A debreceni Déri Múzeum évkönyve”, 2002-2003, pp.
207- 208.
35 Idem, p. 209.
36 Csupor István, op. cit., pp. 27-28.
37 Burghele-Tötszegi-Pripon-Mureşan-Szabó, op. cit., p. 30.
38 Kresz Mária, op.cit. p. 69.
39 Horst Klusch, Karla Roşca, Ceramica din Transilvania, Fig. 360-382.
40 Sándor Mária, Bihari fazekasközpontok termékei a bihari református egyházközségekben, în “Új nézőpont”, nr. 1,
2018, pp. 116-117.
41 Mózes Tereza, Consideraţii privind istoricul olăritului din Oradea, în “Biharea”, 1982; P. Szalay Emőke, Egy
alig ismert fazekasközpont – a váradi kerámia, în „A Déri Múzeum évkönyve 1999”, 2000; Csupor István, Az Alföld
kerámiaművészete, Ed. Novella, Budapesta, 2011.
42 Fig. 3. a,b.
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În ceea ce priveşte Turda, lucrurile stau un pic altfel. Acest centru de olari se situează
într-o total altă regiune şi la o distanţă mare de zona Eriului de care aparţine Sălacea, însă
ştim că aria sa de răspândire (prin comerţ) a fost una foarte mare, ajungând prin Câmpia
Transilvaniei până şi în sudul regiunii, la Sebeş sau pe valea Mureşului, iar spre nord-est până
spre Dej şi zona Năsăud, la nord-vest având unul din târgurile cele mai bune la Huedin, care
este centrul de târg al zonei Călata, dar tot în această zonă vasele de Turda se regăsesc până
prin Ciucea şi Negreni, localităţi cu târguri pe zona Crişului Repede. Însă nu ajung peste
munţii Apuseni spre Aleşd sau la Tileagd, spre Oradea. Nici peste munţii Meseş în Sălaj
nu regăsim ceramica de Turda, ori, în zona Eriului aceste vase nu puteau veni doar dinspre
Oradea sau dinspre Zalău, unde, cum am văzut, nu le găsim. Acesta este motivul pentru care
zona Eriului nu prezintă acest tip de ceramică.
Neexcluzând originea din Turda sau Bistriţa a vasului, o astfel de comandă putând fi
lansată oricărei bresle de olari din Ardeal, până ce viitoarele cercetări vor dovedi cu certitudine
provenienţa sa, constatăm că în această discuţie Zalăul, ca posibil centru de producţie al acestui
vas, poate intra cu aceleaşi şanse. Susţinem acest lucru bazându-ne pe de o parte pe faptul că
una din principalele zone de răspândire a vaselor de Zalău a fost zona Eriului, pe de altă parte,
par convingătoare argumentele de nivel tehnic şi estetic. Astfel, tehnica de aplicare a decorului
este similară cu cea de la Zalău: folosirea cornului la liniile de contur ale motivelor decorative şi
folosirea pensulei la colorarea în interior a formelor astfel trasate; cazul ghirlandelor desenate
cu cornul, respectiv dunga din zona de sub pântecul vasului trasată cu pensula şi cuprinsă
între linii subţiri trase din corn; totodată obişnuinţa de a nu sgrafita inscripţiile pe vase ci
de a adăuga texte cu cornul în glazură albastră sau maro sunt specificităţi zălăuane. Motivele
de influenţă tipic posthabană (tabla de şah, caseta dreptunghiulară cu accentuarea stilizatdecorativă a diagonalelor, motive florale albastre), sunt toate prezente şi la Zalău în perioada
mijlocului de secol XIX, inclusiv alterarea cromatică în două culori a liniilor decorative de
forma „V” din ghirlanda stilizată43; aspectele cromatice ale decorului – folosirea simultană a
celor patru culori pe angoba albă: albastrul la contur, verdele, maroul violaceu, galbenul uşor
maroniu – sunt toate tipice şi la Zalău.
Notăm şi acele câteva aspecte de formă şi decor de pe acest vas care nu sunt tipice
pentru canceele/cănile pentru vin de Zalău, menţionând faptul că în cazul cănilor pentru vinul
de împărtăşanie, la toate centrele de olari se constat „abateri” de la obişnuinţele de decorare,
din motivul unicităţii conferite vasului. Unul dintre aceste aspecte nespecifice este faptul că
vasul de faţă are două torţi, datorită volumului mare al acestuia şi greutății vinului păstrat,
astfel din motive de siguranţă necesita ambele torţi. Un alt aspect este împărţirea suprafeţei
în şase registre decorative orizontale, diferit faţă de cele trei registre obişnuite la Zalău, fapt ce
se explică cu mărimea vasului, altminteri, gruparea motivelor pe doar trei registre ar fi cauzat
forme decorative extrem de mari, deranjante ochiului. Găsim totodată în zona inferioară a
vasului nostru două tipuri de motive succesive alterate, inedite faţă de recuzita elementelor
decorative tipic zălăuane de secol XIX (cunoscute până acum): forme boltite, înalte şi crucea
(?) redată din două romburi şi două petale de flori, ambele motive fiind franjurate cu raze de
linii albastre curbe.
Considerăm că aspectele nespecifice nu constituie motiv de excludere a producerii
vasului la Zalău, căci vasele de cult, în mod specific, se realizează rar, şi prin importanţa lor
aparte, totdeauna prezintă şi aspecte atipice faţă de practica înrădăcinată. Cunoscut fiind rolul
excepţional (oricum, nu unul cotidian) al vasului comandat, olarul se va conforma la aşteptările
specifice străduindu-se în mod onorabil la exprimarea cât mai „artistică” a unicităţii ce i se
conferă vasului. Acest efort al său se manifestă în maximalizarea calităţii estetice, realizat prin
excesul în decorare: adăugarea unor motive variate, sau repetarea accentuată a unor motive,
colorarea în cât mai multe culori posibile, procedee regăsite şi în cazul nostru. (La alte centre
43 Vezi Fig. 11 – liniile verzi în formă de „V” alterate cu cele albastre, pe canceul din dreapta.
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este tipică utilizarea doar a unei singure culori de smalţ, însă în acele cazuri procedeul ultradecorării se va regăsi în aplicarea unor motive în relief – practică atipică la Zalău, nespecific
nici în cazul acestui vas). Observăm deci, că în demersul de estetizare accentuată, olarul
deseori se foloseşte de forme şi soluţii decorative inedite, unice, neconvenţionale faţă de
obişnuinţa locală de ornamentare.
Ştim, de asemenea, că la nivel de decorare, Zalăul prezintă în perioada secolului
al XIX-lea două modalităţi44: decorul figurativ care utilizarea motivele florale şi de boboci,
abundenţa de frunze duble-triple, pomul vieţii, motive avimorfe, zoomorfe, stema Ungariei;
respectiv decorul geometric, care utilizează forme de carouri cu diagonale accentuat trasate,
tabla de şah, forme semi-boltite, triunghiuri, câmpuri decorative generate de linii în zig-zag,
cercuri concentrice, puncte şi succesiune de semicercuri tip boltă, câmpuri umplute cu reţea
de linii întreţesute, grilate etc.). Dintre acestea regăsim mai multe motive şi pe vasul nostru.
În scop de a evita subiectivitatea condiţionată de un anume patriotism local zălăuan,
şi respectând standardele obiectivităţii şi imparţialităţii cecetării ştiinţifice, recunoaştem că
analiza atentă a vasului relevă câteva aspecte critice, care pot pune în discuţie certitudinea
provenienţei zălăuane a vasului. Acestea sunt indicii care permit acceptarea realizării vasului
la Turda şi nu la Zalău – dar numai cu semnul întrebării, căci nu uităm, ambele centre au
aceleaşi „modele” din care se inspirau în decorare: vasele posthabane provenite din nordul
Ungariei (Slovacia actuală) şi canceele (bocalele) zise „ardeleneşti” produse în Moravia,
răspândite prin comerţ în toată Transilvania. Mai amintim că cele două centre – având şi
zone de distribuire comune (Țara Călatei) – se puteau uşor influenţa reciproc. Unul dintre
aceste aspecte critice este ansamblul de motive florale de lângă toartă, redate cu cornul în
smalţ albastru. Motivul acesta, mai bine zis, stilul de redare a formei florale prin linie de
contur şi linie de „haşură” albastră, desenată cu cornul, este o modalitate de desenare tipică
pe vasele de Turda, decorate în stil liniar cu lazură albastră, ce-i drept, mai mult în a doua
jumătate a secolului al XIX-lea, când se renunţă la policromia tipică perioadei precedente
(Fig. 5; Fig. 6. a, b). Lângă motivul floral se mai regăsesc puncte albastre care deseori însoţesc
decorul floral din Turda, ca şi pe vasul de la Sălacea. În schimb, acest tip de redare în „contur
şi haşură” se regăseşte şi la Zalău (Fig. 7. d, şi Fig. 11 – canceul din stânga). Liniile multiple pur
decorative, oblice, alăturate într-un motiv vegetal ce aminteşte de ferigile stilizate sau pur şi
simplu de firele de iarbă, este tipică la Turda, dar apare şi pe vase de Zalău (Fig. 2; Fig. 7.d). Un
grupaj de forme decorative boltite, alungite pe verticală, acompaniate de frunze lungi, motive
înconjurate cu raze de linii oblice albastre, regăsite aici în zona inferioară a vasului, sunt
aparent similare cu motive de pe vase zise „de Tileagd”45, care, cum arată Csupor46, sunt mai
degrabă de Turda sau Bistriţa, dar necesită oricum confirmare clară din cercetări viitoare47.
Dacă vrem să-i găsim analogii la Zalău, vom găsi şi acolo motivul de semicerc, doar că aici
acesta este folosit în mod diferit, foarte alungit. Astfel, în cazul acestui motiv putem spune cu
cea mai mare probabilitate că nu este de origine zălăuană. Un indiciu de esenţă, care face însă
dificilă atribuirea vasului centrului de olari Turda, este un aspect tehnic-cromatic: desenul,
care defineşte întreaga structură a decorului, delimitează pe plan compoziţional registrele şi
defineşte formele prin contur, este realizat cu linii albastre, un indiciu care la Turda nu apare în
cazul vaselor cilindrice înalte cu decor policrom (căni, cancee, bocale). Căci, decorul policrom
pe astfel de vase apare doar în compania liniilor de contur de culoare maro (Fig. 5), cazuri
în care albastrul se foloseşte numai la umplerea interiorului unor forme. În schimb, folosirea
albastrului ca linie de contur este specific la Turda în cazul canceelor albastre monocrome
(Fig. 6. a, b), care nu au decât eventual încă o altă culoare: dungile orizontale ce delimitează
44
45
46
47

Csupor István, op. cit., p. 28. Mai vezi Fig.7-12, şi Fig. 17.
Fig. 3 c-f.
Csupor István, op. cit., pp. 27-28.
Emődi János, Sipos József, op. cit., p. 212.
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registrele decorative48. Folosirea simultană a conturului albastru şi a decorului policrom se
regăseşte la Turda în cazul blidelor şi al castroanelor mai mari49, chiar şi în cazurile acestea
multeori conturul albastru e folosit doar la formele de pe marginea vasului, în părţile de la
mijloc motivele având contur maro (Fig. 6. c). În schimb, linia albastră de contur, ca element
de structurare formal-compoziţională, folosită simultan cu decorul policrom, este tipică la
Zalău – constituind tocmai esenţa specificului de decorare – începând din a doua treime/
jumătatea secolului al XIX-lea, şi procedeul este tipic pentru toate tipurile de vase: ulcioare
de vin, căni de vin, cancee, blide, castroane, ploşti, ulcele, oale pentru fiert lapte, pentru dus
mâncarea la câmp (Fig. 7-11).
Pe baza aspectelor tehnico-stilistice generale pe care le prezintă cana pentru vinul de
împărtăşanie de la Sălacea, aceasta poate fi atribuită nu numai unui singur centru de olari,
adică Turda, ca locul probabil de producţie. Indiciile mai sus enumerate ne arată că originea
zălăuană nu trebuie exclusă din discuţie. Mai mult de atât, multiplele similitudini de stil pe care
le prezintă vasul cu cele ale vaselor lucrate la Zalău, precum şi apropierea de Zalău a locului de
folosire (Sălacea aflându-se în aria de răspândire a ceramicii zălăuane) aduc suficiente motive
pentru a lua în considerare posibilitatea atribuirii piesei, centrului de olari Zalău. Bineînţeles,
pentru confirmarea indubitabilă a vreuneia din ipotezele despre originea piesei, avem nevoie
încă de noi cercetări.
Statutul canceului de vin în gospodăriile zălăuane actuale
Canceele de vin au fost lucrate până în ultimul deceniu al practicării olăritului la Zalău,
cunoaştem căni de vin şi pahare de vin datate cu anul 1973. Satele de pe valea Almaşului au
păstrat mai multe vase ceramice zălăuane cu rol de decor, acestea fiind mai mult canceele
decorative de perete, sau ulcioarele pentru vin şi pălincă, iar în satele din zona sub Codru sau
Barcău, Crasna, nu se mai regăseşte ceramica de Zalău, decât rar, în podurile caselor, scoase
din funcţiunea lor utilitară sau decorativă.
În ceea ce priveşte cănile de vin, acestea se regăsesc mai frecvent la casele de la oraş,
chiar în Zalău, în cele câteva străzi care nu au fost demolate în ultima fază a regimului comunist.
Aici încă sunt numeroase case construite la începutul secolului XX, perioadă în care beciul
a fost un spaţiu esenţial al construcţiilor, deoarece localnicii deţineau mari proprietăţi de
vii şi producţia pentru utilizarea casnică sau comercială a vinului a fost o practică curentă.
Statul totalitar de-abia după 1948 a început să naţionalizeze treptat viile. În aceste gospodării
zălăuane mai întâlnim şi acum, în beci sau în casă, la loc de frunte, pe un perete principal,
eventual pe poliţele elegante ale vitrinelor moderne din sufragerii, canceele de vin realizate de
olarii zălăuani. Printre acestea cele mai frecvente sunt canceele pentru vin smălţuite în verde,
mai recente, din anii 1940-50, vasele acestea însă nu mai sunt în folosinţă, şi-au schimbat rolul
utilitar în cel decorativ, simbolic. Prezentăm aici câteva cancee din colecţii muzeale şi private
(Fig. 12-15), care au în prezent o întrebuinţare aparent decorativă, dar constatăm şi o valoare
sentimentală conferită acestora, ele reprezentând sau şi simbolizând „vremurile trecute” a
unei societăţi patriarhale la care deţinătorii se gândesc cu o oarecare nostalgie. Ori, canceul
pentru vin, ducând cu gândul la servirea vinului ca la un fenomen pozitiv, canceele de vin
dobândesc natura unui simbol aproape sacral ce reprezintă spiritul comuniunii, al frăţiei şi al
prieteniei.

48 Suba László, Torda és környéke fazekassága, Ed. Kriza János Néprajzi Társaság, Cluj-Napoca, 2005, pp. 27-28.
49 Csupor István, op. cit., p. 28. (mai vezi şi fig. 533 din catalog).
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Fig. 1. Căni pentru vin de Zalău
a) cana breslei olarilor din sec. XIX, cu ştanţa veche a breslei. Î: 39 cm, smalţ verde pe exterior, Muzeul Judeţean
de Istorie şi Artă Zalău, nr. inv. 39;
b) canceu pentru vin, cu smalţ verde pe exterior, având scrijelit: „1857-be Éljen aki iszik belőle vájjon egéségére
vivat éljen”, Î: 20,5 cm, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, nr. inv.40;
c) cana pentru vin cu smalţ incolor, neangobat, Î: 40 cm. Colecţie privată.

Fig. 2. Cance pentru vin cu decor policrom
Vas de sec. XIX, cu ornamente florale şi stema Ungariei, desen în contur albastru, 1864, Î: 26 cm, Muzeul
Etnografic al Transilvaniei, nr. inv. 2607.
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Fig. 3. Vase din Bistriţa şi „Tileagd” (Turda? Bistriţa?)
a) farfurie cu decor colorat, motive avimorfe, fitomorfe în contur albastru (Bistriţa), D: 26 cm, Muzeul Etnografic al
Transilvaniei, nr. inv. 7078;
b) Cană pentru vin cu decor policrom (Bistriţa), Î: 24 cm, Muzeul ASTRA, Colecţia de ceramică, nr. inv. 5316-C;
c) canceu cu decor monocrom în contur albastru, cu motive fitomorfe în contur albastru, Î: 20,2 cm („Tileagd”/Turda?), Muzeul ASTRA, Colecţia de ceramică, nr. inv. 1711-C;
d) canceu cu decor monocrom în contur albastru, motive fitomorfe în contur albastru, Î: 21 cm („Tileagd”/Turda?),
Muzeul ASTRA, Colecţia de ceramică, nr. inv. 8518-C;
e) canceu cu decor policrom, cu motiv fitomorf şi avimorf în contur albastru, Î: 21,5 cm (Zalău/Turda?/ „Tileagd”?),
Muzeul ASTRA, Colecţia de ceramică, nr. inv. 1086-C;
f) canceu cu decor fitomorf în contur albastru, Î: 18,7 cm („Tileagd”/Turda?), Muzeul ASTRA, Colecţia de ceramică,
nr. inv. 5170-C.

Fig. 4. Canta pentru vinul de împărtăşanie a bisericii de la Sălacea
Se presupune a fi realizat la Tileagd, noi presupunem Zalău sau Turda.
a-b) partea frontală, laterală;
c-d) partea dorsală.
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Fig. 5. Cancee de Turda

Fig. 6. Cancee şi blid de Turda

a) decor policrom cu contur maro, sec. XIX, Î: 20,7 cm,
Muzeul ASTRA, Colecţia de ceramică, nr. inv. 2138-C;
b) decor policrom cu contur maro, sec. XIX, Î: 22,1 cm,
Muzeul ASTRA, Colecţia de ceramică, nr. inv. 2848-C;
c) decor policrom, contur maro, sec. XIX, Î:22 cm, colecţie
privată, Turda.

a) decor monocrom albastru la motive fitomorfe, extins cu
verde şi galben la benzile orizontale, sec. XIX, Î: 24,5 cm,
Muzeul Etnografic al Transilvaniei, nr. inv. N 6557;
b) decor monocrom albastru la motivele fitomorfe, extins
cu galben la benzile orizontale, 1868, Î: 22 cm, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, nr. inv. N 2144;
c) decor policrom cu contur albastru şi maro, D: 27,5 cm,
Muzeul Etnografic al Transilvaniei, nr. inv. N 2871.

Fig. 7. Cancee de Zalău

Fig. 8. Vase de Zalău pentru vin / pălincă

a) decor policrom cu contur maro, sec. XIX, Î: 21,5 cm,
Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, nr. inv. 3904
b) decor policrom cu contur albastru, sec. XIX, Î: 22 cm,
Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, nr. inv. 22;
c) decor policrom cu contur albastru, sec. XIX, Î: 24 cm,
Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, nr. inv. 1287;
d) decor policrom cu contur albastru, sec. XIX, Î: 19,2 cm,
Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre (Ungaria), nr. inv.
2014.136.7.

a) Ulcior, decor policrom cu contur albastru, 1894, Î: 26,5
cm, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, nr. inv. 1489;
b) ploscă, decor policrom, sec. XIX, Î: 16 cm, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, nr. inv. 3157.
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Fig. 9. Vase de Zalău

Fig. 10. Farfurii de Zalău

a) Ulcică pentru prins laptele, decor policrom cu contur
albastru, sec. XIX, Î: 19,5 cm, Muzeul Judeţean de Istorie şi
Artă Zalău, nr. inv. 1308;
b) oală pentru dus mâncare, decor policrom cu contur albastru, sec. XIX, Î: 18,5 cm, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă
Zalău, nr. inv. 3879.

a) Castron cu decor policrom, contur albastru, motiv avimorf, fitomorf, grilă, sec.XIX, D: 24,5 cm, Muzeul Judeţean
de Istorie şi Artă Zalău, nr. inv. 1273;
b) blid cu decor policrom, contur albastru, motive geometrice, sec. XIX, Î: 21,5 cm, Muzeul Judeţean de Istorie şi
Artă Zalău, nr. inv. 3361.

Fig. 11. Vase de Zalău
Cancee şi ploşti cu decor policrom şi contur albastru, sec. XIX, Colecţia Rozsnyai (Ungaria).
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Fig. 12. Căni / cancee pentru vin lucrate la Zalău în “stil nou”
a) motive fitomorfe în verde şi alb pe angobă albastră, smalţ transparent (“Zilah 1908”), Î: 20 cm, Colecţie
şcolară sălăjeană;
b) motive fitomorfe în verde şi alb pe angobă maro, smalţ transparent, mijloc de sec. XX, Î: 20 cm, Muzeul
Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, nr. inv. 48;
c) motive fitomorfe în verde şi alb pe angobă albastră, smalţ transparent (“Emlék 1940 október 4 Zilajról”), Î:
18,5 cm, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, nr. inv. 4225;
d) motive fitomorfe în maro şi alb pe angobă verde-crom, smalţ transparent, Î: 28 cm, Muzeul Kallós, Răscruci,
nr. inv. 2015.08.24.

Fig. 13. Căni / cancee pentru vin lucrate la Zalău
a) decor stropit cu verde şi maro pe angobă de culoare crem închis, smalţ transparent, (“Mihály”), prima jum.
sec. XX, Î: 15 cm, colecţie privată zălăuană;
b) decor policrom pe angobă crem deschis, cu aplicaţii colorate în relief, motivul ciorchinelui de struguri, tricolorul şi drapelul roşu, Î: 17,5 cm („Trăiască prietenia Româno Sovietică 23 august 1954 – Éljen a Román Szovjet
barátság! 1954 augusztus 23!”), Muzeul Judeţen de Istorie şi Artă Zalău, nr. inv. 50.
c) Decor cu aplicaţii în relief (ciorchinele de struguri) de culoare albă şi verde, smalţ transparent pe angobă de
verde-crom, mijloc. sec. XX, Î: 16 cm, colecţie privată zălăuană;
d) Decor stropit cu maro, verde şi galben pe angobă de culoare crem deschis, smalţ transparent, mijloc sec. XX,
Î: 16,5 cm, Muzeul Judeţen de Istorie şi Artă Zalău, nr. inv. 3974.
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Fig. 14. Căni / cancee pentru vin de Zalău
a) Decor plastic tridimensional pe motivul de figură umană şi aplicaţii în relief pe motivul ciorchinelui de struguri, angobă verde-crom, smalţ transparent, Î: 30 cm, colecţie privată zălăuană.
b) Decor cu aplicaţii în relief pe motivul ciorchinelui de struguri, angobă verde-crom, smalţ transparent, Î: 17
cm, colecţie privată zălăuană;
c) Decor cu aplicaţii în relief pe motivul ciorchinelui de struguri, angobă verde-crom, smalţ transparent, Î: 20
cm, colecţie muzeală, Crasna;
d) Decor cu aplicaţii în relief pe motivul ciorchinelui de struguri, angobă verde-crom, smalţ transparent
(“1956”), Î: 18 cm, Muzeul Judeţen de Istorie şi Artă Zalău, nr. inv. 56.

Fig. 15. Cană de vin de Zalău (?)

Fig. 16. Cană pentru vinul de împărtăşanie

Canceu cu gură bilobată, smălţuit cu verde, având incizii din
linii duble şi triple orizontale la gât şi pe corpul vasului, Î: 27
cm, colecţie privată sălăjeană.

Decor cu aplicaţii în relief pe motivul criochinelui de struguri, smalţ transparent pe angobă verde-crom, Î: 30 cm, colecţia Bisericii reformate din Cehu Silvaniei.
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Fig. 17. Căni pentru apă / vin şi cantă pentru apă / vin
a) Decor de stil nou cu motive fitomorfe pe angobă albastră, Î: 15 cm, colecţie privată din Zalău;
b) Decor de stil nou cu motive fitomorfe pe angobă albastră, Î: 20 cm, colecţie privată din Zalău;
c) Cantă pentru apă/vin, decor nou cu motive fitomorfe pe angobă roşie, pe fund ştanţat “Zilah 1909”, Î: 25 cm,
Muzeul Judeţen de Istorie şi Artă Zalău;
d) Cană pentru apă/vin, decor nou cu motive fitomorfe în alb şi maro pe angobă verde-crom, smalţ transparent,
Î: 25 cm, colecţie privată sălăjeană.

Szabó Attila
Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, RO
szaboattikusz1975@gmail.com
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BOLI, EPIDEMII ȘI REMEDII MAGICO-RITUALE.
UN MODEL DE DISCURS TERAPEUTIC: CĂMAȘA CIUMII
Camelia BURGHELE

Abstract: The health balancing system by eliminating disease, in fact the Romanian traditional
therapeutic system, is built in a triple matrix intersection, based on as many etiologies and
disease – triggering moments: magic, religion and empirical medicine.
By focusing our attention on popular culture, we considered that the metaphor of the
plague shirt is a suitable one as an interface for the folklore community’s attitudes towards health.
The plague has always been one of the worst „signs” (smiotically) of the idea of disease, covering
a maximal matrix.
Keywords: disease, health, magic therapy, therapeutic ritual, traditional village
DISCURSUL DESPRE TERAPIE ȘI VINDECAREA ÎN SATUL TRADIȚIONAL
Pornim de la constatarea că, pentru lumea satului tradițional românesc, concepția
terapeutică se articula pe trei repere, furnizate de tot atâtea modalități de a asimila lumea:
magică, religioasă și empirică și că în funcție de aceste trei viziuni asupra lumii, aplicabile
și procesului de vindecare, omul societății folclorice semantiza relațiile care îl puneau în
armonie cu exteriorul. Emblematică pentru un astfel de sistem terapeutic tradițional tripartit
ni se pare concluzia lui Tudor Pamfile, de la începutul secolului trecut: „sănătatea, care vine
întâiu de la Dumnezeu, este averea de căpetenie, și pentru stăpânirea ei deplină, Românul
își are rugăciunile sale creștinești și pe cele ilicite, care cântăresc deopotrivă. Când se vede
primejduit, sau cere ajutorul lui Dumnezeu, sau se roagă spre îndurare, după cum vătămarea
vine din partea diavolului și a omului, sau e o pedeapsă de la Dumnezeu. Când se vede însă
singur, face și el ce poate, cu ajutorul cunoștințelor sale medicale”1.
Vom asista, așadar, la o serie de rugăciuni, acatiste, slujbe, pomeniri, molitve rostite
în biserică, la o serie de manifestări de fervoare ale pietății populare individuale sau colective
- pelerinaje la locuri sfinte, vizite la mănăstiri, ctitorire de lăcașuri sfinte, la descântece și
desfaceri, dar și la o serie de utilizări ritualice sau golite de ritualic și devenite doar automatisme
terapeutice a unor plante, animale, minerale.
Despre același sistem triplu articulat vorbește magistral Vasile Băncilă, atunci când
radiografiază concepțiiile despre sănătate ale țăranului român: el pornește de la o descriere a
îmbrăcăminții și alimentației românești, sugerând că cele două componente ale vieții cotidiene
nu sunt doar mărci identitare naționale, ci se constituie și într-un soi de repere identitare
în sistemul profilactic tradițional, prin raportul între componente, textură, formă, ținută,
comoditate, mod de utilizare; urmează o discuție despre raportul dintre muncă și odihnă
1 Tudor Pamfile, Boli şi leacuri la oameni, vite şi păsări, după datinile şi credinţele poporului român, adunate din comuna Țepu (Tecuci), Bucureşti, 1911, p. 4.
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și despre importanța capitală a curățeniei în prevenirea și combaterea bolilor; concluzia
autorului este însă că, în funcție de cauzele bolilor, vindecarea se obține prin cele trei mijloace
citate deja de noi și denumite de Băncilă: religioase („rugăciunea, care avea și ea mai multe
forme...”), magice („descântece, dar trebuie să se facă deosebirea între acestea și farmece...”) și
empirice („<<medicamente>> populare”)2.
Se știe, de altfel, că grija pentru sănătate se manifesta la țăran prin tactici oarecum
indirecte, de cele mai multe ori profilactice și menajante pentru sănătate: regimul alimentar
cumpătat, cu multe posturi în care erau eliminate alimentele grase sau condimentate excesiv,
băuturi consumate în cantități mici, ca medicament, îmbrăcămintea comodă și lucrată
exclusiv din fibre naturale, spălatul rufelor cu leșie, întinsul hainelor de pat și a hainelor
groase, iarna, pe garduri sau direct pe zăpadă, ca să înghețe, aerisirea pernelor și a celorlalte
haine de pat, primăvara, prin expunerea lor la soare, văruitul și lipitul periodic al interioarelor
locuite, munca în aer liber, odihna obligatorie de duminica și din timpul zilelor de sărbătoare
(„mai ales că îl ajutau și credința, sau chiar superstiția. Acesta a fost aportul calendarului la
sănătatea poporului român. Act religios și totodată diplomatic, act de autoapărare, confuz ca
idee, dar nu fără efect igienic”3).
Revenind la Pamfile, care și el alocă etiologiei două capitole speciale, pe care noi leam numi „teologia bolii” și „magia bolii”, remediile („mijloace de luptă contra boalelor”)
sugerate de acesta sunt, succint, următoarele: legăturile („amestecuri de substanțe aparținând
unui regn sau mai multora, cari se pun pe partea de corp bolnavă”), frecăturile („se fac cu
ulei sau untdetelemn”), băuturile și mâncările, scăldăturile, oblojelile, descântecele, vrăjile și
farmecele4.
Concluzia lui Pamfile, enunțată, așa cum spune data manuscrisă, la 3 septembrie
1910, este una extrem de actuală și ar trebui să dea de gândit încă multora dintre denigratorii
rezervelor de știință populară care se găsesc închise în mărturiile folclorice sau celor care
refuză să înțeleagă importanța leacurilor bătrânești: „se poate porni o luptă aprigă împotriva
medicinei populare, dar în acea clipă trebuiesc două lucruri: s-o declarăm primejdioasă și
apoi să avem ce pune în loc. Acea clipă ne pare încă foarte departe. În creierii munților omul
nu-și poate afla cu ușurință nici doftorul (pus de ștat ca să oprească moartea spre a nu scădea
birurile prin rărirea oamenilor), nici doftoria trebuincioasă”5.
Desigur, pornind de la premisa că existența omului este, înainte de toate, corporală,
este firesc ca răspunsurile la stimulii maladivi să fie biologice, anatomopatologice. Aceste
răspunsuri oarecum apriorice ale corpului sunt dublate, însă, de răspunsuri culturale,
determinate de grup, societate, cultură, civilizație. Răspunsurile la momentele dominate de
boală trebuie filtrate cultural, pentru că, de cele mai multe ori, comportamentul patologic
este secondat de pulsiuni ale unui comportament cultural determinat de tradiție. Sintetizând
și generalizând la dimensiunile istorice, vom avea așadar reacții multiple, toate însă dublate
de o componentă socială și una culturală:
a) reacția magică, ce presupune practici prin care spiritele rele, considerate ca
răspunzătoare de provocarea bolii, se încearcă să fie îmblânzite, îmbunate, printr-o ritualizare
a vindecării, când boala este personificată în virtutea unei logici animiste sau a gândirii
magice, ce consideră că lumea este guvernată și după resorturi nevăzute, care pot fi anihilate
sau supradimensionate. Boala e adusă de zei, trimisă de diavol ori de moroi, strigoi etc;
asistăm așadar la o antropomorfizare a sistemului cauzal al maladiei, ceea ce provoacă un
instrumentalism al reacției magice față de ea, în virtutea necesității de a face ceva, în ordinea
2 Vasile Băncilă, Ideea de sănătate şi medicină populară la ţăranul de ieri, în Aspecte istorice ale medicinei în mediul
rural - studii şi note, sub redacţia dr. G. Brătescu, Bucureşti, 1973, p. 37-44.
3 Vasile Băncilă, op. cit., p. 41.
4 Tudor Pamfile, op. cit., p. 3-6.
5 Tudor Pamfile, op. cit., p. 6.
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demersurilor ritualice curative; stările de nesiguranță ale individului sau ale societății se
condensează într-o optică a nesiguranței, care culminează cu dorința omului de a-și procura
rezultate favorabile într-un climat de periculozitate și angoasă. Sunt astfel antrenate capacități
fizice și spirituale, normale și paranormale, sociale și magice;
b) reacția religioasă, care dezvoltă o pasivitate mai mare decât practicile magice,
orientată spre resemnare; activează scenarii noninstrumentale; cunoaște un apogeu în
Evul Mediu, când atitudinea religioasă față de boală aproape se instituționalizează, bolile și
infirmitățile fiind atribuite exclusiv săvârșirii de păcate față de divinitate, dar persistă, sub
multiple forme de manifestare și în viața spirituală a comunității folclorice;
c) reacția terapeutică, populară, care face ca bolnavul să aibă o încredere desăvârșită în
tămăduitorul său, și pe care o regăsim în medicina tradițională, bazată efectiv pe eficacitatea
simbolică și pe credință nețărmurită în actul de vindecare;
d) reacția tehnologică, științifică, proprie medicinei moderne, care oferă remediile
dintre cele mai diverse pentru sănătatea corpului, văzut de data aceasta ca o mașină ce
funcționează datorită subansamblurilor componente;
Primele trei reacții sunt specifice zonei folclorice a devenirii, în vreme ce ultima, cea
tehnologică, este prin excelență o atitudine a societății industrializate. Observația etnologică
acreditează ideea că, in praxi, de cele mai multe ori asistăm la un sincretism al acestor reacții,
ceea ce conduce la un răspuns complex, în care sunt coroborate diverse tendințe terapeutice;
ceea ce le conferă însă unitate interioară este perpetua raportare a sinelui bolnav la natura
înconjurătoare, la cosmosul armonic. Acceptăm astfel că „experiența medicală a omului a
fost de la începutul acestuia pe lume, ca rod al instinctului (...). Întreaga osatură funcțională a
biosferei se sprijină pe el. Instinctul amintește de timpul când omul și natura formau un tot,
având oarecum o economie comună sau funcții comune. Medicina populară a pornit din
acest stadiu. Ea pune o problemă mare de gnoseologie și chiar de cosmologie”6.
UN RITUAL DE TERAPIE COLECTIVĂ: CĂMAȘA CIUMII
Așadar, în urma unor decantări succesive, putem argumenta observația că ansamblul
echilibrării sănătății prin eliminarea bolii, în fapt sistemul tradițional terapeutic românesc, se
clădește într-o triplă intersecție matriceală, fundamentată pe tot atâtea etiologii și momente
provocatoare de boală: magia, religia și medicina empirică. Aplicarea unor chestionare
structurate pe mai multe paliere de cercetare - câmpul mentalitar al sănătății (geneza,
menținerea) și bolii (de unde provin, cine le direcționează), agenți terapeuți și antiterapeuți
(consacrați sau accidentali), terapeuți umani și supraumani, modalități de vindecare magice,
religioase, etnobotanice, medicale, efecte în plan social, economic și cultural al bolilor, statutul
bolnavului, recompense pentru redobândirea sănătății și practici de menținere a ei - în câteva
dintre satele cercetate, au relevat această dispoziție tripartită a remediilor curative.
Centrându-ne atenția pe cultura populară, am considerat că metafora cămășii ciumei
este una potrivită ca interfață a atitudinilor comunității folclorice față de sănătate. Ciuma a
fost mereu unul dintre „semnele“ (semiotic vorbind) cele mai nefaste ale ideii de boală, ea
acoperind o matrice maximală: probabil nici o boală – poate exceptând acea absolut specială
manifestare maladivă nedefinită clar, dar extrem de elastică și de penetrantă, a deochiului
– nu a suscitat atât de multe preocupări, atitudini, credințe, practici, cum a făcut-o ciuma,
groaznicul flagel al morții. Am ales acest exemplu metaforic, pentru că el ne-a servit de trei
ori:
•
o dată, pentru a defini constatarea că bolile se situează în modelul tradițional de
prezentare și reprezentare a bolii sub dublu aspect, vizibil și invizibil, palpabil și susceptibil,
fizic și psihic, organic și mental, biologic și psihologic (vaporii și miresmele pestilențiale pot
provoca ciuma, dar și nemulțumirea babei – ciumă, care trece pe la hotare, la fel ca microbi,
6 Vasile Băncilă, op. cit., p. 48.
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viruși sau alte mici vietăți în care omul simplu nu prea crede...; ciuma conduce la afectarea
fizică a organismului și omul poate muri, dar mici simptome ale „stării de rău“ care ar putea
anunța ciuma pot fi anihilate dacă se țese o cămașă pentru ciumă sau dacă Sfântul Haralambie,
sfântul care „răspunde“ de ciumă, este îmbunat și „ținut“...);
•
a doua oară, pentru că discursul popular despre ciumă acoperă întreaga paletă
tripartită a remediilor pentru boală: magice (cunoscutul procedeu de confecționare a cămășii
ciumei, jertfele simbolice pentru ciumă sau gesturile magice de alungare a acesteia în exteriorul
unui cerc imaginar al hotarelor), religioase (rugăciuni speciale pentru ciumă, „alocarea“ unui
sfânt terapeut care să păzească ciuma și căruia i se „păzește“ o mare sărbătoare; să nu uităm,
de altfel, că la procesiunea cămășii, la hotare, participa și preotul, care spunea rugăciuni, în
preajma praporilor) și medicale (măsuri de profilaxie și igienă stipulate prin lege încă de acum
două secole, cu mare impact în societatea tradițională);
•
a treia oară, pentru că boli și obsesii maladive precum ciuma planează și asupra
pacientului contemporan, iar societatea nu încetează să țeasă în continuare cămăși pentru
ciumă, în speranța unei sănătăți totale și definitive. Nu ne gândim doar la faptul că, în arealul
cercetat cu precădere, ultima cămașă pentru ciumă atestată de un etnograf datează din... 1986,
adică dintr-un moment în care părea că revoluția sanitară și medicală fusese de mult încheiată,
și nici la constatarea că procesul magic citat mai are încă asemenea grad de penetrație în
credința unanimă în eficiența gestului ritual colectiv, încât ne așteptăm să reapară oricând,
în ciuda progreselor medicinii; ne gândim, mai degrabă, la o reconfigurare a lucrurilor, la
reorientarea pacientului modern către site-urile în care sunt prezentate frumos colorat
leacurile magice infailibile, la pelerinajele în scop terapeutic la Lourdes sau Medjugorie, la
tot mai frecventele ședințe de exorcizare individuală sau publică, la frecventarea cu asiduitate
a cabinetelor țigăncilor modernizate sau a clarvăzătorilor terapeuți și, nu în ultimul rând,
la reconsiderarea elementelor de medicină tradițională sub titulatura extrem de sugestivă a
medicinii alternative.
Așadar, extensiile terapeutice cuprind întreaga comunitate în cazul unui obicei atestat
până nu demult în satele din Sălaj7, ridicând astfel omniterapia la nivelul unei practici magice
cu repercusiuni în viața socială și economică a întregului grup, marcând chiar coordonatele
demografiei comunitare. Ne referim la stoparea epidemiilor la oameni și animale prin
expunerea la hotare a cămășii ciumei.
Performarea actului magico-terapeutic comunitar pornește din activarea unor cadre
ale mentalității de tip arhaic, generatoarea unui imaginar productiv pentru situațiile critice,
cum este cel a bolii; în context, se considera că ciuma era „o femeie urâtă și bătrână, care
aducea moartea și boala. Ea avea o cămașă care-i acoperea tot corpul, că era tare păroasă,
ziceau oamenii, și când i se strica cămașa, atunci intra în sat și aducea cu ea boala, de-aia
îi țeseau cămașă și i-o lăsau la hotar, să nu mai intre în sat”8. De cealaltă parte a ecuației
terapeutice, și sănătatea este tot feminin antropomorfizată. Un descântec cules pe Valea
Someșului debutează cu salutul „doamnei” sănătății:
„Bună seara, doamnă mare
Sănătate trecătoare,
Șezi la noi, dac-ai vinit”9.
Într-un astfel de orizont antropomorfizat, rezolvarea este cea a însușirii unei cămăși
simbolice; contactul corpului cu acest obiect de îmbrăcăminte pune în funcțiune resorturi ale
procesului de similitudine magică, astfel încât piesa de îmbrăcăminte poate fi un centru de
7 În Forme tradiționale de viață țărănească, Gheorghe Șișeștean atestă o performare relativ recentă a „cămășii ciumei”
readusă în actualitate în satul Răstolțu Deșert în anul 1984, când în sat a izbucnit o epidemie printre animale (p.
88).
8 Cozma Sâmpetrean, Hida - Sălaj.
9 Nastasia Oltean, Rus - Sălaj.
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polarizare pentru performări magico-terapeutice.
În simbolistica folclorică, unul dintre elementele de bază în asigurarea protecției
corpului fizic, și, deci, prin extensie, a individului în general, este tocmai cămașa. Piesă de
îmbrăcăminte intim legată de corp, considerată, chiar, o a doua piele a omului, cămașa se
aliniază perfect legii contiguității magice: farmecele, vrăjile și „aruncăturile” direcționate
asupra cămășii sunt, de fapt, transmise, prin contactul cămășii cu corpul, posesorului ei.
Cămașa se poate transforma într-o marcă identitară pentru purtătorul ei, având chiar
capacitatea de a-l substitui pe acesta. Astfel, în secvențele terapeutice efectuate la hotare, prin
luarea urmei, dacă bolnavul nu se poate deplasa, locul lui poate fi luat de propria-i cămașă.
Obiectul de îmbrăcăminte aflat în contact direct și permanent cu trupul devine un
„instrument eficace al magiei contagioase, efectuate în scopuri benefice sau malefice asupra
purtătorului ei”10. Nu întâmplător, cămașa este utilizată și în situații atipice de boală, cum sunt
bolile copiilor, pentru ca, ulterior, extrapolarea să se ridice la nivelul celei mai cumplite boli,
ciuma: „când era boală, lega cămășuța copilului de maiul cu care se băteau hainele la lăut și să
arunca maiul cu kimeșea păstă casă și unde cădea, acolo o îngropa că zicea că acolo îngroapă
răul. Da nu se mai îmbolnăvea copilul și-i trecea orice boală. Mama făcea așe și tare bine ne
tămădea. Iară când mureau mulți oameni și animale de ciumă, atunce să făcea cămașa ciumii,
da aia nu era a nimănui, că atunci să făcea numa, într-o noapte, să moară ciuma. Și tăt așe să
îngropa ca și kimeșuța copilului, da nu păstă casă, ci în hotaru satului”11.
Punerea în act este relativ unitară pe teritorii extinse: „se țese cămașa și se pune întrun vârf de par, așezat la marginea hotarului”. Totuși, dacă ciuma a intrat în sat, „12 fete și 12
flăcăi sunt puși în fața unui plug și se trage o brazdă de-a lungul hotarului satului. Așa fac
locuitorii Muncelului, dar, în 1892, după cum povestește preotul din sat, în zilele următoare
au murit mai mulți oameni. Cauza a fost că tinerii plugari erau păcătoși”12.
Conotațiile morale merg către menținerea unei etici religioase sănătoase: „rugăciunea
pântru ciumă este adresată direct Tatălui ceresc, că ciuma o fost o pedeapsă dată special pentru
oameni dă Dumnezeu și Moise o mijlocit să oprească ciuma; ciuma e blestem, ca lepra și nu
se pot vindeca numai prin preot, oricât ar fi de înaintată medicina, nu le poate vindeca numai
un preot curat care lucrează după biblie. Că și Cristos o vindecat oamenii de lepră iar dupa aia
i-o îndemnat pă oameni să să ducă la preot. Oamenii zic că ciuma îi o femeie urâtă care aduce
rele și moarte. Cămașa ciumii era făcută tăt de creștini, de femei curate. Să aduna norodul și
să mergea cu cămașa pântru ciumă la hotar, cu preaporii și cu popa și să cânta și să ruga”13.
Scenariul magico-ritualic se pliază pe toate reperele magiforme, din seria numerelor
predestinate, a curățeniei rituale sau a spațiotemporalității consacrate: „dacă înainte se
întâmpla să moară nu număr mai mare de vite sau oameni, drept măsură pentru înlăturarea
bolii se făcea cămașa ciumii. Cămașa aceasta se făcea în felul următor: se adunau șapte femei
într-o seară, care torceau, țeseau și coseau o cămașă. După ce se rugau în jurul ei, cămașa
era dusă și îngropată în al șaptelea hotar în timpul aceleiași nopți”14. Interesant este și modul
de expunere a cămășii, alături de o serie de tertipuri pentru ademenirea ciumei: „apoi vinea
ciuma și distrujea tot. Atunci îi făceau kimeșe, și o duceau între hotară, unde era cruce dă
drum. Îi puneau acolo kimeșea, pă o măsuță, și-i mai lăsau și o bucată dă pâine și on păhar de
vin”15. „Băsamă acolo la hotar vine ciuma și o ia, că n-o mai află pă când mărg să ducă scauănu
d-acolo. Io îmi aduc aminte când o pus scauănu cu kimeșea pă mejia dântre Boian și Cizer,
10 Ivan Ivseev, Enciclopedia semnelor și simbolurilor culturale, Editura Amarcord, Timișoara, 1999, p. 85.
11 Mihăilă Rozalia, Valea Lungă - Sălaj.
12 Francisc Kiss, Credințe populare din județul Sălaj culese de Joseph Kadar până în anul 1892, în „Acta Musei Porolissensis”, XIX / 1995, p. 530.
13 Cozma Sâmpetrean, Hida - Sălaj.
14 Ioan Noja, Schiță monografică a satului Sânmihaiul Almașului, lucrare de diplomă 1978, p. 23.
15 Alexandru Șerban, Meseșenii de Sus - Sălaj.
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între hotară”16; „după ce kimeșea e făcută de nouă muieri bătrâne și iertate, o duce-ntre hotară
și o pune pă on scauăn. Ea să face atunci când moare iosagu în sat”17.
Finalizarea cămășii într-o singură noapte conferă puteri magice nebănuite acestui
obiect, dat fiind faptul că, în grila de decriptare magică arhetipală, condensarea unui proces
într-o unitate minimală de timp presupune investirea acestuia cu caractere ale singularității
și ale unei energii suplimentare.
Condiționarea temporală se leagă de cea actanțială: numărul magic de femei - uneori
bătrâne, iertate, personajele care în mod normal performează actele magice, alteori tinere,
pure, lipsite de păcat - în fapt 3, 7, 9, 12, în funcție de zonă, face trecerea de la unicitatea
cămășii care se țese într-o singură noapte, la universalitatea protecției acesteia, care se
răsfrânge asupra întregii comunități, pentru că, în anumite cazuri, consemnate de literatura
etnografică, înainte de expunerea cămășii la hotare, prin ea trecea întregul sat, într-un demers
de terapie individuală, decupată din cea generală, colectivă, comunitară; mai mult, trecerea
simbolică prin cămașă se făcea în ordine inversă, adică dinspre guler spre poale, gest magic
simbolizând moartea și renașterea18, adică succesul deplin al demersului terapeutic.
Sincretismul magico-religios este maxim la nivelul performării acestui tip de act
terapeutic. Geneza și scheletul actului sunt conforme principiilor magiei terapeutice, dar
elementele de religie fac din proces unul de sinteză, caracteristic pentru pietatea populară
așa cum este ea definită de plaja largă a religiei populare. Micile amănunte ale procedeului
terapeutic ce angrenează în derularea sa întreaga comunitate - argumentând ideea de norod
ce merge la hotare întocmai ca la sfințirea acestora de Rusalii - denotă implicația maximă a
insiderilor în rezolvarea cazurilor de dezechilibre care afectează întreaga comunitate, dar și
apelul la remedii compozite.
Participarea colectivă la ceea ce psihoterapia modernă ar numi terapie de grup, este
perfect explicabilă în condițiile în care ciuma a reprezentat, mai bine de un mileniu, cel
mai cumplit flagel care a dezechilibrat lumea. De aici pornește și productivitatea maximă
a imaginarului colectiv referitor la ravagiile acestei cumplite maladii, precum și varietatea
terapiilor adiacente. Cele mai multe dintre mărturisirile citate în culegerile de folclor vorbesc
despre un triptic fatal: Ciuma, Holera și Moartea, toate trei femei urâte, babe, viclene, mereu
decise să atragă oamenii nevinovați în capcane fatale19. Boală temută, unanim personificată
macabru - portretul promovat de culegerea de folclor medical a lui Candrea a rămas unul
de referință: „cap ca de om, coarne ca de bou, și coadă ca de șarpe, în vârful căreia se află un
ghimpe mare, cu care înghimpă oamenii și-i umple de boală”20 - ciuma a canalizat atenția
vindecătorilor din lumea satului către remedii urgente, imperioase și drastice, în conformitate
cu dimensiunile sociale ale ravagiilor.
Istoria orală consemnează terapii individuale, dar mai ales terapii colective, care merg
progresiv, descriind un areal terapeutic masiv ritualizat; prima treaptă a acestui areal terapeutic
este subordonată lingvisticii și are acoperire în capacitatea taumaturgică a verbului și în
utilizarea eufemismelor verbale: la fel ca toate bolile, și ciuma are câteva denumiri politicoase,
măgulitoare, care să-i potolească pornirile malefice (Maica Bătrână, Alba, Frumoasa, Maica
Călătoarea).
Următoarele două trepte țin cont de nevoile unei ciume personificate, umanizate:
alimentația și îmbrăcămintea; în ideea că ciuma înfometată și-ar putea potoli foamea cu
victime umane sau animale, se încearcă substituția acestora cu ospețe organizate la marginea
satului, pentru ca ciuma nici măcar să nu intre în sat, sau, în cazuri mai modeste, i se scoate
16
17
18
19
20

Ileana Crișan, Cizer - Sălaj.
Valeria Moisi, Valcău de Jos - Sălaj.
Ion Ghinoiu, Panteonul românesc. Dicționar, Editura Enciclopedică, București, 2001, p. 49.
I. A. Candrea, Folclorul medical român comparat. Privire generală. Medicina magică, Editura Polirom, 1999, p. 159.
I. A. Candrea, op. cit., p. 162.
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în hotar o masuță cu un pahar de vin și o bucată de pâine; trebuie să menționăm că nu este o
practică individualizatoare pentru această boală, pentru că, reîntorcându-ne la textele poetice
ale descântecelor de boală, putem observa că toate bolile de care bolnavul este descântat sunt
trimise cât mai departe de casa victimei, în locuri nelocuite unde li se oferă acestora ospețe cu
mese întinse; același resort stă și la baza pregătirii unei îmbrăcăminți adecvate: o cămașă albă,
lucrată în condiții de excepție și în contexte condiționate de gravitatea bolii, de care ciuma
să fie mulțumită; considerăm că asistăm aici la un început de personalizare a procedeelor
magice, pentru că, printre toate celelalte cămăși utilizate în diferite ocazii, există o cămașă
specială care poartă numele sugestiv și restrictiv de cămașa ciumii.
Există și un al patrulea palier al terapiei comunitare, cel al protecției punctuale,
individualizate, geografice, a întregului spațiu social; trebuie să vorbim aici de o rafinare a
procedeelor de individualizare a unei terapii special performată pentru ciumă, care presupune
scenarii complicate, complexe, care merg chiar până la sacrificii umane. Ne gândim fie la
trasarea unei brazde de pământ în exteriorul satului (și ea presupunând actanți de o puritate
exemplară, precum și condiționări temporale), fie la ridicarea unui priapos (imaginea sculptată
în lemn a unui zeu local sau spirit tutelar dendromorf21), așa cum povestesc călătorii străini că
ar fi văzut la mijlocul secolului XVII în Moldova22, fie la jertfele animale și umane, întocmai
ca în antichitate, dacă ar fi să cităm una dintre sursele lui Candrea23.
Alungarea ciumei la hotare, izolarea și anihilarea sa prin mijloace specifice actului
magic, se apropie de o formulă de exorcism magico-religios. În aceeași ordine mentalitară
trebuie văzute și procesiunile la moaște: istoria consemnează că la București au fost aduse,
la 1 mai 1765, moaștele Sfântului Grigore Decapolitul, de la mănăstirea Bistrița, pentru a
stăvili „năprasnica moarte a ciumei”. Procesiunea prin capitală și expunerea moaștelor este
dublată de „rugăciuni pentru câștigarea blagosloveniei”, pentru stingerea focarelor din ciumă
prin milostivirea lui Dumnezeu24, în aceași sinteză de elemente magice și religioase. Aceste
observații determină receptarea procedeelor de anihilare magico-religioasă a ciumei ca fiind
acte de terapie colectivă, menite să anihileze dezechilibrele dintre o întreagă comunitate și o
prezență malefică generatoare de boli și moarte, supradimensionând astfel ideea de terapie;
așa cum am demonstrat deja, aceasta este una dintre ipostazele care scot actul terapeutic din
privat, pentru a-l plasa în social, în comunitar.
NOTĂ: textul de mai sus a apărut, în diverse fragmente, în volumele IV și V din seria
Satele sălăjene și poveștile lor (vol. III CĂMAȘA CIUMEI. Mentalitate și praxis magico-ritual
în satele sălăjene, vol. IV ÎNFRÂNGEREA BOLII: SĂNĂTATEA REFĂCUTĂ. Orizontul
magico-ritual al satului sălăjean), Editura Caiete Silvane, Editura Etnologică, Zalău –
București, 2015 - 2017
Camelia Burghele
Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, RO
cameliaburghele@gmail.com
21 Ivan Evseev, op. cit., p. 99.
22 „Ridicaseră priapos la toate răspântiile drumurilor cu următoare figură: țăranii tăiaseră un stejar foarte mare,
căruia meșterii îi dăduseră formă de față omeneascăm și puseră picioare și mâini. Statuia aceasta primejdioasă
ținea în mâna dreaptă un sceptru, adică un arc întins cu două săgeți, în mâna stângă cu o lance care vibrând părea
că amenință cu lovitura”, în credința că ciuma care bântuia la hotarele Transilvaniei nu va intra în Moldova (V. A.
Urechia - Codicele Bandinus, în Analele Academiei Române, Secțiunea istorie, VXI, p. 56-57).
23 „Într-un sat, dacă a văzut că nu mai scapă de ciumă oamenii au luat un băiat voinic, i-au făcut o groapă în pământ,
adică cât el și strâmtă așa, ca să poată sta un om în picioare. Au luat apoi băiatul, l-au pus în groapă și au pus pământ peste el de viu, și el a murit acolo. Așa a scăpat satul de ciumă” (I. A. Candrea, op. cit., p. 169).
24 Doru Radosav, Sentimentul religios la români, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1997, p. 264-269.
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PÁRHUZAMOS RURALITÁSOK. GONDOLATOK EGY FOLYAMATBAN LÉVŐ
ERDÉLYI VIDÉKKUTATÁSRÓL ÉS SZATMÁRI (RÉSZ)EREDMÉNYEIRŐL
JAKAB Albert Zsolt – SZILÁGYI Levente – VAJDA András
Abstract: The paper, through three case studies presents preliminary results of an ongoing
Transylvanian rural life research. Due to Romania’s accession to the European Union socioeconomic
changes speeded up in the last decade in rural areas. By tackling questions of resilience of rural
communities, we endeavour to address problems related to local socioeconomic transition, and point
out new and traditional forms of rurality in order to identify peasant or post-peasant practices and
mentalities. In order to provide an extensive comparison between rural areas we chose microregions
of dissimilar geographical and cultural settings: the Szamoshát border area, the villages surrounding
Nagykároly/Carei, the metropolitan area of Marosvásárhely/Târgu Mureș, the valley of the Nyárád/
Niraj river in Marosszék and the Hegyalja region of Udvarhelyszék.
We focuses on three aspects of rurality: 1. the cultural dimension: transitions in identity
and tradition management, patrimonialization, and globalization; (2) the social dimension:
changes in migration patterns and new strategies of creating social capital and networking capacity
by utilizing new (occasionally virtual) means of communication; (3) the economic dimension:
the transformation and modernization of farming and subsistence economy in view of increasing
economic migration and project-based development programs. Our starting hypothesis is that the
importance of tradition, formerly viewed as the main organizing principle of rural communities, is
gradually diminishing. The transformation of village communities and the dissolution of tradition
have contributed to the disappearance of village as a social entity with its own identity. Due to nonsynchronicity in development and socioeconomic patterns one can witness fundamental differences
in local mentalities and economic strategies in the microregions under survey. By tackling questions
of detraditionalization, patrimonialization, depeasantization and transformations in community
networks (including the emergence virtual forms of community) in the context of Transylvanian
peasant communities, we aim to draw attention to the striking ambivalences, and tensions caused
by ongoing transition in rural communities. By the help of case studies we demonstrate how global
processes reveal themselves in dissimilar local contexts, and the other way around, how local
communities have adapted to the challenges caused by globalization.
Keywords: rural life, research, microregion, mentality, globalization.
Bő három éve vette kezdetét az erdélyi vidékiséget célzó néprajzi kutatási projektünk1,
melynek keretében négy erdélyi régió – 1. a Szamoshát határmenti régiója és a Nagykároly
környéki falvak, 2. a Marosvásárhelyi nagyvárosi övezet, illetve a székelyföldi 3. Nyárád mente
1 Az NKFIH által támogatott K 120712 számú projekt címe: Párhuzamos ruralitások. A vidékiség (lét)formái négy
erdélyi kisrégióban. A kutatásban több erdélyi és magyarországi tudományos műhely (az MTA BTK Néprajztudományi
Intézet, a Kriza János Néprajzi Társaság, a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Alkalmazott Társadalomtudományi
Tanszék, a Szatmár Megyei Múzeum, a Kolozsvári Kisebbségkutató Intézet) munkatársai, továbbá egyetemi hallgatók
vállaltak különböző feladatokat.
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és 4. Hegyalja falvai – vizsgálatára összpontosítva, az EU-csatlakozást (2007) korszakhatárként
értelmezve, a ruralitás típusait, a vidékiség formáit vizsgálja. A kutatás során azt nézzük meg, hogy
az eltérő fejlődési ívű régiókban a közösségek a közelmúlt változásait milyen dinamikák mentén
értelmezték és élték meg, ezek a változások milyen állapotokat, folyamatokat – hasonlóságokat
és különbségeket – eredményeztek a kultúrahasználat, a társadalmi viszonyok és a gazdasági
stratégiák területén.
A kutatás alapvető célja a vidéki társadalom jelenének és az egyéni emlékezetekben
még élő, illetve a levéltári dokumentumokból rekonstruálható közelmúltjának a feltárása, az
archaikus – de folyamatosan módosuló – meg a korábban nem létező, újként jelentkező (például
online) kulturális viselkedések utóbbi tíz évben kialakult együttélésének/összefonódásának/
konfliktusainak felderítése. A kutatáselméleti cél: modellezni a 21. századi vidékiség formáit
és új, átfogó értelmezési keretet adva a vidékiség néprajzi megközelítéshez, valamint az újfajta
vidéki habitusok megértéséhez.
Azért jelöltük ki cezúraként Románia 2007-es EU-s csatlakozását, mert az nemcsak
politikatörténet szempontjából számít korszakhatárnak, hanem a társadalmi élet szinte
minden területére kihatott, a vendégmunkások célország-választásaitól (migráció) kezdve
az itthonmaradottak gazdálkodási (pl. földhasználat, vállalkozás indítás, projekt alapú
tevékenységszervezés) és életvezetési stratégiáiig. Még a hagyományos kulturális elemek
használatának új formái (örökségalkotás, örökséghasználat) is az Uniós szabályozások és minták
hatása/nyomása alatt alakult. A mozgási tér kitágulásával és a nagyobb mértékű forrásokhoz (pl.
EU-projektek) jutás lehetőségével új tárgyvilág épülhetett fel, új kapcsolatok jöhettek létre, új
interpretációk születhettek. Azért a feltételes módban való fogalmazás, mert előzetes ismereteink
alapján azt feltételeztük, hogy számos esetben éppen az uniós erőforrások eltérő okok miatti
kihasználatlansága, elérhetetlensége vagy extrém esetben tudatos elutasítása határozza meg a
vidéki gazdasági szereplők stratégiáit.
Kérdésként merült fel, hogy a lokalitások gyors infrastrukturális átalakulása, a
gazdálkodás és a jövedelemszerkezet változása és a társadalmi rétegződés, a megváltozott gépi
környezet (a gazdálkodás gépei, a személyi gépjármű, vagy az intim, családi környezetben
a számítógép és a mobiltelefon), azok használata, funkciói milyen hatással vannak a vidéki
életmódra, a gazdasági stratégiákra és a tájhasználatra, a közösségek kommunikatív és
kulturális emlékezetére, biografikus narratíváira, narratív viselkedésére, a tágan értelmezett
hagyományokra. Ezek néprajzi vizsgálatára Erdély vonatkozásában ugyanis máig nem került
sor. Az erdélyi néprajzkutatás ugyan jelezte és rögzítette a hagyományos paraszti társadalom
és a gazdálkodó falu átalakulásának/megszűnésének tényét, de vizsgálaton kívül rekedt annak
megválaszolása, hogy mivé alakult az új, európai uniós csatlakozást követő, modernizációs
hullám nyomán kialakult vidék? Mennyiben maradtak érvényben a hagyományos paraszti
kultúra esetében tapasztalható, a táji tagoltságból adódó különbségek? Vagy az egyes régiókra
jellemző mentalitások történeti beágyazottsága annyira erős, hogy képes ellenállni a fogyasztásra
berendezkedett globális folyamatok uniformizálásra törekvő hatásainak. Kutatásunk négy
erdélyi kisrégió mélyfúrás jellegű gazdasági, társadalmi és kulturális dimenzióinak vizsgálatával
az erdélyi vidéki életvilágoknak rendszerváltást követő változásait illetve mai állapotát kívánja
feltárni és összevetni. A három dimenzió külön-külön vizsgálható, de a folyamatok megértése
csak együttes értelmezésükkel lehetséges.
Munkahipotézisként abból indultunk ki, hogy a horizont elmozdulása/felbomlása azzal
a következménnyel járt, hogy a hagyomány, amire eddig úgy tekintettek, mint ami a világot
szervezi, elveszíti általános érvényességét2. A hagyományos paraszti környezet átalakulása,
a hagyomány feloldódása a falu – mint önálló identitással rendelkező társadalmi szervezet –
eltűnését eredményezte. Alexander Chayanov a Paraszti gazdálkodás elmélete című könyvében
ezt a modernizációval magyarázza. Megközelítésében a harmadik világ elmaradottságát nem
2 Herman Bausinger, Népi kultúra a technika korszakában. Osiris Kiadó, Budapest, 1995. pp. 81–83.
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a modernizáció lassúságával, hanem a modernizáció folyamata során létrejött függőségi
viszonyokkal magyarázták. Ennek eredménye a paraszti gazdálkodás fennmaradása. Alexander
Chayanov szerint a paraszti gazdálkodást az különbözteti meg a kapitalista gazdálkodástól, hogy
annak vezérelve: a megélhetés egy adott szintjének a hosszú távú fenntartása. A modernizáció
pedig szétverte a paraszti gazdálkodás kereteit: paraszttalanítás3. Vagy, ahogy Marsden írja,
az önellátásra berendezkedett faluból fogyasztásra berendezkedett vidék lett4. Kovách Imre
a paraszttalanítást, mint a vidéki társadalom átalakulásának huszadik századi legfontosabb
folyamatát összefoglaló munkájában pedig azt írja: vidéknek nevezzük azt, ahol nincsenek
parasztok, csak a parasztság emlékezete, különböző formákban, intézményekben. Balogh Balázs
viszont az utóparasztosodás kérdését vizsgálva rámutat a szűkebben „gazdaságiként” felfogható
jelenségekben, struktúrákban és gazdasági magatartásban megmutatkozó egyéb mögöttes
szándékokra, mint az értékorientáció, társadalmi rang és presztízs kifejezésének lehetőségei és
stratégiái5.
A vidékiség kutatása kapcsán ugyanakkor megkerülhetetlen a társadalomtudományi
gondolkodásban meghonosodott urbánus–rurális valóságfelosztás, -felfogás sem6, de a ruralitás
mai, komplexebb, globális társadalomformákba való elhelyezése túlmutat ezen a dualitáson,
a ruralitás ennél sokkal összetettebb probléma. Ugyanis a vidéki társadalom jelenének és (az
egyéni emlékezetekben élő, meg a levéltári dokumentumokból rekonstruálható) közelmúltjának
a feltárása, az archaikus/hagyományos – de folyamatosan módosuló – meg a korábban nem
létező, újként jelentkező (például online) kulturális viselkedések utóbbi tíz évben kialakult
együttélésének/összefonódásának/konfliktusainak a leírása nélkül nem lehet megérteni globális
és lokális együttmozgását és együttes hatásait, és nem lehet kezelni az ebből adódó társadalmi
problémákat. Innen szemlélve a kutatás két központi fogalma a modernizáció és annak
kommunikációs univerzuma, a tágan értelmezett társadalmi kommunikáció.
A kutatás a változó ruaralitások három dimenzióját vizsgálja: (1) kulturális dimenzió:
identitás, hagyományőrzés hagyománytalanítás, örökségesítési, globalizálódás (2) társadalmi
dimenzió: átalakult kapcsolatrendszerek, népességmozgások, új kapcsolatkeresési stratégiák,
valamint új – esetenként virtuális – közösségformák, (3) gazdasági dimenzió: vidéki gazdálkodás
átalakulása, projektalapú fejlesztések, modernizáció, gazdasági migráció, egyéb egyéni és
közösségi stratégiák.
Valamennyi alapkutatásnak kihagyhatatlan része a vizsgálat tárgyának, esetünkben
a vizsgált településeknek, minél alaposabb megismerése. Gazdasági kutatásról (is) lévén szó,
meg kell ismernünk a lokális gazdaságszerkezet működését, a szereplőket, a szereplők közötti
dinamikát és az általuk alkalmazott stratégiákat is.
Mostanra már harminc év telt el a rendszerváltozás óta, bármennyire is hosszú volt
az átmeneti, útkereső időszak, a mai rurális gazdasági folyamatokat talán már nem érthetjük
meg, ha azokat továbbra is a szocialista–kapitalista átmenet szemszögéből vizsgáljuk.
A terepmunka során szerzett tudás egyik legfontosabb következtetése – ma csak az olyanok
tevékenykednek az agráriumban, akik tudatos és önként vállalt döntés alapján akarják ezt csinálni.
Tevékenységüket mégsem tekinthetjük valós specializációnak, és a „sikeresség” fogalmát sem
társíthatjuk megnyugtatóan hozzájuk.
A kiválasztott négy kisrégióban zajló folyamatok, a gazdaság- és birtokszerkezet,
a mobilitás, stb. összehasonlíthatóságát kérdőíves felmérés készítésével kívántuk elérni. A
kérdőíves felmérés és az így nyert adatok feldolgozása még jelenleg is zajlik. Ennek eredményeiről
3 Alexander V. Chayanov The Theory of Peasant Economy. University of Wisconsin Press, 1986 (1966).
4 Terry MARSDEN – Philip LOWE – Sarah WHATMORE (eds.), Rural Restructuring. Global Processes and their
Responses, London, David Fulton Publishers, 1990.
5 Balogh Balázs Gazdák és zsellérek. Gazdálkodási stratégiák Tápon. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002. És
kapcsolódóan: Schwarz Gyöngyi (ed.), Átány – a megtalált hagyomány és az önfenntartás. (Kárpát-haza Szemle, 2.).
NSKI, Budapest, 2014.
6 Kovách Imre, Vidékiek és városiak. L’Harmattan, Budapest, 2007.
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a kutatásnak csak egy későbbi szakaszában tudunk majd beszámolni.
A romániai Szatmárt célzó gazdasági-néprajzi elemzések száma sajnálatosan alacsony,
annak ellenére, hogy a rendszerváltást követően kialakuló falusi gazdaságok egyik legelső erdélyi
tipológiája éppen egy szatmári faluban (Gencs) végzett kutatás során született meg7. Míg más
erdélyi vidékekről már rendszerváltást követően rendszeresen jelentek meg tanulmányok,
tanulmánykötetek8, monográfiák9, addig a fentebb említett kivételtől eltekintve a szatmári
folyamatokról alig vannak ismereteink. Ebben az értelemben a kutatási projekt során végzett
terepmunka annak ellenére hiánypótló, hogy csak nagyon szűk keresztmetszetű látleletét adja a
szatmári vidéken zajló folyamatoknak.
Fentebb már szóltunk arról, hogy a vidékiségnek kulturális, társadalmi és gazdasági
dimenzióját célozza meg a kutatás. A továbbiakban három esettanulmányon keresztül a
szatmári térségben végzett terepmunka eredményeiről szeretnénk röviden beszámolni.
Az első a kulturális dimenziót célozza meg, a másik kettő, minthogy a gazdaság és társadalom
kérdésköre ezer szálon kapcsolódik, a két dimenziót együttesen tárgyalja, de más-más térben és
társadalmi kontextusban.
Kulturális dimenzió – Magyar anyanyelvű románok
Akulturálisdimenzióegyikkulcstémájaazidentitás,melyazerdélyitársadalomtudományi
kutatások egyik központi kategóriája is egyben. A projekt során olyan átmeneti vagy hibrid
identitással rendelkező közösséget is vizsgáltunk, amelyekben a merev etnikus kategóriákat
a lokális viszonyok és dinamikus etnikus attitűdök szinte tökéletesen érvénytelenítenek. Új
fogalmi keret alkalmazása vált szükségessé a lokális jelenségek megértésében, ennek központi
kategóriájaként pedig az etnicitást tettük meg. Az etnicitást Eriksen nyomán a kulturális
különbségek „bennszülött” értelmezéseiben és kommunikációjában10, az azonosulás és
elhatárolódás szubjektív és szituatív folyamataiba ágyazva láttuk megragadhatónak, amelyben az
etnikai kategóriákat az egyének a maguk és mások jelölésére, az egymással folytatott interakciók
során, a körülmények által meghatározott módon alkalmazzák11. Ennek a fogalmi keretnek az
alkalmazásával elkerülhető az etnikai keretek túlhangsúlyozása, mert bár kénytelen voltunk a
magyar és a román etnikus kategóriákat használni a kutatás tárgyának meghatározásakor, de
ezek jelen esetben nem normatív kategóriákként szerepelnek.
A kutatás tárgyát az a 19. század végére nyelvében asszimilálódott román etnikus
csoport jelentette, amely a 20. század folyamán, különböző politikai, kulturális és társadalmi
tényezők, de főként a lokálisan többségben lévő református magyar lakosság máig tartó elutasító
magatartásának hatására a disszimiláció mellett döntött és egyre erőteljesebben fordult a román
többség irányába. A kiválasztott helyszíneken ennek különböző fokozatait láthattuk.
A vallás és az etnikai hovatartozás szoros összefüggésben áll egymással Erdélyben.
A reformátusok többnyire magyarok, az ortodoxok és görög katolikusok többségükben
románok. A vizsgálni kívánt közösségeket, ennek a kategorizációnak megfelelően nevezi
románnak a helyi magyar többség. Románként hivatkoznak rájuk, de nem tekintik őket
valóban annak, legalábbis nem úgy, mint az „igazi” románokat. A helyi gyakorlatot vizsgálva,
a külső kategorizálás során tehát egyszerre tetten érhető az etnikai csoport kulturális
7 Borsos Endre – György István, Gencs: egy erdélyi falu a parasztosodás útján. In: Borsos Endre – Csite András
– Letenyei László (ed.): Rendszerváltozás után. Falusi sorsfordulók a Kárpát-medencében. MTA Politikatudományok
Intézete – Számalk Kiadó, Budapest, 1999. pp. 51–90.
8 Peti Lehel – Szabó Á. Töhötöm (ed.), Agrárörökség és specializáció a Kis-Küküllő mentén. Nis Kiadó, Kolozsvár,
2006.; Oláh Sándor, Falusi látleletek (1991–2003). Pro Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2004.
9 Szabó Á. Töhötöm, Gazdasági adaptáció és etnicitás. Gazdaság, vidékiség és integráció egy erdélyi térségben. Nemzeti
Kisebbségkutató Intézet – Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2013.
10 Thomas H. Eriksen, Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives, Pluto Press, London, 1993.
11 Margit Feischmidt, Megismerés és elismerés: elméletek, módszerek, politikák az etnicitás kutatásában. In: Uő. (szerk.)
„Etnicitás. Különbségteremtő társadalom”, Gondolat–MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 2010.
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alapokon álló primordialista elképzelése12 és a kultúra émikus kategóriaként való értelmezése.
Ez utóbbin a mindennapi beszédben tematizálódó „saját és idegen” megkülönböztetést értjük13.
A kutatás során arra kerestük a választ, hogy a politikai és nemzeti retorikán kívül melyek
azok szituációk, amelyben az etnicitás releváns tényezővé válik, mint például a hétköznapi
találkozások, kognitív sémák, mentális térképek, társadalmi hálózatok és intézményes formák.
Szándékosan használtuk az andersoni dinamikus etnicitás terminust a szubsztancialista
nemzetiség fogalom helyett14, mert olyan bizonytalan identitású csoportok esetén, mint
amilyen a vizsgálat tárgyát képező csoport is, utóbbi az átmenetek megragadására teljesen
alkalmatlan: az etnikai csoportokat a társadalomszerveződés önálló szereplőiként definiálja.
Esetünkben azonban nem beszélhetünk etnikai csoportról sem kulturális, sem közpolitikai
értelemben sem.. A terepkutatás egyértelművé tette, hogy a tanulmányozott településeken
(Vetés, Óvári, Szamosdara) vizsgált magyar ajkú ortodoxok nem alkotnak egységes
közösséget, még településenként vizsgálva sem beszélhetünk homogén csoportokról, de még
az ortodox egyházhoz tartozás sem működik közösségszervezőként. A vizsgált települések
történeti, társadalmi, kulturális kontextusai az eredetileg homogén csoportban nagymértékű
szétfejlődést eredményeztek. Azaz valamennyi település magyar ortodox közösségét csakis
az adott településen meghatározó társadalmi dinamikák által meghatározott kontextusban
érdemes vizsgálni, de több eltérő kutatási kérdés megfogalmazása is szükségessé vált.
Az egyik fő értelmezési keretét a további kutatásnak és a közösségek összehasonlításának az
asszimiláció-disszimiláció kérdése jelentheti, melyet azonban feltétlenül ki kell egészítenünk
a vallási és nemzeti identitás diskurzusok elemzésével és a hétköznapi etnicitás vizsgálatával.
Ez utóbbit csakis Óváriban és Vetésen, Szamosdarán ennek, eltérő okok miatt ugyan, de nincs
relevanciája. Szamosdarán például saját templom hiányában a román származástudatnak csak
halvány emlékezete maradt fenn, melyet olykor már-már folklór-szerű furfangos történetek
keretében mutatnak be. Nagy Péter nevű adatközlőm saját családtörténetébe ágyazva mesélte
el miként kerülte el a falu a görög katolikusok (Szamosdarán nem ortodoxok) segítségével,
nevük románosítása által, hogy telepes román családokat telepítsenek be a településre.
Nagy Péter édesapja nevét Nagyról Mare-ra változtatta, első szülött gyermeküket, Péter bátyját,
a még románosabb hangzású Marinescu-ként anyakönyvezték. Ő maga azért lett ismét Nagy,
mert a második bécsi döntés következtében Magyarországon született. A szamosdaraiak
magyar identitásúak, emellett görög katolikusnak, vagy csak katolikusnak mondják magukat,
a nyolcvanas évektől már nem is járt át tovább Óváriból az ortodox pap darai filiájához.
A helyi református és katolikus magyarok sem nevezik őket románnak. Vetés a legnagyobb
település a vizsgáltak közül. Községközpont, és vonzó célpontja a Szatmárnémeti felől érkező
agglomerációs migrációnak. A betelepülők között nagyobb arányban vannak románok, mint
magyarok, ennek eredményeként a román-magyar és román-román kapcsolatoknak újabb
dimenziói jelentek meg.
Gazdasági és társadalmi dimenzió 1 – A Nagykároly környéki sváb falvak sajátos
társadalmi és gazdasági stratégiái
Két sváb település – Mezőfény és Mezőpetri – máig működő mezőgazdasági
társulásainak15 példáján keresztül azt vizsgáltuk, hogy miként maradhatott fenn mostanáig a
12 Clifford Geertz, The Interpretation of cultures. Basic Books, New York, 1973.
13 Thomas H. Eriksen, op. cit., Richard Jenkins, Rethinking Ethnicity. SAGE Publications, Los Angeles, 2008., Eric P.
Kauffmann (ed.), Rethinking Ethnicity. Majority groups and dominant minorities. Routledge, London, 2004., Karolina
Koziura, Everyday Ethnicity in Chernivtsi, Western Ukraine. In: Anthropology of East Europe Review 32(1), 2014, pp.
1–21.
14 Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections ont he Origin and Spread of Nationalism, Verso, London,
1991.
15 A helyiek társulásnak vagy társulatnak nevezik ezt a szocialista termelőszövetkezetekből (kollektívák) kinőtt
szövetkezeti formát. A továbbiakban a társulás terminust fogom használni.

261

Jakab Albert Zsolt - Szilágyi Levente - Vajda András

szövetkezeti mezőgazdasági forma, melyek voltak azok a tényezők, amelyek ezt lehetővé tették,
illetve hogy az elmúlt harminc év távlatában, milyen módon alakította a lokális gazdaságot és
társadalmat.
A vezető országos tévéadók, újságok és internetes portálok 2016-ban hangzatos című
cikkekben, tudósításokban számoltak be a szocialista termelőszövetkezet jogutódjaként működő
Mezőpetri Mezőgazdasági Társulás gazdasági sikereiről. A kihagyott ziccer anatómiája szerint
tálalt, „Ilyen lett volna, ha…” logika szerint felépített mondatokban a ha után leggyakrabban
a nem verték volna szét a téeszeket típusú gondolat következett16. Később sem fukarkodtak
a jelzőkkel a médiakreatívok, és egyenesen kis Németországnak (mica Germanie) nevezték
Mezőpetrit17. Az elnevezésben egyszerre van jelen a sváb-német származásra, és a (leginkább
csak) romániai perspektívából nyugati, polgárosult falusi környezetre történő utalás. Az uniós
források felhasználásának pozitív példájaként ismerhetjük meg ezekben a települést, ahol a
pályázatokból származó pénzek nem az elit zsebébe, hanem a közösség érdekében megvalósított
beruházásokba vándorolnak. A bukaresti újságírók kellemes vidéki kisvároshoz hasonlítják
inkább, mint faluhoz, amelynek infrastruktúráját a nagyobb városok is megirigyelhetik: teljes
közművesítettség, modern, liftekkel akadálymentesített digitális eszközökkel teljesen felszerelt
iskola, idősotthon, sportcsarnok, szabadidőközpont, szabadtéri színpad, bowling pálya, ipari park.
A tudósításokból kirajzolódó kép azonban csalóka, a megvalósítások és sikerek ugyan valósak és
csillogóak, ám fényüket néhány körülmény jelentősen tompítja. A mezőgazdasági társulás a csőd
szélén áll, az iskolában a gyerekhiány miatt már csak alsó tagozat működik, az épület jószerint
üresen tátong, az ipari park kihasználatlan, egyetlen befektető sem telepedett meg benne, hiába a
nagyszerű infrastruktúra és környezet, ha a szükséges munkaerőt nem tudja kiállítani a település,
de a szűkebb régió sem. Olyan mértékű az elvándorlás és elöregedés Mezőpetriben, hogy az
amúgy kiváló adottságokkal rendelkező település a társadalmi működőképesség határára
sodródott. Pontos kimutatás ugyan nem áll rendelkezésre, de egybehangzó vélemények szerint
a házak mintegy harmada üresen áll. Az átutazók erre utaló jeleket nem láthatnak, valamennyi
házat gondozzák, a Németországba költözött tulajdonosok ezeket nem adják el, az épületek
és környezetük (kert és utcafront) karbantartásáért és gondozásáért fizetnek, vagy a családi
kapcsolatokat igénybe véve rendezik.
A kutatás során interjúkat készítettünk azokkal a kulcsszereplőkkel, akik aktív
résztvevői voltak a dekollektivizálásnak illetve a társulás létrehozásának, volt téesz vezetőkkel,
polgármesterekkel, társulásvezetőkkel, igazgatói tanácstagokkal. A belsős szereplők mellett, a
társulások eredményeit kívülről értékelni tudó agrárvállalkozókkal, egyénileg gazdálkodókkal
is beszéltünk. A két településen a szövetkezeti mezőgazdaság immáron hatvan éve folyamatos.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy változások nélküli lenne, de még azt sem, hogy azonos,
vagy akár hasonló utat jártak volna be. Köztudott, hogy a keleti blokk országaiban erőteljesen
eltérő struktúrákban hajtották végre a kollektivizálást és működtették az agráriumot.
Ebből fakadóan a poszt-szocialista mezőgazdasági átalakulás is sajátos, országonként eltérő
módon zajlott18. De abban is konszenzus van, hogy az egyes országokon belül is rengeteg eltérő
modellje volt az agrárium újjászerveződésének. 1989 előtt Románia mezőgazdaságát három nagy
mezőgazdasági szervezeti forma uralta: az állami mezőgazdasági vállalatok, a mezőgazdasági
termelőszövetkezetek (továbbiakban téesz) és kisebb arányban a magánfarmok. A rendszerváltást
követő agrárreform e háromból legradikálisabban a téeszeket érintette. Olyannyira, hogy a
romániai mezőgazdaság rendszerváltást követő első évtizedének legmeghatározóbb folyamatát
a dekollektivizáció, és annak következményeként kialakult gazdasági és társadalmi problémák
16 https://www.digi24.ro/regional/digi24-oradea/model-de-afacere-prospera-cap-in-comunism-societate-agricolaprofitabila-in-capitalism-894490 (utolsó megtekintés: 2020. január 9.).
17 https://www.libertatea.ro/stiri/petresti-sau-mica-germanie-comuna-care-svabii-au-schimbat-aerullocului-1454435 (utolsó megtekintés: 2020. január 9.).
18 Chris Hann, Kisüzemi gazdálkodás Tázláron a hetvenes években. Ethnographia 93. (1) 1982. pp. 33–72.
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megjelenése jelentette. A dekollektivizáció kutatásunk szempontjából fontos következménye
a mezőgazdasági termelőszövetkezetek utódképződményének a társulásoknak a létrejötte. A
rendszerváltást követően az agráriumban bekövetkező negatív fordulatok okait a szakirodalom
kellő részletességgel bemutatta már, csak röviden kívánjuk ismertetni azokat a főbb tényezőket,
melyek valamilyen szövetkezeti forma felé terelték a földtulajdonhoz jutó vidéki lakosságot: 1.
a földbirtokok kis mérete – költségessé teszi a gépi munkát, 2. a gépesítés hiánya, sem a gépek
beszerzésére sem a gépi bérmunka megfizetésére nem állt rendelkezésre elegendő tőke, 3. az „új”
birtokosok előrehaladott kora19, 4. az örökösök nem helyben lakók voltak, 5. a termőterületek
rossz minősége.
Az uniós csatlakozást követően növekedett a megművelt területek aránya, a
földvagyon felértékelődött. A szántóterületek romániai átlagára megduplázódott, sőt egyes
területeken megtriplázódott az elmúlt 5 évben, és 2018-ban elérte az 5000 eurót hektáronként.
Ennek ellenére az Európai Unió országai közül még mindig Romániában a legolcsóbb a
föld. Az alacsony árnak és a megengedő törvényi kereteknek köszönhetően a romániai
termőterületeknek majdnem a fele külföldi tulajdonban van. A vizsgált településen élők
elképzelhetetlennek tartják, hogy ott külföldiek földet vásárolhassanak. Szatmár megye a
4000-7000 euró/ha árral országos viszonylatban a középmezőnyben található. A vizsgált
településeken, a termőföld minősége miatt az átlagnál valamivel többet kell fizetni – 7-8000
eurót – egy hektár földért. Mezőfényen 7000, Mezőpetriben 8000 euró egy hektár föld
névleges ára. Azért névleges az ár, mert egyik településen sincsenek eladó földterületek.
A birtokviszonyok azért természetesen itt sem statikusak, de a dinamikát itt inkább a hagyatéki
eljárások és családon belüli adásvételek határozzák meg.
Mindkét településről elmondható, hogy lakosságának nagyobbik része nyugdíjas
korú, az elöregedés miatt a jelenlegi gazdasági és társadalmi struktúrák már csak nehezen
fenntarthatóak. Mezőpetriben a gyerekhiány miatt idén már nem indult felső tagozat.
Ez különösen fájó a petriek számára, hiszen korábban a környező településekről
is oda vitték a gyerekeket tanulni a német oktatási nyelvű osztályba, kollégiumot
üzemeltettek, néhány éve pedig, uniós forrásból teljesen felújították az iskola épületét.
Mezőfény ebből a szempontból sokkal jobb helyzetben van. A gyerekek száma ugyan visszaesett
a rendszerváltást követően, de az utóbbi években az iskola stabil működéséhez szükséges szint
alá nem csökkent, sőt némi emelkedést is mutat. Ennek a növekedésnek az oka, hogy Mezőfény
vonzó célponttá vált a fiatal nagykárolyiak számára, a faluban befektető német tulajdonú gyár
jelenlétéből fakadó infrastrukturális fejlesztéseknek köszönhetően. Mindkét település gazdag,
infrastruktúrájuk országos szinten is kiemelkedő: a közművesítés száz százalékos, valamennyi
utca aszfaltozott20, mindkettőben található ipari park, sportcsarnok, szabadidő parkok,
idősotthon. Mezőpetri több egymást követő évben is elnyerte a Szatmár Megyei Tanács által
alapított Legtisztább és legjobban menedzselt település díját, Mezőfény rendre dobogós helyen
végez ebben a versenyben21. A tisztaság, rendezettség persze nem meglepő, hiszen olyan
falvakról van szó, ahol egészen a közelmúltig fennmaradt az utak és utcák, illetve házak előtti
terek szombati kollektív felseprése22. A gazdasági sikerek tárgyiasulása nagyon hasonló a két
településen, mégis teljesen eltérő módon valósultak meg. Míg Mezőpetriben a beruházásokat
országos és Európai Uniós pályázatokon keresztül valósították meg, addig Mezőfényen főként
19 Erről részletesen lásd: Andrew Cartwritght, The Return of the Peasant. Land Reform in Post-Communist Romania.
Ashgate, Aldershot, 2001.
20 A terepmunka során zajlott Mezőpetri fontosabb mezei útjainak aszfaltozása.
21 A díjnak nem csupán eszmei értéke van, értékes jutalommal jár együtt: haszongépjárműveket, személyautókat
„nyertek” így. Ennek a díjnak köszönhetően mind Mezőpetri mind Mezőfény országos ismertségre tett szert. Az
országos román hírekbe „kis Németország”-ként kerültek be.
22 Mezőfényen a mai napig fennmaradt ez a szokás, Mezőpetriben az elvándorlás nagy aránya, illetve a rendkívül
nagy áthaladó forgalom miatt felhagytak vele.
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az ott megtelepedő ipari nagyberuházás23 következtében megnövekedett adójövedelmek tették
lehetővé a fejlesztéseket. 2003-tól 2019 szeptemberéig tizenkét projekt keretében Mezőpetri
polgármesteri hivatala mintegy 6,5 millió euró és 6,2 millió lej értékben nyert el támogatásokat.
Itt létesült elsőként a megyében ipari park, ennek kihasználtsága ugyan minimális, de ennek
a pályázatnak a sikere nagyban segítette a későbbi projekteket. De mindenképp igazságtalan
volna, ha nem említenénk meg a pályázati korszakot megelőző megvalósításokat, melyek
közül több még a rendszerváltás előttre, vagy közvetlenül a rendszerváltást követő időszakra
vezetnek vissza. Azért is fontos ezek említése, mert a társulás létrejöttének és fennmaradásának
megértéséhez is közelebb visznek.
A rendszerváltást megelőzően a kollektívek voltak a fő munkáltatók.
Mezőfényen elkülönült egymástól a kollektív és a gépállomás (ez a felosztás átmentődött a
rendszerváltás utánra is), Mezőpetriben egy nagy gazdasági szervezetként működött számos
alegységgel. A kíváló minőségű csernozjom (feketeföld) talajnak köszönhetően mindkét
kollektív rendkívül sikeres és jövedelmező volt. A kettő közül a mezőpetri renoméja volt
nagyobb, az itteni tehenészetnek országos híre volt, többek között Nicolae Ceaușescu 1981es mezőpetri munkalátogatása miatt is. A sikeresség nem jelentette azt, hogy kirakat kollektív
vált volna belőle. A kollektívet irányító elit helyiekből került ki, akik a tagok érdekeit is szem
előtt tartották. A kollektív több olyan szolgáltatást is nyújtott, amely a tagok számára segítséget
jelentett. Pékséget nyitottak a 60-as évek elején, bölcsödét és óvodát üzemeltettek, építőbrigádok
segítették az építkezőket, stb.
A 20. század traumáinak, főként, de nem kizárólag a második világháborút követő
szovjetunióbeli deportálásuknak köszönhetően magába forduló közösségben rendkívül erős,
sorsközösségen alapuló szolidaritás alakult ki a tagok között, mely ugyan nem tudott ellenállni
teljes mértékben a kommunista rendszer közösségromboló hatásainak, de nem is hullott
szét. Mind Mezőfényen mind Mezőpetriben a kollektívek vagyonára nem egy külső hatalom
hagyatékaként tekintettek, hanem a közösség verejtékes munkájának gyümölcseként. Másrészről
a kollektivizálást is túlélő sváb munkamorál ezt a vagyont rendkívüli hatékonysággal gyarapította.
A lakosság döntő többsége helyben, elsődlegesen a téesz különböző egységeiben
dolgozott. Mivel a téeszek tőkeerősek és jövedelmezőek voltak a városok felé irányuló ipari
munkamigráció a szomszédos magyar és román falvakhoz képest kevésbé volt jellemző.
Létezett viszont a migrációnak egy másik változata, amelynek következtében a 80-as évektől
kezdődően fokozatosan csökkent a települések népessége. A szatmári svábok németországi
kivándorlása sajátos társadalmi és gazdasági környezet kialakulását eredményezte.
Egyrészről az aktív népesség aránya már a rendszerváltást megelőzően egyre növekvő
mértékben csökkent. A munkaerőhiány gazdasági ellensúlyozására a téeszek egyre nagyobb
fokú gépesítéssel reagáltak, és ezt az anyagi lehetőségeik lehetővé is tették. A németországi
kivándorlás másik következménye az volt, hogy a helyben maradt lakosság, többek közt
a németországi kapcsolatokon keresztül a rendszerváltáskor rendelkezhetett egy olyan
anyagi bázissal, amely segítségével elkerülhették az átalakulás során máshol oly jellemző
kényszerpályákat. A kommunista rendszer bukása utáni általános eufória, illetve az átmeneti
időszak immáron egyénileg elért gazdasági sikerei miatt több gazda is a teljes privatizációt és
restitúciót követelte. Néhányan ki is vették földjeiket, de a döntő többség a társulati formát
választotta. Arra vonatkozóan, hogy miért csak kevesen választották az egyéni gazdálkodást,
nem áll rendelkezésemre elegendő adat, magyarázat helyett ezért csak néhány, a helyiek által
említett okot ismertetnénk. Az első, mely inkább egy gyakran hangoztatott mondás, mint érv:
A sváb ember előbb gondolkozik, és csak utána cselekszik, nem több mint egy harminc évvel
ezelőtti döntés helyességének etnikus színezettel átszőtt hirdetése. Ennél konkrétabb ok, hogy
Mezőfényen nem voltak kiterjedt birtokkal rendelkező gazdák. Mezőgazdasági vállalkozás
23 A német tulajdonú Polipol bútorgyár 2005-ben kezdte meg működését Mezőfény határában. Jelenleg mintegy 800
alkalmazottja van, akik legnagyobb számban Mezőfényről és a környező sváb településekről kerülnek ki.
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indításához földet kellett volna bérelniük, ezek megmunkálásában viszont a társulások, a
rendelkezésre álló géppark és emberállomány miatt, leküzdhetetlen konkurenciát jelentettek
volna ugyanis a nagyszámú kivándorolt miatt a társulások alapítása szinte bizonyos volt. Nagyon
kevesen vannak, akiknek az agrárium jelenti a megélhetést a társulás alkalmazottai illetve néhány
innovatív agrárvállalkozó és alkalmazottaik kivételével, de a társulás, mint a communitas24 egy
intézménye a közösség életének stabil bázisát jelenti, miközben alapellátást nyújt tagjainak,
anélkül, hogy igénybe venné napjaink egyik legfontosabb gazdasági eszközét, az Európai Unió
pályázat alapú támogatási rendszerét.
Ami mindenképp további kutatást igényel az a társulás és a családi gazdaságok
viszonya. Az erdélyi néprajzi gazdálkodáskutatás alapegysége a családi gazdaság lett, ezért úgy
gondolom, fontos lenne néhány gazdálkodó család gyakorlatát részletesen is megismerni, arra
külön fókuszálva, hogy milyen módon interferált a stabil hátteret jelentő társulással. Egy másik
fontos kérdés az etnicitás, vajon milyen mértékben játszott szerepet a társulások sikerességében
a sváb mentalitás? Mert a mezőfényi és mezőpetri társulást nem csak gazdaságilag, hanem
társadalmilag sikeres szervezetként írnám le, melyek azon túl, hogy stabil anyagi bázist
jelentettek a rendszerváltást követő nehéz időszakokban a közösségek számára, sokszor az állami
feladatköröket átvállalva a társadalmi együttműködés, a bizalmon alapuló társadalmi lokalitást
képviselték. A sikerességhez több tényezőn egyidejű jelenlétére volt szükség: elöregedő lakosság,
munkaerőhiány már a rendszerváltáskor, a sváb mentalitás, munkamorál, a németországi
kapcsolatok segítségével rendelkezésre álló tőke.
Más szempontok szerint is atipikus a két társulás. A romániai társas gazdálkodási formák
elemzésében megfogalmazott megállapítás, mely szerint minél gazdagabb egy település annál
valószínűbb, hogy az egyéni gazdálkodást választják a szövetkezeti formával szemben, mivel
rendelkezésre állhat az induláshoz szükséges tőke25 Mezőpetri és Mezőfény esete ellentmond
ennek, hiszen kifejezetten gazdag településeknek számítottak már a rendszerváltáskor is, és
mégis a társas gazdálkodás, illetve a társulati forma mellett döntöttek. És ezt folyamatosan
olyan módon végezték, hogy abból következetesen kizárták a külső elemeket, legyen szó idegen
munkaerőről, vagy akár Európai Uniós pénzekről. Ennek megfelelően egyik társulás sem él
pályázati lehetőségekkel. A pályázati rendszerben a korrupció kikerülhetetlensége miatt nem
vesznek részt. Képviselőik az EU-csatlakozást nem lehetőségként, hanem függetlenségüket
garantáló termelési gyakorlatukat ért támadásként élték meg. A közös piacon, az országonként
eltérő agrártámogatási rendszerek következtében csökkent a versenyképességük, és ezzel a
bevételeik is visszaestek.
Gazdasági és társadalmi dimenzió 2 – A parasztoktól a mezőgazdasági vállalkozókig.
Óvári példák
A falusi gazdasági gyakorlatok vizsgálatában a magyar néprajzi szakirodalom több
lehetséges módszertani alternatívát is kínál. Ma már szinte tudományos közhelynek számít az a
megállapítás, hogy a rendszerváltást követő újraparasztosodás, útóparasztosodás terminusokkal
megragadott, a tradicionális gazdálkodási mintákhoz való visszatérésben konkretizáló

24 Szabó Á. Töhötöm, Stratégiakeresés és alkalmazkodás. Korunk XV. (11) 2004. 99–102. p 26.
25 Adrian Hatos, Colectivism după colectivism? Forme asociative de organizare în agricultura românească de tranziție:
1990–2002. Lumen, Iași, 2006. p 238.
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folyamatok mozgatórugója a kényszer volt26 nem pedig a többek, és főként a kutatottak által
sokat emlegetett nosztalgia. Szilágyi Miklós az Utak és útvesztők a kisüzemi agrárgazdaságban
1990–1999 című kötet bevezetőjében rendkívül alaposan vázolta, hogy miért nem tekinthető
parasztinak a rendszerváltást követő falusi mezőgazdálkodással foglalkozó családok, családi
üzemek, agrárvállalkozók tevékenysége27.
A vidéki lakosság még mindig átmeneti állapotban van, még mindig nem alakult ki a
paraszti értékrendet hitelesen felváltó, elfogadott közösségi normarendszer, és nem mellesleg a
gazdasági helyzete sem stabilizálódott. Számos kutató a vidéki lakosságnak a rendszerváltás által
generált gazdasági-politikai változásokra alkalmazott adaptációs technikáinak vizsgálatával, a
sikeresség és sikertelenség dichotómia által meghatározott keretekben látta a vidéki gazdasági és
társadalmi folyamatok értelmezési lehetőségét28.
A vidéket mások a polgárosodás és modernizáció felől közelítik meg.
Benda Gyula éppen a gazdasághoz való falusi viszonyulás megváltozását, a parasztgazdából
farmerré válást tekinti a polgárosodás első lépcsőjének29. A polgárosodást természetesen nem
csak a gazdasági dimenzióban mérik, hanem politikai és kulturális szinten is30. Egy másik
megközelítés kilép a paraszti, polgári, modernizáció lineáris történelemszemléletből fakadó
fogalmi körből, és a lokalitást teszi meg terepévé, vizsgálandóként pedig a lokális és külső
tényezők kapcsolatának helyi vetületeit nevezi meg. Vidékiség kutatásunk elméleti kereteit is ez
a szemlélet adja. A 21. század társadalma az informacionalizmus eredményeként információs és
hálózattársadalommá vált, bizonyos információkhoz mindenki ugyanabban a pillanatban férhet
hozzá, függetlenül attól, hogy a világ melyik pontján él. A társadalomtudományos kérdést így az
jelenti, hogy a globális történéseknek milyen reflexiói valósulnak meg lokálisan, a vizsgálatok
tárgyává a glokalitások megértése válik.
Az óváriak egy emberöltő alatt egy szocialista és egy kapitalista iparosítási folyamatnak
is részesei voltak. Közismert, hogy a vidéki népességet ugyanúgy érintette az erőszakos
iparosítás, mint a városit. A nagyváros közelsége, a szocialista iparosítás – annak ellenére, hogy
romániai viszonylatban Szatmárnémeti nem számított iparvárosnak – a vidéki, jellemzően férfi
lakosság jelentős részét felszippantotta. Óváriból, éppen közelsége miatt, csak kevesen költöztek
be a városba, a legtöbben ingáztak. Pontos adat nincs az óvári gyári munkások számáról, a
megkérdezettek válaszai alapján, a munkaképes férfiak 30-50 százaléka dolgozott Szatmárnémeti
ipari egységeiben.
A rendszerváltást követően a nem költséghatékony nehézipari termelési egységek
nehéz helyzetbe kerültek. A gyárak bezárásáig a leépítések fokozatosan, de gyorsan lezajlottak,
elsőként az ingázók veszítették el állásukat. A gyárbezárások során munkanélkülivé váló
városi lakosság egy része „visszamenekült” vidékre, ahol a kollektív gazdaságok felszámolását
követően leginkább az újraparasztosodási folyamatok határozták meg a mindennapi életüket
26 Benda Gyula, Hosszú távú folyamatok és rövid távú ingadozások, társadalomstatisztikai vizsgálatok és lokális
kutatások. Hozzászólás Kovách Imre és Valuch Tibor tanulmányához. Századvég 30. (4) 2003. 99–102.; Biró A.
Zoltán – Gagyi József – Oláh Sándor, Gazdálkodási gyakorlat a Székelyföldön. (A paraszti mentalitás működése a
gazdálkodásban és korlátozó szerepe a piacgazdasági átalakulásban). Antropológiai Műhely 4. (1) 1994. 7–41.; Kiss Antal,
Magánvállalkozók és hagyományos értékrend. In: Szilágyi Miklós (ed.): Utak és útvesztők a kisüzemi agrárgazdaságban
1990–1999. MTA Néprajzi Kutatóintézet – MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, 2002. 89–107.; Kotics József,
Újjáéledő paraszti mentalitás? A reprivatizáció hatása a gazdálkodói stratégiákra és habitusokra. In: Vargyas Gábor
(szerk.): Párbeszéd a hagyománnyal. A néprajzi kutatás múltja és jelene. Tudományos konferencia a PTE Néprajz –
Kulturális Antropológia Tanszék jubiláló professzorai: Andrásfalvy Bertalan, Filep Antal, Kisbán Eszter és Pócs Éva
tiszteletére. L’Harmattan, PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, Budapest, 2011. 167–181.
27 Szilágyi Miklós, Mai kisüzemi agrárgazdaságok néprajzi kutatásának lehetőségei. In: Uő (szerk.): Utak és útvesztők
a kisüzemi agrárgazdaságban 1990–1999. MTA Néprajzi Kutatóintézet – MTA Társadalomkutató Központ, Budapest,
2002. 7–15. pp. 7–9.
28 Szabó op. cit. p. 133.
29 Benda Gyula, A polgárosodás fogalmának történeti értelmezhetősége. Századvég. (2–3) 1991. 169–176. p. 172
30 Kósa László, Paraszti polgárosulás és a népi kultúra táji megoszlása Magyarországon (1880–1920). Kossuth Lajos
Tudományegyetem Néprajzi Tanszék, Debrecen, 1990.
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és gazdasági tevékenységeik irányát. Kénytelenek voltak a mezőgazdasági vállalkozóként még,
parasztiként pedig már nem tekinthető életmódot felvállalni. A piacgazdasági környezet itt sem
kedvezett a gépesítés teljes vagy részleges hiányában rendkívül alacsony hatásfokon termelő
gazdálkodóknak. A téesz társulás formában való átörökítésére kísérletet sem tettek, a vagyonát
– a számos ismertetett erdélyi példához hasonlóan –a téesz vezetői által alkotott szűk elit saját
tulajdonába játszotta át31. A lakosság nagyobb része kényszerből részleges önellátásra illetve a
nagyváros közelsége miatt piacozásra rendezkedett be.
A kilencvenes évek közepét, egészen pontosan 1995-öt nevezte meg több erdélyi kutató is,
mint a rendszerváltást követő legrosszabb időszakot az agrártelepülések életében32. Az Óváriban
készített interjúkból nem rajzolódik ki egy ilyen erős cezúra képe, de azt itt is kiemelték, hogy
eddigre felélték tartalékaikat, és belefáradtak a kiútkeresés érdekében elkövetett, és hiábavalónak
bizonyuló próbálkozásokba. Az állatállomány jelentős növekedése, majd összeomlása az Erdélyszerte megismert forgatókönyv szerint zajlott itt is, igaz talán később, mint más helyszíneken.
1997 áprilisában ugyanis a községközpont Vetésen vágóhidat33 építettek, mely kezdetben
igyekezett beszállítói kapcsolatokat kiépíteni a helyi gazdákkal. Vágóállatok tartása kecsegtető
alternatívának tűnt, és rövid időre újra megnőtt az állatállomány és az állattartással foglalkozók
száma. Azért csak rövid időre, mert a vágóhíd rohamtempóban bővült, a környékbeli gazdák
nem tudták kielégíteni a folyamatosan növekvő igényeket, így a cég képviselői az egyéni termelők
helyett nagybani – a későbbiekben már több esetben külföldi – beszállítók bevonását választották,
illetve saját állatfarmokat is létesítettek. A húsüzem fejlődése mindamellett, hogy nem váltotta be
az óvári gazdák reményeit, elindított egy másik folyamatot, amely a kétezres években teljesedett
ki, és amelynek következménye az óvári gazdálkodók ipari munkássá való (vissza)alakulása volt.
A település gazdaságtörténetét meghatározó makrogazdasági változásokat az
indusztrializáció–deindusztrializáció–reindusztrializáció
folyamatával
is
leírhatjuk.
Ennek lokális tükörfolyamata a paraszttalanítás–újraparasztosodás–polgárosodás(?) lehetne.
Az ilyen jellegű sémáknak a legnagyobb hátránya, hogy állapotokat merevítenek ki, holott –
véleményem szerint – éppenséggel az átmenetek, azaz a változások folyamatossága és esetlegessége
a döntő a rurális (és nem csak) társadalmakban. A 2000-es években „ipari park” létesült a
település határában. Azért az idézőjel, mert a községközpontban található korábbi sertéstelep
épületeibe beköltöző kisebb nagyobb vállalkozások34 csoportját csupán a helyi szóhasználat
illette ezzel az igen megtisztelő névvel. Azt a helyiek védelmében azért el kell mondani, hogy
megtévesztő hatása lehetett annak az „igazi” gyárnak35, mely ugyancsak ide települt a kétezres
évek közepén. Méreteiben kisebb, jelentősége viszont majdnem ugyanakkora a szintén itt felépült
bútorgyárnak36. 2017-ben újabb befektetők odacsábításának szándékával kezdeményezték az
ipari park titulus hivatalossá tételét. Ma a falu munkavállalási korú lakosságának döntő többsége
ezekben az ipari egységekben dolgozik.
Nem sokkal fentebb az ipari munkássá válást (vissza)alakulásként fogalmaztuk meg. Ez
kizárólag ugyanannak a közösségi logikának mentén értelmezhető, amely a paraszti-utóparaszti
folytonosságot feltételezi. Nem csak hogy mindkét esetben különböző generációk voltak
érintettek, de ebben az új, kapitalista iparosodásban, a korábbi kommunista, férfiközpontú
gyakorlattal szemben, a nők szerepe vált hangsúlyosabbá. Az itteni könnyűipari gyárak, és a
31 Peti Lehel, Rendszerváltozás utáni agrárszerkezeti és társadalmi változások Héderfáján. In: Peti Lehel – Szabó Á.
Töhötöm (szerk.): Agrárörökség és specializáció a Kis-Küküllő mentén. Nis Kiadó, Kolozsvár, 2006. 17–61. p. 40.
32 Peti op. cit. p. 39.
33 Az Unicarm vágóhídként kezdő vállalkozás már 2005-ben Románia egyik legnagyobb kizárólag hazai tulajdonú
kiskereskedelmi cégcsoportja lett. 1997-ben 25 emberrel, napi 500 kg feldolgozott húsmennyiséggel indított. Később a
termékpaletta bővítésével – saját tejfeldolgozót, péküzemet csatoltak a húsüzemmé alakított eredeti egység mellé – az
alkalmazottak számának növelésén túl (több mint 2000 alkalmazott), országos bolthálózatot is létrehoztak. 2018-ban
78 Unicarm szupermarket üzemelt, főként Erdély északi részén és Moldvában.
34 24 cég műkött 2017 végén az ipari parkban, a több ezer főt foglalkoztató gyáraktól a néhány fős mikrovállakozásokig.
35 A Schlemmer Gmbh gépjármű-elektronikai kábeleket gyártó könnyűipari üzeme.
36 Bardi Industry Solid Wood Furniture.
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húsüzem bizonyos részlegeinek munkaerő igényének a nők sokkal inkább megfelelnek.
A paraszti mentalitást, a földhöz való viszonyt a kollektivizálás és a szocialista
indusztrializáció csak részben tudta felszámolni. Az önfenntartásra épülő gazdálkodási
hagyomány továbbélt a háztájiban. A kommunista ideológiának sikerült elérnie, hogy a
kollektív gazdaságokban végzett mezőgazdasági munka a gyári munkások szemében alacsony
presztízsűnek számítson, de a háztáji gazdálkodást ez az előítélet nem érintette, olyannyira nem,
hogy a gyári munka csak, mint szükséges rossz, a gyár pedig sokszor, mint a háztáji számára
szükséges nyersanyagok forrása jelent meg.
Míg például Magyarországon a háztáji gazdálkodás a piaci nyitás eszköze volt addig a
román hiánygazdaságban a háztájiban kellett megtermelni a család számára a más forrásból
nem beszerezhető élelmiszert, húst, zöldséget, gyümölcsöt, stb. Sőt sokszor nem csak a nukleáris
család szükségleteit, hanem a városba beköltözött rokonok igényeit is ebből kellett kielégíteni.
Óvári már a két világháború közötti időszakban is Szatmárnémeti ellátójaként volt ismert,
rengetegen foglalkoztak piacozással. A piacra vitt áruk pedig a háztájiból kerültek ki. Amit a
szocialista gazdaságszerkezet nem tudott felszámolni több évtized alatt sem, azt az új iparosodás és
a globális fogyasztói tendenciák együttese másfél évtized alatt elvégezte. A fogyasztóvá vált falusi
ipari munkás réteg olyan mértékben távolodott el a földtől, hogy már kivételesnek számít az, ha
még művelik a háztáji parcellát, vagy esetleg konyhakertet tartanak. A három műszakban végzett
munka nehézsége a leggyakrabban elhangzó érv, amellyel a kertművelés felhagyását indokolják.
De emellett a racionálisan is értelmezhető érv mellett ott rejlik egy legalább olyan fontos, a korábbi
tőkehiányos korszakra való reakcióként kialakult túlfogyasztói attitűd, amely a „megveszem,
mert (végre) megengedhetem magamnak” gondolatban csúcsosodik. A fogyasztói magatartást
egyrészről a presztízstárgyak vásárlásával és birtoklásával szokták jellemezni, Óváriban a javak
beszerzésének módja és helye is presztízs értékűvé vált. A gazdálkodók és munkások között akár
fenntartható üzleti kapcsolat is kialakulhatna, az előbbiek által megtermelt árukat a munkások
megvehetnék, de erre a közöttük húzódó rejtett konfliktusok miatt nem nagyon van példa,
illetve a jelenlegi fogyasztói mentalitásba még nem szivárgott be a helyi/biotermékek értékét
felismerő és promováló globális trend. A szatmárnémeti bevásárlóközpontok egyelőre még
vonzóbbak a helyi termékeknél. A városi bevásárlást, a kertes házak lakásként való használatát
sajátos urbanizációs jelenségként értelmezzük. Innovatív mezőgazdasági vállalkozók, akik
vállalkozásukat immáron nem a szocialista modernizáció eredményeinek bázisán, hanem
teljesen új szemlélet és technikák mentén szervezik és vezetik, vannak ugyan, de nagyon kevesen
és nem várható, hogy számuk a jelenlegi gazdasági-politikai miliőben növekedne.
Összegző gondolatok
A három esettanulmány legfontosabb tanulsága az, hogy a térben egymáshoz egészen
közeli települések, közösségek, amelyekre ugyanazok a makropolitikai, gazdasági és társadalmi
dinamikák és kényszerek hatnak, mennyire partikuláris válaszokat adnak. Minden vizsgált
település önálló glokalitásként értelmeződött annak ellenére, hogy a globális hálózat szerves
részét képezik.
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SATUL, OMUL ŞI RUGĂCIUNEA.
DESPRE RUGĂCIUNE ŞI CREDINȚA ÎN PUTEREA RUGĂCIUNII ÎN
COMUNITĂȚILE TRADIȚIONALE SĂLĂJENE
Olimpia MUREȘAN
Abstract: The religious feeling is related, in the village community, to a feeling of collective piety,
in which the religious gesture is a social gesture, manifested by a true belonging to the church,
through various formulas of religious attitude and behavior: going to church on Sundays and
holidays , pilgrimages, the worship of saints. The reporting to the church of the whole community
is the proof of a feeling of collective piety, for which the church is a symbol of communion with the
Divinity.
Religion can manifest itself in the formal (church) and informal (popular religion)
framework, the latter being realized in the extra-ecclesial space. Faith and confidence in the power
of prayer were essential to the simple man in the traditional village. The paper synthesizes, based
on the information gathered in field research in the villages of Sălaj, several categories of prayers:
personal prayer, collective prayers, prayers against drought, hail stop, etc.
Keywords: prayer, divinity, church, Christian, Sălaj village
Una din modalităţile cele mai concrete prin care omul intră în comuniune cu Dumnezeu
este rugăciunea. Rugăciunea este un dialog cu Dumnezeu, o cerere de ajutor, de ascultare iar
pentru omul comunităţilor săteşti este extrem de importantă. Pentru omul creştin rugăciunea
a devenit o nevoie tot atât de frecventă ca şi aceea de a progresa, de a munci, de a construi, de
a iubi. Primele cunoştinţe despre Dumnezeu le primeşte copilul de ţăran în familie, apoi în
biserică. Ei aflau în biserică o altă casa a lor, în care prezenţa lui Dumnezeu este mai pregnantă.
Sărbătorile şi hramurile cu fastul lor liturgic, cu bucuria şi veselia lor, reprezentau momente
din care se învăţa mult. Biserica rămăne astfel o şcoală pentru întreg parcursul vieţii ţăranului.
Comunitatea satului constituia una cu comunitatea bisericii. Satul era structurat în
jurul bisericii. În această calitate de comunitate bisericească, comunitatea satului exercita chiar o
presiune asupra fiecărui membru al ei spre a rămâne, cât mai mult înscris în rânduiala creştină.
Astfel, absenţa de la biserică era remarcată uşor şi, în caz de repetare prelungă, amendată ca
atare, prin scăderea prestigiului şi a poziţiei în comunitate. Acelaşi lucru este valabil şi în
caz de nerespectare a tuturor rânduielilor impuse de tipicul unor sărbători sau de momente
importante ale vieţii de familie.
În societatea sătească, un om credincios se bucura de mai mult respect decât unul
nedus la biserică. Nu este tot una să fii omul lui Dumnezeu sau om fără nici un Dumnezeu.
Întâmplările nefericite sau nenorocirile care se abat asupra unui om sau a unei familii erau
raportate şi la viaţa lui religioasă şi privite, nu o dată, ca o reacţie a lui Dumnezeu la comportarea
din acest punct de vedere.
Sentimentul religios ţine, în comunitatea satului, de un sentiment de pietate colectivă,
în care gestul religios este un gest social, manifestat printr-o veritabilă apartenenţă la biserică,
prin intermediul diverselor formule ale atitudinii şi comportamentului religios: mersul la
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biserică duminica şi în sărbători, pelerinajele, cultul sfinţilor. Raportarea la biserică a întregii
comunităţi este dovada unui sentiment de pietate colectivă, pentru care biserica este un simbol
al comuniunii cu Divinitatea.
Bolile, în concepţia oamenilor din comunităţile tradiţionale sălăjene erau socotite că
vin de la Dumnezeu, ele reprezintă o ispăşire a păcatelor noastre sau a celor strămoşeşti, până
la a şeptea diţă.
Bărbatu mneu o zăcut 12 ani pă pat. Bolile îs păcatile omului. Dacă ai păcate multe,
dacă îţi petrecei pă pământ, boli grele, netămăduitore, atunci îs mai puţâne de petrecut în cer, îţi
plăteşti păcatile pă pământ1.
Astfel, cauzele bolii sunt neascultarea faţă de Dumnezeu iar pentru a ne menţine
sănătatea trebuie să avem grijă de trup, trupul având nevoie de medicament pentru a se vindeca
iar pentru vindecarea sufletului omul are nevoie de rugăciune. Deci, împotriva lor se pot apăra
numai prin post şi rugăciune sau prin a apela la sfinţii în viaţă.
Demult, nu erau boli, amu-s boli multe pă uamini. Bolă de cancer n-am auzât pă nime.
Amu-s boli multe pă uamini, ferească Dumnezo! Am avut o literă de oloi tăt postu şi sămânţă
de berbeniţă.Merem la o vecină că ave piuă şi bătem cu on mai sămânţa ceie şi vinem acasă şi
o cernem pă sâtă. Cu fărina aceie ne făcem pă fiteu. N-ai mâncat de dulce domne feri. Amu şi
pă prunci sunt boli rele, pă care nu le pote vindeca nime, atunci n-ai auzât. Atunci o fost tare cu
frică de Dumnezo oaminii. Amu îi altă lume, noi suntem bătrâni, numa să ne ajute Dumnezo să
putem mere, suntem pregătiţi2.
Pornind de la credinţa că: „tăte-s di la Dumnezo”, oamenii de la sate au fost dintotdeauna
cu credinţă în Dumnezeu, în puterea rugăciunii, a sfintei cruci la începutul oricărui lucru în
gospodărie sau pe câmp, la necazuri, la boli.
Crucea este simbolul de căpătâi al creştinismului, reprezentând patima, moartea şi
învierea Domnului, este semnul distinctiv şi plin de putere al credinţei şi evlaviei creştine.
Orice lucru să începe cu o rugăciune şi cu sfânta cruce. Demineaţa cum ne trezem, ne
spălam pă faţă, ne pieptănam, ne făcem cruce, zâcem rugăciunea şi începem lucru. Când ne
apucam de orice lucru zâcem: Domne ajută-mi! După ce terminam zâcem: Domne fi lăudat că
am gătat!3
Pentru creştini crucea este considerată semnul biruinţei asupra răului şi apărătoare
de tot răul. Aşadar, pentru omul comunităţilor săteşti crucea este protectoarea casei, a întregii
gospodării, apărătoarea holdelor, a semănăturilor, este scutul de care tot răul se loveşte,
eliminând şansa de a-l mai atinge pe omul credincios ce ştie să se apere de rău prin intermediul
crucii4.
Simbolul crucii apare prezent în tot universul gospodăriei țărănești: pe acoperișul
caselor, pe fațada acestora şi a acareturilor sau în interior, prins pe perete sau prezent pe
ștergarele ce împodobesc pereții ori pe alte obiecte din gospodărie.
Când gătai casa, punei în vârfu căşii cruce de lemn, făcută de noi, să pune la fiecare casă.
Apoi, mai târziu să făce din fier şi o schimba omu. Dacă suntem creştini, trebe să avem cruce, îi
sfinţâtă pân sânjile lui Hristos5.
Să pune cruce pă casă, aşe mnică, din lemn, tătă casa ave cruce, aceie aşe să pune, să
protejeză casa şi pă cei din casă. Crucea-i sfântă. Da nu numa pă casă şi când să tencuie casa ori
poiata să face din tencuială câte o cruce faină, aşe mai sus6.
Oricine îşi face casă nouă îşi pune cruce pă casă. Aşe-i obiceiu, îi ca on sămn că acolo şede
on creştin, îi casa unde să fac rugăciuni.7
1 Inf. Lupşe Veronica, n. 1938, Solona, Sălaj, 2018.
2 Inf. Lupou Veronica, n.1937, Plopiş, Sălaj, 2014.
3 Inf. Perşe Lucia, n. 1950, Motiş, Sălaj, 2015.
4 Doina Işfănoni, Simbolismul crucii, Creştinismul popular între teologie şi etnologie, Editura Reîntregirea, Alba Iulia,
2007, p. 335-338.
5 Inf. Haiduc Grigore, n. 1937, Bălan, Sălaj, 2020.
6 Inf. Pop Nicolae, n. 1938, Ţăud, Sălaj, 2018.
7 Inf. Groza Ioan, n. 1944, Gălpâia, Sălaj, 2020.
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Rugăciunea ţăranului sau rugăciunea oamenilor simpli formează câmpul cel mai larg
al devoţiunii individuale. Ţăranul nu-şi concepea viaţa fără rugăciune.
Erau mai credincioşi uaminii demult, amu îs răi. Rugăciunile erau din suflet. Religia era
mai aşezată. Uaminii să ajutau demult, erau credincioşi şi aveu moarte uşoră. Bunica, s-o sculat
dimineaţă, şi-o făcut foc, s-o întins pă pat şi cu cartea de rugăciuni pă piept, aşe o murit8.
Demult erau credincioşi oaminii. Tata mneu când mere la plug îşi lua clopu din cap şi
zâce Domne ajută-mi! Când băga plugu în brazdă zâce: Domne ajută-mi! Amu îl suduie pă
Dumnezo. Dumnezo era pomenit tăt timpu ca să-ţi margă bine, când trecei pă lângă oaricine
zâcei: Dă Dumnezo bine! I să răspunde: Sănătate bună! 9
O fost mai credincioşi oaminii mai demult, trăieu mai mult, îl aveu pă Dumnezo, posteu,
amu... Părinţii mei ţâneu tăte posturile şi bunicu, tata tatii, în Postu Mare nu mânca de joi sara
de când trăjeu clopotile până-n zâua de Paşti, două zâle şi tri nopţi, în tăt anu, nici nu pute
vorbi, tătdeauna, de când l-am ştiut io. El nu mere la biseric, că nu pute, da aci lângă casă avem
on grajd aşe lung, cu prisme şi în tătă dumineca îşi pune cartea de rugăciuni, când trăje clopotu
acole pă râşniţă şi cite, să ruga, până pă la doi. Ţâi minte că tăt ne spune să nu mâncăm sânje,
că-i păcat să mânânci, ne arăta că scrie în tri locuri în Biblie să nu să mânce viaţa şi măicuţa zâce
cătă el: dumneta eşti mai sfânt ca popii10.
Mai relijioşi o fost oaminii mai demult, erau mult mai credincioşi, nu era voie să meri
dumineca la beserică dacă ai avut contact cu muierea, nu era voie să te culci de vineri până luni,
dacă fetile erau la ciclu, nu mereu la beserică, cât sămânai nu era voie să te culci cu bărbatu,
trăbuie să meri la sămânat cu hane curate, spălat, amu...11
Credinţa fără fapte îi mortă. Tătdeauna, orice lucru dacă îl faci cu Dumnezău, îi bine12.
Cea mai mare valoare are credinţa. Rugăciunile întăresc credinţa. Coptiii de când îi
ai trebe să te tăt roji pântu iei, totu să pote schimba prin rugăciune, să-i duci la biserică, să-i
cumineci, să-i spovedeşti. Cum te roji la Dumnezău aşe îţi dă. Când te pui la rugăciune, prima
dată să zâci: Domne, cred în tine că-mi asculţi rugăciunea13.
Când eram coptil erau cu frică de Dumnzo oaminii, nu auzei pă nime suduind de
Dumnezo, numa de dracu. Le-o dat Dumnezo canon la uamini, războie, catastrofe, nu di la
oricare să primeşte rugăciunea, când te roji, să închizi uătii, să nu vezi pă nime14.
Io tare m-am ţânut de posturi şi rugăciuni, aşe am fost învăţată, am fost 7 fraţi şi duminica
numa ne deschide măicuţa uşa şi zâce: la beserică, nu avem cu ce ne încălţa, zâcem, măicuţă ni
frig! Nu îngheaţă nime în beserică. Aşe am ştiut15.
Când eram prunci, dumineca demineaţa ne sculau devreme să ţucăm prescura că duce
tata prescura la biserică. Nu era voi să mânânci nespălat sau să te culci nerugat16.
Io ştiu di la maica rugăciunile, o fost tare relijiosă, ţâne tăte posturile.: Împărate ceresc,
Preasfântă Treime, Tată Nost, Miluieşte-mă Dumnezăule, Crezu, le ştiu pă de rost. Amu citesc
biblia şi psalmii. Io citesc în fiecare demnineaţă, dacă am timp doi psalmi, dacă nu unu. A treia
oară citesc amu biblia17.
Io atâta mă rog lui Dumnezo şi noptea în pat. De când o murit omu mneu în fiecare
dimineaţă citesc Paraclisu Maicii Domnului, nu m-am prins în faţa lui Dumnezo, da, dacă azi
nu pot, mâni îl citesc de două ori18.
O fost uaminii mai sfinţi, mai credincioşi, casăle pline de prunci. Io di la Dumnezău
8 Inf. Mureşan Valeria, n. 1936, Meseşenii de Jos, Sălaj, 2016.
9 Inf. Sălăjan Carolina, n.1935, Solona, Sălaj, 2018.
10 Inf. Guşet Jenica, n. 1945, Buciumi, Sălaj, 2020.
11 Inf. Lina Sumnii, n. 1935, Voivodeni, Sălaj, 2019.
12 Inf. Ciupe Floare, n. 1965, Ban, Sălaj, 2018.
13 Inf. Rusu Aurica, 1938, Răstolţu Deşert, 2020.
14 Inf. Ghimbischi Iosif, n. 1932, Poic, Sălaj, 2002.
15 Inf. Perneş Maria, n. 1947, Bocşiţa, Sălaj, 2017.
16 Inf. Giurcuţa Ana, n. 1940, Ip, Sălaj, 2019.
17 Inf. Şimon Cornelia, n. 1951, Fildu de Sus, Sălaj, 2018.
18 Inf. Ivaşcău Maria, n. 1941, Şeredei, Sălaj, 2019.
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nu-mi ieu credinţa cât oi trăi. Io când mă rog, cine ce-mi gândeşte aceie îi dă. Pă mine să mă
plătească D-zo după faptile mele N-am făcut rău. Aş pute zâce să mi-l deie D-zo cât l-am făcut.
Mama iară zâce rugăciuni când răsare sorile dimineaţa. Dumnezo nu cere di la nime nimnică
numa să să roje şi să recunoscă ajutoru şi daru care i-l dă19.
La mine Dumnezo atâtea necazuri mi-o dat, cât le-am putut duce, da în tăte m-o ajutat
că am avut credinţă. Să zâce că: crucea vieţii îi o povară, la nime nu-i uşoră. Când mi-o murit
pruncu am zâs: Domne, Măicuţă Sfântă, tu ţ-ai văzut fiu între tâlhari şi n-o fost de vină, poate
pruncu mneu ţi-o greşit cu uarice. Domne, întăreşte-mă şi pă mine cum ai fost tu de tare, că tu
ştii ce am nevoie, aşe m-am rugat şi am cerut cu tăt sufletu20.
După ce o murit soţu mneu 3 săptămâni n-am putut durmi, nu m-am temut, numa
n-am putut durmi. M-am dus la părintile şi o zâs cătă mine: zî rugăciunea inimii: Domne Isuse
Cristose, miluieşte-mă pă mine păcătoasa! Să zâci de câte ori poţi, până adormi cu rugăciunea în
gură. Apoi am putut durmi, ca rugăciunile nu-i nimică mai bun21.
Rugăciunea şi semnu sfintei cruci te apără de orice. Când avem pruncii mnici, era leagăn
pă tălpi şi îi punem carte de rugăciuni şi făcem crucică păstă el: Injeraşi adormi-l, Măicuţă Sfântă
trezeşte-mi-l, Isuse Cristose, fereşte-l de rău şi de năcaz! Când îl culcam, asta era pântu prunci,
în veci zâcem22.
Dumnezo îţi dă putere în orice, aşe că şi zâua şi noapte cu el în inimă îs, mărgând pă
drum mă rog lui Dumnezău. Rugăciunea îi baza, io mă rog şi mărgând pă drum, demineaţa
când mă scol mă pui în jerunţi şi zâc tăte rugăciunile care le ştiu şi cânt:
Din adâncuri, către tine, Doamne strâg şi lăcrămez
Nu mă mai lăsa stăpâne în păcat să înnoptez
Tu-mi cunoşti făptura slabă, neputinţa mea o ştii
Când furtuna bate tare, Doamne în ajutor să vi
Stinge rău tăt din mine şi-al păcatului amar
Cum ai stins puterea morţii pă crucea de pe calvar
Dă-mi răbdare şi iubire pentru orice lucru bun
Şi-mi păzeşte pururi calea de tăt pasul cel nebun
Fă-mi Isuse luminoasă calea ta pe acest pământ
Şi te rog să-mi dai putere să-ţi urmez al tău cuvânt.
Ca în zâua ta cea mare când pe ai tăi îi vei chema
Să mă pomeneşti Isuse către acei de-a dreapta ta.
Io o cânt şi zâua şi noaptea
Nu-i singur Iuda vinovat de sânjile ce s-o vărsat
Şi io, io şi tu sunt vinovat
Nici farisăi, nici cărturari şi noi am râs cu ochi murdari
Noi suntem cei doi tălhari: io, io şi tu
Şi nici ostaşilor prin sorţi, cămaşa albă şi-o dădu
Şi tuturor, da tu o porţi, şi fără ie tăţi suntem morţi, şi io şi tu
Şi nici su lespide zăcea, l-am îngropat ca pentru veci
Sub piatra unor forme răci, io, io şi tu
Acum Isus ce-l judecat ne-ntreabă: eşti tu vinovat?
Io am spus da şi am fost iertat, da tu ce răspuns i-ai dat atunci când te-o întrebat?23
Io când mă scol deminaţa, primu lucru îmi fac cruce şi zâc: Domne ajută-mi şi pă zâua
de astăzi24.
În mentalitatea populară, imaginea emană o forţă benefică. Icoanele şi în special cele
în care este zugrăvit chipul Maicii Domnului au un rol deosebit în cadrul gospodăriei ţărăneşti,
19
20
21
22
23
24

Inf. Criste Florica, n. 1951, Cizer, Sălaj, 2016.
Inf. Pantea Emilia, n.1942, Cutiş, Sălaj, 2015.
Inf. Moise Maria, n.1942, Cosmiciu de Sus, Sălaj, 2018.
Inf. Mătieş Maria, n. 1946, Teştioara, Sălaj, 2018.
Inf. Ianchiş Maria, n. 1939, Bălan, Sălaj, 2020.
Inf. Ungur Veronica, n. 1938, Ţăud, Sălaj, 2018.
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mijlocind contactul omului cu divinitatea: „Fiecare icoană avea semnificaţia ei, dezvăluită prin
ceea ce reprezintă şi credinţa în binefacerile ei mântuitoare...”25
Io, ce-am auzât orişice am încercat. Am ţânut atâtea posturi şi am zâs atătea rugăciuni
şi împreună cu alte muieri, împreună cu mama, cu socra, cu o mătuşe, 7 muieri, am postit tăte,
ne-am rugat lui Dumnezo şi după carte, acatistăle. Io şi amu ţâi cele 12 vineri mari păstă an,
atunci ajun în vinerile alea. Am fost şi la popi că m-o mâncat multe în lume: fata ce mai mnică o
murit, ceie mnijlocie îi paralizată şi ceie mare o fost operată, i-o scos tăte afară, o făcut încurcătură
de maţă după operaţie. Am mărs la on popă în Nădăşel şi o zâs să merem acolo la beserică să-i
facă dezlegări şi i-am plătit 3 slujbe. Io am fost beteagă rău ele erau mnici, era icona ceie cu Maica
Sfântă în ceie casă şi mă tăt rugam la ie şi plânjem: Maică Sfântă nu mă lăsa să-mi rămână fetile
şi Dumnezo tătdeauna m-o ajutat26.
Multă lume mere la Nicula, la mănăstire, acolo este icona Maicii Domnului, făcătore de
minuni. Tătă lumea mere şi să rogă la iconă, acolo îţi spui năcazu, orice ai ave şi Maica Sfântă îţi
ascultă rugăciunea27.
La Strâmba la mănăstire este iconă făcătore de minuni şi io am una, după aceie făcută
şi orice mă rog la ie, numa atăta zâc: domne, Maică Sfântă, întinde mâna ta păstă mine, de-am
greşit, iartă-mă că recunosc. Amu un an o vinit nepotu cu pruncii şi ne-am dus la Strâmba, fata
me o rămas aci, o avut tumore, dint-o dată o aflat că i s-o făcut rău la lucru şi o mărs la urjenţă,
n-o mai putut urina şi o luat legătură cu doctoru din Cluj şi o chemat repide, că era avansat deja.
Era înainte de Sfântă Mărie şi i-am luat o bluză şi când am mărs la mănăstire o-am luat cu mine
şi am şters icona cu ie şi m-am rugat s-o tămădească Dumnezo alduitu, că cum ajung i-o dau
pă ie şi i-am dat pă ie şi i-am spus să nu o ţâpe di pă ie până s-a opera. Nu o ţâpat şi miercurea o
operat, i-o sos o tumore di pă uter cât o căpăţână de curechi din ie, o reuşit. O trimis la analiză la
Bucureşti şi o fost lambri înciotaţi de-o laltă, pute exploda în ie28.
Rugăciunea crează o stare de încredere, de bine. Dialogul omului cu Dumnezeu,
convingerea că acolo sus „cineva te ascultă” este un izvor de speranţă. Acest dialog are
întotdeauna urmări concrete, binele şi vindecarea nu întârzie să apară. Foarte mulţi oameni au
cunoscut ispăşirea prin rugăciune, nu numai când e vorba de boli. Rugăciunea este o exprimare
a religiei trăite, o consecinţă a cunoaşterii religioase, articulată pe două componente: instrucţia
religioasă şi sistemul de norme al exerciţiului pietăţii29. Credinţa şi încrederea în puterea
rugăciunii erau esenţiale pentru omul simplu din satul tradiţional.
Puterea lui Dumnezo îi mare, el ne ascultă rugăciunile. Omu mneu o fost bun cu mine,
da ce-o făcut...Sora me o fost dascăl şi atunci n-o fost voie să să cunune la popă şi s-o cununat în
Sânpetru pă ascuns. Omu mneu, o fost tare rău cu mine, nu-i plăce că mă duc la adunare, aşe l-o
mniruit cel rău. Io i-am spus la soru-me: io viu tătă săptămâna, te ajut la tăte, da duminecă mă
duc la biserică, io-s ostăşiţă şi m-am dus. O vinit omu mneu şi o întrebat unde îs şi i-o spus că-s
la beserică. O zâs el: de nu vine, pă când vine nunta din Sâmpetru, mă duc acasă şi ieu on furcoi
şi-l bag în ie şi ţ-o aduc pă umăr. Sora me s-o spăriet şi o mânat on prunc după mine la beserică.
O zâs pruncu ala cătă mine: lele, o zâs sora dumitale să nu meri acasă, să te duci la ie. Atunci am
ştiut şi m-am dus pă lângă vale şi am ieşit la ie în fundu grădinii şi m-am băgat la ie în cohe. Ie
când m-o văzut o început să plângă: ţucu-te, bine c-ai vinit. O lăsat uşa descuietă şi el m-o văzut.
Am stat acolo până sara şi apoi m-am dus la prunci acasă. N-o mai avut treabă cu mine. Mere
demineaţa la lucru, îi punem mâncare şi io zâcem în sufletu ,mneu: Domne, numa tu eşti în stare
să-l mustrii. Dumineca m-am dus la adunare, da el nu mă lăsa şi tătdeauna după ce vinem mă
băgam la o mătuşe, la o vecină, să-i spui dacă mă întreabă că viu di la ie. Atunci am zâs: dacă el
în ceie duminecă o vrut să baje cuţâtu în mine, amu când viu di la adunare, nu mă bag nicări, viu
acasă. El scote apă din fântână şi mă întreabă: de unde vi? Io zâc: di la adunare. O lăsat viderea
25 Ion Muşlea, Zugravi şi icoane pe hârtie (ilogravuri, stampe) şi sticlă din Transilvania, în „Biserica Ortodoxă
Română”, 1964, nr. 7-8, p. 770.
26 Inf. Petruş Maria, n. 1929, Miluani, Sălaj, 2019.
27 Inf. Cristea Anica, n. 1929, Adalin, Sălaj, 2020.
28 Inf. Negrean Silvia, n. 1944, Sânmihaiu-Almaşului, Sălaj, 2019.
29 Doru Radosav, Sentimentul religios la români, Editura, Dacia, Cluj-Napoca, 1997, p. 79.
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pă fântână şi s-o dus pă uliţă, s-o dus acolo şi le-o spus ce o vrut să facă, cum o vrut să baje furcoiu
în mine, că nu mai are linişte în suflet, o întrebat ce să facă? O zâs o muiere de acolo, ai de mine
ce ai vrut să faci, rogă-te lui Dumnezo, posteşti, ţâne zâle, batăr tri zâle. N-am ştiut, îi punem
mâncare şi sara mi-o aduce înapoi cum i-o punem. Da, el o ţânut cum i-o spus. La ceva vreme o
zâs cătă mine: Mărie, să ştii că amu nu numa că ţâ-s om, amu ţâ-s şi frate. S-o dus acolo şi o zâs:
io vreu să mă împăc cu Dumnezău. De atunci o fost bine şi o vinit vremea de am trăit în pace30.
Copiii erau învăţaţi de mici rugăciuni şi chiar dacă în trecut nu erau foarte multe cărţi
de rugăciuni, rugăciunile erau cunoscute de toţi membrii casei: Nu erau atunci atâtea cărţi de
rugăciuni, avem una şi din aia să rugau tăţi31.
În Biserica Ortodoxă este recunoscut rolul terapeuticii duhovniceşti, citirea unor
cărţi bisericeşti, în special Psaltirea recomandată de preoţii duhovnici ca remediu spiritual de
vindecarea a sufletului dar şi a trupului. Citirea Psaltirei este un mijloc de curăţie sufletească şi
căinţă.32
Io rugăciuni zâc cât mă ţâne gura, io zîc 7 Psalmi îi zâc în fiecare zi (3, 37, 62, 87, 102,
142, 50) pântu pacea casei. Îmi place să mă rog lui Dumnezo, mă rog pântu tăţi, dacă te roji, te
mai rabdă Dumnezo. Rozaru şi Acatistu Domnuluim Cristos, astea nu lipsăsc în fiecare zî33.
Io când zâc rugăciuni, nu ştiu multe, câte le ştiu, după ce le-am gătat de zâs, zâc: Domne,
primeşte-mi-le câte le ştiu!34
Chiar dacă rugăciunea Rozarului este de origine catolică, foarte mulţi ortodocşi o rostesc
pentru diverse nevoi dar în special pentru boală. Rugăciunea Rozarului este o rugăciune veche
care a apărut în secolul al XII-lea în confesiunea catolică dar care are reprezentare centrală pe
Maica Domnului şi este însoţită de un şirag de mărgele folosit în timpul rostirii rugăciunii.
Rozariul începe cu Semnul Crucii şi cu rostirea Crezului, se continuă cu Tatăl Nostru şi apoi cu
trei Bucură-te Marie pentru credinţă, speranţă şi dragoste. Se continuă apoi cu cele cinzeci de
Născători, care de fapt sunt cele cinci mistere pentru care se spun câte zece rugăciuni, apoi se
spune Tatăl Nostru şi cele trei Bucură-te Marie pentru credinţă, speranţă şi dragoste.
Io în tătă zî zâc Rozaru: este rânduiala rozarului, să zâce Crezu, să face semnu crucii,
să zâc tri născători, după prima să zâce: „Mărire Tatălui celui ce ne-a zidit”, după a doua să
zâce:„Mărire Fiului, celui care ne-a răscumpărat” şi după a treia să zâce: „Mărire Spiritului Sfânt,
celui ce ne-a sfinţit”. Apoi să zâce Decada.
Rozaru mare îi compus din trei feluri de rozare: Rozaru de Bucurie, Rozaru de Mărire şi
Rozaru de Durere, fiecare îi altfel
Rozaru de Bucurie – să zâce lunea şi joia
Rozaru de Mărire – să zâce miercurea, sâmbăta şi dumineca
Rozaru de Durere – să zâce marţa şi vinerea35.
Io, de când o murit omu mneu, de 12 ani, io nu las Rozaru, în tătă zî mă rog36.
Femeile Mariane mergeau în fiecare duminică după-masă la biserică şi ziceau rozarul cu
tainele. Eram de 8 ani şi ştiem rozaru pă de rost. Dar apoi l-am uitat. Da, aşe o rânduit Dumnezo,
că în 1999, am mers la Mejdugorie. Mergând acolo, pe autocar bineînţeles că s-o făcut rozaru şi
atunci, aşe mi s-o deschis, ca şi cum aş fi deschis o carte şi mi s-o luminat tăt şi l-am ştiut din nou.
Dar aşe e omul, când e la necaz se roagă mai mult, când i bine, mai puţin. Orice faci în lume, dacă
te rogi, ...asta no faci degeaba şi mai devreme sau mai târziu se primeşte37.
Omul comunităţilor tradiţionale era în permanenţă într-o continuă comunicare cu
Dumnezeu iar respectul şi mulţumirea pentru cele primite era valorificat totdeauna printr-o
30 Inf. Ianchiş Maria, n. 1939, Bălan, Sălaj, 2020.
31 Inf. Talpoş Maria, n.1944, Bobota, Sălaj, 2018.
32 Aleandru Ofrim, Cheia şi psaltirea. Imaginarul cărţii în cultura tradiţională românească, Editura Paralela 45, 2001,
Bucureşti, p. 260.
33 Inf. Lupşe Veronica,n. 1938, Solona, Sălaj, 2018.
34 Inf. Ciobanca Ana, n. 1934, Bădăcin, Sălaj, 2018.
35 Inf. Ciupe Florica, n. 1965, Ban, Sălaj, 2018.
36 Inf. Lupşe Veronica, n. 1938, Solona, Sălaj, 2018.
37 Inf. Perneş Lucica, n. 1952, Motiş, Sălaj.
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rugăciune la începerea unui lucru, la începerea fiecărei zile din săptămână. Erau multe rugăciuni
mai demult pe care femeile din satele sălăjene le spuneau de fiecare dată când începeau ziua
pentru a putea fi feriţi de rău şi lucru început în ziua respectivă să poată fi dus la bun sfârşit.
Fiecare din cele şapte zile poartă o semantică şi o spiritualitate extrem de importante. Mai
demult se zicea o rugă a zilelor, pe care o spuneau aproape toate femeile.
Ruga zilelor:
„Domne, sfântă zîucă de astăzi,
Sfântă Lune, arăduirea săptămânilor,
Începătoarea zilelor
Sfântă Marţă, ziua Sfântului Anton
Sfântă Miercuri jalnică, postelnică
Sfântă Joie, sabornică
Sfântă Vinere, răstignirea lui Cristos
Sfântă Sâmbătă, îngerească
Sfântă Duminică, împărătească
Rogă-te pântu noi la Sfântul Sore
Şi la Sfânta Lună
Sfânta Lună, la sfintile Stele
Sfintile Stele la Dumnezău
Iară bunu Dumnezău
Să ne ferească de rău38”.
În calendarul ciclului magico-religios din care fac parte toate zilele săptămânii, unele
zile au conotaţii preponderent pozitive. Lunea, miercurea şi vinerea sunt considerate în
comunităţile săteşti zile importante, zile sfinte marcate prin post şi rugăciuni. Dintre aceste
trei zile, vinerea era considerată o zi cu o însemnătate aparte, respectată de femei, este ziua
care se bucură de cea mai mare cinste. Mai multe zile de vineri sunt celebrate ca sărbători
(Vinerea Mare, Izvorul Tămăduirii, cele 12 vineri de peste an...). Pe lîngă faptul că era cea
mai importantă zi de post din timpul săptămânii, respectată prin post sever şi rugăciuni, erau
interdicţii şi în ce privesc unele munci casnice, spre exemplu: nu se frământa şi nu se cocea în
cuptor sub nici o formă în această zi şi nu se cosea cu acul că: „dacă coşi îl împunji pă Domnul
Cristos”39.
Vinerea fiind o zi extrem de importantă, i s-a dedicat o rugăciune numită „Vinerelul”
pe care bătrânele din multe sate din Sălaj o spuneau în fiecare săptămână vinerea dimineaţa:
„Vinerel, vinerel,
Şede Domnul, tinerel
Cu ochi negri lăcrimând
Di la inimă sângerând.
Nime-n lume nu-l văzură,
Nime-n lume nu-l auzâră
Numa tri surori ale lui Lazăr:
Marta şi Marina şi Magdalina
Mergând în câmpul Ierrusalimului,
După flori dalbe-şi culeje!
S-o înscinat, da nu s-o înscinat în scini
Că s-o înscinat în albini
Din albine o făcut ceară,
Din ceară o făcut lumnini,
Lumninile s-o aprins
38 Inf. Perneş Lucica, n. 1952, Motiş, Sălaj, 2015.
39 Inf. Cormoş Maria, n. 1927, Aluniş, 2009 „Vinerea nu să coce în cuptor domne feri şi de n-avei ptită, făcem lângalauă
nedospite şi de ale mâncam, o fost multe femei care o păţât tăt felu că o copt vinerea, ba s-o ars la mână, ba o păţât
uarecare din casă uarice, aşe să ştie, aşe fac şi io. Aiesta-i tare mare păcat vinerea, nu ştiu di ce? Şi de vezi pă careva că
coce în cuptori, zâci: Domne, nu mă lăsa, da ce te-o apucat să coci vinerea?”.
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Raiu s-o deschis
Măicuţa Sfântă o râs,
Dumnezo Sfântu aşe o zâs:
Cine s-o afla să zâcă
Această sfântă rugăciune vinerea,
Dumnezo Sfântu l-a scote
Di la neguri, di la păcuri
Di la păianjeni cât cărţile
Di la corbi cât brezdile
Di la viermi cât vacile.
Dumnezo Sfântu l-a aduce
La izvore curgătore
La prescuri slujite,
La ptite dospite
La mese întinse,
La făclii aprinse!
Acolo-şi locuiască
Acolo-şi vieţuiască
În veci, pă vecie! Amin40”
Vinerea se încheiau practicile magice începute luni şi continuate miercuri, toate aceste
trei zile fiind prielnice practicilor divinatorii şi actelor de magie albă, în special cele de dragoste,
de căsătorie: Să ţâne vinerea de măritat Post întors de 7 săptămâni. Io am ţânut şi le-am spus şi
la alte fete cum să ţâie. Fata me s-o logodit cu on băiat, da nu i-o mai plăcut de iel şi s-o despărţît.
Era de 30 de ani şi nu s-o mai măritat. Şi am ţînut Postu întors care să găta vinerea. Să dăde
o slujbă la biserică una la început, una la mijloc şi una la sfârşit. Ţâi aşe: săptămâna asta ţâi
sâmbăta, cealaltă ţâi lunea, cealaltă ţăi marţi, apoi miercurea şi duminica îl gheţi. Am început şi
am zîs de 40 de oări Tată Nost, în 40 de zâle şi chiar în vinerea de Rusalii l-am plinit. Când l-am
gătat, în zâua aia l-o şi cunoscut pă jinerele mneu. Io eram la pălincie şi o vinit bărbatu mnieu la
mine şi zâce:”hai până acasă că o vinit la fată on băiat şi numa nu vre să margă până îi vini tu41.
Cele 12 vineri, prima vinere din fiecare lună să ţân pântu sănătate, pântu ajutoru căsii.42
Ciclul săptămânal al rugăciunii ţărăneşti evidenţiază, aşadar, maniera în care universul
omului simplu a asimilat sau adaptat la propria sensibilitate repertoriul rugăciunilor cotidiene.
Starea de rugăciune, relevată prin intermediul analizei etnologice, deconspiră un univers mitic
pregnant astfel încât sentimentul religios, la nivelul lumii țărăneşti, este fertilizat în permanenţă
de un strat cultural arhaic.43
Rugăciunea era considerată ca un scut împotriva a tot ce este rău, credinţa în puterea
Divină era esenţială, atâta timp cât omul are credinţă în Dumnezeu este ferit de orice rău:
Tăte-s di la Dumnezo. Credinţa omului îi cea mai mare sabdie în lume, nu te pote
ataca nime. Să fii tare în credinţă, asta-i cea mai mare bază. Dacă nu te ţi de legământu dat lui
Dumnezo, păcăteşti.44
În satul tradiţional nu se făcea nimic fără a se „apela” mai întâi la ajutorul Divin.
Animalele din gospodărie fără de care nu ar fi putut supravieţui fiind atât sursă de hrană
dar şi ajutor în muncile agricole erau atent îngrijite şi protejate de boli şi forţe malefice prin
slujbele şi rugăciunile care se făceu special pentru acestea. Într-o zi din an, primăvara, îninte
de a ieşi cu animalele în câmp preotul făcea o slujbă specială în care face rugăciuni şi stropeşte
animalele cu apă sfinţită pentru a fi ferite de boli: „Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Cel
ce ai putere peste toată făptura, Ţie ne rugăm şi cu umilinţă cerem: precum ai binecuvântat
şi ai înmulţit turmele patriarhului Iacob, asemenea binecuvintează şi animalele robului Tău
40
41
42
43
44

Inf. Perşe Lucia, n. 1952, Motiş, jud. Sălaj, 2015.
Inf. Ienciu Veronica, n. 1934, Giurtelecu Hododului, Sălaj, 2013.
Inf. Raţiu Floare, n. 1932, Bobota, Sălaj, 2018.
Doru Radosav, op. cit., p. 103.
Inf. Ciurean Ioan, n. 1926, Ceaca, Sălaj, 2017.
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acestuia (N), înmulţeşte‑le, întăreşte‑le şi le fă pe ele întru mii; izbăveşte‑le de toată asuprirea
diavolului, de prădători, de toată bântuiala vrăjmaşului, de văzduhul cel neprielnic şi de
toată boala molipsitoare. Apără‑le cu sfinţii Tăi îngeri, şi depărtează de la ele toată boala şi
toată pizma şi ispita farmecelor şi a vrăjitoriei, care vin din lucrarea diavolească. Că a Ta este
împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în
vecii vecilor. Amin”. Apoi stropeşte animalele bolnave cu apa sfinţită, zicând această rugăciune:
„Binecuvintează, Doamne, turma aceasta şi o izbăveşte pe dânsa de toată răutatea, de răpirea
vrăjmaşilor celor văzuţi şi a celor nevăzuţi, de cumplita moarte, de toată boala şi neputinţa şi de
toată lucrarea diavolească; înmulţeşte‑o în numele Tău cel sfânt, şi prin stropirea cu această apă
sfinţită dăruieşte‑i sănătate. În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin”.
Să făceu slujbe pântu iosag, nu erau medicamente atunci, să nu moră animalile că erau
baza în gospodărie. Astea să făceu la vale, lângă biserica nostă este on soroş, on loc care duce la
vale. Acolo duceu oaminii părăstas. Prima dată îi sfinţe pă păstori, vineu dibolii, mere popa şi
stropte tăţi dibolii şi de acolo mereu pă vale în sus până la Sânzâiana. După ce găta cu ei, vineu cu
vacile roşii, apoi boii, apoi caii şi la urmă vineu cu două turme de oi. Pă tăte arunca apă sfinţâtă,
dura ceasuri de vreme. Asta era o zî după Paşti, era făcut părăstas şi slujbă pântu iosag. Asta s-o
făcut până în 1950. Din părăstas să dăde la păstori45.
Zâua de lupariţă să ţâne pântu iosag. În Postu Mare, în prima săptămână din post,
atunci să ţâne post pântu iosag, să hie ferit iosagu de boli46.
Lunea, înainte de postu Paştelui să ţâne pântu iosag, să făce prescură şi merem la biserică,
atunci ţânem post, ne spovedem şi să zâceu cu popa rugăciuni pântu iosag47.
Rugăciunea presupune o trăire religioasă prin cuvinte, fiind un moment de maximă
intimitate în dialogul creştinului cu divinitatea. Vindecarea pe care biserica o propune
bolnavului de orice fel este obţinută prin credinţă. Dumnezeu este doctor pentru fiecare dintre
cei care-şi întorc faţa spre El. Rugăciunea transmite o trăire religioasă intensă. Se spun rugăciuni
pentru izbăvirea de boală, pentru noroc, pentru căsătorie, pentru copii pentru recolte. În satele
Cerişa şi Buciumi, (Sălaj) femeile făceau o rugăciune pe grâu:
Şi amu să adună la Cerişa femei şi zâc rugăciuni pă grău, pă fiecare bob de grău zâc Tată
Nost şi Născătorea. Femeile să ofereau să zâcă rugăciuni cu părintile, să adunau câte, 5, 7 femei,
câte puteu că nu era uşor, nu oricine pote face lucru aiesta, trebe să-ţi steie capu acolo şi dura mult.
Să împărţe grău şi pă fiecare bob de grău zîc Tată Nost şi Născătorea, care cât pute zâce. După ce
gătau rugăciunile pă grău ala, în râşniţă îl făce fărină şi făce o prescuruţă din ala aşe cu tărâţă cu
tăt, aceie ieşe neagră când o coce şi o altă prescură separat - una mare. Din aceie mnică să dăde la
fiecare câte o bucată să mânânce la alea care participau la rugăciune. Aceie mare să dăde anafură
la biserică. Rugăciunea asta să făce oricând, când aveu femeile vreme, erau multe şi să împărţe
grău, zâceu: Hai să făcem rugăciune pă grău!48
Aici, la Buciumi, erau două, tri femei din sat care duceu grâu la biserică. Popa îl sfinţe,
popa face slujbă, oaminii, femeile di la biserică îşi ieu de acolo câte rugăciuni poate să zâcă, câte
Tată Nost, câte Născători, cât stau la biserică şi să rogă pă fiecare bob. Când îi gata tăt grâu ala de
rugat pă el să face fărină la o moră de mână, cu coji cu tăt, cum ieşe aşe ieşe, era puţână, cât ieşe
din 2 pumni de grâu. În zâua ceie să coce şi să făce prescură şi să duce iară la biserică şi să împărţe
la tătă lumea49.
Alte rugăciuni se făceau pentru a opri grindina sau împotriva secetei:
Când eram coptii şi era secetă mare, merem di cătă sară, merem cu bătrânile la beserică
şi udam clopotile şi ne rugam în curtea bisericii pântu ploie. Femeile mai bătrâne să urcau sus şi
udau dint-o cofă clopotile, puneu şi apă sfinţâtă apoi stătem acolo în curtea bisericii, la ferestruici
şi ne rugam pântu ploie. La noi să ţâne de gheaţă, tri mniercuri. Când o fost bătrânii, bunicii
45
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Inf. Brândaş Silvia, 1936, Băbiu, Sălaj, 2018.
Inf. Raţiu Floare, 1932, Bobota, Sălaj, 2018.
Inf. Boboş Aurelia, n. 1937, Cutiş, jud. Sălaj, 2015.
Inf. Blaga Mărioara, n. 1950, Cosniciu de Sus, Sălaj, 2018.
Inf. Ţap Veronica, n. 1952, Buciumi, Sălaj, 2018.
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mi-o povestit că o bătut gheaţa înt-o mniercure, aşe o bătut de n-o rămas mnică şi de atunci,
până n-o fost colectivu, nu lucra nime mniercurea, nu mereu în hotar. Amu, de câţiva ani să ţâne
tri mniercuri: popa să bagă miercurea la beserică, ca dumnineca, tri mniercuri: o miercuri după
Paşti, o miercuri la mnijloc şi o mniercuri după Rusalii50.
Când trece mai multă vreme şi nu ploua, făce rugăciuni părintile. Lua nişte fete, 7 fete
tinere care erau curate şi lua apă din fântână şi o duce în hotar şi făce slujbă şi pă când găta slujba,
vine ploia sara. Şi amu face tătdeauna când vede că nu plouă, face la biseică51.
Era când zâle înşir tăt ploua sau alte luni când nu ploua defel şi să zâce că o legat ţâganii
ploile şi ieşe popa afară din sat şi mere şi ţâpa cărămizi în apă, în vale, să vie ploia şi să făce rugă
la hotar de ploie. Când erau prea multe ploi făce rugă de vreme bună la biserică52.
Demult, cum erau căşile acoperite cu paie, o fost o vreme când în fiecare an bătea gheaţa,
vine on nor, numa on nor era şi din noru ala vine nişte gheaţă cât ouăle de găină, de te prinde pă
câmp şi nu avei unde te ascunde, te omore. Atunci oaminii din sat o adunat 6 popi şi 6 călugări
şi o făcut on legământ greu cu ei înaintea lui Dumnezo să nu să sepe joi, să oprească gheaţa că
ei n-or mai săpa joia până nu s-a face o cruce în hotar de grâu, după ce să secera, apoi să pute
săpa. Nici amu nu să sapă. Da atunci, în fiecare joi mereu la biserică, făceu slujbă ca dumineca
şi să rugau lui Dumnezo pântu gheaţă şi s-o oprit. De multe ori să începeu repide la secere, făceu
prima cruce, că era de sapă, să potă începe. O zâs amu oaminii cătă părintile aiesta să facă
dezlegare să potă săpa oaminii joia da o zâs părintile: ştiţi ce drajii mnei, nu pot să desfac ce o
făcut călugării şi poptii şi bătrănile demult. O rămas tăt aşe, nu să sapă joia. O fost una care n-o
respectat, Carolina, pă vremea Colectivului, ne dăde pomni di la Colectiv, aici pă deal, ie şi-o
ascuns sapa şi s-o dus pă la beserică în sus şi s-o dus pă deal şi o săpat înt-o joie. Când o fost în
ceie joie o vinit ţucu-vă o furtună şi o gheaţă, da numa pă unde o săpat ie şi s-o dus încolo numa
pă acole şi pă casa ei. O suduit tăt satu şi o sfădit şi de atunci n-o mai mărs, s-o înfricat53.
Rugăciunea formează câmpul cel mai larg al devoţiunii individuale. Dacă înainte
rugăciunile ştiute şi rostite cel mai des erau Tatăl Nostru şi Crede-ul, încet, încet, paleta
rugăciunilor este completată de cele adresate Maicii Domnului, lui Isus, diferiţilor sfinţi şi chiar
rugăciuni personalizaze.
Astfel, din dorinţa arzătoare de a avea o legătură cât mai puternică cu Dumnezeu, unii
îşi „creează” propriile rugăciuni: Rugăciunea asta mi-am făcut-o io, şi o zâc când am năcazuri.
O Isuse Dumnezău
Auzi Domne, glasu mneu!
Când strâg cu lacrimi la tine
Domne, ai mnilă de mine
Fă tu, ochii mei să vază
A ta luminată rază
Fă tu urechile mele
Să pot auzî cu iele
Glasu tău cel sfânt şi dulce
Despre jertfa de pe cruce
Spor să dai mâinilor mele
Ca să pot lucra cu iele
Să le dau celor lipsiţi
Şi săraci şi năcăjiţi
Gându pururea să-mi fie
La cereasca Împărăţie.
Domne, rugăciunea mea
Biruiască înaintea ta
Ruga mea primită fie
50
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Inf. Lina Sumnii, n. 1935, Voivodeni, Sălaj, 2019.
Inf. Pop Veronica, n. 1933, Bălan, Sălaj, 2020.
Inf. Petruş Maria, n. 1929, Miluani, Sălaj, 2019.
Inf. Rusu Aurica, n. 1938, Răstolţu-Deşert, Sălaj, 2020.
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Ca şi fumu de tămâie
Să să înalţe drept în sus
Drept la tronu lui Isus54.
Ştiu rugăciuni, de când eram coptil, m-o învăţat mama bătrână, le zâcem în feşte care
demineaţă şi sară:
De dimineaţă:
Din somn Doamne, mă trezesc
Fă ca voia să plinesc!
Fă-mă evlavnic şi curat
În asta zi, fără de păcat!
Peste noapte m-ai păzit
De rău Doamne, m-ai ferit
Te laud şi-ţi mulţumesc
Ţie, Bunule Cresc!
Vin la tine-n casă
Apără-mă de necaz
De necaz, moarte şi rău
Ca să fiu cu totul al tău
O, Maica lui Dumnezău
Roagă-te la Fiul bun
Să-mi trimită dar şi mie
Să-l laud până-n vecie.
Sara:
Culcu-mă-n sălaşul meu
Cu 3 sfinţi alăturea
Unul m-a adormi
Unul m-a trezi
Unu cruce-n mâna dreaptă mi-a da
Să mă apere de toate relele55.
Rugăciuni spuse de Perşe Lucia de la Motiş, învăţate de la bunici, rugăciuni nescrise:
De dimineaţă:
Din pat, din somn m-ai trezit
Şi de rele m-ai ferit
Te laud şi te măresc
Pe tine, Isuse Ceresc
Astăzi iar la tine cad
Apără-mă de necaz
Doamne, de necaz şi rău
Ca să fiu cu totul al Tău
Cu pofta, gândul şi fapta
Să împlinesc şi voia Ta!
Sfinte înger păzitor
Dă-mi mânucă de-ajutor
Ca să trăiesc pă pământ
Ca şi un înger al Tău sfânt!
Măicuţa lui Dumnezău
Roagă-te la Fiul tău
Şi la bunul Dumnezău
Să-mi trimată darul mie
Şi te laudă Mesie!
Seara:
54 Inf. Perneş Maria, n. 1947, Bocşiţa, Sălaj, 2017.
55 Inf. Ceascai Teodor, n. 1922, Letca, Sălaj, 2016.
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Când merg şi mă hodinesc
Ţie Doamne mă jertfesc
Sfânt părinte al meu ceresc
Rogu-mă să fiu iertat
De-am făcut orice păcat
Aşa în pace voi dormi
Îngerul tău m-a păzi
Măicuţa lui Dumnezeu
Roagă-te la fiul tău
Şi la bunul Dumnezeu
Să-mi trimată darul mie
Şi cu laudă-n vecie!
Mă dusei în pătuţu meu
Mă-ntâlni cu Dumnezeu
Scrisu-mi-o, spusu-mi-o
Cruce sfântă în mâna stângă
Cruce albă în mâna dreaptă
Frumos mă culcai, frumos mă sculai
Înger de pace-mi căpătai.
Înger, îngeraşul meu
Griji de sufleţelul meu
Din zi în zi, în noapte
Până-n ceasul cel de moarte
Binecuvântă al meu pat
Ca să dorm cu somn curat
O, Isuse al meu dulcce
Mă apără cu sfânta cruce!
Rugăciunea copiilor:
O, Tătucă al meu cel Sfânt
Când la Cer te-ai înălţat
Poruncă jos ai lăsat
Că cine ţie s-a ruga
Ce ţi-a cere, tu-i vei da
Da şi eu Doamne, mă rog
Să te înduri să-mi dai noroc
Minte, creştere şi sănătate
Şi iertare de păcate!
Rugăciune pentru părinţi:
Doamne, ţine-i fericiţi
Pe părinţii mei iubiţi
Dă-le bine, sănătate
Şi iertare de păcate
Şi viaţă lungă pământească
Şi împărăţie cerească
Io am o rugăciune pă care o zîc în tătă zî, mă rog pântu tăţi:
Domne iartă păcatile tatii şi a maichii
A nenilor şi a mamilor
A fraţilor şi a surorilor
A coptiilor şi a nepoţilor
A unchilor şi a mătuşilor
A verilor şi a verelor
A moşii şi a nănaşii
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Până la a 7 sămânţă, tăte le iartă
Şi mă iartă Domne şi pă mine!
Cruce-n cer, cruce-n pământ
Cruce-n masă, în astă casă
Dumnezău cu noi la masă
Tăţi îngerii îs lângă casă
Maica Sfântă la fereastră
Ajutătoarea noastră!
Asta-i rugăciunea mea
Cine a zâce, sara când s-a scula
Dumnezău l-a răscumpăra
Din creştetul codrului
Din mâinile diavolului!56
Rugăciunile, fie spuse în anumite momente ale zilei (mai ales dimineaţa şi seara),
fie dedicate fiecărei zile în parte, fie cele speciale, erau resimţite ca stări pietale de maximă
intensitate, dat fiind faptul că se considera că întreaga viaţă creştină, sub forma ei personală sau
comunitară, se întemeiază pe rugăciune, ca pe o manifestare elementară a identităţii creştine57.
Aşadar, rugăciunea este o forţă care restabileşte echilibrul organic, reaşezând toate
celulele şi funcţiile corpului în faţa puterii infinite a lui Dumnezeu, de la care obţinem „odihnă”
şi refacere. Totul se petrece în aşa fel, ca şi cum Dumnezeu l‑ar asculta pe om şi i‑ar da răspuns.
În concluzie, efectele rugăciunii şi intervenţia divinităţii nu se produc decât după
ce omul s‑a rugat cu stăruinţă, până la completa purificare a trupului şi sufletului. Astfel, cu
ajutorul rugăciunii, omul, cu toată fiinţa lui, stau în prezenţa harului necreat divin ce trebuie să
fie invocat cu smerenie şi umilinţă de fiecare om prin rugăciune.
Olimpia Mureșan
Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, RO
piamuresan35@yahoo.com

56 Inf. Giurcuţa Ana, n. 1940, Ip, Sălaj, 2019.
57 Doru Radosav, op. cit., p. 78.
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Abstract: Gheorghe Focșa (1903 - 1995) discovered Țara Oașului in 1934 and was fascinated by
this original ethnographic area of Romania for the rest of his life. After retiring from the position
of director of the Village Museum, in Bucharest, he came regularly to the area, being hosted by
the family of the teacher Gheorghe Oros from Moișeni. This work transcribes and comments the
25 letters that the Romanian ethnographer have sent to his host from Oaș, between 1981 and
1993. His letters contain numerous interesting information regarding the history of ethnographic
research in Romania.
Keywords: Gheorghe Focșa, letters, Țara Oașului, Moișeni, ethnography.
Gheorghe Focșa (1903-1995) a sosit prima dată în satul Moișeni, din Țara Oașului, în
primăvara anului 19341. Era conducătorul/coordonatorul uneia dintre cele 12 echipe pluridisciplinare alcătuite din studenți și tineri absolvenți de facultăți, trimise atunci în sate de sociologul Dimitrie Gusti în numele Fundației Culturale „Principele Carolˮ. Se urmărea cercetarea în
profunzime a situației satelor și, pe această bază, luarea de măsuri concrete pentru stimularea
dezvoltării lor, în special prin atragerea tinerilor săteni înclinați spre progres. Focșa a condus
astfel campaniile echipelor studențești la Moișeni din anii 1934-1938, timp în care a urmărit/
îndrumat și echipa de la Cuhea - Maramureș.
La Moișeni, „cu echipa și cu satul, dar și cu sprijinul lui Octavian Ardelean, prefectul
județului Satu Mare, originar din Negrești, care l-a ajutat cu materiale, dar și cu o trupă de
premilitari2, Focșa a reușit să lărgească și să pietruiască ulița principală3 și să construiască
primul pod peste râul care traversează satul. A contribuit la terminarea bisericii, aducându-i
la Moișeni pe sculptorul Ion Vlasiu, care a construit iconostasul și pe Gheorghe N. Vânătoru,
care a realizat pictura. A adus 7000 de pomi altoiți pe care i-a împărțit moișenarilor. A adus
arhitecți care, la sugestiile sale, au întocmit proiectul unui cămin cultural. Mai mult, cu
sprijinul sătenilor, a reușit în 1937 să ridice și fundația. Cum vom vedea din scrisori, ridicarea
unui cămin cultural la Moișeni a rămas unul dintre visele vieții sale, din păcate fără reușită.
Din Moișeni a transferat în anul 1936, în viitorul muzeu al satului din București, o întreagă
gospodărie, formată din monumente de valoare excepțională.
1 Informații despre activitatea lui Gheorghe Focșa în Ioan Godea, Gheorghe Focșa (1903 - 1995)/O viață de muzeograf,
Ed. Museion, București 1997 și Zoltán Rostás, Strada Latină nr. 8, capitolul Interviu cu Gheorghe Focșa. „Noi, cu echipa
și cu satulˮ, pp. 24 – 57, Ed. Curtea Veche, București, 2009.
2 Între premilitari s-a aflat și Ioniță G. Andron, care l-a însoțit pe Focșa cu aparatul de fotografiat.
3 „…drumul vechi, principal era așa de strâmt, încât când venea un car din sens invers, primul trebuia să strige și ăla
intra într-o curte vecină, ca să poată trece […] și acum mă mir cum au acceptat în toiul verii… să taie arborii plini cu
fructe și să tragă gardurile înapoi, să muncească din greu…ˮ (Zoltán Rostás, op. cit, p. 37).
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Atunci a început interesul și mai apoi pasiunea lui Gheorghe Focșa pentru Țara
Oașului . În 1948 a fost numit director al Muzeului Satului din București, pe care l-a condus
trei decenii, transformând-l într-o instituție de mare prestigiu. Apoi, în anii `50 a revenit în Oaș
pentru a face cercetări sistematice, pe care le-a adunat în 1975 în masiva lucrare „Țara Oașului.
Studiu etnografic. Cultura materială”, vol. II. Și deși n-a mai reușit niciodată să publice volumul
I5, a continuat cercetările, pe teren, în biblioteci și arhive, adunând un material documentar
imens.
În Țara Oașului a continuat să vină până aproape de sfârșitul îndelungatei sale
existențe, mai ales după ce în 1977 a fost pensionat, întrând în ceea ce el a numit într-o
scrisoare „un concediu nelimitat de creație!” A fost găzduit de „prietenii mari și miciˮ6 din
familia învățătorilor Gheorghe și Florica Oros.
Scrisorile transcrise exprimă dragostea față de prietenii săi din Moișeni, dar și
interesul stăruitor pentru tot ce se întâmplă în sat. Urmărea mai multe teme de cercetare
(păstoritul, noile construcții și modelele care le inspiră, viața oșenilor și itinerarele la muncile
lor sezoniere). Abia în ultimii ani pare că se fixase cu precădere la spectacolul nunții în Țara
Oașului, impresionat probabil și de amestecul straniu al tradiției cu inovația.
Lui Focșa îi plăcea să povestească și aflăm astfel enorm de multe informații despre tot
ce îl preocupă în acea perioadă, inclusiv activitățile domestice, dar și amintiri din alte vremuri;
uneori pare că așterne pe hârtie fapte și întâmplări nu atât pentru destinatarul scrisorilor, cât mai
ales pentru a rămâne consemnate pentru cei ce vor veni după el. Așa sunt evocările sâmbrelor
de la Podul Poieniței sau cea a revenirii după 60 de ani în satul Cornova din Basarabia.
Am transcris în continuare 25 de scrisori, 24 fiind primite de la Gheorghe Oros,
căruia îi mulțumesc pentru încredere; prima, cea din 10 noiembrie 1981 am aflat-o în cartea
menționată la nota 1 a lui Ioan Godea. Am renunțat la un bilet ocazional nedatat și la scrisoarea
din 24 noiembrie 1991, cu un conținut prea personal.
Am transcris textele în cea mai mare parte respectând ortografia autorului, un amestec
de norme contemporane cu unele păstrate din tinerețe. Puținele completări au urmărit doar
clarificarea comunicării.
4

București, 10.XI.19817
Dragii mei prieteni mari și mici, am primit de cîtăva vreme scrisoarea lui Dumi8 cu
„dor și dragoste”, care mi-a umplut inima de bucurie. Eu sînt absolut în fiecare zi cu gîndul
la voi și la Țara Oașului. De cîteva luni de cînd am terminat de transcris și clasat însemnările
făcute la teren în primăvara acestui an și am dat o nouă organizare capitolelor din lucrarea
mea despre Țara Oașului, am reluat lectura la Biblioteca Academiei unde mă aflu în fiecare
dimineață (și Duminica), urmărind tot ce s-a scris mai ales în ultimii ani despre pămîntul și
oamenii din acest colț de țară.
În aceste din urmă șase luni am călătorit acolo prin lucrările geografilor și geologilor
4 Prin anul 1985 mi-a mărturisit cât a suferit în timpul războiului pentru că nu putea să vină în Țara Oașului!
5 Postum Editura Muzeului Sătmărean i-a publicat cartea Spectacolul nunții în Țara Oașului, Ediție, prefață și glosar
de Daniela Bălu, 1999.
6 Prietenii „mariˮ erau soții Gheorghe (n. 1948) și Florica (n. 1954 Mociran -m. 2004), ambii învățători, iar prietenii
cei „miciˮ erau Adriana (n. 1976, acum juristă), Constantin (n. 1980 - ofițer), Lucian (n. 1981 - prof. franceză) și Ana
Nicoleta (n. 1986 - abs. Limbi străine și Științe economice).
7 Este singura scrisoare care nu provine din arhiva familiei Oros. Am aflat-o în cartea citată a lui Ioan Godea și am
reprodus-o fiind convins că este o copie din arhiva Focșa. De altfel cred că e posibil să mai apară și alte scrisori; Gh.
Oros mi-a mărturisit că a împrumutat câteva profesorului sătmărean I. C., care nu i le-a mai restituit.
8 Dumi, probabil accentuat Dumì, diminutiv local de la Dumitru. Poate fi vorba despre Dumitru Oros (n. 2016), tatăl
învățătorului Gheorghe Oros, destinatarul acestor scrisori.
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care descriu și sapă pămîntul pînă la mari adîncimi pentru a afla cum este alcătuit și ce conțin
straturile lui în profunzime, prin lucrările botaniștilor și zoologilor care cercetează pădurile,
plantele, ierburile și vietățile, stabilind speciile și vechimea lor.
Cu istoricii și geologii am urmărit după cum știți urmele consemnate în arhive,
documente și obiecte prinse și păstrate în straturile scoarței pămîntului - arme și unelte
de piatră mai întîi, cioburi de oale și unelte sau arme din bronz și fier etc., pentru a stabili
începuturile existenței și felul vieții celor dintîi oameni care au trăit și generațiile care i-au
urmat pînă acum.
Eu stărui încă în dorința de a cunoaște cît mai multe și mai temeinice aspecte din
mediul natural în care trăiți și din zestrea de civilizație și cultură pe care le-ați moștenit din
bătrîni și pe care le înfloriți astăzi, a relațiilor dintre om și natură de-a lungul mileniilor, de la
origini și pînă astăzi.
Din această largă perspectivă și cu rîvna de a aduna cît mai multe cunoștințe din cărți
și mai ales din cercetările mele pe teren, planul meu de lucru a mai crescut încă și în anul acesta,
motiv pentru care am dorit să revin la Țara Oașului pentru încă o lună de zile, în octombrie,
cînd voiam să mai stau de vorbă cu bătrînii și cu tinerii din satele acelor plaiuri în legătură cu
ceea ce știu ei despre formele scoarței pămîntului pe care-l muncesc, despre pietrele din care e
făcut, despre plantele, ierburile și buruienile pe care le poartă dealurile, văile și pajiștile, despre
alcătuirea și vechimea pădurilor, despre ce se află în adîncurile scoarței pămîntului, despre
denumirile pe care le au formele deosebite ale pămîntului și toate cele ce se află pe el sau în
adîncurile lui, despre limba pe care o vorbesc și despre înțelesurile multor cuvinte moștenite
de la bătrîni. Dar am amînat acum această deplasare crezînd că va fi mai potrivită călătoria
de la un sat la altul, peste văi și dealuri; va fi mai ușoară în primăvara viitoare și mai potrivită
pentru cercetări.
Oricum, aceasta îmi este munca principală din ultimii patru ani și are șanse să mai
dureze pînă ajung la capăt cu ea.
Mă duc, bineînțeles, cîteva ore la Muzeul Satului în fiecare săptămînă și din cînd în
cînd mai răspund unor întrebări la Radio cu scurte relatări despre cultura și arta tradițională
a poporului nostru.
Mai de curînd, după o vorbire în două sau trei scurte relatări despre muzica din Țara
Oașului am fost întrebat de unii ascultători dacă eu am publicat vorbirile spuse la Radio. Mi
s-a sugerat ideea că ar fi bine să le public și de la începutul acestei luni, noiembrie, am luat în
primire dosarele din arhiva personală în care s-au adunat multe dintre aceste scurte cuvîntări
timp de 30-40 de ani și la munca zilnică de după amiază, pînă seara tîrziu, am șters praful, am
citit unele pagini, am trecut pe fișe titlurile și datele acestor subiecte, unele în 2-3 pagini bătute
la mașină, altele în 20 - 40 sau chiar 120 - 200 p.[agini], care îndată vor fi clasate, ordonate pe
subiecte și vor constitui așa cum sînt lucrări bune pentru tipar. Îmi propun ca primul volum
să poarte titlul „Însemnări etnografice”.
Doresc acum ca seria acestor mici texte să fie deschisă cu cea dintîi vorbire a mea la
Radio, de la 23 decembrie 1935, cînd am cuvîntat despre „Frumusețea muncii, a portului, a
graiului, a artei și culturii satului Moișeni din Țara Oașului”.
După cum vedeți este vorba despre o dragoste care durează de aproape o jumătate de
veac… și ea a crescut cu timpul…
În momentul de față nu știu dacă voi putea veni în Țara Oașului în iarna aceasta,
deși mă îndeamnă dorul de voi și dorința de a spori notele mele și cu unele însemnări despre
sărbătorile de iarnă la care n-am asistat niciodată.
Voi reflecta în continuare și dacă mă hotărăsc să vin, vă anunț telegrafic.
Pînă atunci mulțumesc , Dumi, pentru scrisoare și pentru cele 4 floricele desenate pe
plic…
Vă îmbrățișez pe toți cu dor și dragoste, urîndu-vă multă sănătate și numai bucurii
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pentru mulți ani.
Să ne vedem cu bine,

Prof. Dr. Gheorghe Focșa
ss indescifrabil
București, 28.III.1985
Stimați și iubiți prieteni, mari și mici,

Știți doară că zilnic eu sînt cu lucrul meu la Țara Oașului, deci prin satele și casele
oamenilor pe care i-am cunoscut în timp îndelungat și i-am prețuit mai cu seamă în ultimii
ani, când aflându-mă „în concediu nelimitat de creație” am avut răgazul și puterea de a înfrunta
mai ales îndepărtările pentru a fi pe plaiurile și printre oamenii acestui minunat colț de țară.
Cum au trecut aproape trei luni de când nu ne-am văzut, vă rog să-mi comunicați
cum vă aflați toți cu sănătatea, cu lupta vieții, cu activitatea multilaterală (fiecare în domeniul
propriu de acțiune). Ce șanse mai are construirea căminului cultural din Moișeni, și dacă mai
este sau nu în uz „curelușa” menită să rezolve unele dispute „emotive”? //
Vă rog să primiți imaginea anexată ca pe o amintire a intrării cu zăpadă groasă și
imaculată în Anul Nou 1985.
Cu prețuire prietenească și dragoste,
ss indescifrabil
București, 25.XII.1985
Dragi prieteni Mari și mici,
Am tot sperat să vă pot revedea în toamna sau iarna acestui sfârșit de an! Motive
diferite, între care și concentrarea la lucrarea despre Țara Oașului nu mi-au mai dat răgaz să
plec. M-au reținut spre toamna târzie și unele treburi gospodărești care își cereau rezolvarea.
În acest timp am așteptat și ceva vești scrise dela prietenii din Moișeni, dar dela finele lunii iulie
și până acum nimeni nu s-a mai gândit la mine cu toate că eu mă aflu zilnic la Țara Oașului,
în arhiva din birou!
Doresc vești despre întreaga D[umnea]v.[oastră] Familie, despre Satul Moișeni, și dacă
se poate și vreun element nou privind ideia [sic!] despre un foarte fr.[umos] Cămin Cultural
în Moișeni.//
Precum se vede din alăturatele 2 fotografii după același clișeu, cei prezenți atunci acasă,
au apărut foarte frumoși în costumele lor mai vechi din Țara Oașului, o imagine care va putea
fi publicată în capitolul respectiv, alături de multe altele.
Vă doresc din toată inima multă sănătate, putere de muncă și un An Nou (1986) încă
mai rodnic decât cel pe care îl încheiem acum.
Vă rog pentru confirmarea primirii acestor rânduri.
Cu dragoste și prietenie atât pentru cei mari, cât și pentru cei mici.
ss indescifrabil
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București, 1 Mai 1986
Stimate și iubite Tov.[arăș] Oros,
De îndată ce la cea de a treia deplasare și o ultimă verificare - meșterul versat Totu I. s-a
declarat mulțumit de propria lui lucrare și mi-a livrat ochelarii ceruți, marți după amiază (el
are program de lucru numai de la orele 15 încolo) și am sfătuit asupra modalității ambalajului
el propunând două soluții - o cutie de tablă de conserve alimentare de un k[ilo]gr.[am] sau
o cutie din lemn, eu am optat pentru soluția din urmă și cu unelte elementare, resturi de
materiale rezistente dar dificile pentru un lucrător lipsit de experiență îndelungată, m-am
așezat la lucru încă marți după amiaza și miercuri dimineața (30 IV a.c.) izbutind să ajung
cu ea la poștă pe la ora 14. Am înțeles că circuitul poștal nu este întrerupt la 1 mai. Acolo am
avut mulțumirea să constat că șefa biroului de recepție la coletele poștale s-a declarat foarte
mulțumită de răspunsurile mele la 3 întrebări referitoare la tehnica ambalajului. De la ea am
obținut calificativul f.[oarte] bine. //
Am pus alături de ochelari și rețeta oftalmologică. Aceasta, ca și ochelarii de altfel,
trebuie păstrată „ca ochii din cap”. Acum sînt nerăbdător să știu cum a ajuns „coletul” minuscul
la destinație, pentru transportul căruia am plătit doar 8 lei - cu chitanța anexată n[umă]r[ul].
1785 - ochelari cutie lemn, greutate 300 gr.[ame], valoare 300 lei, Moișeni S.[atu] M.[are] - cu
rugămintea să fie și ea păstrată cu atenție dacă cumva scrisoarea prezentă ajunge mai repede
la D[umnea]v.[oastră] fiind singura garanție după care poate fi urmărit obiectul în cazul unei
posibile defecțiuni la călătorie, ceea ce cu siguranță nu va fi cazul la Ț.[ara] O.[așului] după
unele evenimente recente.
Am aflat prin telefon dela D[oam]-na Oros - căreia îi mulțumesc cu omagii pentru vești
bune și rele (privind Finta Petre), că ați fost la S.[atu] M.[are] și ați predat planul Căminului
Cultural dela Moișeni pentru înscrierea lui pe drumul realizărilor - pe locul fixat și în stilul
datei inițiale 1937.[sic!] - A fost una dintre concluziile discuțiilor pe care le-am // purtat chiar a
doua zi după sosirea cu peripeții dela Huta Certeze, într-o zi tot cu peripeții după sosirea acasă,
când a trebuit să mă împart între ore similare de lucru - unele stabilite telefonic după propria
mea dorință dela ora 9 cu Dir.[ectorul] Așezămintelor culturale Gheorghe Constantin din
Consiliul Culturii pentru analiza a două teme, una culturală și una științifică - deschise de mine
și orele 8 - 10 - 11 programate și comunicate telefonic de feciorul meu care mă auzise vorbind
în aceeași zi la ora 7 dimineața foarte răgușit la telefon și alarmat - revenind la telefon după un
alt sfert de oră și comunicându-mi că s-au programat pentru mine consultații multilaterale în
orele de mai sus în aceeași zi la spitalul din 1 Mai. Comunicarea a fost făcută fără replică și n-a
fost acceptat răspunsul „Mă duc mâine!” După o clipă de meditație am optat pentru prioritate
[a] programării dela spital, unde au urmat în lanț examenele contra bronșitei cu care // mă
reîntorsesem dela teren - nu se știe dacă din cauza unei băi premature în albia mașinei [sic!] în
lacul Călinești - din amabilitatea autorului însuși a acelei importante opere edilitare - sau din
cauza dormitului noaptea în camere neîncălzite începând cu hotelul din Sighet.
Forțat de împrejurări am optat pentru primele 2 ½ ore cu examene complexe și rețete
dela spital și am ajuns la Consiliul Culturii la ora 11 - deci cu două ore întârziere, unde am fost
nevoit să aștept alte 3 ore întrucât Directorul Gh.[eorghe] C.[onstantin] intrase în ședință la
Conducerea Departamentului. Începută cu scuze, întrevederea a decurs în condiții excelente
cu însușirea ambelor teme - considerate deosebit de importante și promisiuni de sprijin pentru
realizarea lor. Cu privire la cea dela S.[atu] M.[are] doresc amănunte dela D[umnea]v.[oastră].
A doua privește Baia Mare.
Dorindu-vă sănătate la toți, vă îmbrățișez cu prietenie și aștept vești,
ss indescifrabil
287

Remus Vârnav

București, 26.V. 1986
Stimați prieteni,
Vă doresc sănătate și succese la toți, mici și mari deopotrivă.
V-am scris o scrisoare recomandată îndată după expedierea cutioarei cu ochelarii
lucrați la adresa pe care mi-ați dat-o și care mi-a făcut o impresie de seriozitate.
Am rugat să-mi răspundeți de îndată dacă ați primit ambele expediții și dacă ochelarii
sînt corespunzători cu nevoile purtătorului.
Am așteptat de atunci zi de zi, tot cercetînd cutia poștei în zadar. A trecut o lună de
zile!
Am înțeles la telefon că ați purtat la Satu Mare planurile pentru Căminul Cultural. Nu
știu însă care a fost răspunsul pe care l-ați primit acolo dela Conducerea Comitetului Județean
pentru Cultură și Educație Socialistă.//
Am nevoie de acest răspuns pentru lămuriri în discuțiile mele cu Direcția Așezămintelor
Culturale din Consiliul Culturii și Educ.[ației] Socialiste.
Precum știți foarte bine, am plecat dela Moișeni cu peripeții și îngrijorat de bronșita
acută pe care o purtam cu mine și de suferințele lui Finta Petre și ale celor din jurul lui.
După întoarcere am scris și acolo cu rugămintea să mi se răspundă. Doream să aflu
dacă țin socoteală de sfatul medicului și de amabilitatea excepțională a Doctorului Mihai Pop
dela Negrești. Nici de acolo n-am primit nici un fel de veste. Știam dela telefonul D[oam]-nei
Oros că s-a reîntors repede acasă.
Poate sînteți amabili în răspunsul urgent pe care îl aștept, să vă referiți și la această a
treia problemă.
După ce am scăpat de bronșita acută dela reîntoarcere - lecuită cu tratament medical
în timp de vreo 2 săptămîni, mi-am recăpătat ritmul // obișnuit de lucru, cu spor relativ.
În penultima săptămînă am sărbătorit timp de 7 zile pline cu programe variate,
amintiri, comunicări, vernisaj de expoziție, colocvii și discuții științifice, manifestări folclorice
de amploare și cu mișcătoare ținută artistică - cu prilejul aniversării a 50 de ani de viață - plină
de roade științifice și culturale la care a ajuns Muzeul Satului. În aceste zile am vorbit de 7 ori.
Mai este între noi și a 4-a problemă litigioasă care mă apasă. De la ochelari au rămas
la mine 70 de lei… După explozia de la Cernobîl aici a dispărut laptele și untul. Despre fructe
exotice poate fi vorba numai de lămîi. De câteva zile a reapărut untul. Această problemă voi
încerca să o rezolv eu cu prilejul deplasării la Colocviul dela Ieud (22-24 iunie a.c.) cînd voi
trece și Dealul Rătunzilor pentru [a] avea bucuria să vă revăd și să mai rezolv niște probleme.
Cu dragoste și prietenie,
ss indescifrabil
București,18.IV.1987
Stimați și iubiți Prieteni,
Mă aflu înlănțuit tot mai puternic în Țara Oașului, motiv pentru care sînt mereu cu
gîndul la D[umnea]v.[oastră].
Vă doresc acum din toată inima multă sănătate, fericire și bucurii tot mai mari la toți,
mari și mici. Sărbători fericite și de Sf.[ântul] Gh.[eorghe.]
Aștept cît mai multe vești despre fiecare dintre D[umnea]v.[oastră] și despre sat.
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Cum stați cu edificiul numit „Casa nunții9 ?”
Ce se mai întâmplă cu proiectele pentru Căminul cultural, măreț și frumos edificiu pe
care doresc cu ardoare să am bucuria de a participa cu un cuvînt la inaugurarea lui:
După unele lămuriri primite de mine în anul trecutera vorba să fie înscris și în bugetul
Comunei pentru 1987.
Vă îmbrățișez pe toți cu dragoste și prietenie,
ss indescifrabil //
Vă trimit un exemplar foto cu toată familia. Aveți la mine pregătite o serie cu portretele
tuturor membrilor familiei - separate - cea mai mică în două imagini foarte drăgălașe…
N-am cutezat să vi le trimit pe toate cu poșta din teamă să nu se piardă sau să se
mutileze pe drum.
Dacă sînteți de părere cu mine, rugați-l pe Moiș Petrică Bulăndrău10 cînd vine pentru
lucrările lui în București să-mi telefoneze. Prin el voi avea vești din sat și siguranța că plicul
cu ele va ajunge în condiții bune la voi. Toți sînteți frumoși. Și eu sînt mulțumit de fotografii!
Sper ca în același timp să vă pot trimite și un exemplar - culegere de probleme [pentru
clasele] I-IV, reprodus la Xerox, întrucît a fost imposibil să obțin un exemplar tipărit. N-au mai
apărut asemenea lucrări de 12 ani.ss indescifrabil
Vă îmbrățișez cu dragoste prietenească // Aștept vești!
București, 28. IX.1987
Stimați prieteni mari și mici,
Timpul fuge mereu mai repede pentru mine și realizările sînt sub nivelul așteptărilor.
Unele sarcini și angajamente elementare nu s-au putut realiza de când am revenit
acasă după cele două săptămîni la cercetări în Maramureș și Țara Oașului.
Este adevărat că în acest interval de timp am mai părăsit capitala în două direcții: cinci
- șase zile pentru traseu străbătut numai cu mașina la dus - Constanța, Galați, Bîrlad, Murgeni,
Epureni și Rășcani în satul de naștere din județul Vaslui - între două surori și foarte mulți
nepoți și nepoate, strănepoți și strănepoate, unii cunoscuți de mai mulți ani dar ne mai văzuți
de 7 ani, alții abia acum cunoscuți.
O călătorie surprinzătoare și ne planificată (sic!) care s-a soldat cu bucurii deosebite
susținute îndeosebi de eforturile concrete - frumos constructive - a doi dintre acești nepoți.
Pînă la Constanța am avut la volan pe // propriul meu fiu, arhitectul șef Paul Focșa11 și mai
departe pe inginerul Toma Tiberiu feciorul surorei mele Polixenia - avînd ca ajutor atent
și evident pe Lavinia (13 ani, clasa VIII-a cu premiul I în fiecare an) care dorește să învețe
temeinic și tehnica conducerii auto. Tot cu ei am revenit pe acelaș drum în Constanța de unde
cu un tren rapid am ajuns acasă în 2 ore ½.
Cea de a doua escapadă tot cu mașina pînă la Breaza - Prahova - într-o foarte plăcută
oază de aer curat și liniște - de curînd amenajată cu simț creator la care ne duce și ne readuce
9 De câțiva ani începuseră să se construiască în Oaș asemenea edificii, „specializateˮ pentru nunțile cu mulți participanți. Una dintre primele, cu 1000 de locuri la mese, s-a construit în Certeze. După 1990 casele de nunți s-au înmulțit
în toate satele, la un nivel superior de dotare.
10 Moiș Petrică, cu porecla de neam Bulăndrău, era ceea ce se numea pe atunci un „delegatˮ, adică un om cu relații
în anumite ministere, care organiza echipe de localnici pe care îi ducea la munci sezoniere în țară. Primele echipe au
apărut în jurul anului 1970 și mergeau de obicei „la râtașˮ, adică la scoaterea din pământ a rădăcinilor arborilor și
cioatelor din pădurile tăiate. Verbul era „a râtuiˮ, iar unealta de bază se numea „râtoŭcăˮ.
11 Paul Focșa era în acea perioadă arhitectul șef al Bucureștiului.
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cu mașina după două zile inginerul Dan Șuteu, ginerele meu. Pe lîngă mari și plăcute bucurii
în deplasări la distanțe, în medii naturale variate, cu multe peisagii încîntătoare am reținut cu
întristare grava secetă care bîntuie mai toată țara și îndeosebi Cîmpia Română, Dobrogea și
Moldova, pe unde fructele nu se mai țin pe ramurile pomilor din cauza uscăciunii care le arde.
Dar pe lîngă preocupările mele continui cu privire la Țara Oașului, și aceste două
scurte deplasări, n-am uitat nici o clipă angajamentele și promisiunile. Am făcut numeroase
deplasări prin librării căutînd cărțile primite: // - culegeri de probleme [pentru clasele] I-IV și
culegeri de texte literare primind peste tot răspunsuri negative. În cea de-a 7-a librărie mare
care desfăcea manuale școlare, acum două zile vînzătoarea mi-a răspuns: „N-am nici primit
asemenea cărți de 12 ani!” Paralel m-am pus în legătură cu persoane care au copii la școală și
uneori asemenea cărți devenite rarități. Dar pînă în prezent am numai promisiuni între care
una mai sigură de la propriul meu fiu. Ele se trec în familii de la un copil la altul sau între rude
apropiate. Deci mă aflu încă în căutare și cu speranțe! Voi încerca și la anticariate unde găsesc
uneori importante opere din trecut…
Mă reîntorsesem dela Moișeni hotărît să înlocuiesc cutia mea de scrisori plasată
spre poartă și defectată la încuietoare de un an de zile. De vreme ce aflasem că în ea desigur
sosiseră două scrisori distincte - expediate de prietenul meu Oros Gh.[eorghe] și plasate în
cutia neînlocuită, care n-au ajuns nici una la destinatar!... Cum probabil se va fi întîmplat
și cu altele ajunse în aceeași situație … Îmi propusesem ca sarcină imediată și // imperioasă
înlocuirea acelei cutii în 2-3 zile. Dar și aici tentativele n-au dus încă la rezultate. Broasca n-a
fost acceptată pentru reparații la 4 ateliere și de vreme ce cutia este dintre cele pentru blocuri
de interior și nu are streașină pentru apărare la ploaie și la zăpadă, am căutat cu asiduitate
o asemenea cutie. Pînă la urmă am descoperit un exemplar potrivit, expus cu preț modest
în vitrina unui magazin din strada Smîrdan. Dar la ușă lacăt mare, regăsit în patru călătorii
distincte. Era închis pentru concediu, am înțeles, dar n-am putut afla când se redeschide.
La cea de a 5-a vizită ușa era deschisă, dar cutia se vînduse și al doilea exemplar nu se
află nici aici și nici în altă parte!
Va mai trece probabil timp în care îmi vor dispărea puținele scrisori din cutia poștei
sau voi regăsi poate [pe] unele plo[u]ate… deoarece se pare că vor veni și ploile de toamnă!
Cum vedeți mai risc încă să aflu la o eventuală deplasare la Moișeni, despre scrisori // expediate
la adresă certă, dar care nu vor fi ajuns la destinatar! Am consemnat cele două exemple soldate
cu rezultate negative. Aceasta nu mă împiedică să subliniez rugămintea pe care v-o adresez
să-mi scrieți relatări ample și concrete cu privire la toți membrii familiei D[umnea]v.[oastră],
la faptele și gândurile lor și preocupările lor. Și dintr-o perspectivă mai largă cele referitoare la
Satul Moișeni. Doresc să aflu cît mai multe amănunte despre lucrările în curs de execuție și cele
înscrise în planul de viitor, despre evenimentele mai pregnante desfășurate în sat și comună despre fapte care merită să fie consemnate în arhiva care oglindește acum la mine multe fapte,
evenimente și aspecte din viața satelor din Țara Oașului.
Folosesc acum ocazia prezentată de Moiș Petrică, și vă îmbrățișez cu multă prietenie,
dacă nu cu servicii concrete,
ss indescifrabil
[P.S.] Petrică fusese la telefon cu promisiunea că trece să vă aducă scrisoarea la
reîntoarcerea sa acasă!
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București, 5.IV.1988
Stimații mei prieteni,
Încă din 22 II 1988 am primit dela atelierul de legătorie cartea [de] aritmetică [pentru
clasele] I-IV, reprodusă la Xerox și acum frumos legată, care așteaptă copii silitori. Am tot
căutat un prilej să v-o pot trimite prin om. Vorbisem la ultima mea deplasare cu Moiș Petrică
Bulăndrău, cu rugămintea cînd revine la București să mă caute acasă. Dar de atunci n-am
primit nici o veste de la el.
Acum două săptămîni mi-au bătut în ușă doi oameni de nădejde din Negrești-Oaș:
Berinde Vasile, directorul Casei de Cultură și Sas Văsălie [din Certeze]. S-au angajat categoric
că vor fi a doua zi din nou la mine. Bucuros de ocazie, am împachetat frumos cartea pentru
Dv. cu 3 c.p. foto pentru Doamna Oros și un plic cu 10 fotografii dela nunta lui Finta Dumitru
care mă pusese la drum lung în ianuarie și la lucru după aceea o lună de zile ca să consemnez
în scris cele văzute. Erau două angajamente cu îndatoriri personale // unul care încheia o
promisiune din anul trecut și al doilea o surpriză care să facă bucurie.
Dar cu toată promisiunea solemnă că vor reveni, confirmată a doua zi telefonic de Sas
Vasile că vor fi în după amiaza aceleași zile 4 cetățeni la mine, între care și apreciatul cîntăreț
Turda Gheorghe, așteptarea mea a rămas zadarnică și după alte trei zile de așteptări am aflat,
la cerere telefonică dela un hotel de lux, că amicii mei au predat camera ocupată 4-5 zile acolo
și nu se mai află în hotel. Plecaseră la Negrești - fără să fi găsit două minute pentru o explicație
telefonică… Ambele „subiecte” au rămas împachetate la mine - cu mari semne de întrebare!
Vă rog deci să vorbiți cu Moiș Petrică să-i transmiteți și rugămintea mea să facă el
acest gest de bunăvoință - într-o problemă care mă apasă ca un cuvînt nedus la capăt.
Vă doresc din toată inima sănătate deplină la toți, sărbători fericite și succese tot mai
mari
ss indescifrabil
București, 23 VI 1988
Mult stimate și iubite Tov.[arăș] Oros,
După unele relatări interesante din scrisoarea Dv. datată la 8 VI 1988, astăzi ar fi trebuit
să fim împreună la cules cireșe în Moișeni.
În aceeași scrisoare ați consemnat pentru mine și am reținut cu deosebită plăcere și
mare interes că veți avea astăzi, cu prilejul acelei plăcute ocupații, oaspeți mai de vază. Miam reamintit că printre inițiativele din campaniile activităților economice, edilitare sociale și
culturale-spirituale din anii 1934-1937 s-au plantat la Moișeni și 7000 pomi altoiți, printre care
mulți cireși de soi. Acum aceia și mulți alții rodesc din plin spre bucuria moișenarilor… Cu
acest prilej spuneți, veți avea și oaspeți mai de vază!...
Pe amicul Dumitru Fărcaș l-am cunoscut mai bine cînd ne-am întîlnit întîmplător
la un concurs folcloric internațional în sala Teatrului mare de la Dijon și apoi la o seară cu
primiri oficiale în locuința foarte originală a organizatorului acelor importante // concursuri
internaționale din perioada culesului viilor, concurs și seară de neuitat pentru mine…
Fusesem invitat de către D[omnu]-l Levasseur în urma a două vizite realizate în intervalul de
cîteva luni în România, mai întîi cu Doamna și a doua oară cu întregul Comitet Bourgogne
al cărui președinte era - 70 de persoane - care au vizitat Muzeul satului și alte importante
monumente din România. Am rămas de atunci cu amintiri puternice dela cea de a 29-a întîlnire
folclorică internațională în Franța. Am fost cooptat acolo membru în Juriul internațional de 40
persoane care analiza calitatea prezentărilor - muzică, dans și port popular - creații folclorice și
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etnografice populare la care era prezentă și România cu o formație studențească din Cluj.
Păstrez de atunci în suflet o aleasă prețuire pentru talentul prin care Dumitru Fărcaș a
interpretat cu mă[i]estrie și a entuziasmat sala arhiplină de participanți la concurs, cîteva perle
din bogatul tezaur al creațiilor // muzicale românești și a delectat apoi într-o seară întreagă
oaspeții de onoare (cincizeci de persoane) întruniți în locuința organizatorului, printr-o
neîntrecută sărbătoare a muzicii populare românești, ilustrată de taragotistul maramureșean distins atunci cu nouă mari premii: „Discul de aur” și „Ciorchinele de aurˮ
Tot atît de plăcută mi-a fost vestea care mă informează că în fruntea oaspeților
D[umnea]v.[oastră]. s-ar putea să fie și Tov.[arășa] [Maria] Bradea - Prim secretar P.C.R. Satu
Mare, al cărei sprijin direct ar putea asigura împlinirea dorinței mele arzătoare de a putea să
văd edificat la Moișeni cu autoritățile comunei, ale Județului și cu satul întreg, acel plan pentru
Căminul Cultural - elaborat după sugestiile și schițele mele de către arhitecți din București în
vara anului 1937 cînd izbutisem să-i asigur cu satul temelie solidă din mari bolovani de piatră
și beton…
După mai bine de jumătate de veac saltul realizat de oșeni pe plan material e
economicește colosal, dar în același timp nu s-a simțit cu mai // multă profunzime necesitatea
imperioasă de cultură temeinică - socială, sanitară și spirituală - etică și estetică ca în prezent.
Aceasta este semnificația și menirea adîncă a acelui frumos edificiu!
Și acum o rugăminte personală care comportă urgență. Căutați pe Moiș Petrică
Bulăndrău - și rugați-l să vă dea textele celor trei bulciuguri transcrise cu ajutorul mirilor și
recitatorilor dela nunțile lui Dumitru și a Măricăi Finta. Sunt texte care lipsesc în consemnările
mele și el, după un dialog avut la București, mi-a promis că vine cu ele și n-a venit! Am înțeles
că lucrează în altă parte. L-am căutat în ultima deplasare și nu era. Puneți foile în plic și
expediați-le la adresă.
Vă mulțumesc cordial, vă doresc din toată inima sănătate deplină și succese cu toată
familia,
ss indescifrabil
București, 7.VII.1988
Stimate și iubite Tov.[arăș] Oros,
Acum la mine timpul fuge vertiginos și realizările nu sînt pe măsura și în concordanță
cu dorințele…
În graba plecărilor planificate cu rigoare anticipată pentru reîntoarceri, ca în cele trei
ultime călătorii mai ales, nu mi-am acordat răgazurile necesare pentru completări la notele și
însemnările grăbite despre cele văzute și auzite îndeosebi la cele două nunți. Am fost prezent
la ambele atît determinat de calitatea de cercetător, dar în special adus și de amintirile și
obligațiile etice contractate în timp față de cei doi bărbați oșeni - tatăl și tata bătrînul nuntașilor
din ultimele luni.
Dar graba, lipsa de răgaz planificat pentru unele completări strict necesare, m-au lăsat
în mijlocul drumului și acum nu mă pot elibera de cele două texte ca să poată fi dactilografiate,
deci definitivate!...
Este absolută nevoie de completările despre care v-am vorbit în scrisoarea anterioară.
E vorba îndeosebi de bulciugurile rostite la Mărioara, mireasa lui Dumitru // și de cele două
bulciuguri rostite la ambii miri, Grigor și Mărica12, de la cea de a doua nuntă!
La întrebarea mea, din ultima călătorie acolo, tinerii mi-au răspuns că toate cele
12 Este vorba despre cele două nunți care vor fi descrise în cartea Spectacolul nunții în Țara Oașului, respectiv Partea
a II-a: Nunta lui Finta Dumitru cu Moiș Mărioara, pp. 122-248 și Partea a III-a: Nunta lui Moiș Grigore al Musteții, 19
ani, cu Finta Mărica, de 16 ani, pp. 249-293.
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trei texte au fost transcrise și luate de către Moiș Petrică Bulăndrău, rugat să mi le aducă la
București… Dar, din durere, de atîta vreme, eu n-am primit nici un semn de la Petrică.
Mă văd deci silit să apelez pentru a doua oară la cel mai împovorat om din cîți cunosc
eu pe acele plaiuri, cu multiple sarcini și conștiincios în toate:
-Constructor-mobilizator pentru edificii publice;
-Director de școală și învățător activ;
-Secretar de partid sîrguincios, cu multiple și importante îndatoriri;
-Apicultor harnic și priceput, aflat în toiul sezonului;
-Un tată model, împovorat [sic!] de un frumos buchet de patru flori care îi solicită
permanentă dragoste și griji speciale, fiecare în felul său!...
Și totuși - neavînd altă soluție mai eficientă, deoarece am înțeles că Moiș Petrică nu
mai întreține sarcinile de muncă în vecinătățile Capitalei, precum și marea distanță care ne
desparte, eu sper că împovoratul meu prieten va găsi timp și soluție să pot primi patru și nu
trei // texte, transcrise exact așa cum au fost ele spuse în public la ceremoniile respective:
1. Bulciugul la mirele Grigor al Musteții.
2. Bulciugul la mireasa Finta Mărica.
3. Bulciugul la Mărioara - mireasa lui Finta Dumitru.
4. Cîntecul găinii la nunta Mărichii.
La fiecare text trebuie scris numele complet al recitatorului, porecla lui (sau cum îi
spune în sat), vîrsta, cu data respectivă a ceremoniei. Sînt moișenari care se rînduiesc din două
în două săptămîni la lucrări din Cîmpia Bărăganului - sau la Brăila, ori în Dobrogea etc. cu
oprire obligatorie în București.
Un fecior de nădejde poate face serviciul să se oprească cîteva minute cu un plic de
răspuns! După un gest foarte amabil din partea amicului Oros Gheorghe - pe care gest nu l-am
uitat - s-a oprit acum vreo doi ani la masa mea de lucru cineva cu o traistă de cireșe… Un plic
cu foi de hîrtie scrise, este mai ușor de transportat, dar mult mai greu prin semnificația lui,
pentru mine și pentru mulți alții… //
Aici suferim acum foarte mult de mare căldură în ultimele cîteva zile de 40 și chiar
43º…
Dar eu mă văd silit să mă concentrez pe tot mai mult la Țara Oașului, care mă înconjură
cu totalitatea aspectelor sale la masa mea de lucru sub umbrar de viță, răcorit tot a doua zi
și cu furtunul… deoarece tot mai frecvent primesc întrebări insistente cu privire la stadiul
lucrărilor mele…
Aștept deci un binevoitor răspuns cu multe mulțumiri și prietenie. Cu omagii doamnei
Oros și salutări pentru buchetul întreg, apărut frumos în două imagini color - diapozitive ss indescifrabil
București, 8 VII 1988
Stimate și iubite Tov.[arăș] Oros,
Sortit a fost să vă scriu și eu tot pe căldură toridă din casă…
Acum sunt dator cu un post-scriptum - ca final la scrisoarea de [i]eri.
Obișnuiesc mai ales în ultimii trei ani să cumulez cîteva sarcini distincte care se pot
rezolva cu o singură deplasare de dimineață și ca prilej de mișcare în aer liber - pentru a evita
anchiloza statului îndelungat pe scaun. Dar scopul este evident. Dincolo de îndeplinirea unor
sarcini care nu pot fi transmise stă economia de timp și de energie dacă se poate…
Sarcinile planificate pentru prima deplasare de azi dimineață - orele 7,30 - 8,30
prevedeau:
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1. Redicarea [sic!] pantofilor de vară predați pentru înlocuire de flecuri;
2. Procurarea ziarelor pentru ziua de azi;
3. Depunerea la Of.[iciul] poștal cel mai apropiat scrisoare recomandată cu adresa
Oros Gheorghe - Moișeni întocmită de [i]eri;
4. Ridicarea celor 4 litri de lapte - reținuți prin bunăvoință amabilă la un birou vecin cu
centrul pentru vinderea laptelui - care mă scutește de statul la coadă…//
Am plecat în ținuta reclamată pentru deplasările în oraș pe unde întîlnesc frecvent
figuri cunoscute de multă vreme sau mai de curînd. Am pornit pe ruta care îmi oferă economie
de spațiu… Am ridicat pantofii și am cumpărat ziarele… Dar cînd m-am orientat în direcția
Of.[iciului] poștal, cu scrisoarea recomandată în buzunar gata timbrată, la primul colț surpriză
și mirare reciprocă cu totul neașteptată. O asemenea telepatie nu mi s-a întîmplat niciodată!
Prezenți în fața mea cei doi moișenari care sosiseră cu doi ani mai înainte la mine cu traista cu
cireșe - la dorința amabilă a amicului Oros Gh.[eorghe] din Moișeni. Chiar în clipele acelea cei
doi sfătuiseră dacă n-ar fi cazul să vină și să mă vadă. Și uite așa am încredințat scrisoarea celui
mai tînăr dintre cei doi moișenari, fiului lui Iorec, am explicat pe scurt conținutul scrisorii și
am primit asigurarea fermă că mîine dimineață scrisoarea va fi la destinatar. Deci siguranță
absolută și mare economie de timp la expediere. Am aflat cu același prilej că Moiș Petrică
- lucrează la Seini și doarme acasă, făcînd naveta zilnic. Deci primele trei texte pot fi dorite
pot fi identificate. Dar este timp și pentru ultimul sfert din sarcină, care privește transcrierea
Cîntecului Găinei dela nunta Finta Maria… //
A fost deci o întîmplare cu totul surprinzătoare apariția ei. În timp de cîteva clipe cei
doi moișenari aflați în marș, puteau să treacă spre vest și eu spre est, în sens contrar și să nu ne
vedem! Acum am siguranța că peste 2 săptămîni cele patru texte vor fi la mine.
Dar acum și o problemă pe care am gîndit-o [i]eri și n-am exprimat-o în scrisoarea pe
care ați primit-o prin „om”!:
Dacă sora D[umnea]v.[oastră]j mai este hotărîtă să predea cele două piese de costum
fotografiate de mine pe gard - are timp să le spele cum trebuie - după reguli oșenești la
„vultoarea” dela Rîul Rău, să le împacheteze frumos și să mi le aducă fiul lui Iorec cînd vine
cu textele. Ași dori, dacă se poate, să fie completate și cu o zadie veche = din pînză de casă cu
cusături care să se potrivească cu cele două piese văzute - cămașă și pindileu - acestea ar putea
constitui un dar, o completare la inventarul casei din Moișeni la Muzeul Satului.
Bine înțeles toate contra plată de 500 lei - prin mandat telegrafic sau prin aducător cum va socoti proprietara!
Vă salut cordial și vă mulțumesc pentru preocupări. Aștept vești.
Cum vedeți - post-scriptumul propus - de regulă o frază sau chiar o propoziție scurtă
- a devenit o scrisoare lungă…
[scrisoare fără semnătură]
București, 11 VIII 1988
Stimați și iubiți prieteni, mari și mici,
Am călătorit în condiții foarte bune la Negrești, unde am făcut două popasuri pe
ploaie torențială: la Casa de Cultură pentru schimb de aparate foto și la Piața „Mărturie”13săptămînală pentru unele cumpărături - excelentă brînză de vaci și brînză de oi frămîntată cu
cartofi - (observație acasă) Tot în condiții „dese” [?!] am călătorit cu bine pe scaun în față la Satu Mare. La ora
12 fix, conform unui anunț telefonic, am sosit la biroul Domnului Silaghi, șeful Agenției de
Voiaj S.[atu] M.[are], care îmi reținuse bilet de călătorie Cl.[asa] I-vagon de dormit cușetă
13 „mărturieˮ - denumirea locală a pieței săptămânale, care se ținea și se ține în Negrești în fiecare zi de vineri.
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jos. Am dus cu mine la cerere și promisiune - un ex.[emplar al cărții mele] Ț.[ara] O.[așului
- Cultura materială] vol. II - cu autograf în care am subliniat interesul pe care D[omnu]-l
S.[ilaghi] îl arată pentru cercetările istotico-etnografice și grija amabilă de a satisface dorințele
călătorilor care îi solicită ajutorul. A fost bucuros să primească acel frumos vol.[um] și măgulit
de conținutul dedicației. S-a dus personal să-mi aducă biletul de la ghișet.
Dela orele 13 - la 18 timpul a trecut repede la Direcția Muzeului de Istorie și Etnografie
cu discuții plăcute și // interesante, unde eu am primit două volume cu studii valoroase dela
Dir.[ectorul] Muz.[eului] Doru Radosav14.
Apoi întrevederi cu prietenii Ivan Iurașciuc15 care cu ton imperativ m-a condus la
masă, și cu redactorul la „Cronica” sătmăreană, Ovidiu Suciu, care are sub tipar o carte în care
este o lungă discuție cu mine despre Țara Oașului. El susține că va apărea în anul următor16.
La el acasă am privit la un spectacol minunat - un film în culori realizat de Ovidiu Suciu și un
f.[oarte] bun fotograf - cu peisagii încîntătoare și foarte multe flori de cireș, cu fete și feciori în
costume oșenești specifice și muzică la ceteră și zongoră din Turț. Acolo am avut și o oră de
odihnă în liniște, după ce m-au condus cu „Lada” unui muzeograf. Și m-au instalat în tren…
În cabină pe cușeta de sus, un tînăr tehnician la fabrica de aragaze din Satu Mare - aflat
în călătorie pentru o zi la București. Eram așteptat de ginerele meu, Dan Șuteu, cu „Lada” lui.
Sosise trenul cu întîrziere de jumătate de oră! //
Mi-am reluat lucrul la notele adunate în această ultimă călătorie! Puse în ordine,
transcrise, grupate tematic, redactate parțial. Ele întregesc mai întîi cele două texte referitoare
la nunta I (Dumitru) și nunta II (Mărica) - dar și elemente importante pentru alte capitole din
lucrarea în curs de elaborare.
Momente importante în această din urmă deplasare la Ț.[ara] O.[așului] au fost:
1. Cele două zile cu alergături intense și multe fotografii a.[lb-] n.[egru] și color - în
lanurile cu grîu la cele 12 mari combine tre[i]erătoare dela Turț;
2. Descrierile și fotografiile celor 4 case dela Certeze - tot în două zile - case mari,
recent finisate foarte frumos cu decor exterior românesc;
3. Descrierile și fotografiile executate la două case noi din Negrești și una din Călinești
- care a adus acolo un model de arhitectură nouă din Valea Prahovei - (alte 2 zile) 4. Fotografiile și descrierile cu bucătăreasa șefă dela cele două nunți - Sabău Maria - 66
ani din Seini S.[atu] M.[are]17 - într-o zi cu cea mai mare alergătură în care am consemnat:
denumirile, rețetele și cremele // pentru cele 14 sorturi de prăjituri diferite pe care ea le-a
pregătit - 12 la Dumitru și 14 la Mărica - pentru nuntași deodată cu cele patru feluri de
mîncăruri delicioase dela masa mare - cu o mie de nuntași.
Desigur mai sunt încă note importante consemnate în acele zile - cu privire la gospodăria
Șimon Iosif - Huta și fotografii; aranjamentul lemnelor și tehnica arderii mangalului la pădure;
tăiatul lemnelor de foc pentru iarnă la circular; și chiar referitor la cele patru culcușuri - ziton,
bulboane etc. diferite, amenajate între pietrele din albia Rîului Rău - unde la vreme toridă se
bălăcesc și se răcoresc cei patru pui ai familiei Oros Gh.[eorghe] din Moișeni, în frunte cu Ana
Nicoleta, personagiu foarte „personal” - dela un an și opt luni…
Cu mulțumiri pentru ajutor, cu salutări cordiale și dragoste pentru toți ss indescifrabil
D-na Elena Focșa mulțumește călduros pentru boabele de cafea trimise de
D[oam]-na Oros.
14 După 1990 prof. univ. dr. la Facultatea de Istorie și Filozofie a Universității Babeș-Bolyai și director al Bibliotecii
universitare „ Lucian Blagaˮ din Cluj-Napoca.
15 Pe atunci muzeograf etnograf și șef secție etnografie la Muzeul Județean Satu Mare
16 Este vorba despre cartea lui Ovidiu Suciu, Drumuri prin Oaș. Reportaje sentimentale. Însemnări. Interviuri, Editura
Dacia, Cluj-Napoca, 1989.
17 Seini aparținea, atunci de județul Satu Mare. Acum aparține de județul Maramureș.

295

Remus Vârnav

București, 28.III.198918
Stimate și iubite D[omnu]-le Oros,
Cer scuze pentru mare întîrziere la scrisoarea D[umnea]v[oa]s.[tră] Motivele au fost
obiective. Vă răspund acum.
Toate argumentele la care vă referiți sunt temeinice. Ele trebuie lărgite și lămurite cu
argumente convingătoare din unele documente.
Vechimea istorică a satului Moișeni se apropie de patru sute de ani.
Așa cum răspundeau cetățenii cei mai bătrîni în 1934, la cele dintîi întrebări referitoare
la originea și vechimea locuitorilor satului, rezultă cu siguranță că el a fost întemeiat pe la
începuturile secolului al XVII [-lea] de către „păcurari” din familia Moiș, care au venit din
Berbeștii Maramureșului și s-au așezat în poienile codrilor seculari de stejari și fagi de sub
coastele de la Ciorbasca și de la Țiganca, unde familiile Moiș au rămas predominante pînă
astăzi, deși ei s-au încuscrit tot mai mult, cu vremea, cu noi veniți din satele vecine cu mult mai
vechi, precum Certeze, Bixad, Negrești, Tîrșolț, etc.
Moișenarii sunt de naționalitate română descendenți, ca toți oșenii și Maramureșenii
[sic!], din triburile dacilor liberi - Dacii Mari, Costobocii și Racatenjii [sic!]… Aceștia luptaseră
împotriva cuceritorilor romani, după înfrîngerea viteazului rege Decebal, ajutînd pe frații
lor subjugați în granițele Daciei Romane, să se elibereze prin răscoale și lupte armate de sub
ocupația celui mai mare și mai puternic imperiu al antichității europene.
Ei sunt, ca toți oșenii, patrioți înflăcărați și muncitori aprigi în cele mai aspre munci
practicate astăzi în deplasările lor din numeroase localități ale României.
Întemeietorii satului Moișeni - Ceata lui Moiș din Berbești - puteau invoca diplome de
nobilitate recunoscute din anul 1473 de către Regele Matei Corvinul…
Ei erau de veacuri creștini, cu mult înainte unirii temporare de la 1700 cu biserica
romano-catolică…
Moișenii, din punct de vedere administrativ, constituiau, în anii 1934 - 1937, cînd i-am
cunoscut, o comună de sine stătătoare, cu primarul ei, Șomle Nicoară… Biserica lor, edificată
pe vatra uneia cu mult mai vechi - din lemn - a fost ridicată între anii 1840 - 1850 din bolovani
mai mari și mai mici, culeși din albia Rîului Rău, așezați în liant din lut și se afla, după 90 de
ani, de la construirea // ei, tot fără turn și fără iconostas… satul fiind caracterizat în acei ani
printr-o foarte slabă dezvoltare economică… Totuși el realizase, ca și celelalte așezări din Țara
Oașului, remarcabile creații artistice perene, multilaterale, integrate în tezaurul artei și culturii
naționale, prin colecții muzeale originale, de interes internațional și de valoare universală…
Ioan Mihalyi de Apșa, în lucrarea sa de mare interes istoric intitulată „Diplome
maramureșene”, Tipărită la Sighet în 1900, cu 679 p.[agini], lucrare aflată acum sub tipar în
două mari volume care cuprind și cel de al doilea volum redactat de același autor, păstrat în
manuscris de către fiica sa, în vîrstă de peste 80 de ani, care trăiește la Sighet - unde se vor
publica diplomele autentice in extenso - nu în rezumate19.
În ediția de la 1900 aflăm - la p[a]g.[inile] 503 - 505, diploma n[umă]r.[ul] 292 din
1470, 1 decembrie, emisă la Buda, în care se spune: „La mandatul regelui Mathia Corvinul Toma, Petru și Mihail, numiți Fekethe, Moyse și Theodor, fiii lui Michail Voith, din Bărbesci,
se introduc în posesiunea moșiei Bărbesci - fără contrazicere.”
Documentul cuprinde în textul său reprodus în limba latină și cinci note ale
redactorului, în limba română dintre care nota nr. 3 devine azi de o importanță deosebită
18 Scrisoare dactilografiată pe 8 coli A4. Întrucât colțul din dreapta sus al primei file a fost rupt, am reconstituit data,
din care se mai vede doar București, 28.I, pe baza afirmației din scrisoarea următoare: Acum nouă zile am expediat o
scrisoare lungă,[…], cu text dactilografiat[…].
19 E vorba probabil de un proiect care atunci nu s-a mai realizat.
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privind istoria satului Moișeni. Mai întîi pasajul din actul autentic, lămurit cu nota 3 la
p.[agina] 504 este următorul: „Elio Dance de Vanchfalva, Ioanne Mikle de Sugatag, altero
Ioanne Nemes de Gyulafalva, Gozstolya de Feherfalva et Blasio de Barczanfalva inibi legitime
convocatis et praesentibus accendendo, praefatus homo dicti domini regio praesente nostre
testimonio introduisset pradefatos Tomaz [?] Petrus et Michaelem Fekete, item Moysem³ et
Theodorus filios Michaelis Voyt, de Bartfalva, in dominium ejusdem portionis possessionariae,
statuissetque eandem eisdem praemisso jure ipsis incumbente perpetuo possidendam, nullo
contradietore inibi apparente ”(p. 504)
Și acum nota 3 care urmează la p.[agina] 505: „Vre o câțiva dintre descendenții lui
Moys, mutîndu-se în secolul XVII, peste deal în țera Oașului, au întemeiat satul numit după
dînșii Moyșeni - Mózesfalu”
Nota n[umă]r.[ul] 4 mai precizează: „Din transcriptul confirmatoriu al regelui Mathia
Corvinul din acest an, între actele procesului producțional al familiei Moys din Bărbesci
(Archivul Comitatului III 1784 / // 57)” Originalul transcriptului se află la preotul Petru Bîrlea
din Bărbesci.
Nota n[umă]r.[ul] 5 precizează: „Din Bărbesci și-au produs nobilitatea la anul 1752,
familiele Codra alias Lőkős (1411), Manailla (1481), Stecz (1495), Moiș (1473), Bărle (1473),
Fekete (1473), Pap (1620), Batin (1581), la anii 1763 1768, familiele Jo (1345), Draguș(1471)”.
Prin această diplomă maramureșană care ne parvine de la Regele Ungariei Mathias
Corvinul, dată la 1 Decembrie 1471, se adeverește cu evidență adevărul celor ce ni se spunea
de către cei mai bătrîni moișenari în anii 1934 - 1937, în timpul cercetărilor și al activităților
practice, edilitare, economice și culturale cu ajutorul grupelor entuziaste de studenți și
tineri absolvenți de la diferite facultăți din București, grupe de cîte 12 - 14 tineri cu pregătiri
diferențiate, în campanii anuale de cîte o lună de zile, care au lăsat urme pozitive evidente sub
toate înfățișările vieții, în acest sat mai tînăr din Țara Oașului - a cărui istorie înregistrată cu
remarcabilă precizie în memoria socială a obștei sătești - referitoare la originea și vremea cînd
„un păcurar și feciorii lui din neamul Moiș”, venind de peste munte de la Berbești, se așezaseră
pentru totdeauna într-o poiană din codrii multiseculari de stejar, care pe atunci acopereau
toate coastele munților, piemonturilor și zona centrală de cîmpie a depresiunii Oașului. Ei au
dat numele satului ale cărui temelii le-au pus, după numele lor - ale celor cu diplome nobilitare
confirmate, recunoscute de conducerea statului cel puțin din anul 1473.
Integrați în modul de viață economică și spirituală mult similare cu cele din satul lor
de origine, moișenarii maramureșeni din Berbești s-au integrat, cu timpul, și în tipul biologic
al Țării Oașului, prin încuscriri repetate de la o generație la alta cu satele oșenești vecine, mult
mai vechi, Certeze, Negrești, Bixad, Tîrșolț, etc. și au contribuit direct la creațiile tehnice,
economice și artistice - decorative și folclorice - cu particularități distinctive ale Țării Oașului,
zonă etnografică definită prin caracteristici specifice, proprii, sub toate înfățișările modului
său de viață.
Moișenarii au pe noua lor vatră de așezare cel puțin trei veacuri de existență istorică
mai îndelungată față de cătunul Huta Certeze - cu populație mixtă româno-slovacă, dezvoltată
dintr-o foarte redusă colonie de muncitori mineri slovaci, prin inițiativa unui întreprinzător
din perioada începuturilor perioadei [sic!] capitaliste, și // a zorilor industriei metalurgice din
statul austro-ungar, cînd au fost transplantați - ca mineri calificați în extragerea minereului și
topirea fierului ceva mai la est de vatra satului Moișeni, tot pe valea Rîului Rău, pe la mijlocul
veacului XVIII și pînă la începutul veacului XX. Mai sunt încă unele persoane în vîrstă din
Huta, de origine ceho-slovacă și care își amintesc locurile de origine și de naștere din Slovacia,
aduse aici numai pe la începuturile sec.[olului] XX, ca muncitori calificați în așanumita
„fabrică de fier”.
Merită să ne referim și la documente mai apropiate în timp și mai la îndemîna d[umnea]
v[oastră]., precum: „Istoricul Parohiei și al Bisericii Certeze”, bine făcut de către preotul paroh
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Soran V. Augustin, într-un text succint de numai 16 p[agini] de coală dactilografiate și semnate
de autor la 27 septembrie 1967.
El are meritul de a fi explorat mai întîi două conscripții păstrate în manuscrise la
arhiva bisericii, una de la 1791 și a doua de la 1836, care în limba latină și o serie de însemnări
în limba română și [în] maghiară pun în relief o serie de aspecte de reală semnificație istorică,
pe care autorul le-a întregit și cu informații prețioase de le cei mai bătrîni cetățeni din sat.
Cele două manuscrise conțin însemnări din actele oficiale ale Episcopiei Grecocatolice -din Muncaci- Ungvar, privitoare la administrarea bisericii, obligațiile credincioșilor
pentru susținerea ei și a slujitorilor acesteia - preoți, dieci, etc. - din perioada anilor 1791 și
1838, dar și tabele precise referitoare la populația a trei sate diferite - Certeze, Moișeni și Huta
- cu vetrele gospodăriilor și numele de familii ale acestora, care pe atunci alcătuiau o singură
unitate - sub numele Parohia Certeze, situație care a durat pînă în anul 1900 cînd Moișeni a
devenit parohie de sine stătătoare.
Din acele informații și altele, rezultă că în secolele XVI și XVII populația satului
Certeze, menționată în documente oficiale începînd din anul 1490, era alcătuită din trei
pîlcuri de gospodării răzlețe, răspîndite pe coastele dealurilor Pasca, Ciorbasca și Belteni, în
care locuitorii purtau numele de familie: „Ciorbă”, „Sasu”, „Baltă”, „Buzdug”, „Mihoc”, „Ciocan”
și „Mihăiescu”…
Toți erau români creștini din veacuri, care construiseră o biserică din lemn de stejar,
cu multă vreme înainte de anul 1700, menționată în conscripția din 1791 ca fiind în funcțiune.
Această biserică fusese edificată în „Fîrtăi”, în mijlocul // cimitirului actual, unde un bloc de
piatră cu vagi inscripții marchează locul altarului. Alături de biserică o casă țărănească cu
acareturi tot din lemn de stejar constituiau „Casa parohială” pentru nevoile de locuință și
gospodărești ale preotului.
Gospodăriile certezanilor, răspîndite pe cele trei coaste de dealuri, totalizau împreună
38 de gospodării și familii, izolate, cînd stăpînirea Austro-Ungară a „chemat satele la linie”
dărîmîndu-le locuințele și silind familiile respective să primească loturi de cîte 1 - 2 ha de teren
pentru construirea unor noi locuințe și gospodării - pe vatra unui plan de formă geometrică,
cu străzi drepte, paralele și perpendiculare - care, cu puține modificări, suferite în timp, și-au
păstrat structura și denumirile inițiale. În acest plan nou au luat loc - în prima jumătate a
veacului XVIII, toate cele 38 familii grupate pe străzi, consemnate în conscripția anului 1836,
după cum urmează:
Ulița mare, cu următoarele familii:
Sas Todor, Pașca Ioan, Ciorbă Teodor, Ciorbă Grigore, Ciocan Iacob, Ciocan Ioan,
Mihoc Ioan, Mihoc Iacob, Sas Ioan, Baltă Grigor, Onica Alexe, Poptile Bazil, Baltă Ioan,
Moroșan Alexa, Mihoc Simion, Ciorbă Ioan, Stan Todor, Ciocan Simion și Mihoc Nicoară.
Ulița Bisericii, cu următoarele familii: Pop Ioan, Mihoc Ioan, Sas Vasile.
Ulița Parohiei și a școlii cu următoarele familii: Pop Vasile; Mihoc Ioan, Batin Simion,
Baltă Simion, Oros Simion, Sas Mihăilă.
Ulița Drăguiasa cu familiile: Ciocan Văsîi, Ciocan Andrei, Stan Simion, Ciocan Janos,
Pop Gyurcă, Oros Anatolie, Sas Iacob.
Drumul Țării (Șoseaua Națională), cu următoarele familii: Oros Văsîi, Stan Simion,
Dan Todor - toți români credincioși ai bisericii ortodoxe.
Tot atunci, în planul nou de sistematizare, a fost rezervat un loc central de 1 ha teren
pentru construirea unei noi biserici și a unei noi case parohiale. Prin contribuția benevolă în
bani, muncă și materiale necesare din partea acelui număr mic de credincioși, cele două edificii
au fost construite cu ziduri groase și puternice din bolovani de piatră culeși din terenurile
enoriașilor și albia rîului Valea Albă, ca și lemnul necesar acoperișurilor, în perioada anilor
1817 - 1824 mai întîi biserica, menționată ca afectată pentru cult de la începutul anului 1828,
fără turn și sub acoperiș de din draniță și din materialele rămase - casa parohială.
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Este încă și mai important să reținem că în conscripția de la // 1828 sînt menționate
numele și numărul familiilor din satul Moișeni și cătunul Huta - ambele așezări - foste „filio”la
biserica din Certeze.
Satul Moișeni număra în anul 1826 [1836?] - un număr de 23 familii și anume: Moiș
Vasile, Moiș Grigor, Moiș Gheorghe, Moiș Alexa, Dragoș Petre, Sas Ioan, Moiș Ioan, Podac
Ioan, Sas Ioan, Moiș Alexa, Oros Petre, Moiș Vasile, Lucaci Todor, Pop Nicoară, Bîrtă Ioan,
Moiș Iacob, Pop Mihai, Barnișca Vasile, Finta Iacob, Podac Ioan, Moiș Ilieș, Ciuta Ioan, Pricop
Gyurcă, numai familii de români.
În același an, după conscripția din 1836, cătunul Huta avea 17 familii de români
creștini, alături de care au fost colonizați treptat între anii 1708 - 1820 muncitori calificați
mineri slovaci, din fostele județe Nyitra și Ano, aduși de către stăpînirea austro-Ungară pentru
exploatarea minereului și topirea fierului în așa zisa „fabrică de fier” de pe valea Rîului Rău
- Această populație de origine etnică slovacă și religie romano-catolică, a frecventat bisericile
din Negrești și Certeze pînă prin anii 1850 - 1860.
Printre ei se mai găsesc câțiva foști muncitori bătrîni care povestesc despre locurile lor
de origine și despre momentul colonizării lor aici la începuturile secolului XX.
În ceea ce privește vechea casă parohială din Fîrtăi, după construirea celei noi - s-a
năruit și a dispărut pe locul ei, în cimitirul din Certeze.
Despre bătrîna biserică de lemn, din lemn de stejar, cronicarul din Certeze notează că
ea s-a vîndut în anul 1837 sau 1838, cu aprobarea Episcopiei din Muncaci - Ungvar, „dar nu
se știe cui” …
Această notă mă obligă să precizez că biserica din Fîrtăi a fost cumpărată de strămoșul
prim curatorului Moiș Ion Cioară din Moișeni, care din lemnul ei a construit o poiată20 pentru
vite - care avea dăltuit pe pragul de deasupra intrării anul 1866. Această poiată alături cu
locuința lui Moiș Văsîi a lui Ion Cobuț - din lemn masiv de stejar (189021), cu o cămară mai
veche și un coteț de păsări și porci, alcătuiesc împreună cele patru construcții din gospodăria
dusă de mine în 1936 la expoziția permanentă a Muzeului Satului din București, unde cele
patru unități arhitecturale diferite și originale - pe temelii de piatră naturală și sub acoperișuri.
// din draniță lată de fag, și draniță horjită de gorun, împrejmuite cu gard artistic împletit din
nuiele de „tufă”, cu intrarea prin rotirea „vraniței cu boc”, alcătuiesc un ansamblu original și
monumental, destinat să ilustreze pentru multe milioane de vizitatori din țară și din numeroase
țări de pe glob, creațiile multilaterale și modul de viață al oamenilor din Moișeni și din Țara
Oașului, pentru vreme de cel puțin un mileniu.
Dintre numeroasele documente și lucrări de specialitate care ne pot oferi cunoștințe
temeinice pentru așezările ce astăzi care fac parte din comuna Certeze, menționăm una
singură apărută la Editura Academiei Române (anii 1966 - 1967), sub titlul „Dicționar istoric al
localităților din Transilvania”, operă în două volume, temeinic realizată de Profesorul Coriolan
Suciu, cercetător la Institutul de Istorie al Academiei Române din Cluj-Napoca, întemeiată
pe lucrări similare anterioare, apărute în limba română și ungară, precum și o vastă arhivă de
documente istorice și toponimice, publicate și inedite, referitoare la localitățile existente dar
și la cele dispărute. Aceste localități sînt grupate în ordine strict alfabetică, cu date succinte
de ordin istoric și cu paranteze în care sînt menționate date din lucrările altor autori, indicînd
anii, volumele și paginile referitoare la aceleași localități.
Volumul I (1966) se referă la localitățile [ale căror nume încep cu literele] A - N
Volumul II (1967) cuprinde localitățile [ale căror nume încep cu literele] O - Z
Ele totalizează împreună aproape o mie pagini de tipar.
Cele trei sate care formează comuna Certeze, sînt menționate în vol. I, din care vă
20 Ioniță G. Andron a fotografiat ușa unei poieți din Moișeni despre care se spunea că ar proveni de la fosta biserică
de lemn din Certeze.
21 Două erori inexplicabile: în realitate casa este datată 1780, iar poiata 1863.
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reproduc fișele succinte:
Certeze, Certege Avasújfalu, r.[aionul] Oaș, R.[egiunea] Maramureș, 1490 Awas, 1493
Vyfalw, Wyfalw (Csanki, I, 488), 1828 Avass Ujfalu (Nagy, I, 369, I, 138)
Huta Certeze, u.[ngurește] Lajosvölgy, Cătunul satului Certeze, r.[aionul] Oaș,
R.[egiunea] Maramureș; 1909 (Moldovan - Togan)
Moișeni, Moiseni, u.[ngurește] Mozesfalu, r.[aionul] Oaș, R.[egiunea] Maramureș,
1828 Mozésfalu, Mosevy (Nagy I, 367)
Precum se observă din această notă succintă, cele trei așezări au apărut în documente
oficiale de importanță istorică, în ordinea vîrstei lor care este mai mare decît data în care sunt
menționate pentru întîia oară, dar corespunzătoare cu ordinea apariției lor istorice, Certeze
fiind consemnat către finele sec.[olului] XV (1490). //
Moișeni în primul pătrar al secolului XIX (1828)
Huta - Certeze la începutul secolului XX (1909)
Remarcăm și prezența a trei lucrări similare menționate de Coriolan Suciu din vasta sa
bibliografie (1. Csanki, 2. Nagy și 3. Moldovan și Togan).
Vă rog să analizați cu D[omnu]-l Primar Simion Ciorbă, conținutul acestor rînduri și
împreună cu autoritățile comunale să faceți demersurile necesare către conducerea județului
cu rugămintea să se asigure soluția cea mai justă22…
Vă urez succes.
Cu salutări cordiale,
Prof.[esor] D[octo]r. Gheorghe Focșa
ss indescifrabil
București, 8.IV.1989
Stimate și iubite Tov.[arăș] Oros,
La scrisoarea lungă, adaug și cîteva rugăminți:
1. Să fiți amabil să-mi răspundeți de îndată dacă ați primit scrisoarea cu 8 pag.[ini]
dactilo și dacă în problema respectivă, a mai intervenit ceva nou;
2. Să mă informați cu precizie cînd este ziua în care are loc Sîmbra Oilor în „Podul
Poeniței” la Răsărit de Hanul Sîmbra. Fac toate eforturile să fiu acolo în ziua respectivă. Cînd
vin veți avea explicații suplimentare.
3. Cum funcționează Casa de nuntă? 4. Ce este nou în problema Căminului Cultural?
5. Care este stadiul construirii casei noi - Moiș Grigor a Musteții cu Mărica? Dacă se
țin de planul casei D[octo]r.[ului] Vet.[erinar] Dănuț din Negrești ca model ??
6. Cum vă aflați toți cu sănătatea, școlile și muncile?
7. Orice alte vești care veți crede că merită să le cunoască un cetățean adoptiv al
Moișenilor!!
Aștept răspunsuri urgente și vă mulțumesc cu anticipare. Vă doresc la toți sănătate și
prosperitate cu fericire
ss indescifrabil

22 Se pare că Focșa avea în vedere demersurile făcute în acei ani pentru reînființarea comunei Moișeni, situație în care
Gh. Focșa întrevedea mai multe șanse pentru proiectul căminului cultural.
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București, 9.IV.1989
Stimate și iubite Tov.[arăș] Oros,
Acum nouă zile am expediat o scrisoare lungă, datorată de multă vreme, cu text
dactilografiat - dar și ½ foaie cu 6 rugăminți în manuscris. Prima este, între toate, cea mai
urgentă. Sîmbra oilor a fost în anul trecut (1988) pe Pasul Poeniței - la 30 aprilie - cu 28
văjnicari, prezenți cu oile lor dela 2 pînă la 20 - diferite ca număr de la o familie la alta totalizînd împreună în acea stînă 256 oi - în majoritatea lor oi cu lapte, mînzări. În aceeași zi
au avut loc în Moișeni și alte cinci sîmbre.
Pe Podul Poieniței, păcurar responzabil a fost Moiș Grigore - Cioară - Griga lui Cioară
de 33 ani. El era unul dintre cei doi gospodari, din acea stînă, cu 20 oi proprii - fiecare. Acum este absolută nevoie să revin pe Podul Poieniței - pentru a consemna diferențieri
față de anul trecut și a împlini o lipsă fotografică din anul trecut.
Întru cît timpul trece repede și eu sînt țintuit aici de mai multe îndatoriri, repet
rugămintea // să-mi comunicați data certă chiar telegrafic - ceea ce nu vă scutește de răspunsul
scris, așteptat pentru toate cele 6 întrebări și o a 7-a privind vreo nevoie la soluționarea căreia
ași putea contribui! Vă doresc mult bine la toți.
Cu mulțumiri prietenești,
ss indescifrabil
București, 12.V.1989
Iubite și Stimate Tov.[arăș] Oros,
La patru rînduri eu răspund cu șase jumătăți de pagină. Am primit de opt zile
scrisoarea Dv. cu răspunsurile la cele patru întrebări ale mele, toate bune și corecte… pentru
care vă mulțumesc cordial la amabilitate repetată…
Dar cea care se referă la data „Sîmbrei” din „Podul Poieniței”, - cea mai frumoasă din
cîte am văzut în cursul anilor în Țara Oașului și în repetate rînduri la Moișeni, a sosit prea
tîrziu pentru posibilitățile mele de plecare… Am primit scrisoarea în după amiaza zilei de 4
mai și sîmbra avea loc a doua zi cînd eu eram în același timp angajat la o conferință cu multă
insistență cerută și repetată la cea de a V-a adunare generală anuală a cetățenilor din București și
din celelalte județe ale Banatului - cu peste 600 oameni de ambele sexe, dela tineret la persoane
în vîrstă matură sau înaintată, de toate categoriile // profesionale, dela bărbați celebri, la artiști
de teatru și de operă, poieți, scriitori și dramaturgi, artiști plastici și ofițeri sau juriști, din
București, din Timișoara și din Caransebeș și alte localități ale Banatului … Pentru convingere
mi s-au reprodus vorbele lor: „L-am văzut prezent la toate celelalte adunări ale noastre, acum
dorim să-l auzim vorbind!” Am vorbit succint despre Banat și am fost întrerupt de patru ori
cu aplauze „la scenă deschisă”, precum s-a spus, în fața mulțimii de bănățeni adunați în curtea
neîncăpătoare a gospodăriei din Borlova23…
O sinteză din acel minunat program de 3 ore, a fost reprodusă miercurea trecută adică
a 4-a zi, la ore 21 în 40 minute pe programul II la Radio cu „Miorița” redactorului Gheorghe
Antofi, care, telefonic, mă avertizase să ascult… Ceea ce am făcut, tot cu emoții, dar acea
sinteză, și ea foarte frumoasă, n-a ridicat la valoarea celor trei ore din programul anterior
duminical, cu splendide manifestări artistice. //
23 Are în vedere o tradiție creată în acei ani la Muzeul Satului. La o casă (gospodărie) se organiza o sărbătoare la care
erau invitați bucureștenii care proveneau din zona respectivă. Aici a fost vorba de o sărbătoare a bănățenilor.
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M-am bucurat că am participat activ la această manifestare artistică excepțională,
dar gîndurile mele au rămas cu regrete profunde că nu putusem pleca la sîmbra dela „Podul
Poieniței”, fiind astfel silit să amîn cu încă un an remedierea unei lipse dela finele lunei aprilie
1988, cînd aparatul de fotografiat n-a înregistrat nici una dintre imaginile minunate care au fost
prezente între în cele 2 - 3 ore cînd mă aflam acolo și le vedeam luxuriante și minunat colorate
atît în realitate, cît și în aparat, cu aceeași strălucitoare claritate - pentru ca la developare tot
filmul să rămînă gol!...
În mijlocul străvechei „Poienițe”, care domină încîntătoarea vedere largă din jur, pînă
departe peste Țara Oașului, e masa dreptunghiulară alungită de iarba verde, să tot fie vreo 45
m, ca să încapă așternuturi din cergi și pături de lînă în diferite culori. Cele exact 30 familii
de „văjnicari” adunați la această stînă, una dintre cele stîni diferite, inaugurate // în aceeași zi
(29 aprilie 1988), în alte 6 puncte tot atît de fermecătoare care domină satul Moișeni și Țara
Oașului, de pe coastele munților înconjurători.
Masă îmbielșugată, întinsă est-vest în zi plină de soare cald de primăvară, unde se
aflau rînduite 30 de familii întregi de văjnicari, soți și părinți și pruncii lor, de toate vîrstele,
prezenți la masă îmbielșugată cu cîrnați afumați, fripturi de pasăre, porc și miel, cu miel întreg
umplut, fript în tavă, și colaci din grîu curat, minunat înflorați; cu țuică, vin și bere sau apă
minerală, ori apă naturală servită direct dela izvor, fiecăruia după poftă și după dorință.
Erau acolo prezente și coșărcile pline cu cele șapte sau opt sorturi de prăjituri dela
[cuvânt indescifrabil] diferite… Cu ceterași activi cu măiestrie la „ceteră” și „zongoră” la o
mare horă de după masă, cu dansuri și cu „strigete” [sic!] oșenești în versuri vesele, în poiana
îmbălsămată cu flori, „cînd o vezi , să nu mai mori”, cum spunea odată, plin de emoții, regretatul
meu prieten Finta Petre lui Mihăilă…
În graba de a scurta prea [cuvânt indescifrabil] întîrziere a răs- // punsului, în scrisoarea
cu unele succinte sublinieri din documente, paginile au plecat și cu unele greșeli strecurate
dela mașina de scris… pe care le face dactilografa încadrată de mine de mai mulți [ani] la
M.[uzeul] S.[atului], complicîndu-mi astăzi munca la texte, cînd, după mașina de scris, mă
văd silit să fac corecturi uneori de 2 și chiar trei ori, pentru a elimina greșelele… La cele trei
pîlcuri de gospodării răzlețite pe coaste de dealuri în Certeze, menționate nominal începînd
cu anul 1490 - și existente în secolele XVI și XVII în aceleași vetre, o familie numită Buzdug
a fost botezată de dactilografă „Bulciug”, explicația greșelii venind dela faptul că ea bătuse la
mașină, în textele celor două nunți Finta, trei „bulciuguri”, pe care le-am înglobat în povestea
celor două spectacole de nuntă…
Pentru a remedia această greșeală și altele mai mici strecurate în textul pe care l-ați
primit, am păstrat un al doilea exemplar corectat disponibil, pe care vi-l datorez pe cînd voi
sosi, poate la Ț.[ara] O.[așului], // în cursul acestui an, sau să vi-l expediez printr-un moișenar
binevoitor care s-ar opri la mine cu textul pe care îl aveți și va primi un exemplar corectat…
Cred că nu-i va fi greu să facă o escală de cîteva minute cînd va trece prin București, dela
sau spre Brăila sau alte orizonturi de muncă, cum a fost cazul lui Iorec, cu două texte despre
bulciuguri întîrziate dela nunta lui Finta Dumitru.
Pînă atunci vă salut cu dragoste și prietenie pe toți cu omagii pentru Doamna Oros,
dar și cu rugămintea să sacrificați cîte o oră două pe lună [lecțiune nesigură] cu alte vești
privind conținutul celor patru întrebări sau a altora zece similare, care mi-ar înlesni și îmbogăți
contactul meu permanent cu Țara Oașului.
ss indescifrabil
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Stimați și iubiți prieteni,
Mari și mai mititei, care creșteți mereu,

București, 16 XII.1989

Se împlinește acuși un an de cînd nu ne-am mai văzut, cu toate că eu în fiecare zi
am trecut mereu cu gîndurile pe la Moișeni și prin alte sate din Țara Oașului, dar și pe la
D[umnea]v.[oastră] acasă și am constatat că m-ați uitat de vreme ce timp de un an întreg n-am
mai primit nici o veste…
Vă rog acum să folosiți acest prilej pe care ni-l oferă amabilul emisar care este Mărica
Dragomir, vecină aflată la mai puțin 100 pași lîngă noi, de mulți ani, dar am devenit cunoscuți
și prieteni doar de o lună două. Oșancă, ea vine în Moișeni pentru cîteva zile împreună cu
soțul său să[-și] vadă sora și rudeniile. Ea îmi va aduce veștile dorite. De aceea vă rog să folosiți prilejul și să vă puneți la scris
cinci purtători de condei cîți sunteți în casă, cu o singură excepție care încă nu poate scrie…//
În cinci zile, cu cinci condeie, îmi puteți scrie o carte întreagă, fiecare cu partea lui.
Dar eu vreau să știu cum stați toți cu sănătatea, cu munca și cu cartea, cu notele la
carnețele și cu faptele de ispravă… apoi vești mai importante din viața satului Moișeni.
Cum funcționează casa de nuntă, cîți nuntași încap în ea la o nuntă, ce se mai aude cu
restructurarea satelor în comună, dar cu problema construirii acelui măreț și frumos edificiu
plasat pe dîmbul pietros între Biserică și Magazinul Universal, al cărui plan și temelie din
beton se făcuseră din inițiativa mea, în anul 1937. Eu tot mai cred și astăzi că voi avea prilejul
- la sărbătoarea inaugurării lui - să vorbesc oșenilor cu patos despre importanța deosebită a
unui asemenea edificiu destinat să vegheze efectiv la înnobilarea sufletească a întregii populații
din sat… Acolo unde s-au construit numeroase perechi de vile luxoase și încăpătoare, în multe
gospodării cu „casa mare” și „casa mică” în curte - ambele cu instalații // moderne, se poate
construi și un edificiu pentru tot satul și cu munca întregului sat, a cărui nevoie este, ași zice,
mai profundă azi decît în anul proiectării lui. Și continui să doresc să fiu prezent la inaugurarea
lui.
Am și o rugăminte personală pentru maestra Elisabeta Oros - soră, mătușă și vecină
dela 10 pași, să repare daunele cauzate la o cerguță din lînă țigaie, primită de mine la o [cuvânt
nedescifrat] solemnitate la Maramureș - acolo eram prezent și am vorbit într-o adunare de
oameni aleși, dar și întregului sat… E rugămintea să repare daunele cauzate în vremea invaziei
unor șobolani rozători scormoniți prin adăposturile lor subterane de către buldozerele
modernizării pe Calea Moșilor cu mari și numeroase blocuri. Atunci ei au ajuns pe calea
canalelor subterane, și în depozitul meu și, hămesiți probabil de foame, au încercat să afle și
gustul lînei oilor din rasa țigaie de la Maramureș. Cu rugămintea să comunice aducătoarei
prețul pentru lucrare - și să poată aduce // cerguța așa cum fusese - cînd am primit-o, spre
amintire. Mă înscriu dator pînă la prima ocazie pentru plată, fie personal fie prin poștă…
Nunta dela Țara Oașului este acum cu 350 pag. de coală dactilografiată, pregătite
pentru tipar.
Între timp am primit și acceptat o sarcină nouă în cadrul Institutului de Tracologie din
Buc.[urești] Au zece ani de activitate și zece tomuri publicate referitoare la originea și istoria,
creațiile originale și misiunea poporului român în această parte a globului. Cel de al zecelea
simpozion științific anual al Institutului a avut loc la finele lunii Sept.[embrie] și începutul lui
Oct.[ombrie] 1989 la Tulcea cu 140 cercetători cu referate și discuții în 4 secții distincte. La
final s-a hotărît ca viitorul simpozion național al acestui institut să aibă loc în toamna anului
1990 la Carei și Satu Mare, iar Prof. Gh. Focșa să organizeze de îndată cea de a 5-a secție cu 15
cercetători versați în domeniul etnologiei. Pentru această temă vom mai comunica.
Vă salut cu dragoste și stimă și aștept vești,
ss indescifrabil
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București, 4 III 1990 –
Stimate și iubite Domnule Oros Gheorghe,
M-am bucurat să aflu că sunteți toți bine sănătoși și prezenți cu destoinicie și
devotament la locurile Dv. de muncă, atît la școală cît și în gospodărie. M-am bucurat și de
voturile pozitive de care ați avut parte… Munca onestă, hărnicia responsabilă și omenia sunt
însușiri care caracterizează bravul nostru popor… El a trecut cu mari și sîngeroase jertfe de
sînge [sic!] la libertatea pe care și-o pierduse, doborînd tirania care l-a terorizat, implicit și
sărăcit, într-o țară bogată, vreme de aproape 50 de ani, de pe cînd eram mobilizați ca turmele
și siliți să strigăm la comandă „Slavă lui Stalin!” - astăzi chiar statuia lui din bronzul cel mai
fin, pe soclu impunător din marmură scumpă importată, a fost ridicată cu mijloace tehnice
moderne din fața palatului Scînteiei și a luat altă destinație, eliberînd locul24. - //
De cînd s-a aprins focul revoluției la Timișoara care a cuprins cu deosebită amploare
capitala Țării și alte orașe în luna decembrie 1989, cînd aveam în buzunar bilete pentru
reuniune științifică la Sighet și plan de deplasare la Ț.[ara] O.[așului] am trecut printre [cuvânt
indescifrabil] care din turnuri mai înalte ocheau cu arme prevăzute cu lunete trecătorii din
Centrul orașului și mă aflam în drum spre Biroul de Voiaj. În dimineața de 22 XII 1989 toate
vitrinele pe o distanță de 4 km erau făcute cioburi, devastate și prădate de inventarele lor… din
noaptea precedentă.
De atunci și pînă la ora actuală eu n-am mai izbutit să-mi echilibrez energia și să-mi
continui efortul la scris. Cartea cu 350 p. de coală dactilografiate despre nunta dela Moișeni
și alte sate din Ț.[ara] O.[așului] - a rămas la capitolul de concluzii și încheiere - pentru tipar.
- Zilnic și fără excepție fac coadă îndelungată - 2-3 ore [de] chin la presă și am apoi lectură
de zi și de noapte doar [?] ascultători la Radio și cîteva întrevederi la M.[uzeul] S.[atului] și o
ședință de 4 ore organizată la Institutul de tracologie - cu precizarea programului pentru acest
an - în care luna sept.[embrie] va fi consacrată (5 zile) cologviului din acest an la Satu Mare
și Carei, cu o participare de 150 cercetători și o periegheză în spațiul Dacilor liberi cu tot atît
de numeroase rapoarte științifice din toată țara // menite să scoată în relief rădăcinile cele mai
vechi și continuitatea civilizației și culturii poporului român în spațiul ancestral…
Despre lecturile și faptele cutremurătoare aflate din presa ultimelor două luni vom
putea vorbi pe la finele lunei aprilie cînd voi veni pentru sîmbra din Podul Poieniței. Este
absolută nevoie să remediez o festă care mi-a fost jucată de un aparat foto împrumutat printrun secret nerezolvat - în 1988. - Vă rog să vă notați și să-mi semnalați la vreme - Păcurarul
principal [adăugat deasupra rândului Griga lui Cioară] și data certă a sîmbrei din vreme ca să
nu perd prilejul. - Trebuie să cunosc responzabilul principal și lista văjnicarilor prezenți la acea
sîmbră din anul acesta! Am avut în aceste două luni tot felul de emoții deosebite - cu privire la oameni,
întîmplări și situații (unele îngrozitoare) rezolvate de presa liberă. Dar am avut din primele
zile convingerea fermă că va urma un mare efort constructiv în care vom depăși cu bine
toate dificultățile prezente - moștenite și încă unele durabile, dar care vor trece, prin muncă,
înțelepciune în democrație. //
Eu am ajuns cu liniște și bucurie la atmosfera de entuziasm a începuturilor din 1930,
ca purtător al unui condeiu de specialitate, în care cunoașterea vieții poporului român dela
sate - civilizația și cultura lui multimilenară a fost tema principală și permanentă… Am avut
toată viața clară conștiința că singurul responzabil ale paginilor scrise și publicate este numai
purtătorul condeiului respectiv - și nimeni altul. Am scăpat de cenzură.
Am avut de asemenea îndată după 22 XII 1989, siguranța absolută și bucuria de a mă
elibera de grija permanentă în ultimii 20 de ani de a apăra și salva de la distrugere M.[uzeul]
24 Este evident vorba despre statuia lui Lenin. Statuile lui Stalin fuseseră înlăturate într-o altă conjunctură.
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S.[atului] - permanent primejduit - de-a lungul acestor ani - după efortul sistematic de a-l
dezvolta, cînd ajunsese la 320.000 vizitatori anual din care jumătate de la 100 popoare diferite
de pe glob, eu m-am văzut nevoit să-l apăr împotriva conducerii aberante.
Acum toate dorințele mele au fost deja parțial realizate și larg deschise pentru viitor.
Cele două muzee unificate - la care mă opusesem - au revenit la matca lor. Muzeul de artă
populară și-a recăpătat vechiul sediu în Kiseleff - 13 // făcîndu-se astfel dreptate distinsului
muzeograf Prof. univ. Al. Tzigara Samurcaș care ostenise vreme de 30 de ani să realizeze un
mare monument de arhitectură românească de mare capacitate și originalitate care-i fusese
furat pentru muzeul P.C.R. - iar M.[uzeul] S.[atului] a căpătat un buget consistent care-i
asigură toate activitățile multilaterale și dezvoltare deschisă în continuare pentru desăvîrșire,
pentru planurile mărețe elaborate și publicate în lucrările științifice ale muzeului; cu spațiul
între actualul lui parc și arcul de triumf cu „Casa de oaspeți”- palat destinat dezvoltării ca
principalul mare muzeu național etnografic din România.
Și pentru ca dorințele să-mi [fie] completate, - [cuvânt nedescifrat] - de trei zile a sosit
în București, venind după o fugă de 7 ani în Canada - distinsul muzeograf Ion Godea pe care
eu îl recomandasem ca urmaș la comanda M.[uzeului] S.[atului] - În condițiile deschiderii
actuale și înțelegerii profunde a Ministrului Culturii, lîncezeala din ultimii zece ani, a încetat
la M.[uzeul] S.[atului] și el se va ridica la o nouă epocă de glorie cum se cuvine pentru toate
instituțiile și creațiile culturale din România democratică eliberată și prosperă. //
Toate aceste orizonturi noi îmi dau mari speranțe, pentru un viitor cu largi orizonturi
deschise pentru realizări pozitive și progres multilateral în Patria noastră. Ceea ce mă obligă
la reculegere, și efort intelectual pentru a scoate la lumină cîte ceva din tezaurul de fapte și
cunoștințe acumulate din toată țara în cercetări cu perspectivă larg deschisă - ca sarcină
științifică și patriotică care mi-a stimulat energia - oricît de modestă - fără întrerupere din
1930 și pînă astăzi…
Vă salut și vă îmbrățișez cu dragoste și prietenie…
Omagii Doamnei Oros…
P.S. - Ați primit textul cerut lui Petre Ghelmez? Vă adaug încă un exemplar pentru
nevoile la care v-ați referit în scrisoarea Dv. dar pretind să-l recapăt cînd ne vom revedea - fiind
ultimul exemplar pe care îl am. Graba survenită cu ocazia de a trimite scrisoarea prin bună
voință a exclus posibilitatea de a-l transcrie.
[scrisoare nesemnată]

București 15. III. 1990
Stimate și iubite Domnule Oros Gheorghe,
Am așteptat cîteva rînduri confirmarea scrisorii lungi, în plic mare purtată cu bună
voință la D[umnea]v[oastră]. de soția lui Mic și Domnul Dragomir, șogorul său. Acum am
aflat că pleacă peste 2 ore din nou la Moișeni și Ț[ara]. O.[așului] - Mă grăbesc de aceea cu
cîteva întrebări, la care vă rog să-mi dați răspunsuri unele și la scrisoarea anterioară -Ce este cu Petre Ghelmez?
-Ce este proiectul Comuna Moișeni -Cine este primar la Certeze?
-Unde este și ce face Simion Ciorbă25?
25 Este vorba despre primarul comunei Certeze pînă în decembrie 1989, pentru care Gh. Focșa avea un respect
deosebit.
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-Cum stați toți cu sănătatea și munca?
-Cu cine votează cetățenii din Moișeni și cei din Ț.[ara] O.[așului]??
-Dacă s-a acoperit paguba făcută de șobolanul pofticios și cît costă remedierea la
cerguță - ași dori să mi-o trimiteți prin D[omnu]-l Dragomir vecinul meu binevoitor.
-Întrebați baciul (păcurarul șef) cum organizează în primăvara aceasta sîmbra din
Podul Poieniței în care zile - și cine este - [pînă aici subliniere cu creion roșu] Va trebui să fiu
acolo pentru a remedia dauna suferită la fotografiile color din 1988 - cînd din vina unui secret
de divulgat la aparat n-a ieșit nimic. - Și mă presează urgența lucrărilor cu ilustrații/ //
-Dacă aveți vreo nevoie specială - Comunicați
-Scrieți-mi și în ce stadiu se găsește casa lui Grigoru Musteții de lîngă pălincia Finta?
-Cum mai cîntă [sic!] proiectul frumos pentru Căminul Cultural din Moișeni?
-Poate vă hotărîți cu întregul sat, acum în democrație și libertate să-mi oferiți o zi de
fericire, în frunte cu preotul Bobiță Toma!!! [frază subliniată cu creion roșu]
Vă doresc sănătate și voie bună, la toți. Omagii D[oam]-nei Oros…
Vă îmbrățișez cu stimă și cu dragoste
ss indescifrabil
București, 7. IV. 1990
Mult stimate și iubite Domnule Oros,
Vă mulțumesc pentru scrisoarea și sticla cu licoarea cea mai curată din prune bine
coapte și dublu rafinate.
Vă mulțumesc pentru unele răspunsuri laconice dar la temele puse, care aveau un
interes deosebit pentru mine.
Aștept încă vești despre situația administrativă a Satului Moișeni. Cînd va fi comună,
precum era acum 55 de ani?
Cînd este ziua certă pentru sîmbra oilor la Podul Poieniței - Este absolută nevoie
pentru lucrările mele să fiu informat din vreme ca să pot fi acolo pentru fotografii ilustrative
pentru textele despre păstorit.
Vă rog pentru amabilitatea de a mă chema la nevoie la telefon 517545 - Dimineața la
6 - 7 cînd mă aflu lîngă el. - Vă doresc sănătate la toți!
Fac parte activă din trei asociații științifice pe țară și un institut26 al Academiei
Române; cu el vom fi la Satu Mare, // Carei, Maramureș și Țara Oașului cinci zile dela finele
lunii septembrie 1990 - Vor fi circa 200 cercetători în mai multe discipline - arheologi, istorici,
filologi, etnografi și etnologi - care fac temeinice cercetări multidisciplinare - interdisciplinare
Aștept răspuns scris și la nevoie telefonic! Din timp - Omagii D[oam]-nei Florica
Oros - cu felicitări pentru onomastică și Cristos a înviat pentru marea sărbătoare a Paștelui,
cînd noi avem aicea botezul la 5 luni a primului nostru strănepot - Matei - care aproape zilnic
face un popas de veselie și dialog cu răsbunicii săi de mare drăgălășenie - „Un cocon frumos!”
Cu dragoste și mulțumiri,
ss indescifrabil
Faceți eforturi să opriți construcția unei case pe locul destinat Căminului Cultural!

26 Este vorba despre Institutul de Tracologie, pomenit și într-o scrisoare anterioară.
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București, 4.VI.1990
Stimați și iubiți prieteni,
Plecăm din București cu mașina - patru persoane: Feciorul cu soția și fiica, în ziua de
5 iulie, 1990 - dimineața.
Avem opriri, cu dormit, la Breaza (Prahova) (5 iulie), la Drăguș - Brașov și Mănăstirea
Brîncoveanu dela Sîmbăta de Sus (6 iulie). De acolo plecăm spre Satu-Mare, Sîmbătă 7 iulie.
Acolo avem două vizite la cunoștințe și prieteni - pentru două-trei ore, după care călătorim
spre Negrești-Oaș și Moișeni. Socotim să ajungem pe la orele 16 - 17 de după amiază.
Duminică (8 iulie) vom merge la biserică și vom face cîteva vizite la prieteni în Moișeni;
bine înțeles și la Dv…
În zilele de Luni, Marți și Miercuri(adică 9, 10 și 11 Iulie) ne vom deplasa în diferite
direcții să vedem întreaga Țară a Oașului și să admirăm satele și minunatul ei peisaj încîntător!...
Sunteți rugați să faceți rezerve de benzină pentru ca să nu avem dificultăți la întoarcere!
//
Aducem cu noi bonuri pentru acoperire și asigurăm plata combustibilului.
Cu multe mulțumiri și la bună vedere.
ss indescifrabil
P.S. Rugăm confirmați primirea!
București, 28. VII. 1990
Stimate și iubite Domnule Oros,
Revenim acum [de] la Moișeni, tuspatru, cu feciorul, arhitectul Paul Focșa - care mai
păstrează încă vii amintiri, din frageda sa copilărie, cînd, la 5 ani, în anul 1935, a petrecut o lună
de zile în satul Dv., învățînd, între altele, dela coconii de vîrsta lui și mai mărișori, din sat, cum
se pescuiește păstrăv în apa, adeseori vijelioasă, a Rîului Rău, dar și cu nora și nepoata, care
acum au avut prilejul și plăcerea să vă cunoască. Ne reîntoarcem deci, acum, să vă mulțumim
călduros pentru primirea amabilă și binevoitoare, bucuroși toți, eu că v-am revăzut, ceilalți
pentru că li s-a oferit ocazia să vă cunoască… Prilej care a pus bazele solide pentru multe
imagini fermecătoare, multe chiar sensaționale, pe care le-am adunat toți cu emoții deosebite,
despre frumusețea neîntrecută a țării noastre și a monumentelor ei valoroase, edificate în
istoria sbuciumată, din trecut și de azi, a poporului // Rămân, toate dovezi originale, grăitoare,
ale forței sale creatoare și morale… După două săptămîni de călătorie, ne-am reîntors fiecare
acasă cu și mai mare încredere în virtuțile și soarta acestui popor… cu și mai vii sentimente
patriotice…
Cu omagii Doamni Oros, vă mulțumim și vă dorim multă sănătate și succese la toți,
		
Prof. Gh. Focșa
		
ss indescifrabil
ssPaul Focșa
Ioana și Madeleine
2. În seara din ajunul plecării dela Moișeni, am încredințat nepotului D[umnea]
v.[oastră] o sarcină pentru a doua zi cînd el avea de făcut o deplasare de serviciu la Satu-Mare.
L-am rugat, anume, poarte la d[oam]-na Secretară a Domnului Primar27 al județului S.[atu]
M.[are] trei documente, pentru șeful Județului:
27 Se referă, probabil, la prefectul județului.
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a. O pagină scrisă de mine și dactilografiată, în care era consemnată rugămintea să
ajute satul Moișeni să redevină comună de sine stătătoare, cum era în 1934 cînd l-am cunoscut.
b. Să-l ajute la edificarea Căminului Cultural // după planurile și pe temelia la care
ajunsesem în 1937 - cu prezentarea Dosarului cuprinzînd cele 9 planșe distincte, dela acea
dată memorabilă.
c. Să readucă - după consultare - acasă la D[umnea]v[oastră]. Dosarul cu planșele
respective - pentru a nu se pierde Întrevederea pe care am avut-o cu Domnul Primar al Județului Satu Mare, a durat o
oră și jumătate într-o atmosferă de bună voință plăcută. Partea a doua a acelei audiențe a avut
loc și în prezența Procurorului General al județului și s-a încheiat cu angajamentul ferm și
binevoitor, că ambele doleanțe vor fi satisfăcute!
A promis că mă va invita să fiu prezent la punerea pietrei fundamentale a acelui
important edificiu necesar activităților pentru ridicarea, la cote tot mai înalte, a civilizației și
culturii - sub toate înfățișările vieții - a tuturor moișenarilor de azi și a celor tot mai mulți care
vor crește în cursul timpului. Celui cu mulți prunci i se poate da un alt loc de casă în sat.
d. Aflați că rolfilmul Kodak - montat în aparatul dela Șc.[oala] D[umnea]v[oastră]. Fiji - sinteză Franco - Japoneză - a înregistrat unele imagini strălucitoare dela [cuvânt ilizibil]
și pictura interioară în Bis. din Moișeni.
Cu prietenie și dragoste pentru toată familia D[umnea]v.[oastră]
ss indescifrabil
8. XI.1991 - București –
Stimate Domnule Director Oros Gh.[eorghe]
În aceste clipe după o altă zi de completări și corectări la formulare și lipire de fotografii
cu 2 chipuri în 9 exemplare, am încheiat ce mai trebuia la cererea de prelungire a valabilității
pașaportului Dv. pentru un an de zile, adică pînă la finele lui 1992. - Dacă pînă atunci veți
avea timp să vă hotărîți, cred că Lucian are nevoie de operație și este f.[foarte] bine să faceți
acest efort, dacă badejonajul cu țuică de prune încălzită nu-și va fi făcut efectul așteptat. De
asemenea eu repet rugămintea să mai dați din cînd în cînd cîte o veste cu toată apăsarea
diferitelor sarcini presante pe care eu le cunosc și le apreciez. –
După trecerea foarte [lecțiune nesigură] repede a vremurilor prezente, eu am nevoie
reală și ea foarte prezentă și apăsătoare să mai aflu vești dela D[umnea]v.[oastră] - Familia
toată și satul cu veștile lui // pregnante cum se află! După cele 2 ore de așteptare cu 120 de oameni veniți cu 4 autocare dela București, cînd
am ajuns la granița de la Teceiu în dorința și siguranța că vom trece peste Tisa pînă la vatra
fostei mînăstiri Peri - nimicită sub flăcările comunismului cînd era să fie plantată cu slujba
necesară o troiță comemorativă la cei 600 ani dela edificarea acelui monument de evlavie
creștină - deodată tot cu comemorarea a 600 de ani dela celui dintîi text scris în limba Română
cu slove latine aflat „în mînăstirea” Biserica de lemn Ieud Deal28 - unde vorbisem acolo la o
mulțime de circa 10.000 de credincioși - cuvînt care mi se dăduse de Episcopul Sătmarului și
al Maramureșului29, am dorit fierbinte să revăd cîteva localități din Basarabia de care mă leagă
- amintiri dela Bralurat [lecțiune nesigură] și dela Olănești - Cetatea Albă // cînd în calitate
de Inspector pentru cele echipe studențești aflate cu mine la cercetări și activități culturale și
28 Dincolo de câteva informații evident eronate, Gh. Focșa se referă aici la Codicele (Zbornicul) de la Ieud, descoperit în 1921 de preotul Arthur Artemiu Anderco în podul bisericii din Ieud Deal și considerat o vreme cel mai vechi
manuscris în limba română cu litere chirilice. Problema pe larg în Mirela Teodorescu, Ion Gheție: Manuscrisul de la
Ieud, Editura Academiei RSR, București, 1977.
29 După relatarea incompletă a eșecului de a trece Tisa pentru a vizita locul fostei mânăstiri Peri, Focșa trece brusc
la povestea revenirii sale în Basarabia!
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practice-sociale, edilitare și economice - primisem ordin să fiu prezent la Olanănești [sic!] unde s-au adunat atunci toți șefii de echipe și inspectorii Fundației Principele Carol - chemați
să elaboreze planurile activităților de [cuvânt ilizibil] sub conducerea Dir.[ectorului] Gen.
[eral] Prof.[esorul] D.[imitrie] Gusti am plecat atunci din Moișeni, am călătorit cu trenul 36
ore dela Moișeni la Olănești, am participat la acele solemnități făcînd cel mai lung drum în
România din viața mea. Și am văzut atunce cea mai importantă expoziție cu roade agricole de toamnă în
roduri de [sic] tot felul la proporții pe care nu le-am mai văzut nici odată de atunci în nici un
alt colț din sfîntul pămînt Rodnic al Patriei noastre! Dar după 2 ore pe granița // de la Teceu
de acum o lună și ceva - eu m-am reîntors mîhnit în apoi la Sighet - și v-am povestit a doua
zi la Moișeni cele petrecute. În același timp sacoșa mea s-a dus la București fără mine și am
recuperat-o după o săptămînă cînd m-ați găzduit fără pijama, fără unelte de bărbierit, fără
cămăși de schimb. Am recuperat acea valiză după ce am ajuns acasă, intactă - în care se aflau și
foile (9 la număr), fotografiile și pașaportul D[umnea]v.[oastră] p[en]t.[ru] Franța.
Deoarece s-a întîrziat prea mult - deși oșenii mai călătoresc cel puțin în trecere prin
Buc.[urești] - n-ați folosit nici o asemenea ocazie - mă silesc acum să prind plecarea D-[omnu]
lui Dragomir - vecin amabil să vă aducă la semnat și să readucă la mine cele 9 foi semnate de
purtătorul Pașaportului ca să-mi pot duce la capăt sarcina benevolă asumată. Poate vă îndurați și pentru un răspuns cu vești! - //
Dar numai după 2 săptămîni de cînd se consumase mîhnirea provocată de discuțiile
dela Tisa Teceu - un regizor dela studioul Sahia - Buc.[urești] a avut inițiativa să proiecteze
[realizareea] un[ui] film color de lung metraj la Cornova din Basarabia unde fusesem între cei
vreo 60 de tineri absolvenți și studenți încă la cea de a doua campanie de cercetări monografice
organizate de Prof.[esorul] D.[imitrie] Gusti în acel sat relativ mic și modest din județul Orhei
și mă chemase personal și direct - descriindu-mi satul pe care nu-l văzuse încă personal, dar
fusese corect informat de către unii dintre colaboratorii săi și a insistat spunîndu-mi „Este un
sat cuibărit în vale, între grădini cultivate cu pomi și vii, cu aer curat și nu te silește nimeni la
muncă! Faci cît vrei!” La un asemenea apel - n-am // putut refuza grădinele și colinele cu aer
curat al Cornovii - cu Dealul Ichelului mai sus spre miazăzi - Tema mea de cercetare era în
grupa generală a celor din jurul profesorului - noțiunile de bine și rău, faptele bune și cele rele
din viața personală și a satului - mă aflam atunci în anul II la Litere și Filozofie.
Pentru noul film de lung metraj Cornova 1991-1992 – D[omnu]-l Regizor Pompiliu
Gîlmeanu, cunoscut de vreo 40 de ani, a avut inspirația să-mi ceară să fac parte în calitate de
consultant - în echipa lui complexă cu 10 persoane - cu daruri pentru sat, copii de școală și
maturi în valoare de 250.000 lei, cu panouri din fotografii mărite cu aspecte din satul cercetat
în 1931 - și eu am acceptat propunerea și am făcut în luna Oct.[ombrie] cu acea echipă o
călătorie ca de basm, într-un sat pe care nu-l mai văzusem de 60 ani, cînd am vorbit și la masa
de la hotelul din // Chișinău, și la școala și grădinița sau biserica din Cornova - unde am fost
ascultat cu atenție și omenie, ba am primit un braț de flori pentru 15 oct.[ombrie] 1991 - la
aniversarea a 88-a [a zilei de naștere] - și mai interesant încă diurnă în lei românești pentru
primele 3 zile și în ruble și copeici pentru alte 5 zile - dar și ceea ce nu văzusem încă niciodată
gutui de peste un kgr. una - și ca toată echipa un clondir cu cabernet negru de aleasă calitate și
rod excepțional ca și acele excepționale gutui… Am înțeles de ce încă Mihail Gorbaciov mai zice și el acum „n[i]”cînd este
vorba să se reîntoarcă la patria-mamă această frumoasă, rodnică și excepțional de curată
Basarabie - Răpită de la noi prin violența pactului secret Ribentrop - Molotow - ca și Țările
Baltice - Căutați prilejul în calitate de Dascăl să vedeți strălucitoarea curățenie a Basarabiei de
azi.
Cu dragoste
ss indescifrabil
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București, 22. XII. 1991 –
Stimate și iubite Domnule Oros,
Rugasem vecinii să mă anunțe cu o zi înainte cînd au nevoie de documentele Dv. cele
ce [le] aveți de făcut Am scris pe larg într-o scrisoare recomandată trimisă de 2 luni cu poșta la
D[umnea]v.[oastră]. Este vorba să refaceți cu litere de tipar toate completările cerute în limba
franceză (9 exemplare) - să specificați precis cînd plecați, pentru câtă vreme, unde și la cine în
Franța. Să aveți adeverințe pentru găzduire acolo și lămuriri oficiale în legătură cu spitalizare
- plată sau scutire Nu acceptă să trimiteți dosarul prin altă persoană. Am lămurit și acest aspect cu regret
că n-am putut duce la capăt angajamentul luat. Acum vecina Dragă dela [satul] Trip de origine a venit și a cerut în mod imperativ
dosarul. Am pregătit, am dat dosarul în 2 minute și am opținut favoarea ca cei care pleacă la
ora 18 seara cu autoturismul lor să se oprească pentru aceste rînduri.
Doresc din toată inima sănătate și succese la toată familia D[umnea]v.[oastră] sănătate și fericire la toți. Și cred că este cazul la vîrsta pe care o are să folosiți împrejurarea
acestor timpuri pentru operația necesară30. Nu știu cît va fi nevoie de spitalizare, dar D[umnea]
v.[oastră] nu veți fi acasă 2 - 3 săptămîni dacă doriți să vă eliberați de această grijă apăsătoare V-am rugat să-mi răspundeți la scrisoarea anterioară trimisă cu poșta dar am așteptat
în zadar. Repet rugămintea, să pot afla ce ați făcut din cele scrise.
Aveți asigurată la noi găzduirea în condițiile modeste în care am trăit și muncit toată
viața. Voi fi bucuros să știu că măcar așa am intervenit cu un sfat la rezolvarea unei situații care
vă apasăPuteți chiar să-mi dați și vești despre sat, despre Finta Dumitru care a speriat două trei sate cu nesocotința lui - dar și despre rîvna D[umnea]v.[oastră] de a fi primarul Comunei
Moișeni - Ar fi un mare succes pentru sat și o reală bucurie pentru mine! Este oricum nevoie
de Cultură reală la Țara Oașului și de Căminul Cultural proiectat de o jumătate de veac, care
așteaptă omul de inițiativă creatoare care să-l realizeze - așa cum a fost proiectat.
Cu dragoste și prietenie,
ss indescifrabil
București, 20. II. 1992
Stimate Domnule Oros Gheorghe,
Cînd am fost la D[umnea]v.[oastră] ultima dată anul trecut - am ajuns la Moișeni fără
sacoșa mea cu bagajele personale care plecaseră fără mine în port bagajul unuia dintre cele 3
mari autobuze care fuseseră cu circa 200 persoane la solemnitățile dela Maramureș - mi-a fost
adusă acasă intactă la reîntoarcerea mea la București. Găzduit atunci cîteva zile la D[umnea]
v.[oastră] am primit pe lîngă grijile obișnuite și un sprijin pentru seria lipsurilor celor din
sacoșă - între care mașină de bărbierit, cele necesare pentru spălat și la plecare o cămașă curată
pentru reîntoarcere convenabilă cu trenul la cușetă cl.[asa] I. A sosit abea acum prilejul să
vă restituiesc obiectul cu mulțumiri din toată inima pentru grija, prietenia și amabilitatea
constantă.
În ultimile 2 săptămîni am revizuit, verificat și pus în evidențe stricte - tematice și
numerice cele 100-110 mape cu texte rezultatele cercetărilor mele 1934 - 1990 la Moișeni, Țara
Oașului și Maramureș - din care pot fi tipărite în condiții normale tot atîtea volume cît este
30 Era vorba de copilul Lucian Oros.
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Ț.[ara] O.[așului] vol. II. Cultura materială - un ansamblu fără termen de comparație în ceea
ce privește anvergura cercetărilor.
Anul trecut și anul curent, început de 2 luni am avut în continuare diferite prilejuri
de prețuire cu filmări și distincții. Ultima fiind cea organizată de Asociația Atheneum - care
la o sărbătorire de anvergură cu discursuri și bufet bogat mi-au dat o fr.[umoasă] Diplomă în
care sunt numit Muzeograf Eminent - însoțită și de un apreciabil premiu. Sunt de cîteva lunisalarizat după prevederea legală în calitate de cercetător cu latitudinea de a lucra la redactări
acasă… Sunt deci deschise posibilitățile de tipărire - cu două lipsuri grave după opinia mea:
lipsa hîrtiei de tipar de calitatea acelui volum (Kunstdruck) și reproducerea imposibilă a
imaginilor - cu ilustrații color Am continuat să aștept vești referitoare la situația familiei Dv., la relațiile privind
pașaportul pentru Franța și la situațiile mai deosebite din Moișeni - Poate vă îndurați să găsiți
un răgaz pt. răspuns. - Ce e cu primăria și Căminul Cultural la Moișeni, cu cine mai votează
Ț.[ara] O.[așului]?
Omagii Doamnei Oros și urări de sănătate pentru toți să ne vedem cu bine! Cu aleasă
prietenie
ss indescifrabil
București, 11. I. 1993
Stimați și Iubiți Prieteni,
Din toată Țara Oașului, cu atîția prieteni și cunoștințe, am primit o foarte frumoasă
felicitare, de Anul Nou 1993, dela scumpii mei prieteni care alcătuiesc familia Directorului
școalei Elementare de acolo, Domnul Gheorghe Oros.N-am răspuns cît trebuie de repede, deoarece D]oam]-na Elena Focșa se afla grav
bolnavă, cu o grea suferință, în ultimile două luni ale anului 1992. Vă răspund deci cu o întîrziere, cu multe și călduroase mulțumiri cu felicitări și urări
din inimă, pentru sănătate deplină, hărnicie și prosperitate la toți cei 6 iubiți și stimați membri
ai familiei Oros.Dar și cu o rugăminte: Noi dorim să menținem interiorul casei așa cum se afla pînă la
6 Ianuarie, 1993, cînd a avut loc înhumarea, într-o criptă de lîngă și în curtea Bisericii Capra Strada Pantelimon, București. În acest scop este nevoie să reproducem unele fotografii, mărite
la un bun fotograf - pentru amintire.
În acest scop este nevoie și de fotografia cu pălărie care, după reproducere se va
reîntoarce la D[umnea]v.[oastră], așa cum a dorit D[oam]-na Focșa, dăruitoarea ei.
Mai multă siguranță am avea, dacă veți folosi pentru expediere, serviciile unui om de
încredere din Moișeni.
Cu mulțumiri și cordiale salutări –
ss indescifrabil
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Fațada Căminului cultural din Moișeni după proiectul din 1936.

Gh. Focșa în 1983 la simpozionul de etnografie de la Negrești (în primul
rând, între T. Bănățeanu și I. Vlăduțiu) Foto Ioniță G. Andron.

Remus Vârnav
Negrești-Oaș, RO
remusvarnav@yahoo.com
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TREI TEXTE INEDITE DESPRE MUZICA OȘENEASCĂ
Remus VÂRNAV
Abstract: Three unique texts about the Oaș traditional music. Between 1990 and 1998, the
ethnomusicologists Jacques Bouët, Bernard Lortat-Jacob and Speranța Rădulescu researched the
absolutely original local music from Țara Oașului. They gathered their results in the book À
tue-tête / Chant et violon au Pays de l’Oach, Roumanie, published in 2002 in France and then
in Romanian translation in 2006 in Bucharest with the title translated Din răsputeri / Glasuri şi
cetere din Țara Oașului. At the release ceremony of the Romanian book, held at the Museum of
the Land of Oaș in October 2006, Jacques Bouët, a former student at the Bucharest Conservatory of Music, gave a lecture on Safeguarding Local Music. n order to evoke the memory of their
colleague, who disappeared in 2018, but also to develop the ideas of his lecture, both Bernard
Lortat-Jacob and Speranța wrote a text.
Keywords: Jacques Bouët, Bernard Lortat-Jacob, Speranța Rădulescu, Țara Oașului, local music, safeguarding.
La 29 octombrie 2006 avea loc în galeria de artă a Muzeului Țării Oașului lansarea
volumului Din răsputeri / Glasuri și cetere din Țara Oașului, varianta în limba română a
cărții apărute cu patru ani înainte în Franța. Proiectul editorial din 2002 a fost concretizarea
rezultatelor celor opt ani de cercetări sistematice, realizate în Oaș de etnomuzicologii Jacques
Bouët, Bernard Lortat-Jacob și Speranța Rădulescu1. (Trebuie să subliniez aici că apariția
cărții în limba română - care ar fi trebuit să fie un eveniment mare editorial - nu fusese chiar
un lucru ușor. Mai întâi, Societatea franceză de Etnologie, a trebuit să acorde fără plată dreptul
de reproducere a cărții în limba română, iar apoi, pentru editare, a fost nevoie de sprijinul
Ministerului Francez al Afacerilor Externe și al Ambasadei Franței în România).
La lansare au fost invitați, la dorința autorilor, toți cei care de-a lungul celor opt veri
s-au întâlnit și au colaborat cu aceștia: ceterași, zongorași, țâpuritori, țâpuritoare, prieteni din
Moișeni, Bixad, Călinești, Cămârzana, Turț, Racșa, Negrești. Au mai participat intelectuali
pasionați de fenomen din zona Oașului și din Satu Mare. Până la urmă întâlnirea a devenit
exact ce și-au dorit organizatorii și cum scria pe afișul editat de Institutul Cultural Român: „o
sărbătoare oșenească cu ceteră, danț și țâpurit, cu ospăț și cu horă.”
La începutul adunării Jacques Bouët a rostit în limba română2 conferința Pentru
1 Jacques Bouët, Bernard Lortat-Jacob, Speranța Rădulescu, À tue-tête. Chant et violon au Pays de l’Oach, Roumanie,
Société d’ethnologie, Nanterre, 2002; Jacques Bouët, Bernard Lortat-Jacob, Speranța Rădulescu, Din răsputeri. Glasuri
și cetere din Țara Oașului, Traducere din limba franceză de Speranța Rădulescu, Institutul Cultural Român, București,
2006.
2 Conferențiar de limbă și civilizație română la Universitatea „Paul Valéryˮ din Montpellier, J. Bouët făcuse studii la
Conservatorul de muzică din București. Atunci, într-o duminică din vara anului 1969, a trecut prin Certeze și a asistat
la „danțul la ciupercăˮ. În anul următor a făcut primele înregistrări de muzică oșenească ajutat de fratele său. A revenit
în Oaș în verile din perioada 1990-1998 în echipa menționată.
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salvgardarea muzicilor populare, al cărui text mi l-a înmânat la sfârșit. Ca și cartea, conferința
nu a provocat atunci interes și discuții între intelectualii zonei. Am redescoperit textul acelei
conferințe la începutul acestui an când am aflat atât de târziu și cu multă tristețe despre
dispariția autorului. Am transcris textul și i l-am trimis Doamnei Speranța Rădulescu,
comunicându-i că aș dori să-l public și să-l fac cunoscut celor interesați de situația actuală a
muzicii oșenești. După ce l-a tradus și i l-a expediat lui Bernard Lortat-Jacob la Paris, foarte
impresionați, cei doi m-au rugat să le ofer un scurt răgaz pentru a-și scrie fiecare gândurile
despre prietenul lor dispărut și despre tema conferinței sale.
Să spunem imediat că tema acelei conferințe nu a fost nici un moment dintre cele
urmărite în teren de autorii cărții À tue-tête / Din răsputeri, deși nu se poate să nu fi observat
de-a lungul acelor ani schimbările intervenite odată cu apariția și creșterea emigrării tineretului
din zonă. O dovadă este schimbul de scrisori de la sfârșitul cărții, în care Speranța Rădulescu
își mărturisește „mica disperare” pe care o resimțea după o trecere duminicală fulger prin
Bixad, Târșolț și Cămârzana, iar colegii francezi îi răspund după o vizită la o „colonie” de
certezeni din preajma Parisului, amintindu-i colaboratoarei din România că semnele unei
căderi ale tradițiilor legate de muzica locală le observaseră toți trei în ultimii ani ai trecerii lor
prin satele Oașului, dar în încheiere își declară totuși optimismul („…oșenii sunt încă tari…”3
)
Așadar cercetările de atunci au urmărit să descopere structura și caracteristicile unei
muzici cu existență strict zonală, care avea deja renumele de ininteligibilă pentru orice om
care nu se născuse în satele Oașului. La început dificultățile au fost enorme, după cum notează
etnomuzicologii, încât au trebuit să lase deoparte aproape toate ideile lor preconcepute în
materie de cercetare, mai ales în relațiile cu ceterașii, primii posesori ai acestui patrimoniu
muzical fabulos. Ce înseamnă pont / ponturi, dar figură / figuri, până unde poate ajunge
libertatea de improvizație a ceterașilor, care sunt modificările aduse viorii pentru a deveni o
ceteră oșenească, ce este un danț și care sunt relațiile de interpretare între ceterași și cei care
țâpuresc, cum se explică sunetele acute emise de femeile, dar și de bărbații care țâpuresc (până
la 900 de hertzi!), la care se adăuga o întreagă terminologie a domeniului, cunoscută numai
în zonă.
Trebuie subliniat însă că în perioada de cercetare tot ce însemna activitate muzicală
locală în Țara Oașului se integra încă în mod natural în viața comunităților din zonă, de la
trecerea lui Bartók Béla în 1912 prin zonă, singura noutate notabilă fiind apariția - după al
doilea război mondial - a ciupercilor pentru danț în majoritatea satelor. Astfel încât cei trei au
putut să înregistreze muzica locală la petreceri, la nunți (la casa mirelui și la casa miresei), la
danțul duminical ori în casele fetelor „corindate” de feciori.
Situația începuse însă să se schimbe în mod dramatic și astfel se explică și hotărârea
lui Jacques Bouët de a semnala situația; după ce se referă la fenomenul global al dispariției
muzicilor locale, face o analiză a celei din Țara Oașului. Esențială mi se pare a fi prima
condiție stabilită de etnomuzicologul francez pentru salvgardarea muzicii oșenești: „trebuie
ca localnicii să fie convinși ei înșiși că muzica lor nu este mai puțin demnă de a fi practicată
decât celelalte muzici de factură americană pe care globalizarea și mai ales marketing-ul le
va răspândi peste tot”. Aceeași convingere o au și ceilalți doi cercetători și este emoționant să
constați că după două decenii Bernard Lortat Jacob și Speranța Rădulescu au păstrat aceeași
prețuire și dragoste pentru Țara Oașului, pentru oamenii și pentru valorile ei4.
Am transcris textul lui Jacques Bouët exact așa cum mi-a fost predat, lăsând și cele
câteva inadvertențe de exprimare. La fel am reprodus și textele primite de la Bernard Lortat
3 Jacques Bouët, Bernard Lortat-Jacob, Speranța Rădulescu, op. cit., p. 245.
4 Mai rămâne ca și intelectualii și oamenii politici din Țara Oașului să fie convinși de părerea specialiștilor și să conceapă urgent măsuri concrete pentru salvgardarea celei mai importante valori culturale pe care le-au lăsat-o moștenire
strămoșii lor!
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Jacob și Speranța Rădulescu.
Către dl. VÂRNAV, DIRECTORUL MUZEULUI DIN ȚARA OAȘULUI
Textul conferinței pronunțată la Muzeul din Țara Oașului,
Negrești, 28 octombrie 2006 de către
Jacques Bouët, Conferențiar la Universitatea Paul Valéry, Montpellier-III.
Pentru salvgardarea muzicilor populare
- Procesul de globalizare care se desfășoară cât mai accelerat sub ochii noștri are
multe consecințe foarte pozitive, dar nimeni nu poate nega că poate să aibă și câteva aspecte
negative,
- Peste sfârșitul secolului 21, din cele 5000 de limbi vorbite în lume mai mult de o
jumătate va dispărea. Este mai mult ca sigur că muzicile populare vor avea aceeași soartă. O
mare parte dintre ele sunt amenințate de a fi șterse de pe suprafața pământului spre folosul
altor muzici pe care tăvălugul globalizării le va impune.
- În fața acestei amenințări sunt două feluri de a reacționa: cu indiferență sau cu
neliniște.
- Putem socoti că, până la urmă, nu-i mare scofală dacă muzicile locale dispar deoarece
există necesități mult mai urgente. Respect această părere fiindcă fără sănătate și pace în lume
nu mai putem trăi. Observ, însă, că practicile muzicale locale sunt strâns legate de viața socială
și că funcționarea armonioasă a vieții sociale depinde la un grad înalt de muzică. Sunt convins
că «fără muzică viața ar fi o eroare», așa cum a spus-o F. Nietzsche, și acest adevăr este valabil
și pentru toate muzicile locale de pe pământ.
- Așadar, într-o Europă în curs de globalizare, problema viitorului muzicilor locale nu
e o problemă banală sau anodină, ci o problemă esențială. Dacă o populație locală [incluziv
(sic!) populația oșenească] a continuat până în zilele noastre să-și pună muzica tradițională
în centrul vieții sale sociale, înseamnă că această muzică este considerată de ea ca fiind de
neapărată trebuință.
- Pornind de la acest punct de plecare, rămâne de văzut, acum, în ce fel salvgardarea
unei muzici locale trebuie concepută ca să fie trainică și definitivă:
- Aș spune că sunt cel puțin trei condiții sine qua non care trebuie îndeplinite dacă
dorim ca muzicile locale să câștige lupta pe care globalizarea o poartă împotriva lor:
a) În primul rând trebuie ca localnicii să fie convinși ei înșiși că muzica lor nu este mai
puțin demnă de a fi practicată decât celelalte muzici de factură americană pe care globalizarea
și mai ales marketing-ul le va răspândi peste tot;
b) În al doilea rând, cred că convingerea localnicilor în acest sens va fi cu atât mai
mare cu cât va exista o monografie care să sesizeze cât mai fin particularitățile structurale și
funcționale ale muzicii lor. Nu susțin aici că monografia noastră îndeplinește acest scop întrun mod definitiv. Știm bine cu toții că ea poate fi îmbunătățită, ba chiar, sunt convins că tinerii
cercetători de pe aici vor prelua ștafeta și vor reuși să construiască o percepere interculturală
a muzicii oșenești mai fină și mai perfecționată;
c) Oricum, mi se pare că cea de-a treia condiție pentru a face posibilă salvgardarea unei
muzici locale este tocmai ca descrierea etnografică să fie transpusă în așa fel încât valoarea ei
socială și estetică să poată fi perceptibilă oricărui individ din planetă. Sub o formă neprelucrată,
descriere etnomuzicologică este aproape de neînțeles pentru cei care nu sunt familiarizați cu
viața localnicilor (adică aproape toată populația planetei); iată de ce o încercare de descriere
interculturală este o operație greu de reușit și care trebuie să fie permanent adusă la zi.
- Multe din elementele constitutive esențiale ale muzicii oșenești nu pot fi denumite
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într-o altă limbă în graiul local și, ca atare, pur și simplu, nici nu există în conștiința celor
de pe planeta noastră care nu au avut bucuria să se nască în Țara Oașului sau în vecinătatea
imediată a acestui teritoriu fericit.
- Așadar, motivul principal care ne-a îndemnat să întreprindem împreună această
cercetare a Țării Oașului este că am vrut ca muzica oșenească și valorile pe care ea le
vehiculează să continue să trăiască cel puțin în conștiința celor de aici, ci și în conștiința celor
de pretutindeni.
- Este deci necesar, acum, să încerc să precizez care sunt particularitățile muzicii
oșenești care trebuie scoase în evidență în așa fel încât salvgardarea să se desfășoare în cele
mai bune condiții și să aibă o dimensiune interculturală:
- În scopul acesta mă voi referi la părerile exprimate de toți ceterașii cu care am stat
de vorbă îndelung între 1990 și 1998 la Negrești, la Bixad, la Moișeni, la Călinești și aproape
peste tot; nu rezist la plăcerea de a le cita aici numele pe rând: Goreu, Toderel, Tompoșel,
Gheorghe Metea, Tătar, Ionică Bumb, Balog, Vasile Bura, Trifan, Ioan Chiorean (dintre care
din nefericire unii nu mai sunt printre noi).
- Așa cum ne spuneau toți cu insistență, mai ales Ionică Bumb cu care ne
împrieteniserăm de la început, danțul oșenesc «nu e ca muzica populară de la radio»,
«muzicantul de populară cântă populare, iar noi cântăm oșenește» ne spunea într-una Ionică
Bumb).
- La prima vedere, vorbele acelea păreau evidente dar, după ce am încercat să deslușim
mai explicit la ce se referea Ionică Bumb când ne repeta într-una această constatare, ne-am
dat seama că în ele stătea cheia muzicii oșenești.
- După părerea lui Ionică muzica populară este de obicei alcătuită din cicluri care
se repetă neschimbate și exclud improvizația. Partea melodică este învățată pe dinafară și
repetată cu foarte puține variante.
- Dacă muzica oșenească ar fi cântată în acest fel, ea n-ar mai putea fi folosită la
ciupercă [nunți, petreceri] ca «acompaniament» al țâpuriturilor.
- Ionică Bumb voia să sublinieze că performanța ceterașului în timpul unei petreceri
oșenești este cu totul deosebită de cea care răspunde cerințelor scenei.
- De ce ? Pentru că intervențiile țâpuritorilor nu sunt programate și nu pot fi prevăzute.
Cei care țâpuresc o fac spontan.
- Imediat cum începe țâpuritorul să țâpurească un danț (cu o anumită întorsătură)
ceterașul trebuie să-și potrivească «acompaniamentul» cu danțul pe care țâpuritorul îl va
«cânta» sau, mai bine zis, îl va «hori».
- De fapt, cuvintele «acompaniament» și «a cânta» pe care le folosesc aici ca să fiu
înțeles trebuie puse între ghilimele pentru că nu sunt chiar potrivite cu lucrurile reale observate
pe teren. Ele denumesc de obicei un mod de a asambla o melodie cu o parte instrumentală
care caracterizează mai ales muzica cultă occidentală dar nu și muzica oșenească.
- Iată, deci, operațiile complicate pe care ceterașul le are de făcut pentru a asambla așa
cum se cuvine partea instrumentală cu partea vocală când intervine un țâpuritor.
- (Trebuie să spun aici că aceste precizări ne-au fost revelate treptat de Gheorghe
Metea care ne-a explicat funcționarea muzicii oșenești cu talentul și răbdarea unui profesor
strălucit și plin de inteligență dând lecția unor studenți francezi nu prea înzestrați care-l pisau
într-una cu niște întrebări absurde).
- Deci, când intervine țâpuritorul, ceterașul:
a) încetează să cânte «liber», și începe să «întoarcă un danț», adică să «pună o melodie»
în partea instrumentală;
b) «începe să ponteze» (fie pe sus, pe jos sau pe mijloc), și cuvântul «a ponta» are
semnificații foarte bogate în contextul muzicii oșenești, pentru că fără ponturi potrivite cu
partea vocală, nimeni n-ar putea nici să țâpurească, nici să horească cum se cuvine, adică 316
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vorba lui Gheorghe Metea - «cât mai sus și cât mai mare», altfel zis, cu partea vocală așezată
pe un registru impus de partea instrumentală.
c) și mai trebuie ca «la fiecare pont al ceterii» «să se audă toate notele danțului horit»
precum și, ca «pe fiecare bătaie a zongorei» să fie «câte o notă a danțului».
d) în general, între partea instrumentală cântată «liber» și cea cu o melodie «întoarsă»,
ceterașul poate intercala anumite formule signaletice prin care el comunică cu țâpuritorul
sau, mai precis, semnalează începutul sau sfârșitul unui danț și trecerea de la o melodie la alta.
e) ceterașul are, prin urmare, un rol foarte important în desfășurarea corectă a
practicii vocale oșenești; el este cel care permite ca vocea celui care țâpurește și horește să fie
emisă conform criteriilor estetice care prevalează în Oaș.
- Trebuie subliniat că criteriile estetice despre care este vorba aici sunt din cale-afară
de drastice, deoarece fiecare individ, indiferent de vocea lui naturală, fie el femeie sau bărbat,
mai tânăr sau mai bătrân, trebuie să emită niște sunete supra-ascuțite care depășesc cu mult
normele cele mai răspândite la muritorul de rând. Dacă socotim că do-ul 3 (o terță deasupra
la-ului 440 Hz) este limita pe care o atinge un bărbat cu o voce de tenor, țâpuritorii din
Oaș ating niște sunete care depășesc cu o terță, ba chiar cu o cvintă această limită. Cei care
cunosc bine practicile vocale știu bine că această performanță pare neverosimilă, dar, totuși,
frecvențele măsurate științific dovedesc că oricare oșan poate atinge aceste sunete ascuțite
fiindcă începe să-și pregătească vocea încă din fragedă copilărie.
- De fapt nici nu e nevoie de știință: Ciupârdel, Dumitru, Ardelean și Nonuțu din
Moișeni pot urca până la aceste înălțimi vocale fără nici un efort și cu o ușurință uimitoare.
- La drept vorbind, cât timp ei continuă să se antreneze, aproape toți tinerii și bărbații
din satele oșenești sunt în stare să țâpurească și să horească în acest fel. Aș fi vrut să-i citez pe
toți aici, dar sunt atât de numeroși încât nu e posibil și îi rog să mă ierte pentru asta.
- Așadar performanța ceterașului constă într-o artă de a dialoga într-un mod interactiv
cu toți participanții petrecerii conform unor cerințe individuale și unor mize sociale foarte
importante în viața sătenilor din Oaș.
- Nu încape îndoială că acest dialog interactiv n-ar putea exista dacă ceterașul ar folosi
o partitură fixă învățată pe dinafară și cântată de la cap la cap. Iată de ce tradiția locală a
închegat anumite scheme care îi permit pe ceteraș să improvizeze într-un mod foarte coerent
după cerințele momentului și ale celor care participă la o petrecere sau la o ceremonie de
nuntă.
2) Transformările organologice aduse viorii în așa fel încât să devină o ceteră
oșenească, adică o unealtă care-l permite pe ceteraș să joace un rol de adevărat animator
într-o petrecere cu dans și cu țâpurituri.
3) Vocabularul specific, folosit mai ales de ceterași cu ajutorul căruia muzica și dansul
pot fi perfect coordonate fără nici o rigiditate care ar denatura-o și, mai ales, ar împiedica
desfășurarea corectă a petrecerii oșenești.
Jacques Bouët, etnomuzicolog şi violonist, conferenţiar de limbă şi civilizaţie
română la Universitatea „Paul Valéry” din Montpellier
Dacă n-ar fi fost Jacques, cartea noastră À tue tête / Din răsputeri n-ar fi existat: el este
cel care ne-a împins înspre Oașul în care el pășise încă din 1969. N-ar fi existat nici experiențele
îmbogățitoare legate de pregătirea și producerea cărții pe care le-am trăit cu prilejul lucrului
comun – în Oaș, la Paris sau la București. N-am fi priceput, poate, cum își concep oamenii
danțurile – căci etnomuzicologul, spre deosebire de folclorist, caută să ajungă la descifrarea
gândirii muzicianului, înregistrarea pieselor fiind pentru el doar una din uneltele sale de
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investigație.
Pe teren, Jacques era o adevărată comoară. Îi cucerea pe oșeni fără greș. La cea dintâi
întâlnire cu un ceteraș, el își scotea viorița trei sferturi din toc și scârțâia pe ea, cu farmecul
unui elev cuminte și surâzător, un danț deprins cândva după auz. Danțul lui suna, desigur,
cam ciudat, dar ceterașul pricepea că are în față un om care chiar vrea să înțeleagă muzica
lor – o muzică a cărei reputație de a fi ininteligibilă oricui nu s-a născut în Oaș era de mult
consacrată. Și atunci accepta să stea cu noi un ceas, două sau chiar mai multe și să răspundă
cu răbdare la întrebări bizare, pe care nimeni nu i le pusese până atunci: Cum e „danțul din
mare”? Ce e pontul? Poți să-l cânți separat? Unde îl așezi în danț? Dar întreietura ce e și unde o
pui? Cum e danțul pe mijloc? Dar cel pe sus? Dar refrenul? Dar terminatul? Dar țâpuritul? Poți
să faci un danț din melodia pe care ți-o cântă acum „pianul” ăsta ? („pianul” era un laptop cu
funcția play, care în 1991 era încă o curiozitate în România), și tot așa. De altfel Jacques este
cel care a redactat acel capitol consistent al cărții care descrie morfologia viorii, felul în care
aceasta este amenajată și modul în care o mânuiesc ceterașii. Întorși la casa gazdei noastre – în
Oaș am avut gazde minunate, dar cel mai tare ni s-au lipit de inimă Nuța Ciulean și sora ei,
Maria din Călinești și Domnul Remus Vârnav, directorul muzeului în aer liber din Negrești
–, ne așezam în frigorie și ascultam interviurile înregistrate. Le comentam, transcriam câteva
secvențe muzicale, notam câteva idei, schițam chiar un capitol – într-un cuvânt, ne străduiam
să ne apropiem de miezul lucrurilor. Ne simțeam bine împreună.
Pe teren, Jacques Bouët era într-o permanentă stare de beatitudine. Visul lui de a reveni
în Oaș, care în anii 70-80 părea definitiv năruit, se împlinea. Fericirea lui era contagioasă,
iar climatul nostru de lucru era perfect. Noi, cei rămași în viață, avem motive să-i plângem
absența: am pierdut un coleg neprețuit și un bun și drag prieten.
Speranța Rădulescu
Jacques Bouët și muzica din Oaș
Jacques Bouët, muzician, violonist, profesor de limbă și civilizație română la
Montpellier, era prietenul nostru. A murit cu doi ani în urmă. Probabil puțini oameni din
Oaș și-l mai amintesc – era de altfel un om foarte discret –și totuși, grație deschiderii sale
spirituale și a unei tenacități deosebite, Jacques a avut un rol esențial pentru Țara Oașului
și pentru cercetările pe care le-am condus în colaborare. El și-a început munca pe când era
foarte tânăr (pe atunci avea 25 de ani). Ne-a invitat să-l însoțim între 1990 și 1998 și am putut
astfel să întreprindem împreună anchete aprofundat în quasi-totalitatea satelor și, bineînțeles,
și în Negrești.
Da, eram în prezența unei muzici trăznite, vii, imaginative și – așa cum relevase deja
Béla Bartók în 1912 – cu dezvoltări total imprevizibile. Era desigur posibil s-o notezi, dar
pentru ce, la ce bun? Se opunea îndărătnic analizei, iar sub ciupercă sau în timpul diferitelor
secvențe ale unei nunți ea își schimba continuu forma și contururile după dinamica petrecerii
și fantezia ceterașilor și țîpuritorilor.
Istoria noastră cu Țara Oașului n-a fost deci deloc banală. Ea a fost alcătuită din
întâlniri minunate și proporțională cu confuzia noastră, pentru că, în calitate de oameni de
știință, căutam – așa cum fac lingviștii de exemplu – o stabilitate a formelor care să ne facă
să înțelegem cum funcționează pornind de la un ansamblu de invariante. Toți folcloriștii,
fie ei români, francezi sau americani, au acest gen de preocupare, indiferent de obiectul lor
de studiu. În ceea ce ne privește, notam pe portative melodiile (danțurile), căutând neobosit
structurile lor regulate.
A trebuit să învățăm că un danț nu era tocmai ca oricare altă muzică, stabilă și pe
deplin definibilă. Eram în prezența unor scurte melodii când simple, când complexe, care nu
se cântau vocal în registrele uzuale (să zicem între 120 și 300 Hz pentru bărbați și 200-500 Hz
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pentru femei), și nici pe instrumente normale și temperate, ci în principal pe viori sistematic
traficate pentru a participa la un proiect estetic orientat spre cucerirea înălțimilor, la urma
urmelor dificil de ascultat și de priceput în propriile sale dezvoltări. De altfel Jacques făcuse
încă din timpul primului său sejur o transcripție muzicală - frumoasă, lungă și completă -, a
danțului lui Vasile Toderel din Trip. Împreună cu Speranța, ne-am aplecat ore întregi asupra
resurselor imaginative ale acestui mare muzician. Mari ceterași? Mai târziu am cunoscut mulți
ca el mergeam dintr-o descoperire într-alta.
De vreme ce muzica din Oaș era atât de particulară, trebuia să ne revedem noi înșine
cunoștințele și metodele de muzicologi patentați. Se dovedea că ea nu se construia într-un
model stabil, ca (mai) toate muzicile lumii pe care memoria le identifică cu ușurință și care
se reiau mereu cam în același fel. Această muzică era frumoasă, chiar foarte frumoasă, dar nu
prin raportare la un model imediat identificabil, ci grație interacțiunilor extraordinare pe care
le reclama și prin munca de elaborare dintre cântăreți, violoniști și, într-o mai mică măsură,
chitariști. Toate acestea trebuia să învățăm cum să le cunoaștem.
Oșenii sunt, bineînțeles, conștienți de singularitatea muzicii lor dar această conștiență
rămâne destul de imprecisă. Împinsă până în detalii, cercetarea noastră avea deci rostul de
a-i lumina pe pasionați și totodată de a-i uimi pe colegii noștri etnomuzicologi. Pentru că
din ea afli că o muzică de strictă tradiție orală nu își extrage bogăția din ceea ce este, și nici
din ceea ce o modifică, ci pur și simplu din faptul că se modifică. Pentru a exprima lucrurile
mai limpede: muzica își extrage profunzimea culturală și interesul din înseși forțele pe care le
pune în mișcare pentru a se transforma din interior. Cântată fiind prin dialog-competiție, este
deci foarte direct dependentă de jocul social care o creează.
Oșenii mai știu de asemeni că, pentru a fi un bun muzician local, nu e de loc cazul
să împrumute melodii la modă căutându-le în afara ținutului lor, în România sau mai
departe. Muzica din Oaș nu se îmbogățește din frecventarea festivalurilor de folclor, nici din
transmisiile de la radio, nici din băncile de sunet care se găsesc de acum cu ușurință pe Internet.
Ea constă mai degrabă în arta foarte particulară de re-trata constant un material local. Întrun anume fel, oșenii sunt ca țăranii de altădată care aveau ca unică știință tehnică doar ce ape
care le-o procura cultivarea pământului lor și întreținerea propriilor arbori. Această știință
pe care timpul a construit-o este experimentată cotidian și în acțiune de maeștrii danțului: ei
redesenează și recombină neobosit melodiile, complicându-le contururile și creând ponturi
curajoase cu ajutorul unor ceterași geniali. Astfel, printr-o strânsă muncă de întrajutorare,
muzica se îmbogățește și proliferează.
Fiind vechi, acest model de producție pe care l-am putea califica drept „internist”
pare să revină în forță azi, în momentul în care sunt repuse serios în discuție modelele culturii
internaționale și globalizante. Căci, în fond, fiind vie din plin, o tradiție de acest tip (cum se
spune acum „la kilometrul zero”!) include în ea ceva foarte modern. Pentru a-mi completa
gândurile, socot că trebuie să recurg la o metaforă biologică: o celulă – ca și un danț – nu
poate viețui decât într-un corp viu. Ea nu o poate face decât agățându-se de o altă celulă,
tocmai pentru a compune viul. Iar dacă pentru a prolifera nu găsește nici un țesut celular viu
în apropierea sa, ea n-are altă soluție decât să moară. În același mod, un danț care nu e nici
cântat și nici auzit de cineva se pierde în rumoarea planetei; el are toate șansele de a nu fi el
însuși sau de a deveni inutil și inert.
Se poate spune că muzica „în general” nu poate fi înțeleasă ca o simplă substanță
acustică pe care o exporți și care vibrează în aer fără concursul și energia bărbaților și
femeilor care știu să-i dea sens. Și dacă această ipoteză e corectă, nu este absurd să crezi că
acele faimoase sunete care se transmit cu viteza luminii și care populează băncile de date în
continuă expansiune tind să se rătăcească într-un infinit anonim …sfârșind prin a-și pierde
utilitatea reală. Căci sunetele nu pot vibra la nesfârșit singure, fără o lume care să le poarte și
fără destinatari preciși care să le iubească și să le dea viață.
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Prieteni din Oaș! Jacques nu mai are niciodată plăcerea de a împărtăși bucuriile
voastre, de a aprecia, așa cum știa să o facă, felul vostru de a întoarce un danț și de a vedea cu
ce talent știți să-l „fărâmițați” fără contenire. Absența lui Jacques ne mâhnește profund. Dar
voi să continuați să vă trăiți magnifica muzică, să continuați să o reinventați în fiecare zi, la
Bixad, la Trip, la Turț, la Negrești… și la Blanc-Mesnil, la câțiva kilometri de Parisul în care
locuiesc. N-o lăsați să vă scape! Drum bun!
Bernard Lortat-Jacob

Afișul manifestării de la Muzeul Țării Oașului

29 octombrie 2006. De la stânga la dreapta: Florin Iordan, Bernard Lortat
Jacob, Jacques Bouët și Speranța Rădulescu.

Remus Vârnav
Negrești-Oaș, RO
remusvarnav@yahoo.com
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Maria LOBONȚ-PUȘCAȘ
Abstract: The present study has as starting point the manuscript of Ioniță G. Andron titled „Țara
Oașului” and the information found in the archive of the Folklore Institute from Cluj Napoca.
In the manuscripts, but especially in Ioniță G. Andron’s photographs, a different presentation of
the Oas Region (Land), of the people was made within decades by Ioniță G. Andron, the great
photographer.
For a better understanding of the Oaş region, we will refer to some shouts / cries, cries,
customs and magical-ritual practices, but also to information related to the living and living of
the local people of Oaş.
Keywords: Oaș County, people, traditions, architecture, housing, dwelling
Studiul de față are ca punct de plecare manuscrisul1 lui Ioniță G. Andron Țara Oașului
și informațiile găsite în arhiva Institutului de Folclor din Cluj Napoca.
În manuscrisele dar mai ales în fotografiile lui Ioniță G. Andron2 s-a creionat o altfel
de prezentare a Țării Oașului, a oșenilor realizată în zeci de ani de către marele fotograf Ioniță
G. Andron. Oșean de trăire, a iubit, a simțit și promovat Oașul asemeni unui oșean autentic.
Fiul preotului Ioan Andron, care din 1916 a păstorit la Racșa, Ioniță G. Andron a învățat
de la părintele său să iubească Racșa, Țara Oașului, Țara Maramureșului, România și tot ce
înseamnă cultură materială și spirituală populară. În casa preotului Andron au găsit răspuns
problemelor și întrebărilor atât localnici cât și oameni de cultură ai vremii, acesta fiind locul
în care Ioniță G. Andron descoperă și îndrăgește cultura populară. Ioan-George Andron, fiul
său, spune în 2011 la Brașov: Preotul Andron a găzduit, cu ospitalitate și căldură personalități
marcante ale culturii românești, dintre care îi amintesc pe Ion Mușlea, care s-a documentat în
vara anului 1928 pentru cartea „Cercetări folklorice în Țara Oașului”, pe Constantin Brăiloiu,
care a cules în primăvara anului 1934 material folcloric pentru studiul „Bocete din Oaș”, pe
Ilarion Cocișiu care a făcut înregistrări la fonograf în casa parohială cu „Horea secerei” cântată
de Irinca lui Tambor și „Horea oilor” cântată la trâmbiță (tulnic). Brăiloiu i-a trimis la 6
octombrie 1939 bunicului meu un exemplar din această carte cu dedicația „Părintelui Andron, în
amintirea frumoaselor clipe petrecute în casa Sf-Sale”. Urmând modelul tatălui său colaborează
cu toți cercetătorii care vin în zonă și cărora le oferă imagini pentru a-și ilustra cărțile (Ioan
Velcea, T. Bănățeanu, Gh. Focșa, C. C. Giurescu, G. Călinescu ș.a.). Personalități importante
al culturii românești (Petru Comarnescu, Liviu Ciulei, Dan Hăulică, Constantin C. Giurescu,
Paul Miron, G. Istrate, Gabriel Ștrempel ș.a.) îi trec pragul și ajung să-i admire fotografiile.
1 Vom reda în ceea ce urmează parte din textul manuscrisului, cu mențiunea că transcrierea s-a făcut respectându-se
ortografia actuală.
2 Fotografiile anexate fac parte din colecția Ioniță G. Andron, aflată în proprietatea Muzeului Județean Satu Mare.
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Oamenii locului - oșenii
„Oamenii
Deși așezați cam la o margine a vetrei românești, contopirea oamenilor cu locurile, cu
glia strămoșească a fost dintre cele mai desăvârșite, oșenii dovedind în cursul istoriei vigoarea
lor deosebită în păstrarea ființei naționale.
Întru început nevoile muncii și ale vieții, dar mai ales nevoile de apărare împotriva
năvălitorilor au determinat alegerea unor locuri privilegiate, a unor „regiuni naturale” așa
cum este Țara Oașului.
În realitatea istorică a acestei țări românești – așa ca și în celelalte țărișoare, s-au adâncit
rădăcinile vieții noastre autentice, s-au păstrat: limba, tradițiile, portul popular, obiceiurile,
aspectele originale ale artei noastre populare.
Cu aceste însușiri se prezintă astăzi istoriei străvechea și în același timp veșnic tânăra
țară a Oașului, pitorească regiune nu numai ca așezare geografică ci și ca viață și simțire
românească, cu trăsături care o arată ca pe una dintre cele mai originale „țări” răspândite pe
întreg cuprinsul României.
Și Țara Oașului a fost un leagăn în care și-a avut obârșia o veche obște românească,
leagăn în care s-a păstrat de la început vremii și peste vremi, până la contemporaneitate, o
rădăcină viguroasă a Neamului.
Folclorul țării Oașului este unul dintre cele mai bogate și variate, fapt explicabil și prin
aceea că oșenii au trăit aproape izolați, închiși în vatra lor străbună.
Deși până în anul 1918 și până la stabilirea fruntariilor României nu-i despărțea
nimic adică nici o graniță de rutenii din nord și de ungurii din apus, folclorul oșenesc nu a
fost influențat.
Până mai în anii trecuți am întâlnit câțiva bătrâni oșeni care credeau în „omul nopții”,
în „borsocui”/strigoi/ în „fata pădurii” care, chema pe nume pe ciobanii ce se înfundau în
codrii silhui, iar dacă aceștia îi răspundeau, își pierdeau glasul și ea îi strângea în brațele ei
vânjoase de dihanie păroasă.
Cântecul fetei călcată la stână de lotrii se aude cântat din ”trâmbiță”/bucium/ și în
zilele noastre și chiar în orașul Negrești mai ales toamna după ce coboară oile de la munte sau
primăvara înainte de sâmbră:
Tatăle, mamăle,
Hai până la mine
C-o venit tâlharii
Oile mi le-a mânat
Și pe mine m-o legat
Berbecele nostru cel mare
Clocote-amu-n căldare
Tătele, mamăle.
Tot din timpuri îndepărtate în care păstoritul era și mai răspândit, s-a păstrat „corinda
păcurarului” care nu era altceva decât o variantă a Mioriței, perla literaturii noastre populare:
Colo-n susu mai din sus
Sus în cerul zorilor
Pe fațele munților
Sântu-și trii păcurărași
Unul ce era mai mic
Crez că era mai voinic
Până oile-abate
Ceilalți lege-i făce
Ori să-l puște,
Ori să-l taie,
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Ori să-l pună-n trii fărtaie,
El după ce sose,
Fraților așa zăce…:
Pe mine de m-iți tăie
Pe mine să mă-ngropați
În strunguța oilor
În locul găleților
Toporașu meu cel drag
Mi-l puneți la cap de steag
Trâmbița alăturea,
Fluierașu lângă ea
Numai un vânt de-a sufla
Trâmbița s-a trâmbița
Fluieru s-a fluiera
Oile toate-or zbgiera
Oile cele bălăi
Mândru m-or cânta pe văi
Oile cele cornute
Mândru m-or cânta pe munte
Și oile cele șchioape
M-or cânta în gios, pe aproape”3
Originile oșenești și apartența la un grup etnografic atât de conservator și tradiționalist
sunt motive de mândrie. Specialiști4 care au studiat de-a lungul anilor Țara Oașului au găsit
explicații în legătura ancestrală dintre om și loc în care s-a născut, locul în care a învățat să
citească și să priceapă rostul lucrurilor. Pentru o înțelegere mai bună a oșenilor, a firii lor
mândre, a felului de a fi și trăi vom face referire și la câteva strigături/iuituri, bocete, obiceiuri
și practici magico-rituale.
„Deoarece înainte vreme mulți bătrâni purtau tașcă de piele în loc de straiță, răcșenii
au fost porecliți „tășcari”, de unde și strigătura:
Ce poartă răcșenii-n tașcă?
Cremene ș-un bot de iască
Io te gioc mândră pe tine,
Tașca gioacă p-ingă mine.” 5
„…un fecior dintr-un sat oșenesc venind în preteni la Cămărzana și dansând cu o
fată, a chiuit: Mândră din Cămărzana
Ce mi-ai dat din mâna ta,
Că nu te mai pot uita?”6
„Este un sat mic (Lechincioara), dar o strigătură îi dă o oarecare faimă chiar în
comparație cu o comună mare. Iată cum a strigat un fecior:
Cămărzana-i mare sat
Drăguță nu mi-am aflat!
Lechâncioara-i mitité
Multă dragoste-i în ié!”7
„O veche strigătură glăsuia astfel despre călineșteni:
Mândrulior din Călinești,
3
4
5
6
7

Ioniță G. Andron, Țara Oașului, manuscris, pp. 25-26, 28, Colecția Ioniță G. Andron, Muzeul Județean Satu Mare.
I.A. Candrea, I. Muşlea, Constantin Brăiloiu, Gh. Focșa, Ioan Velcea, T. Bănățeanu și alții.
Ioniță G. Andron, Țara Oașului, manuscris, p. 14, Colecția Ioniță G. Andron, Muzeul Județean Satu Mare.
Idem, p. 17.
Idem, p. 18.
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Prilog:

Gura ta miroase a pești,
Umerele-a flori domnești.”8
„O fată din Racșa s-a și plâns printr-o strigătură mamei sale care voia s-o mărite în

Nu mă da mamă-n Prilog,
Nici îi apă nici îi foc,
Lemne nu-s, moara-i departe,
Și toate le porți în spate.”9
Strigătură din Certeze
„Io la boi, mândra la oi,
Două dealuri între noi.
Două dealuri tare bune,
Tăt cu tufe și alune!” Inf. Deac Irina, 67 ani, 1991, Certeze, culegător: Czibere Eleonora10
„Io-s fată din Gherța Mică
N-am avere n-am nimnică
Numai mânuri frumușele
Ca să pot muncii cu ele.” Inf. Fechete Irina, culegător: Ioniță G. Andron11
Strigătură despre oșeni
„Cine-o pus Oașu-n deal,
Fost-o câne și tâlhar,
De-o vru fi om de-omenie,
L-ar fi făcut pe câmpie
Da oșenii, de când îs,
Tăt pă dealuri s-o întins
Și amaru-vieții-au plâns
Dealu-i a săracului
Șesu-al bocotanilor!” Inf. Gheorghe a Cionchi, 1992, Tur, Negrești Oaș, jud. Satu Mare
Culegător: Moldovan Nicoleta;12
Practici magico-ritualice
Bunavestire
„La Blagoveștenie se unge pragul cu fecale de porc și leuștean, să nu se apropie
săgetătorile (vrăjitorile) de animale. Nu le pot lua laptele.” Inf. Ciocan Cecilia, 58 ani, 1991,
Certeze, culegător: Czibere Eleonora13
Sânzienele
„Cu o seară înainte de Sânziene, cineva culegea flori de sânziene. Se făcea cununi pe
care a doua zi se duceau la cimitir (morților, de fudulie) sau le puneau pe casă. Cu ele se făcea
ceai cu care se vindecau bubele de pe la gură.
Cu cununi de sânziene se duc copiii la părinți, finii la nași etc.
Cununile de sânziene se puneau sub grindă sau se aruncau în holda de cânepă sau
mălai să crească cit sânzienele. Se mai puneau la cornițele boilor, că ei sânt sfinți pentru că au
răsuflat pe Isus când s-a născut.
Dacă tuna la Sânziene, se credea că va ploua 40 de zile. Și copiii poartă cununițe”. Inf.
8 Ibidem.
9 Idem, p. 19.
10 Text magnetofon nr. 017815, arhiva Institutului de Folclor Cluj Napoca.
11 Dosarul Țara Oașului, culegeri de informații, Colecția Ioniță G. Andron – Muzeul Județean Satu Mare, nr. inv.
35731.
12 fișa cu nr. 017731, arhiva Institutului de Folclor Cluj Napoca.
13 Text magnetofon nr. 017804, arhiva Institutului de Folclor Cluj Napoca.
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Ciocan Cecilia, 58 ani, 1991, Certeze, culegător: Czibere Eleonora14
Bocet
„Ce-i în lume mai amară
Ca și moartea-n primăvară.
Pe cântatul cucului,
Pe umbletu plugului
Scoală, soră, și te gată,
Că te-așteaptă caru-n poartă
De-oi muri primăvara,
Păsările m-ar cânta.
Și și-a bănui mândra.” Inf. Sas Vasile, 76 ani, 1991, Certeze, culegător: Czibere
Eleonora15
Oșenii - oameni mândri, harnici, aprigi care de-a lungul vremii s-au bucurat când a
fost vreme de bucurie, s-au întristat când a fost vreme de necaz, au ieșit din spațiul de confort
– muncind în țară și mai apoi în țări străine dar au rămas aceiași oamenii mândrii de locul
lor, de felul lor de-a fi. Țâpuritura și danțu, zongora și cetera, bocetu și hora i-a însoțit mereu,
toate au vorbit pentru oșeni și despre oșeni.
Locul oamenilor – casa, locuința, locuirea oșenească
Lucian Blaga spune: „fiecare individ își e gospodarul şi meseriașul, poetul şi cântărețul,
țăranul şi arhitectul”16, acest ţăran arhitect a folosit de-a lungul timpului ca materiale de
construcții: lemnul, piatra, pământul şi apoi cărămida nearsă (vaioagă) şi cea arsă, toate direct
proporțional cu resursele pe care le avea la îndemână.
„Arhitectura tradițională și traiul oșenilor odinioară
Până prin anul 1950 casele oșenești și gospodăriile lor anexe erau exclusiv din lemn,
foarte rar din chirpici, la fel cu cele aduse din Racșa și Bixad în anul 1964 și care se pot vedea
și astăzi la muzeul în aer liber din Negrești.
Case simple cu acoperișul țuguiat acoperite cu ferigi sau cu paie, unele monocelulare,
altele având două sau trei încăperi, acestea din urmă constituind tipul cel mai răspândit în
întreaga zonă. Cele trei încăperi erau respectiv se numeau: casa dinainte, tinda și cămara.
„Casa dinainte” era singura încăpere de locuit, în care stătea întreaga familie, oricât
era numeroasă și în care nu în puține cazuri trăiau alături trei generații. Avea două sau trei
geamuri cu vedere spre curte și spre grajd, iar în peretele din spate ”ferestruica”, de multe ori
cu un singur ochi de dimensiuni extrem de reduse, care, la unele case nici nu se deschidea
niciodată sticla fiind prinsă în perete.
Ușile erau dintr-o singură bucată de lemn sau cel mult din două, cu balamale și
închizătoare tot din lemn.
Mobilierul consta din măsuțe scunde din lemn fără nici un cui de fier, având părțile
laterale și picioarele stilizate. Lada cu spate ocupa locul de frunte între extrem de puținele piese
de mobilier. Singura etajeră din casă era „podișorul” din lemn, în formă dreptunghiulară,
uneori avea forma triunghiulară, numit „podișor de colț”. Blidele de lut se așezau pe „blidar”,
lingurele tot din lemn se așezau pe „lingurar”, care erau lucrate stilizat, cu figuri geometrice.
Într-un colț al casei era cuptorul de copt pâine pe vatra căruia ardea focul liber. Aici
se pregătea mâncarea mai ales mămăliga în nelipsitul ceaun. Fumul urca prin „știol” în podul
casei unde se răspândea și mocnea din lipsă de coș. În unele case era în acoperișul de paie o
singură „răsuflătoare” de obicei dintr-un trunchi de lemn scobit.
Mâncarea de bază era „tocana” adică mămăliga care se mânca cu lapte, cu brânză, cu
„moare de curechiu”, cu majun, iar uneori, mai rar, cu cărnați. Pâinea de toate zilele era cea de
14 Text magnetofon nr. 017805, arhiva Institutului de Folclor Cluj Napoca.
15 Text magnetofon nr. 017816, arhiva Institutului de Folclor Cluj Napoca.
16 Lucian Blaga, Cultura minoră şi cultura majoră, București, Ed. Humanitas, 1992, p. 80.
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„mălai” cu „madzăre/fasole”, „curechiu/varză” și cartofi.
Ca mâncare tradițională amintim sarmalele, „boacele” cu păsat făcute în oale de lut.
Posturi lungi impuse de biserică, săptămâni în șir, erau ținute cu strictețe de către
majoritatea absolută a oșenilor. Aceasta însemna ca 6-7 săptămâni să nu pună în gură nimic
„de dulce”: lapte și nici derivate de al lui, nici ouă, nici carne, iar peste an de asemenea zilele de
miercuri și vineri erau zile de post. Îmi aduc aminte că eram copil de câțiva anișori când am
fost cu părinții la o nuntă în vecini unde la „ospăț” ne-au ospătat cu fasole și cu varză „oloietă”,
fiind zi de vineri deci zi de post.
Am spus toate acestea pentru a înțelege cât mai bine câte ceva din trecutul acestor
oameni, pentru a avea niște termene de comparație între ceea-ce a fost arhitectura tradițională
oșenească și viața grea a oșenilor cu ceea-ce vedem că este în prezent.
Păcat că în noua arhitectură nu s-a ținut seama de elementele tradiționale, pentru a da
și noilor construcții - atât de numeroase în ultimii ani – un iz local, care ar fi ridicat pe trepte
mai înalte noua arhitectură din acest colț de țară.” 17
Toate aspectele ce țin de viața cotidiană, de ceea de familie și ceea din comunitate
au suferit modificării deosebite. Ocupațiile de bază s-au schimbat foarte mult, meseriile pe
care le practică acum oșenii presupun obținerea unor beneficii materiale-bani. Alimentația
tradițională s-a adaptat și ea noilor condiții de trai. Azi pâinea de mălai este prezentă la mesele
de sărbătoare, considerată fiind o delicatesă, bocele cu păsat și ciuperci sunt prezente în dieta
oșeanului contemporan, care nu postește neapărat, dar sigur ține un regim de viață sănătos,
vegetarian.
Perceperea şi organizarea spațiului interior, a cunoscut alături de arhitectura
vernaculară diferite etape de evoluție. Treptat se renunță la mobilierul tradițional și la obiectele
de uz casnic specific locului. Lumea este într-o continuă evoluție percepută uneori (văzută
din exterior) ca o involuție. Țara Oașului cunoscută și iubită de Ioniță G. Andron, alături de
oamenii ei a trecut prin modificări majore, păstrând și impunând însă câteva elemente ce
definesc și azi oamenii și Țara Oașului.

1. Grup de fete şi feciori lângă biserică, Racșa, aprilie 1937 (PT13)

17 Ioniță G. Andron, Țara Oașului, manuscris, pag. 26-28, Colecția Ioniță G. Andron, Muzeul Județean Satu Mare.
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3. Doi feciori din Cămărzana, 8 septembrie 1939 (PT 38)

2. Cocon din Moişeni la 18 ani, 15 august 1939 (PT 33)

4. Fetiţe din Bixad, septembrie 1939 (PT 39)

5. Gheorghea Florii, Racșa (PT 121)
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7. Tip de casă din Racșa, august 1939 (A 17)
6. Casa lui Dumitru Mihali din Moişeni, septembrie 1943 (A160)

8. Pe “grosul” casei, Racșa, august 1939 (A 19)

9. Racșa primăvara, 1944 (A 215)
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ARTĂ

SCURTĂ PREZENTARE A COLECȚIEI SECȚIEI DE ARTĂ A MUZEULUI
JUDEȚEAN SATU MARE
PARTEA A II-A
Irina Liuba HORVAT
Monica Denisa CĂRĂIAN
Abstract: This paper`s purpose is not a specialized, technique analise of the art collection, but
rather an approach to recover, with gratitude, to reunite the community, to regenerate by art and
to spread the valuable patrimony that can be found in the Art Museum, patrimony that places
the city of Satu Mare on the European cultural map. Also, is an hommage for all the artists that
can be found in collection, asserting the treasures and diversity that can be found in a small city
from the banks of Somes river.
Keywords: art collection, patrimony, county Museum Satu Mare, graphic, painting.
Dacă în prima parte a articolului a fost prezentat patrimoniul cultural al secţiei, în
special lucrările de pictură, în partea a doua a acestuia vor fi prezentate lucrările de grafică ale
respectivei secții.
Datorită numărului mare de artişti graficieni ai căror lucrări se află în colecţia secţiei
de artă vom încerca să prezentăm, în mod aleatoriu, doar o parte dintre aceştia.
În arta grafică, în afară de colecţia marelui grafician Erdős I. Pál (cu 74 de lucrări de
grafică), a marelui artist Aurel Popp (529 de lucrări de grafică, studii sau schiţe, planuri de
monumente), Litteczky Krausz Ilona (un număr de 175 de lucrări) ale căror lucrări merită să
fie prezentate pe larg într-un articol special dedicat acestora, îi amintim pe următorii maeştri:
Aurel Jiquidi, Mund Hugó, Victor Vasarely, Nicolae Apostol, Vasile Socoliuc, Vasile Kazar,
Marcel Chirnoagă, Ion Dan Erceanu, Hildegard Kremper–Fackner, Theodor Pallady, Elena
Aflori, Baász Imre, Ioan Cott, Damadian Cik (Hacik), Marius Butunoiu, Vasile Dobrian,
Ion Pacea, Kazinczy Gabriel, Micoş Fred, Gabriela Pătulea–Drăguţ, Cseh Gustav (Cseh
Gusztáv), Petrovici Ioan, Nicolae Săftoiu, Feszt Ladislau (Feszt László), Alexandru Traian
Filip, Napoleon Zamfir, Corina Beiu–Angheluţă, Andrei Both, Daniela Oraviţanu (numele
purtat anterior, Beloescu), Alexandru Cristea, Wanda Mihuleac, Maria Dinulescu, Emilia
Dumitrescu, Tia Emestina Peltz, Cornelia Daneţ Demetrescu, Suzana Fântânariu, Ileana
Micodin, Ion Nicodim, Tatz Kálmán, Tiberiu Nicorescu, Kaspar Teutsch, Mihail Gion, Johann
(Ioan) Untch, Călin Alupi, Constantin Baciu, Iosif Constantin, Maria Dumbravă, Damian
Petrescu, Deák Ferenc (Francisc), Dan Hatmanu, Tatiana Mitcov, Mihai Micu, Horia Doru
Mureşanu, Ştefan Popa, Mariana Popa, Alea Jalea Popa, Dana Schobel Roman, Maria Tamaş,
Maria Tălăpănescu, Gheorghe (Ivancenco) Ivancenko, Silvia Cambir, Anamaria Smigelschi,
Nicolae Brana, Ion Donca, Mircia Dumitrescu, Hortensia Masichievici Mișu, Virginia Baz
Baroiu, Balázs Péter, Marcel Breilean, Denisa Maşek (Ionescu), Ion Moraru, Molnár László
Satu Mare - Studii și Comunicări, nr. XXXVI/II, 2020, p. 331-357
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József, Sorin Dumitrescu, Clara Cantemir, Adrian Dumitrache, Nicolae Polidor, Botár Edit,
Georgeta Boruzs, Constantin Radinschi, Constantin Găvenea, Ileana Dăscălescu, George
Leolea, Flondor Constantin, Drocsay Imre, Octav Grigorescu, Grigore Vasile, Coriolan Hora,
Bardócz Lajos etc.
În colecţia secţiei de artă, există un număr mare de lucrări de grafică a artiştilor
sătmăreni: Muhi Sándor, Aurel Cordea (care s-a remarcat şi ca pictor), Ovidiu
Vlădăreanu, László Paulovics (Vasile Paulovics), Ştefan Gnandt, Szilágyi Béla, Magyar F.
Attila, Silvia Timiş, Vígh István, Valer Sasu, Leonard Lupu, Maria Olteanu, Paul Liviu, Petkes
József, Veres Wermescher Erika, Szántó András, Balogh Lajos, Victor Anghiuş, Bogáti Sándor,
Major Ildikó, Moldvay Katalin, Munteanu Eugen, Olajos Béla, Cristina Gloria Oprişa (cărora
le va fi dedicat un articol în următorul volum Studii şi comunicări, editat de MJSM).
De această dată, în articol, în mod incidental, vom prezenta lucrări aflate în colecţia
noastră, fără să ne propunem să facem o analiză specializată, tehnicistă, a colecției secției de
artă a Muzeului Județean Satu Mare şi anume:
Pictorul şi graficianul Aurel Jiquidi (1896-1962), prin calităţile extraordinare de
desenator îşi modelează cu atenţie personajele, care transmit starea autorului. Are în colecţia
secţiei, trei lucrări inspirate din realităţile sociale ale primei jumătăţi a secolului al XX-lea:
Arhivarul şi Medicul și pacientul, precum şi lucrarea tip caricatură Șeful de poliție, unde se
observă o consistenţă specifică atmosferei acelei perioade.

Victor Vasarely (1906-1997)1, unul din principalii exponenţi ai curentului popart. Opera artistului imprimă sentimentul mişcării şi al îndepărtării, care problematizează
vizibilitatea energiei mişcării în formă. Exemplu este seria de lucrări de acest gen aflate în
colecţia secţiei: Zebră 1,2,3; Modul 1, Modul 2, Modul 3, Zebră de sticlă, Şah alb-negru, Şah
galben, Tigri, Clovn; ciclul Vega –1,2,3 (în total 15 lucrări).
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Vasarely. Andrei Medinski, Doina Antoniuc, Violeta Zonte, Ioan Szekernyeş,
Andreea Foanene, Adrian Ioniţă, Tradiţie şi postmodernism. 200 de ani de artă plastic în Banat – ediţia a II-a, revăzută
şi revizuită, Ed. Graphite, 2012, p. 49.
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Constantin Flondor (1936 - )2, unul dintre cei mai importanţi artişti contemporani
români, co-fondatorul grupului 1 1 1 (Ştefan Bertalan, Roman Cotoşman, Constantin
Flondor), al grupului Sigma (Ştefan Bertalan, Florin Codreanu, Constantin Flondor, Elisei
Rusu, Doru Tulcan etc) și fondator al grupării Prolog (Paul Gherasim, Horia Bernea,
Constantin Flondor, Ion Grigorescu, Matei Lăzărescu, Christian Paraschiv, Horea Paştina şi
Mihai Sârbulescu)3, are în colecţia secţiei o lucrare: Studiu pentru însumi.

Nicolae Apostol (1939-), pictor , grafician, se numără printre reprezentanţii de seamă
ai artiştilor plastici contemporani, este prezent în patrimoniul secţiei cu o lucrare grafică
Portret de bătrână.

2 Constantin Prut, Dicţionar de artă modernă, Ed. Albartos, București, 1982, p. 148.
3 https://artavizuala21.wordpress.com/2014/04/13/interviu-cu-constantin-flondor-toata-viata-mea-a-fost-o-lectiede-pictura/.
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Graficiana Hildegard Kremper-Fackner (1933 - 2004), pictoriţă şi graficiană,
avându-i ca profesori de grafică pe Vasile Kazar şi Fred Micoş, este cunoscută prin tehnici
care au dat naştere la noi cicluri în desenele de pastel, cărbune , precum în acuarelă, guaşă şi
tempera. Are în patromoniul nostru o singură lucrare: Din ciclul arheologia vorbeşte.

Theodor Pallady (1871-1956), unul din cei mai prestigioşi artişti moderni, ai cărui
lucrări prin cromatică şi perspectivă asigură continuitatea şi unitatea imaginii4, este prezent
în colecţia secţiei de artă cu o lucrare de grafică: Femeie în fotoliu.

4 Constantin Prut, op.cit, p. 149.
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Ion Pacea (1924-1999), considerat ca unul dintre cei mai mari colorişti ai picturii
moderne, a cărui reprezentări plastice traduc ipostaze sufleteşti şi transmit o senzaţie de
autenticitate5 are în colecţia secţiei, lucrarea Marina cu cer negru.
În patrimoniul secţiei, se regăsesc şi lucrări realizate de: Lucian Cociuba, Vasile Kazar,
care, în calitate de profesor la Institutul de arte Plastice ”Nicolae Grigorescu”, Bucureşti, va
influenţa un număr mare de artişti, ca, de exemplu, pe Vasile Socoliuc, Marcel Chirnoagă,
Wanda Mihuleac.

Lucian Cociuba (1947-) – grafician, profesor, ilustrator de carte. Marea pasiune a
artistului este grafica de şevalet. A creat o operă originală de mare fineţe, cu lucrări unde
suprapune cu măiestrie peste planul concretului, planul mai îndepărtat al imaginarului6.
Lucrarea Anotimpul unui vis, redată mai jos, este un exemplu elocvent al creaţiei marelui
grafician. În patrimoniul secţiei există 15 lucrări de grafică ale artistului.
5 Ion Pacea, Viaţa nouă impune un conţinut nou operelor noastre, în "Arta plastică", nr. 5, 1965, p. 218.
6 https://ro.wikipedia.org/wiki/Lucian_Cociuba.
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Graficianul-gravor Vasile Kazar (1913-1998)7, în majoritatea desenelor sale exprimă
teme inspirate atât din viaţa socială şi din obiceiuri, cât şi din peisajele Maramureşului. Arta
artistului evoluează spre sinteză, păstrând un desen activ, cu atmosferă de suprarealism, de
mitologic. Lucrările artistului sunt: Ţăranul cu coasa (creion pe hârtie) şi Unicornul (tuş pe
hârtie).

Ion Dan Erceanu (1943-)8, renumit grafician, ilustrator, a contribuit la câștigarea
autonomiei desenului ca mijloc de expresie de sine stătător, aducând inovații spectaculoase
artei gravurii în spațiul românesc. Prin calităţile extraordinare de desenator îşi modelează cu
atenţie personajele. Lucrările acestuia, transmit starea personajelor, sunt pline de expresie,
introducându-ne într-un univers real al primei jumătăţi a secolului al XX-lea. Are o singură
lucrare în tehnica aquaforte - Muşchetari.
7 Brăduţ Covaliu, Vasile Kazar, în "Arta plastică", anul IX, nr. 6, 1962, p. 14.
8 http://artindex.ro/2012/05/16/erceanu-ion-dan.
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Wanda Mihuleac (1946-), artist plastic şi editor, a cărei operă pluridisciplinară
îmbină tehnicile tradiționale – desen, pictură, gravură – cu noile tehnologii și modalități de
expresie – instalații, video și creații digitale – în performanțe poetice9, are în colecţia noastră
două lucrări: Proiect ecologic şi Urme în istorie.
În perioada Războiului Rece, printre alte forme de luptă, un rol important l-au
avut desenul satiric şi caricatura. În acei ani, s-au afirmat cu vigoare o adevărată pleiadă de
caricaturişti, ai căror lucrări au fost mult apreciate: Iosif Ross, Mihail Gion, Nicolae Corneliu,
Albert Poch, Benedict Gânescu etc., fiecare dintre aceştia practicând, bineînţeles, şi alte genuri
de grafică10.

Mihail Gion (1912- 1993), artistul care şi-a păstrat eleganţa liniei grafice, precum şi
distincţia comportamentală şi umană, fiind adeptul unei linii lejere, spontane, cu focalizarea
mesajului în expresivitatea gestuală sau fizionomică a personajelor11, este prezent în colecţia
secţiei cu o singură lucrare: La fotograf.

9 https://www.icr.ro/pagini/europalia-wanda-mihuleac-exploreaza-relatia-dintre-imagine-si-text-in-expozitia
-101-livres-ardoises.
10 Vasile Florea, Artă românească de la origini până în prezent, Ed. Litera, Bucureşti, 2000, p. 756.
11 Marina Vanci, Mihail Gion, în "Arta plastică", anul X, nr. 2, 1963, p. 104.

337

Irina Liuba Horvat - Monica Denisa Cărăian

Artistul Ştefan Popa-Popas (Popa’s) (1955-), figurează în Guiness Book ca cel mai
rapid caricaturist din lume, fiind cunoscut şi apreciat de cele mai mari personalităţi ale lumii,
şi care, de 18 ani, este caricaturistul oficial al Summiturilor NATO, are în patrimoniul secţiei
doar o singură lucrare de linogravură: Rod.

Damadian Cik (Hacik) (1919-1983), numele artistului a strălucit sub aura
graficianului satiric şi s-a remarcat între iubitorii de artă printr-o suită de desene de un lirism
cuceritor, reprezentând imagini ale vechiului București. Cele 5 lucrări ale artistului: Piaţa
Moşilor, Pasajul din P-ţa Şelari, Clopotniţa, Sf. Silvestru, Casa Lipatti, Calea Moşilor, care
prezintă imaginea Bucureștiului au atât o valoare artistică, cât și una istorică.
Dintre graficienii renumiţi, care s-au identificat, încă din momentul debutului, cu
direcţiile cele mai moderne din arta universală de azi, prin implicarea lor în evenimentele
economico-sociale şi politice, îi amintim pe: Constantin Baciu, Cornelia Daneţ Demetrescu,
Ala Jalea Popa, Hortensia Masichievici Mişu, Napoleon Zamfir, Ioan Untch etc. Unii dintre
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aceştia au părăsit grafica pentru a se consacra picturii şi sculpturii, alţii, practicând în paralel
aceste arte, au pus accentul pe grafică. Îi amintim aici pe Hortenisa Masichievici Mişu, Marcel
Chirnoagă.

Constantin Baciu (1930-2005), artist original în tot ce a făcut, cu desene care au
tendinţa de a dezvolta grafic un text poetic, cu imagini pline de visare care parcă plutesc prin
timp şi spaţiu12, are în colecţia secţiei trei lucrări: Festivă, Zootehnist și Artişti amatori.

Grafician, gravor, desenator, pictor şi ilustrator român Cornelia Daneţ Demetrescu
(1929-2015), eleva lui Kazar Vasile şi vecină cu acesta, înconjurată mereu de colegii de breaslă,
Napoleon Zamfir, Benedict Gănescu, are în colecţia noastră o singură lucrare: Dimineaţa.

12 Corina Beiu – Angheluţă, Creaţia tinerilor artişti, în "Arta Plastică", anul X, 1963, p. 519.
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Hortensia Masichievici Mişu (1917-2010), grafician de esenţă pură, care a reuşit
o simbioză de stiluri şi tehnici diferite în domeniul artelor plastice româneşti13, are în
patrimoniul secţiei lucrarea Privire.

Ala Jalea Popa (1926 - 2017), eminentă doamnă a școlii românești de gravură, ale
cărei lucrări, „ ...fac trimitere către imagini descrise cu minuţiozitate”14 are în colecţia noastră
o singură lucrare de gravură: Peisaj cu mere.

13 Ilie Luceac, O pagină de istorie a Bucovinei: amintirile scriitorului Partenie Masichievici, Caietele de la Putna. Etica
Memoriei, Ed. Nicodim Caligraful, 2016, p. 110.
14 https://www.telegrafonline.ro/fiica-lui-ion-jalea-a-donat-derventului-lucrarile-proprii.
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Artist complex, graficianul, pictorul, sculptorul Marcel Chirnoagă (1930-2008),
considerat unul dintre cei mai importanţi artişti români de la sfârşitul secolului al XX-lea,
cu o operă care cuprinde peste 3000 de lucrări, îndeosebi, desene, gravuri15, are în colecţia
noastră o singură lucrare de gravură: Belşug.

În patrimoniul secţiei, sunt prezenţi graficieni care evoluează pe coordonatele stilistice
ale constructivismului, unde elementul raţional în construirea imaginii este definitoriu,
îi avem în vedere printre alţii, pe Ileana Micodin (1929-2005), pentru care fantezia şi
rigoarea îşi dispută la egalitate teritoriul şi pe Ladislau Feszt (Feszt László). Din punct de
vedere tematic, spaţiul evocat sau sugerat de aceşti artişti este cu precădere cel al industriei,
şantierelor, iconografic, opera lor aflându-se sub semnul revoluţiei industriale16.

15 Vasile Radu, O lectură hermeneutică a gravurii, Artă românească. Artă Europeană, Ed. Muzeului Ţării Crişurilor,
Oradea, 2002, p. 402.
16 Vasile Florea, op.cit., p. 760.
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Colecţia secţiei de artă posedă lucrări ai unor graficieni, care zugrăvesc realităţile
actuale într-un limbaj redevabil tradiţiei, acordând un mare rol metaforei plastice ca verigă
esenţială în realizarea transfigurării poetice a realului: Ioan Cott, Vasile Socoliuc etc.
Graficianul Ioan Cott (1934-2005) este prezent în colecţia secţiei cu lucrarea
Crişan, caracterizată printr-o coerenţă remarcabilă a compoziţiei, unde vegetalul dobândește
prestanță umană. Compoziţia, deşi bogată, aproape încărcată, este strâns închegată, iar
elementele acesteia se articulează într-un montaj de efect decorativ17.

Gabriela Pătulea–Drăguţ (1935-2007), artista care operează pe două nivele: narativ
şi decorativ, a cărei tablouri sunt o aglomerare de forme figurale sau abstracte care atestă
seriozitate faţă de actul creator18, are două lucrări de acest gen în colecţia secţiei de artă: Pe
coastă (Poeniţa ţintirimului) şi Poiana Ruscă.
17 Catalog de expoziţie: Trei artişti plastici arădeni contemporani. Sever Frenţiu, Ioan Cott, Ionel Munteanu, Arad,
1973, p. 8.
18 Vasile Florea, op.cit., p. 695.
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În colecţia secţiei, avem lucrări ai artiştilor care au lucrat în tehnică mixtă:

Vasile Dobrian (1912-1999), grafician în concepţia compoziţională, în tratarea
formelor şi dispunerea planurilor19, are în patrimoniul secţiei un număr de 2 lucrări: Trecut
şi Prezent şi Ogorul.

Graficianul Gabriel Kazinczy (1942-), pentru care „arta obiectuală” se apropie mai
mult de sculptură20, este prezent în patrimoniul secţiei cu o singură lucrare şi anume: Odă
ostașilor independenți I.
19 Clarette Wachtel, Vasile Dobrian, în "Arta plastică", anul X , nr. 5, 1964, p. 258.
20 Andrei Medinski, Doina Antoniuc...., op.cit., p. 49.
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Tia Ernestina Peltz (1923-1999), graficiana, pictoriţa, scriitoarea română de religie
mozaică21, care în lucrările sale, cu linie egală, fermă şi sinuoasă, urmăreşte expresia şi nu
identitatea personajelor22, are în colecţia noastră două lucrări: Portret III şi Fotografie veche.

Un reprezentant care şi-a făcut debutul în perioada postbelică, aderând la curentele
moderne23 este Dan Hatmanu (1926-2018). Artistul a abordat mai multe genuri artistice, de
la peisaj, portret, autoportret, natură statică, realizate în diferite tehnici. Artistul care afirma
despre sine că: ”... Sunt împotriva oricărei forme de conformism.....”24, are în colecţia noastră
o singură lucare: Râpa.
21 https://ro.wikipedia.org/wiki/Tia_Peltz.
22 http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Tia_Peltz.
23 Vasile Florea, op.cit., p. 748.
24 http://www.gazetademaramures.ro/dan-hatmanu-in-memoriam-expozitia-de-pictura-grafica-si-structuri-spatiale-din-colectia-muzeului-de-arta-iasi.

344

SCURTĂ PREZENTARE A COLECȚIEI SECȚIEI DE ARTĂ A MUZEULUI JUDEȚEAN ...

Din rândul pleiadei de artişti cu o bogată activitate de ilustratori şi graficieni, în
colecţia noastră se regăsesc lucrări ai artiştilor: Ion Donca (ilustraţii la Scrisori din închisoare
de Antonio Gramski)25, Mircia Dumitrescu, Vasile Socoliuc, Feszt Ladislau (Feszt László),
Petrescu Damian.
Maestrul în grafică Feszt Ladislau (Feszt László) (1930-2013), care a ilustrat peste
200 cărţi şi manuale, fiind realizatorul unei linii grafice sensibile, de înalt nivel tehnic, corelat
cu tendințele actuale, adaptând procedeul colografiei, fiind, astfel, primul din țară care a
aplicat acest nou procedeu tehnic care îmbină colajul și serigrafia26, are în colecţia noastră o
lucrare: Omagiu partidului.

Graficianul Damian Petrescu (1937-), care a făcut din şapte cărţi ale poetului
Theodor Răpan autentice albume de artă, prin operele grafice care însoţesc poemele, are în
colecţia noastră două lucrări: Cariatide şi Deal.

25 Vasile Florea, op.cit., p. 761.
26 https://artavizuala21.wordpress.com/tag/feszt-laszlo/.
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Dana Schobel Roman (1952-2002), grafician de elită, ilustrator de carte şi om de
televiziune, lucrările căreia au devenit un reper în grafica românească, are în colecţia noastră
o singură lucrare: Belșug.

Vasile Socoliuc (1937-2008), ilustrator consacrat, pioner al graficii contemporane
româneşti cunoscut pentru activitatea sa în domeniul graficii de şevalet, al ilustraţiei de carte
şi al afişului. Artist cu lucrări care afirmă o autenticitate a formelor, o lume a contrastelor, cu
teme inspirate atât din viaţa socială şi din obiceiuri, cât şi din peisajele maramureşene, are în
colecţia secţiei o singură lucrare: Evocare.
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Dintre artiştii care şi-au pus accentul pe xilorgavură, gravură, linogravură, îi amintim pe:
Mircia Dumitrescu (1941-), grafician, pictor și sculptor român, un artist profund, plin
de forţă şi energie ce a îndrumat generaţii întregi de artişti, un titan al gravurii, este prezent în
colecţia noastră cu două lucrări în tehnică mixtă: Numismatica B şi Numismatica C.

Alexandru Traian Filip (1955-1993), un extraordinar artist român, un grafician şi
gravor de mare anvergură27, stabilit în SUA înainte de 1989 şi a cărui lucrări au fost mereu
cenzurate, are în colecţia noastră o lucrare: Burebista.

27 Marius Tiţa, Pledoarie pentru gravură, în ”Bursa”, 18 noiembrie, 2011.
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Micoş Fred (1908-1995), unul dintre promotorii graficii, în special al gravurii şi al
ilustraţiei de carte, crează remarcabile interpretări prin imagini28. Ceea ce caracterizează opera
lui Fred Micoş sunt acurateţea meşteşugului şi gingăşia de sentiment29 cu care şi-a realizat
lucrările de xilogravură. În colecţia secţiei, avem două lucrări: una de xilogravură: Victoria
unirii, iar alta, de gravură Ziua recoltei.

Cseh Gustav (Cseh Gusztáv) (1934-1985), grafician român de origine maghiară,
care a lucrat în tehnica linogravurii şi graficii de şevalet, are în colecţia secţiei o singură
lucrare: Vis.
28 "Arta plastică", nr. 7, 1965, p. 384.
29 Vasile Florea, op.cit., p. 755.
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Baász Imre (1941-1991), artist plastic, grafician, discipolul lui Feszt László, are în
colecţia secţiei o singură lucrare de xilogravură: Chemare la luptă.

Mund Hugó (1892-1961), artist conectat la curentele înnoitoare din arta primelor
decenii ale secolului al XX-lea prin frecventarea coloniei artistice de la Baia Mare30, alături de
alţi artişti, cum ar fi Klein József, Gallas Nándor, Tihanyi Lajos, Perlrott Csaba Vilmos, este
prezent în colecţia noastră cu o singură lucrare: Spre fabrică.

30 ”Tribuna”, nr. 102, Revistă de cultură, Serie nouă, anul V, 1-15, decembrie, 2006, p. 3.
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Corina Beiu–Angheluţă (1919-2009), artista care afirma că nu şi-a organizat prea
multe expoziţii personale ci doar atunci când era sigură că aduce ceva în plus, ceva mai valoros
în faţa publicului, are o singură lucrare de gravură color Homo Faber, în colecţia secţiei de
artă.

Nicolae Săftoiu (1935-2017), graficianul de la Stoenești care a desenat bancnotele
României, are în colecţia secţiei o singură lucrare, Flamuri.
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Tiberiu Nicorescu (1927-1995) a creat o marcă stilistică uşor de recunoscut, definită
printr-o geometrie timidă, cu linii cât să cuprindă un contur insinuant, cu personaje schiţate
evaziv, pierdute într-o atmosferă eterică. Artistul a excelat şi în arta gravurii, în 1978, împreună
cu gravorii Marcel Chirnoagă şi George Leolea a înfiinţat un muzeu al gravurii în cadrul
Muzeului de Artă din Tulcea31. În colecţia secţiei, are trei lucrări: Peisaj fantastic, Madrigal,
Ceremonia (gravură).

Daniela Orăviţanu (1951-) (nume purtat între anii 1976 şi 2001: Beloescu)32.
Lucrarea cu suprapuneri ale unor imagini ce se succed pe aceeaşi suprafaţă Aspecte dintr-o
gospodarie țărănească, aflată în patrimoniul secţiei de artă, este specifică stilului artistei din
31 Catalogul expoziţiei retrospective, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea, 2006.
32 http://uapt.cjtimis.ro/membri/doravitanu/doravitanu.
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perioada anilor `80, atunci când artista era în căutarea propriei sale identităţii artistice.

Maria Tamaș (1948-), grafician şi pictor, se remarcă în gravură prin tehnicile utilizate,
aducând „clasicul” în actualitate, iar în acvaforte, realizează peisaje cu pământ casetat,
parcelat, o imagine a unui pământ geometrizat33, exemplu fiind şi lucrarea de gravură Peisaj
încremenit, aflată în colecţia secţiei.

Anamaria Smigelschi (1938-), artista care s-a delectat cu toate tehnicile de artă
grafică: grafică de şevalet, gravură, grafică publicitară şi afiş, grafică de carte, acuarelă,
paginaţie artistică de reviste, emisiuni de televiziune, are în colecţia noastră trei lucrări: Felix
Cleo Clemens, Cherchez le Chasszeur și Hidroamelioraţii.
33 https://ro.wikipedia.org/wiki/Maria_Tamas.
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Importanţi artişti români care au ales ca mod de exprimare plastic şi acuarela sunt:
Constantin Găvenea (1911-1994) este unul dintre clasicii acuarelei româneşti. Un
răsărit de soare, un ochi de apă sau un mal de Dunăre, o barcă, un colţ din Tulcea, iată opera
sa, inconfundabilă, inimitabilă, amplă şi atât de complexă34. Este prezent în colecţia noastră
cu lucrarea „Înserare la Tulcea”, fascinant univers de contururi şi culoare.

Cunoscut acuarelist Constantin Radinschi (1889-1990), în acuarelele sale prin
tehnici personale atribuie noi valenţe expresive, ce contribuie la crearea unei texturi preţioase
şi fluide35, este prezent în colecţia noastră cu lucrarea La margine de pădure iarna.

34 https://tulcealibrary.ro/wp-content/uploads/2017/02/Gavenea.pdf.
35 Andrei Pintilie, Jurnalul galeriilor, în "Arta", anul XXIX, nr. 10 - 11, 1982, p. 79.
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Silvia Cambir (1924-2007)36, pictor, portretist şi ilustrator de carte, care, în funcţie
de taberele de creaţie la care participa, se exprima în diferite tehnici artistice, în artă fiind
cunoscută ca acuarelistă, are două lucrări de acuarelă, în colecţia noastră: Strada Lipscani şi
Târgoviște.

Botár Edit (1930-2014), artist decorator şi scenograf român de origine maghiară,
cunoscută publicului în calitate de acuarelistă, specializată în peisaje de iarnă37, cu o tehnică
specifică, care continuă să ne propună inocenţa albului orbitor al cartonului, are o lucrare de
gen, în patrimoniul secţiei şi anume: Iarna.

36 http://artindex.ro/2012/11/07/cambir-silvia/.
37 Ilie Călin, Trei artiste, în ”Adevărul în libertate”, anul II, nr. 236, 30 octombrie 1990, p. 3.
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Acuarelistul Ion Moraru (1950-) nume reprezentativ al artelor contemporane
româneşti, care dovedeşte calităţile unui excelent grafician, cu un limbaj plastic individual şi
sigur, abordând toate tehnicile graficii38, este prezent în patrimoniul secţiei cu două lucrări:
Primăvară şi Masca.

Cunoscută ca o excelentă practiciană a tehnicii acuarelei şi ca artistă de o particulară
consecvenţă şi putere de muncă39 Virginia Baz Baroiu (1932-), are în colecţia noastră două
lucrări: Oraș nou și Oraș însorit.

38 https://www.moldpres.md/news/2020/04/22/20003378.
39 https://uapt.cjtimis.ro/membri/vbazbaroiu/vbazbaroiu.
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Octav Grigorescu (1933-1987), frenetic ca tip imaginativ, autoritar pe desen şi
culoare, inventiv în planul formei cu scene învăluite de mister, cu lucrări care au puterea de a
emoţiona şi a sugera o relicvă40, are în colecţia secţiei o lucrare de grafică: Joc.

Iulia Hălăucescu (1924 – 2007), a cărei acuarele izbutesc să trezească în privitor
sentimentul vastităţii spaţiale al patosului constructiv al omului nou, cu lucrări care prezintă
monumentalitate, dinamism şi vervă41, este prezentă în patrimoniul secţiei cu o singură
lucrare: Prima ninsoare pe Ceahlău.

40 Vasile Florea, op.cit., pp. 707-708.
41 Olga Buşneag, Omagiul ediorial, în "Artă plastică", nr. 5, 1964, p. 256.
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Lucrarea nu își propune o analiză specializată, tehnicistă, a colecției secției de artă
a Muzeului Județean Satu Mare, ci reprezintă, mai degrabă, un demers de recuperare, cu
recunoștință, de unire a comunității, de regenerare prin artă și popularizare a valorosului
patrimoniu deținut de această instituție, patrimoniu care poziționează orașul Satu Mare pe
harta elitei culturale a Europei. De asemenea, lucrarea reprezintă un omagiu adus artiștilor
prezenți în colecție, evidențiind, totodată, bogăția și diversitatea prezente într-un mic oraș de
pe malul râului Someș.
Irina Liuba Horvat
Muzeul Județean Satu Mare, RO
hrtvira@mail.ru
Monica Denisa Cărăian
Muzeul Județean Satu Mare, RO
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Abstract: (To limn the unseen) The artistic representation of the invisible is one of the greatest
plastic escapades of humanity, as the belief in the invisible marks of our existence from the
beginning. Through the incarnation of God in the artistic image, art reaches revelation and
becomes an indisputable proof of man’s need to create a material basis on which to base his faith.
Looked from this point of view, the history of the image of God takes on, to a certain extent, the
character of a route.
Keywords: christianity, contemporary art, egyptian art, Bible, painting, unbelief, ladder, virtue,
image, icon.
În dorința de a-L reprezenta pe Dumnezeu, creştinismul s-a trezit complice, aproape
fără să-şi dea seama, în cel mai vast experiment artistic al istoriei lumii. Programul canonic
al acestei reprezentări vizuale creştine s-a creat dintr-un melanj de arte antice şi idei creştine.
Acest proiect a fost ”grăuntele de nisip în jurul căruia s-a dezvoltat arta occidentală, asemenea
unei perle, prin adunarea treptată a unor straturi succesive de-a lungul secolelor1.”
Ultimele adaosuri ale acestei evoluţii au fost arta modernă, urmând apoi cea
contemporană, iar traseul continuă…
Omul a devenit conştient de sine atunci când a descoperit, în mediul natural, elemente
identice sau asemănătoare cu chipul său, le-a acordat atenţia cuvenită, pentru că începuse să
le considere ca aparţinând speciei pe care o reprezenta în ansamblul lumii vii.
La vechile popoare, divinitățile reprezentând forțele naturii erau înfățișate în principal
printr-un cuplu divin, care lega zeul cerului și al fertilității de zeița mamă a pământului, acesta
fiind așadar un leitmotiv al mitologiei universale. Fie că e vorba de mitologia summeriană, de
sărbătorile feniciene ce aveau legătură cu chinurile, moartea și învierea sau de miturile Hadad
și Iștar la hitiți care se îndepărtează de omenire prin moarte, se pregătea ce avea să devină
„religiile de mistere”.
Tema mistică a ispășirii umane prin acțiunea supranaturală salvatoare a unui „factor
mântuitor” are, așadar, o istorie proprie, mult anterioară religiei creștine. Istoria păcatului
originar promite și o înviere mistică precum și o unire deplină cu divinitatea pentru care cei
neinițiați primesc anumite norme de viață propunânduli-se o luptă dureroasă pe care sufletul
trebuie să o parcurgă spre dobândirea mântuirii.
Miile de morminte cu inscripții și picturi descoperite pe valea Nilului ne demonstrează
că învierea era atât pentru spirit cât și pentru trup.
Osiris devenit mai apoi Serapis, devine acela care la învierea lui adună preoții la
mormânt, iar aceștia împreună cu credincioșii rostesc: ”Îndrăzniți, inițiați ai zeului mântuit,
1 http://www.uad.ro/Public/Docs/05%20PROGRAME%20DE%20STUDII/03%20Doctorat/Rezumate%20romana/
Scripor%20Liviu%20rezumat%20ro.pdf.
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căci și vouă din chinuri ieși-vă-va mîntuire”2.

Foto 1. Tutankamon îmbrățișează pe Osiris

În secolele II-IV e.n. osirianismul are de dus o luptă aspră cu creștinismul în urma
căreia se stinge, dar exercitându-și influențele asupra religiei și artei creștine.
Zeița egipteană Isis Pelagia va fi introdusă în creștinism și transformată în cuvioasa
Pelaghia. Hagiografia Sfintei Ecaterina și a Sfântului Onufrie explică modificarea creștină din
miturile egiptene. Madona cu pruncul Iisus în brațe aduce foarte mult cu Isis cu Horus în
brațe.

Foto 2. Isis cu Horus în brațe

Foto 3. Madona cu pruncul

În mormintele egiptene s-au descoperit inscripții în care Osiris este rugat să dea
morților ”apă rece”, la fel, în inscripțiile mormintelor creștine, lui Hristos I se cere să dea
răcoare sufletelor creștinilor răposați și anume ”refrigerii sedes” (loc de răcoare) care este cerut
de biserica romano-catolică și toate acestea sub influența obiceiurilor egiptene.
Principiul învierii din morți este legat în substanță de observarea seminței, care cade,
moare, putrezește și apoi reapare la viață sub formă nouă, imagine care a servit chiar și la
reprezentarea artistică a legăturii dintre viață și moarte.
2 Paul Bălă, Octavian Chețan, Mitul creștin, Ed. Enciclopedică Română, București, 1972, p. 52.
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Foto 4. Cristina Busuioc, ”Sămânța care cade”, acrilic pe pânză, 2020

În scrierile din Noul Testament nu apar portretizări ale lui Iisus dar, după ce imaginea
lui a fost transpusă plastic în simboluri cum ar fi mielul, peștele, vița de vie, porumbelul,
prin diferite forme de crucifix sau monograme ale numelui său, arta creștină s-a distanțat de
interdicția iudaică de reprezentare prin imagine. Au apărut astfel primele portrete ale lui Iisus,
mai ales în frescele de la Dura Europos din Siria, nu departe de malul Eufratului. În imaginile
timpurii, Iisus este reprezentat ca un tânăr fără barbă, în tunică scurtă și sandale, sub influența
modelelor antice.

Foto 5. Fresca de la Sinagoga-Dura Europos din Siria

După Consiliul de la Niceea (325) când s-a stabilit indivizibilitatea în esență între
Tată, Fiu și Spirit Sfânt, Iisus apare cu veșmânt lung, cu părul lung cu barbă, având nimb și
reprezentat ca Învățător.
Iisus este înfăţişat triumfător, viu, cu ochii deschişi, cu trupul drept, îmbrăcat în
purpură, de exemplu în secolul al IV-lea pe capul unui relicvar de la Vatican. Această
reprezentare a fost prezentă în arta apuseană până în a doua jumătate a secolului al Vl-lea. Însă
multă vreme artiştii n-au îndrăznit să-L arate pe Hristos suferind pe Cruce, ci pe Dumnezeu
care s-a mântuit prin jertfa Sa de bunăvoie. Se spune că reprezentările Răstignirii trebuie să-şi
aibă originea într-un timp foarte îndepărtat, dacă ne gândim la forma păgână a grafitelor de
la Palatin (începutul secolului al III-lea) şi mai ales a gemelor încrustate cu chipul lui Hristos
pe Cruce (secolul al II-lea şi al III-lea). Spre sfârşitul secolului al IV-lea, Prudentius, descriind
într-un poem picturile murale ale unei Biserici, vorbeşte despre o scenă a Răstignirii3. Găsim
3 https://www.crestinortodox.ro/religie/mesajul-suferintei-icoana-rastignirii-151280.html.
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la British Museum o compoziţie bine dezvoltată a Răstignirii, pe un os de fildeş, din secolul
al V-lea, iar în secolul următor o regăsim pe uşa din lemn de chiparos a Bisericii Santa Sabina
din Roma.

Foto 6 . Casetă reprezentând Răstignirea, British Museum

Arta gotică aduce o transformare a reprezentării artistice a lui Iisus. În goticul german
târziu, pe portalul vestic al Domului din Ulm, H. Multscher, în 1429 reprezintă un Iisus în
picioare arătându-și rănile, transformându-L în ”omul durerilor”4. Reprezentarea Mariei
care-și plânge fiul răstignit avea la început o tentă răscolitoare, ea ține pe genunchi trupul
schingiuit iar atenția privitorului cade pe expresia răvășită a acesteia. Renașterea italiană va
ajunge să redea o tristețe mai profundă dar stăpânită a Mariei.
Evenimente din viața lui Iisus devin acum reprezentări plastice în cicluri sau în scene
individuale: Adorarea magilor, Nașterea lui Iisus, Aducerea la Templu, Fuga din Egipt, Cina
cea de Taină, Patimile lui Iisus, Plângerea Mortului, Învierea, Înălțarea etc. Aceste reprezentări
apar în pictură, în sculptură, ilustrație de carte, în moduri diverse, tot atâtea câte stiluri ale
artiștilor existau. În epoca manierismului și a barocului apar episoade disparate, încadrate în
alte teme programatice.

Foto 7. Tintoretto, Scuola di San Rocco, Veneția, 1575-1581

La originea uneia din mişcările artistice importante din Germania în primele decenii
ale secolului al XIX-lea, stă gruparea nazareenilor care a fost înfiinţată în 1809 de câţiva
discipoli ai Academiei de Artă din Viena. Ca majoritatea artiştilor care au frecventat Italia,
nazareenii nu doreau să redescopere vestigiile antichităţii, ci Roma creştină şi medievală. În
pictura lor, aceștia au acordat o mare importanţă temelor biblice, punând accent pe redarea
în formă artistică a vieţii lui Iisus şi a personajelor din viața lui. Asemenea altor romantici
4 Martin Bocian, Dicționar enciclopedic de personaje biblice, Ed. Enciclopedică, București, 1996, p. 171.
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germani, nazareenii au făcut o revenire la arta germană din perioada ei de glorie ilustrată
de Albrecht Dürer. Ei considerau că Renaşterea târzie, dar şi stilurile ulterioare au contribuit
la vicierea artei creştine, așadar ei au reintrodus în pictură puritatea şi simplitatea pe care o
vedeau în arta medievală târzie şi în cea a Renaşterii timpurii.

Foto 8. Albrecht Dürer, Expulzarea din Paradis, 1471-1528

Probabil manifestarea artistică din fiecare perioadă, curent artistic sau grupare se
succedă ca o replică sau revoltă la cea dinainte, fie din convingere, dintr-o suprasaturare sau pur
și simplu dintr-o dorință de originalitate. Imaginea lui Iisus alături de reprezentările celorlalte
personaje din viața lui suferă treceri de la reprezentări realiste, expresioniste, pline de har, spre
imagini cu angajare socială sau spre unele care reflectă situația politică contemporană.
În lucrarea lui El Greco pe fața lui Iisus răstignit apare o anumită noblețe a
sentimentului vizibilă dar, nici o virtute umană nu poate înlocui divinitatea pierdută a lui
Hristos din lucrarea Cristos roșu(1922) a lui Lovis Corinth.

Foto 9. El Greco, Cristos pe cruce,
1590

Foto 10. Lovis Corinth, Cristos, însângerat, 1920

Termenul latin ecce homo înseamnă „iată omul”. În Noul Testament, aceste cuvinte ale
lui Pillat sunt îndreptate către Iisus Hristos care este judecat. Iisus este îmbrăcat într-o haină
purpurie și are o coroană de spini. După ce a fost biciuit și acoperit cu sânge, soarta lui este în
mâinile maselor ignorante.
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Foto 11. Hieronymus Bosch, Ecce Homo

Foto 13. Joos van Cleve, Ecce Homo, 1516

Foto 12. Michelangelo Merisi da Caravaggio, Ecce
Homo

Foto 14. Antonio Ciseri, Ecce Homo, 1860

Foto 15. Tintoretto, Ecce Homo, 1546

Astfel de portrete, dar fără a se limita la Ecce Homo, s-au repetat de-a lungul istoriei
artei occidentale. Sau pentru a fi mai precis, conștientizarea modului de a înfățișa ființele
umane și de a-i capta esența a fost o temă centrală în arta fiecărei epoci și țări. Într-un
moment în care există atât de multă incertitudine în ceea ce privește forma umană ideală,
artiștii contemporani se confruntă în schimb cu sarcina de a reexamina condiția umană
fundamentală.
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Foto 16. Graham Sutherland OM, Crucifixion, 1946, Tate

Foto 17. Germaine Richier, Crucificare, 1950

Germaine Richier ne propune o sculptură de bronz cruciformă în care citim o
fuzionare a răstignitului cu crucea, ca și cum corpul ar fi încorporat complet trauma răstignirii.
Termenul de sacru îşi are originea etimologică în latinescul sacer, „care înseamnă
ceea ce nu poate fi atins fără a întina, dar şi ceea ce nu poate fi atins fără a fi întinat”5.
Jean-Jacques Wunenburger indică în lucrarea sa definitorie „Filosofia imaginilor”
că imaginea este o categorie hibridă, care se situează la jumătatea drumului dintre concret
și abstract, dintre real și gândit, dintre emotiv și inteligibil. Imaginea este o reprezentare
mediană și mediatoare6.
Imaginea nu este chestiunea în sine, fiindcă în acest caz nu ar mai fi o reprezentare, ci
însăși acea prezență, ceea ce înseamnă că imaginea ia locul obiectului, că semnalează distanța,
exterioritatea, absența realității reprezentate.
Icoana reprezintă înfățișarea care s-a golit de pretenția de a se face ea vizibilă, în
detrimentul modelului. Aceasta este în întregime climatul, calea de acces către original. Iar
pentru ca acest lucru să fie posibil, ”icoana smerește, slăbește, golește imaginea din ea, în
pofida pretențiilor de autosuficiență și autoafirmare”7.
Icoana este cea care răstoarnă de fapt logica modernă a imaginii: în loc să pretindă
analogia sa cu lucrurile, icoana se oferă privirii ca un drum fără obstacole. Icoana este deci o
descărcare a imaginii. O imagine smerită, întemeiată pe însăși smerenia lui Hristos. De vreme
ce adevărata esență a omului se află în sufletul său imaterial, artistului îi revine sarcina să
dea formă la acel ceva ce nu are una și să procure o echivalență formală informalului. Partea
ascunsă a lumii se scindează de lume, și tocmai aceasta trebuie reprezentată.
Figura lui Iisus apare nedefinită și plină de contradicții. Acolo unde nu este descris
și numit ca miel sau ”robul lui Dumnezeu”, el este zugrăvit ca o ființă ireală, fantastică. În
apocalipsa sfântului Ioan Teologul se spune că:”M-am întors să văd glasul care-mi vorbea și
când m-am întors, am văzut şapte sfeşnice de aur. ...și în mijlocul celor şapte sfeşnice, pe cineva
care semăna cu Fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare şi încins la piept cu un
brâu de aur. ...capul şi părul Lui erau albe ca lâna albă, ca zăpada, ochii Lui erau ca para focului,
... picioarele Lui erau ca arama aprinsă şi arsă într-un cuptor şi glasul Lui era ca vuietul unor
ape mari...în mâna dreaptă ţinea şapte stele. Din gura Lui ieşea o sabie ascuţită cu două tăişuri
şi faţa Lui era ca soarele când străluceşte în toată puterea lui.”
5 Basarab Nicolescu, Transdisciplinaritatea(manifest), Ed. Junimea,Iași, 1999, p. 148.
6 Jean-Jacques Wunenburger, Filosofia imaginilor, Ed. Polirom, Bucureşti, 2005, p. 205.
7 Jean-Luc Marion, Crucea vizibilului, Ed. Deisis, 2000, p. 94.
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Foto 18. Icoană din sec. al XVI-lea reprezentând
evenimentele descrise în Apocalipsa lui Ioan

Foto 19. Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil, Muzeul
Județean Satu Mare

Icoana de mai sus aparține colecției Muzeului Județean Satu Mare, și reprezintă
pe Arhanghelul Mihail si Gavriil, o reprezentare și o alăturare des întâlnită în iconografia
bizantină, Arhanghelul Mihail se arată a fi un înger al dreptății Dumnezeiești, în vreme ce
Arhanghelul Gavriil este îngerul bunătății și milostivirii lui Dumnezeu. În limba ebraică
Mihail înseamnă „Cine este ca Dumnezeu?”, iar numele Gavriil se traduce tot din ebraică și
înseamnă: „omul lui Dumnezeu”.

Foto 20. Iisus Învățător, Muzeul Județean Satu Mare

De asemenea, icoana Iisus Învățător aparține colecției Muzeului Județean Satu
Mare, o icoană datând din aceeași perioadă (sfârșitul secolului al XVIII-lea) și care în mod
normal este folosită ca icoană împărătească, ea probabil făcând parte din primul registru al
iconostasului.
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Foto 21. Răstignirea, Muzeul Județean Satu Mare

Trăim încă într-o perioadă când există două variante ale esteticii religioase: varianta
apuseană și varianta răsăriteană, cu ușoare promisiuni ale unei viitoare conjugări ale celor două
variante. Există de asemenea și zone unde tema sacrului se suprapune în arta contemporană
cu estetica laică și unica prezenţă a imaginii lui Dumnezeu este interpretarea.
Se spune că arta pare să-şi fi propus să ne încredinţeze că expresia ”frumusețea e în
ochii privitorului” este o repercursiune a procesului de fiinţare8 a obiectului estetic.
Astfel prezenţa imaginii lui Dumnezeu în arta contemporană, asemenea frumuseţii,
rămâne la atitudinea „ochiului spectatorului”, o imagine fracționată, dematerializată, și mai
ales repetitivă.
Artiștii trec de zona aparenţelor pentru a transmite justa esenţă a omului, dar şi de
taina care se află dincolo de „întruparea” materială. În acest chip, arta a pornit un proces invers,
cel al „dematerializării”, în urma căruia reprezentarea lui Dumnezeu şi-a precizat prezenţa
prin omisiunea oricărei referinţe la vizibilul imediat, fiindcă Dumnezeu este invizibilul prin
summum.

Foto 22. Ioan Țăroi, N-am furat noi decât un
cui/ Din palma însângerată a lui Cristos, 2020

Foto 23. Sorin Dumitrescu, Botezul Domnului

Proiectul artistic personal se dezvoltă în domeniul picturii şi are ca motiv central
Cartea lui Iov, ce prezintă povestea lui, suferințele sale în momentul când se află în mâinile lui
Satana, discuțiile sale cu prietenii despre originea și natura suferinței lui, provocarea sa către
Dumnezeu, și, în cele din urmă, un răspuns de la Dumnezeu.
Ca să-l ajute pe Iov să urce treaptă cu treaptă spre El, Dumnezeu s-a folosit de tainele
Creației ca de o scară. Ajuns în vârful ei, Iov s-a pomenit față în față cu Dumnezeu: ”Urechea
8 Rotilă Viorel, Heidegger și rostirea ființei, Ed. Lumen, Iași, 2009, p. 145.
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mea auzise vorbindu-se de Tine; dar acum ochiul meu Te-a văzut” (Iov 42:5). Ce altceva a
experimentat Iov decât coacerea credinței lui în urma lecției despre Creație, în care Însuși
Creatorul i-a fost Dascăl?!
Așadar Iacov a plecat din Beer-Şeba şi şi-a luat drumul spre Haran. A ajuns într-un
loc unde a rămas peste noapte, căci asfinţise soarele. A luat o piatră de acolo, a pus-o căpătâi
şi s-a culcat în locul acela. Şi a visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la
cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau şi se pogorau pe scara aceea. Şi Domnul stătea deasupra ei
şi zicea: „Eu sunt Domnul, Dumnezeul tatălui tău Avraam şi Dumnezeul lui Isaac. Pământul
pe care eşti culcat ţi-l voi da ţie şi seminţei tale. Sămânţa ta va fi ca pulberea pământului; te
vei întinde la apus şi la răsărit, la miazănoapte şi la miazăzi şi toate familiile pământului vor fi
binecuvântate în tine şi în sămânţa ta. Iată, Eu sunt cu tine; te voi păzi pretutindeni pe unde
vei merge şi te voi aduce înapoi în ţara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ţi
spun9.”
În cartea sa ”Misterul lui Iov (Iob)” Isabelle Dupuis ne relatează că există texte
sumeriene, egiptene și unul asiro-babilonian și care toate au aceeași sursă de inspirație,
suferința umană, temă reluată de rabinismul iudaic, perpetuată în perioada medievală și care
are transpunere vizuală în statui și vitralii.
Istoria lui Iov este tulburătoare; Iov, un om în bunăstare și mulțumire, este supus la
cele mai grele încercări (casa distrusă, turmele ucise, boala), așa încât Iov se întreabă: „De ce
n-am murit eu când eram la sânul mamei mele?” Este întrebarea fundamentală pe care Iov o
pune singurului care ar putea să-i răspundă; urmează alte întrebări, expresie a nedumeririi lui
Iov pentru mânia lui Dumnezeu, toate acestea fiind întrebările unui credincios confruntat cu
enigma destinului său.
La începutul secolului al XIX-lea, în anul 1825, William Blake publica 21 de gravuri
prin care ilustra Cartea lui Iov.

Foto 24. William Blake, Suferința lui Iov, 1825 British Museum Londra

Povestea lui Iov nu are ca finalitate stabilirea judecăților de valoare ci de a învăța
rânduiala și dinamica drumului inițiatic.
Dumnezeu mizează pe forța omului, nu pe abdicarea lui. În plan tainic, perfecțiunea
corespunde capacității de a trăi metamorfoze, iar aceasta înseamnă că niciodată conștiința
unui inițiat nu va fi deplin satisfăcută. Reîntoarcerea la lumină este de cele mai multe ori o
probă dureroasă dar, este prețul plătit pentru ieșirea din rătăcire.
De aceea simbolul scării care de altfel apare și în visul lui Iov este ilustrarea cea mai
directă a fidelității consecvente întru apropierea de spiritul lui Dumnezeu.
Unul din ecourile literare ale visului lui Iacov îl găsim și în Paradisul lui Dante: „O
scară ‘n faţă cum în soare-o are/ curatul aur, am văzut, şi naltă/ cum n’aveau ochi spre-atât
de sus urcare.// Pe-ai ei fuşcei în jos vedeam cum saltă/ atâtea lămpi, că ‘n cer câte-s aprinse/
9 Iov 42:5.
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păreau că-s strânse toate-aci ‘ndeolaltă”10.
În Erminia picturii bizantine, Dionisie din Furna, important iconograf grec, scrie la
vieţile sfinţilor: „Iacov, cu începătură de barbă, dormind; și deasupra lui o scară rezemându-se
de cer, iar îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se pe ea”11.
Imaginea scării din visul lui Iacov avea să dăinuie şi să se regăsească în diverse
reprezentări artistice unde oglindește viaţa umană, într-o perpetuă ezitare între tendinţe
salvatoare şi înălţătoare şi acţiuni degradante.
În misterele lui Mithra, scara are şapte trepte, fiecare alcătuită dintr-un metal diferit
atribuit câte unei planete; urcând această scară ceremonială, iniţiatul străbătea efectiv cele
şapte ceruri.
Lucrarea ”Scara lui Iov” având spațiile interioare goale precum ispitele la care este
supus Iov în procesul lui de metamorfozare, invită privitorul spre un dialog.

Foto 25. Cristina Busuioc, Scara mea, 2020

Spațiile goale fac trimitere și la replica lui Iob după ce I se aduce la cunoștință pierderea
fiilor și fiicelor precum și a turmelor de vite: ”Gol am ieșit din sânul mamei mele și gol mă voi
întoarce acolo. Domnul a dat și Domnul a luat: să fie numele Domnului lăudat. ”

Foto 26. Cristina Busuioc, Scal(r)a

Foto 27. Cristina Busuioc, Învoire, 2020

10 Dante Alighieri, Divina Comedie, Paradisul, Cântul XXI, sursa https://ro.wikisource.org/wiki/Divina_Comedie/
Paradisul/C%C3%A2ntul_XXI.
11 Dionisie din Furna, Erminia picturii bizantine, Ed. Sophia, București, 2000, p. 72.
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Astfel, drumul renunțării lăuntrice este marcat de șapte trepte ale autorealizării și
reintegrării personalității divizate, toate convergente și subordonate nevoii de regenerare,
renaștere și reînnoire a ființei.
Capadocianul Sf. Vasile arhiepiscopul Cezareei, scria despre scara virtuţilor, cu
referire la acelaşi Iacob: „Exercitarea pietăţii se poate asemăna cu o scară şi anume cu scara
aceea pe care a văzut-o în vis fericitul Iacob şi ale cărei margini erau: una spre cele pământeşti
şi mărunte, iar cealaltă se înalţă chiar dincolo de ceruri. În felul acesta, cei care sunt chemaţi
la viaţa cea virtuoasă trebuie să fie îndrumaţi către treptele cele mai de jos ale scării, pentru
ca de acolo să se ridice încontinuu pe cele care urmează, până vor ajunge, printr-o înaintare
treptată, la cea mai mare înălţime cu putinţă naturii omeneşti. Deci, după cum atunci când
ne urcăm pe prima treaptă a unei scări ne depărtăm de pământ, tot asemenea, atunci când
voim să trăim după Dumnezeu începutul înaintării noastre pe calea virtuţii este arătat prin
depărtarea noastră de la rău”12.
Translocată într-o zonă a creației artistice contemporane, scara capătă valențe
simbolice, ea este când o elevaţie spirituală, o depăşire a condiţiei terestre, o autodepăşire,
când un semn al refuzului, o neputinţă a omului de a se menţine la nivelul anumitor exigenţe.
Artistul, cel care în încercarea lui de a reprezenta în formă materială nevăzutul, parcurge acest
traseu când ascendent, când descensiv, în tulburătoare căutări, scăldate în conflictul dintre
aparență și esență.

Cristina Oana Busuioc
Muzeul Județean Satu Mare, RO
cristioana@yahoo.com

12 Vasile cel Mare, Omilie la psalmul 1, trad. Olimp. N. Căciulă, col. „Izvoarele Ortodoxiei”, nr. 2, Bucureşti, 1939, p. 32.
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DESPRE DEGRADAREA STICLEI ARHEOLOGICE
Olimpia MUREȘAN
Abstract: The article illustrates visual effects of the archaeological glass deterioration. The
archaeological glass that was used are coming from diggings made at the Fortress of Oradea
during 1991-2014. Some chemical consideration about de corrosion of glass are made in the
opening.
Keywords: glass, corrosion of glass, iridescence, opaque glass, pitting of glass.
Considerații generale
Dacă din punct de vedere al rezistenței mecanice sticla este fragilă, casantă, „se sparge”,
din punct de vedere chimic, interacționează doar cu acidul fluorhidric. Și totuși, există forme
de distrugere/degradare a sticlei, mai puțin cunoscute publicului larg. Sticla1 provenită din
descoperiri arheologice prezintă diferite forme de modificări deoarece în sol au loc procese
de coroziune care schimbă gradat aparența suprafeței putând conduce chiar la modificări
radicale ale proprietăților mecanice ale materialului în sine. Sunt procese care se desfășoară în
timp, consecințele/efectele fiind mai mult sau mai puțin evidente.
Sticla interacționează cu mediul dar în timp și lent. În funcție de compoziția sticlei,
pH-ul mediului și temperatură, au loc o serie de reacții chimice care conduc la modificarea
aspectului și rezistenței mecanice. Degradarea se dezvoltă dinspre suprafață cu formare de
crustă de compuși.
Chiar dacă nu este un material poros și expunerea la apă, pe termen scurt, nu este
periculoasă, totuși expusă timp îndelungat, suprafața sticlei se modifică, mai ales dacă
pH-ul este bazic (cu precădere în sol). Pe suprafață rămân straturi de silice care, din cauza
fenomenului de interferență la trecerea luminii, conferă un aspect sidefiu (iridescență2/irizare)
sticlei. Prin dizolvarea parțială a sticlei și desprinderea straturilor de silice, peretele de sticlă se
subțiază și devine mai fragil. Suprafața sticlei deteriorate devine mai poroasă și poate îngloba
materiale din vecinătate (sol, vegetație, extracte vegetale, minerale dizolvate în apă), ceea ce
conferă aspect pătat și fragilitate.
Considerente chimice
Sticla în mediu acid. Un mediu acid conține ioni de hidrogen, notați H+. Sticla conține
ioni alcalini, respectiv sticla de sodiu, conține ioni de sodiu (Na+), iar sticla de potasiu conține
ioni de potasiu (K+). Între sticlă și mediu acid (prezență de acid sulfuric, spre exemplificare)
are loc o reacție de schimb ionic, ionul de hidrogen luând locul ionului alcalin:
1 Sticla va fi termenul generic pentru materialul arheologic întreg ca piesă sau descoperiri fragmentare.
2 Iridescence / iridescentă este termenul întâlnit în literatura străină și care corespunde „irizației” din limba română.
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+
Na+ -O¯¯Si¯¯O¯¯Si¯¯O-Na + H2SO4 => HO¯¯Si¯¯O¯¯Si¯¯OH + Na2SO4 ( 1 )
|
|
|
|
Legăturile ionice sunt slabe în comparație cu cele covalente dintre siliciu și oxigen,
astfel încât ionii alcalini se desprind din constituția sticlei, cei de potasiu mai ușor decât cei de
sodiu. Astfel se explică de ce sticla potasică se degradează mai ușor comparativ cu sticla sodică.
Ionii metalelor alcalino-pământoase (calciu, magneziu) conferă sticlei denumite silico-calcosodică, o durabilitate bună.
Acidul fluorhidric, HF dizolvă sticla, o distruge complet, reacționând cu siliciul pe
care îl transformă în fluorură (SiF4), și cu ionii metalelor din compoziție, cu care formează
fluorosilicați.
Sticla în mediu neutru. În mediu apos neutru există ioni de hidrogen din disocierea
apei, chiar dacă în mici cantități. Aceștia înlocuiesc ionii de metal din sticlă. Are loc un proces
lent, de dezalcalinizare a sticlei:
H2O ↔ H+ + OH≡ Si-O-Na+ + H+ + OH- => ≡ Si – OH + NaOH

(2)
(3)

Sticla în mediu bazic. Acest tip de mediu este cel mai nociv deoarece sunt rupte
legăturile siloxan deci se distruge sticla:
≡ Si-O-Si ≡ + OH- => ≡ Si-OH + -O-Si ≡

(4)

În sol, în mediu umed, concomitent cu schimbul de ioni de la suprafața sticlei
se formează un strat subțire de molecule de apă care se încorporează în sticlă. Acest strat
încetinește evoluția atacului chimic distructiv dinspre exterior. În timp, au loc dezalcalinizări,
variații locale de volum aproape de suprafață, ceea ce conduce la fisuri, desprinderi, formarea
de stratificări. Fenomenul de irizare care apare în acest context, este o alterare a suprafeței și
este cauzat de îngroparea în mediu umed, un timp îndelungat.
Procesul de degradare
Viteza de corodare a sticlei în sol este determinată (în general) de compoziția ei și
de proprietățile chimice și fizice ale mediului de îngropare. Prea puțin oxid de siliciu și mai
mult sau mai puțin de 10% oxid de calciu sunt în detrimentul stabilității sticlei. Sticla de sodiu
este de două ori mai stabilă decât cea de potasiu. Dar, indiferent de compoziție, în anumite
condiții, sticla este deteriorată/degradată/corodată.
În general, s-a constatat că sticla provenită din sol uscat se păstrează mai bine decât
cea provenită din sol umed. Expunerea la umezeală determină eliminarea ionilor de alcalii
din rețeaua sticlei și înlocuirea lor cu ioni de hidrogen rezultați prin descompunerea apei. În
literatura de specialitate stratul levigat este ”desemnat” prin mai multe formulări: strat deficitar
în alcalii, strat bogat în silice sau sticlă cu hidrogen. Fenomenul are loc după câțiva ani de la
îngropare și decurge ciclic, cu formare de straturi noi. În timp rezultă o crustă (de degradare)
cu structură laminară3, din ce în ce mai groasă de grosime ce poate, sau nu, fi sesizată cu ochiul
liber. Structura lamelară se poate dezvolta pe orizontală, acoperind omogen întreaga suprafață
sau poate evolua circular, în jurul unui punct central. În funcție de compoziția sticlei și pH-ul
soluției levigate, stratul deficient de alcalii poate fi protector sau să încetinească accesul apei la
suprafața sticlei (deci și formarea de noi straturi). În mediu cu caracter alcalin rețeaua de silice
poate fi distrusă în unele cazuri (vezi Fig. 4) total.
3 În structura lamelară, straturile sunt dispuse paralel, fiecare strat putând avea grosime cuprinsă în intervalul 1-25
μm. Din www.cmog.org/article/weathered-archaeological-glass, la 26.06.2020.
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Efecte vizibile ale degradării sticlei
Deteriorarea sticlei produce multe modificări ale suprafeței. Ele pot fi vizualizate prin
intermediul microscopului digital fiind suficiente măriri de 5-10 ori. Efectele vizuale cele mai
întâlnite sunt: întunecarea suprafeței, irizarea, opacizarea, pierderea luciului caracteristic,
pittingul, fisurări, modificări de culoare.
Întunecarea suprafeței constă în pierderea clarității și transparenței originare, este de
fapt o „încețoșare” distinctă de cea cauzată de zgârieturi sau pătări. Irizarea (Fig.1, 2) constă
în efectul de curcubeu al suprafeței. Acest fenomen este cauzat de schimbări ale compoziției
suprafeței sticlei ceea ce afectează indicele de refracție. Stratul de degradare constituit sub
formă lamelară este și el cauzator de irizație4.

Fig.1. Sticlă cu irizație dominantă (x2).

Fig. 2. Aceeași irizație vizualizată la mărire (x6).

Fig. 3. Sticlă întunecată și opacă/ opacizată (x2).

Fig. 4. Zone opace alternate cu zone întunecate (x8).

Structura lamelară este prezentă și-n cazul degradării opace. Degradarea opacă, se
explică prin numărul straturilor mult mai mare și aderența mare dintre altele. Practic, acest tip
de degradare se identifică vizual în general prin zone albe, de aceea se numește și degradare
opalescentă. În măsura în care degradarea avansează, sticla este „consumată”, straturile devin
mai consistente și se colorează brun, negru sau policrom-pestriț.

4 Davison, Sandra, Conservation and Restoration of Glass, ediția II-a, Ed. Butterworth-Heinemann, Oxford, 2003 p. 395.
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Fig. 5. Fragmente cu aspect emailat care păstrează
miezul de sticlă flancat de crusta de degradare (1:1).

Dacă inițial degradarea opalescentă are un aspect lăptos determinat de mici pete sau
zgârieturi albe, în stadiu final al degradării stratul este gros și poate avea culori variate, în acest
caz extrem se utilizează sintagma „degradare cu aspect de email” .
Coroziunea prin pitting (punctiformă) presupune o degradare a sticlei inițiată în
puncte ale suprafeței sau din vecinătatea ei imediată. În jurul punctului de pornire se pot
forma cercuri concentrice (Fig. 6). Degradarea se poate declanșa concomitent în mai multe
puncte. Prin evoluția lor în timp, fronturile punctuale de degradare se pot întâlni și acoperi
chiar toată suprafața sticlei (Fig. 7).
Prin pierderea sau îndepărtarea compușilor de degradare sticla adiacentă rămâne

Fig. 6. Coroziune punctiformă (x5).

Fig.7. Coroziune punctiformă (x10).

nemodificată.
Contracțiile straturilor deficitare în alcalii cauzate de schimbările de temperatură
și umiditate pot determina fisurări ale suprafeței dar și în interiorul crustei de degradare.
De multe ori fisurile devin vizibile doar la un timp după excavare (cu predilecție în cazul
materialului provenit din sol umed).
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Fig. 8. Fisurări de suprafață (x4).

Fig. 9. Fisurări interioare. Spre interior, sticla cu aspect de zahăr (x8).

Modificări de culoare se pot întâlni în toate situațiile de degradare enumerate și sunt
explicate prin migrarea sau alterarea ionilor ce dau culoarea și a unor elemente în concentrație
de urme (Fig. 1-9). Prezența fierului și manganului determină o înnegrire a crustei (de
compuși de degradare), iar ionii de cupru formează pete/pătare verde. Ionii, ca și în cazul
celor de cupru și magneziu, pot schimba culoarea sticlei prin modificarea stării lor de oxidare.
Pe o piesă se regăsesc mai multe forme de deteriorare combinate și extinderea lor
poate diferi de la o zonă la alta (Fig. 1-10).
Grosimea crustei depinde de stabilitatea chimică a sticlei și de agresivitatea mediului
de îngropare, poate chiar înlocui complet sticla inițială. Sub crusta formată, sticla rămasă își
păstrează compoziția și culoarea inițială.
Sticla5 care a fost corodată, până la pierderea totală a naturii sticloase, se păstrează
ca o masă de silice-gel cu aspect de cretă/prăfos6, cu aparență ca zahărul și cu greu poate fi
identificată ca și sticlă (Fig. 9).

Fig. 10. Forme combinate de corodare: modificarea culorii, opacizare,
fisurări (x10).

Importanța păstrării suprafeței degradate
Suprafața sticlei degradate este parte integrată a unui obiect. Ea păstrează -de cele mai
multe ori- forma suprafeței originale chiar dacă compoziția inițială este modificată.
Există posibilitatea ca detalii precum decorări incizate, urme/mărturii de producere
sau utilizare să se păstreze doar în crusta de degradare.
5 Toate imaginile sunt de pe fragmente de sticlă descoperite în Cetatea Oradea de-a lungul perioadei 1991-2014.
6 Cronyn, M. Janet, Robinson S. Wendy,1990 The Elements of Archaeological Conservation, Ed. Routledge, Londra,
p. 326.
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Conservarea suprafeței este recomandată și din cauza aspectului inestetic,
necaracteristic sticlei ce se regăsește sub crustă, neregulat, cu alveole cauzate de pitting, cu
mici bule de aer. Pe de altă parte, irizația sticlei conferă autenticitate și aspect estetic mărit.

Olimpia Mureșan
Oradea, RO
olimpia_muresan2010@yahoo.com
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NECESITATEA INVESTIGAȚIILOR ÎN CAZUL BUNURILOR DE
PATRIMONIU. STUDIU DE CAZ: CĂMAȘĂ ȘI CEAPSĂ DIN BANAT
Gheorghina OLARIU
Laura TROȘAN
Abstract: Given the complexity of these categories of cultural heritage, for an efficient preservation
and planning of conservation and restoration operations, it is necessary to make a diagnosis
of the component materials. The present study aims to find the most appropriate methods of
conservation and restoration taking into account that the objects chosen for the study consist of
several types of materials, textile yarns (cotton, linen, silk), metallic yarns (silver brass, copper),
paper.
Keywords: investigation, textile yarns, metal yarns, XRF analysis, cap, shirt, restoration,
preservation.
Patrimoniul nostru cultural este o sursă de inspirație de neînlocuit, este legătura
noastră cu trecutul și moștenirea pe care o lăsăm generațiilor viitoare. Acest lucru ne obligă să
fim responsabili în relația cu patrimoniul, să nu-l lăsăm să se degradeze sau chiar să se distrugă.
Provocările patrimoniului cultural sunt mari și complexe, într-o continuă schimbare iar
investigațiile din domeniul restaurării și conservării au rol important în salvarea și păstrarea
acestuia.
Intervențiile realizate asupra bunurilor de patrimoniu trebuie să fie întotdeauna
ghidate de un principiu primordial în domeniul restaurării: Primum non nocere („în primul
rând, să nu faci rău” – lat.), având grijă să se păstreze în totalitate părțile originale din obiect.
Intervențiile nu trebuie să înlăture, să diminueze, să falsifice părți ale obiectului1. Tocmai de
aceea trebuie să conștientizăm importanța cunoașterii structurii intime a materialelor pentru
a putea alege metodele cele mai potrivite de conservare sau restaurare a pieselor. Pentru o
cunoaștere aprofundată a materialelor componente sunt necesare investigații amănunțite și
complexe menite să ofere informații relevante privind compoziția bunului cultural.
O componentă importantă a patrimoniului cultural național este reprezentat de
portul popular românesc, acesta constituind un tezaur valoros format din diferite tipuri de
materiale textile. Multe dintre aceste materiale conțin fire metalice sub formă de decorațiuni,
de obicei din argint aurit, cupru argintat sau aurit, argint sau alamă. Metalele decorative au
fost încorporate în textile de mii de ani, broderiile cu fire metalice fiind unele dintre cele
mai somptuoase tipuri de materiale produse în lume de-a lungul timpului, iar printre aceste
bunuri costisitoare, broderiile din aur au fost cele mai prețioase. Firele de metal se deteriorează
în timp și se corodează, din cauza atacurilor chimice ale diferitor factori corozivi, precum
umiditatea relativă crescută și fluctuantă, poluanții de aer și temperaturile ridicate.
Textilele care folosesc fire metalice sunt, în general, într-o stare de conservare mai slabă
1 Norma de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate din 18.12.2003.
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decât cele care nu conțin metal, din cauza tensiunilor suplimentare din masa materialului,
a multiplelor procese de degradare a componentelor metalice care afectează firele textile
cu care sunt în contact direct. Starea textilelor metalice depinde de diverși factori, legați de
calitatea materialelor din care au fost fabricate și de tehnicile lor de fabricație, pe lângă factorii
de mediu din jur. Acest tip de obiecte, constând din materiale compozite de origine și natură
diferite, reprezintă o provocare majoră pentru conservare.
Având în vedere complexitatea acestor categorii de bunuri culturale, pentru o
restaurare și planificare eficientă a conservării și tratării acestor obiecte compozite, este
necesar să se realizeze un diagnostic al materialelor componente ale obiectelor de patrimoniu.
Pentru acest tip de obiecte compuse, trebuie să ne concentrăm pe cercetarea tehnologiei și
a tipurilor de materiale utilizate pentru firele metalice precum și pe produșii de degradare
existenți. Produșii de coroziune ai metalului sunt în principal materiale cristaline: oxizi,
hidroxizi și săruri metalice simple sau complexe. Metalele utilizate pentru fabricarea firelor
metalice găsite în textilele etnografice dau naștere unor produși de coroziune compuși, care
conțin legături covalente, cu diferite grade de solubilitate în apă. Compoziția și comportarea
în timp a acestora trebuie cunoscută înainte de a alege o metodă sau alta de conservare.
Piesele etnografice de port sunt realizate din materiale diferite, compozite, fiecare
dintre ele reacționând diferit la tratamentele de curățire, astfel încât ar trebui alese metode
individuale pe fiecare tip de material. Alegerea celor mai optime metode de restaurare ridică
deseori probleme, tocmai din alăturarea unor materiale diverse (mătase – bumbac, fire
metalice pe miez textil, fire metalice). Un aspect care nu trebuie neglijat este și proveniența
acestor materiale, astfel unele dintre acestea sunt produse în gospodăria țărănească, iar altele
sunt materiale cumpărate, calitatea materialelor din aceeași piesă fiind de multe ori diferită.
Investigațiile amănunțite oferă informații deosebit de importante pentru restauratorul textile
în alegerea tipurilor de intervenție care să fie efectuate.
În patrimoniul Muzeului Etnografic al Transilvaniei există două piese textile cu
bogate ornamente metalice, de o valoare și o frumusețe deosebite și care au atras atenția
specialiștilor, datorită complexității pieselor. Este vorba despre o cămașă femeiască din Banat
și o ceapsă, o acoperitoare pentru cap din aceeași zonă.
Cămașa din Banat a fost achiziționată de către Muzeul Etnografic al Transilvaniei în
anul 1932, fiind realizată din pânză din bumbac, țesută în 2 ițe. La mijlocul secolului al XIXlea se renunță la pânza din cânepă, aceasta fiind înlocuită cu pânza din bumbac. Broderia
și ornamentația cămășilor din această zonă etnografică este una remarcabilă. Principalele
câmpuri ornamentale sunt cele din jurul gulerului, dar mai ales pe mâneci. Broderia de pe
mânecă este realizată cu fir metalic, în punct turcesc, numit și punct bizantin. Acest punct
de broderie reunește o serie de tehnici utilizate pentru acoperirea unei suprafețe mai mari de
pânză și pentru realizarea modelului în relief.

Cămașă

Detaliu mânecă cămașă - broderie cu fir metalic

Capul era acoperit cu o singură piesă de port de tipul unei bonete mari, bogat
380

NECESITATEA INVESTIGAȚIILOR ÎN CAZUL BUNURILOR DE PATRIMONIU...

ornamentată, țesută din fire de mătase sau lână, cu fire metalice. Ceapsa este o bonetă de
formă pătrată, ale cărei margini atârnă în zona cefei și era purtată doar de femeile măritate.
Această piesă de port este considerată de către specialiști, cea mai spectaculoasă piesă de port,
din întreg costumul tradițional și cunoaște o mulțime de variante ca material și tehnică.

Ceapsă

Ceapsă - interior

Investigații fizico – chimice realizate în vederea restaurării obiectelor:
Examinarea firelor metalice
Pentru realizarea unei examinări eficace a firelor textile am utilizat 2 metode de
examinare:
1.
Microscopia optică, utilizată pentru o examinare preliminară a firelor
metalice și a celor textile. Morfologia suprafeței fibrelor a fost investigată prin utilizarea unui
stereomicroscop Euromex Nexius model NZ.1903‑S la o mărire de 60x.
2.
Analiza de fluorescență de raze X, este cea mai frecvent utilizată tehnică
analitică pentru a determina compoziția chimică. Analiza firelor metalice a fost efectuată cu
un spectrometru portabil XRF, model Bruker S1 TITANSP, cu anod din Rh și detector SiPIN.
Au fost utilizați următorii parametri de lucru: 45 kV și 4.5 µA; timpul de achiziție 54s, filtru
de Ti.
O combinație de microscopie cu fluorescență de raze X, ne dezvăluie caracteristicile
necesare pentru identificarea fibrelor metalice. Rezultatele XRF au arătat că firele metalice din
eșantioanele studiate au fost fabricate din diferite tipuri de elemente, precum aliaj de cupru
(Cu) cu zinc (Zn), bandă de cupru (Cu) argintată (Ag), bandă de argint (Ag) aurită (Au),
alte elemente metalice prezente în cantități mici: aur (Au), staniu (Sn), fier (Fe). Identificarea
acestor elemente poate fi un indiciu pentru natura coroziunii găsite pe fire.

Fig. 1. Fir de mătase din cămașa sârbească
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Fig. 2. Banda metalică din aliaj de cupru argintat, înfășurată peste
fibrele de mătase, din cămașa sârbească.

Fig. 3. Spectrul XRF al benzii metalice din cupru argintat, din cămașa sârbească.
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Fig. 4. Fir metalic negru- bandă metalică din argint aurit înfășurată
peste fibrele de mătase, în cămașa sârbească.
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Fig. 5. Spectrul XRF al benzii metalice din argint aurit, din cămașa sârbească.

Fig. 6. Spectrul XRF al sârmei de alamă din ceapsă
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Fig. 7. Țesătură din fire de in cu sârmă de alamă,
din ceapsă

Fig. 8. Fibre albe, de in, din ceapsă

Fig. 9. Țesătură din fire de mătase, din ceapsă

Fig. 10. Fibre albastre de mătase din ceapsă

Testarea stabilității coloranților
În primul rând, am efectuat o investigație vizuală și toate aspectele de deteriorare
au fost înregistrate prin fotografie. Etapa importantă a fost testarea stabilității coloranților
naturali la curățarea umedă, prin imersarea unei bucăți de bumbac înfășurată în jurul unui
băț de lemn în soluțiile de curățare și punerea acestuia în contact cu părțile colorate ale
panglicilor. Fiecare culoare a fost testată individual. Am constatat că toți coloranții erau stabili
și nu migrau în contact cu soluția de curățare umedă, utilizându-se detergentul biodegradabil
Super 100.

Fig. 11. Testarea coloranților

384

NECESITATEA INVESTIGAȚIILOR ÎN CAZUL BUNURILOR DE PATRIMONIU...

Curățare mecanică
Obiectul a fost curățat de praf. Scopul curățirii, conservării, este de a îndepărta
depunerile solide de praf și murdărie, dăunătoare, care pot provoca deteriorarea fizică sau
chimică a unui material textil. Selectarea metodei de curățare corespunzătoare depinde de
natura materialelor, structura și starea de conservare a textilelor. Trebuie efectuate întotdeauna
teste minuțioase înainte de a alege metoda care urmează a fi aplicată, pentru a determina
răspunsul materialului textil la curățare și pentru a identifica cea mai potrivită metodă.
Diferite tipuri de perii fine sunt utilizate pentru a îndepărta praful, murdăria și straturile
superficiale fragile de coroziune. Aspirația aerobă a prafului a fost făcută cu ajutorul unui
aspirator chirurgical Askir 30.
Îndepărtarea coroziunii
Diferite tipuri de solvenți precum acetonă, tetraclorură de carbon și metanol au fost
utilizate pentru a îndepărta coroziunea din firele metalice. Această etapă a fost făcută prin
imersarea unei bucăți de bumbac înfășurată în jurul unui băț de lemn în soluțiile de solvent și
prin plasarea acesteia în contact cu suprafața firelor metalice. Apoi, am șters firele de metal cu
o bucată de bumbac înfășurată în jurul unui băț de lemn și am folosit diferite tipuri de perii
pentru a peria toate produsele de coroziune.
Curățarea umedă a pieselor
Obiectele au fost imersate, pe rând, într-o soluție cu detergent biodegradabil Super
100, curățirea realizându-se cu ajutorul unor perii moi. Limpezirea pieselor s-a făcut în apă
distilată. Uscarea controlată s-a realizat pe o suprafață plană, dreaptă, utilizându-se pânze din
bumbac pentru îndepărtarea surplusului de apă.

Fig. 12. Curățarea umedă a piesei

Conservarea firelor metalice
Scopul acestei etape a fost de protecție a firelor metalice, după curățarea și îndepărtarea
straturilor de coroziune, datorate spălărilor repetate, precum și efectului umidității relative în
timpul depozitării sau expunerii în muzeu. Astfel, firele metalice au fost conservate utilizând
Paraloid B-82 (un copolimer de metacrilat de etil / metil acrilat) cu o concentrație de 10%,
utilizat pentru protejarea firelor metalice.
Bunurile ajunse în acest stadiu se află într-o stare de conservare stabilă, procesele fizice
și chimice ne mai fiind active și nepunând piesele în pericol de degradare. Toate intervențiile
care au fost realizate și cele care urmează pentru a finaliza procesul de restaurare a obiectelor
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s-au făcut ținând cont de rezultatele investigațiilor fizico – chimice efectuate pentru aceste
piese.
Legătura existentă între investigație și procesele de conservare – restaurare este una
foarte strânsă, având o importanță majoră deoarece ne dă șansa unei mai bune înțelegeri
a proceselor și tehnicilor de realizare, oferindu-ne informații relevante pentru procesul de
restaurare, mai ales în cazul unor piese formate din materiale organice și anorganice.

Gheorghina Olariu
Muzeul Județean Satu Mare, RO
gina.olariu@gmail.com
Laura Troșan
Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Cluj Napoca, RO
laura72_trosan@yahoo.com
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RESTAURAREA TAPISERIILOR DIN COLECȚIA MUZEULUI ȚĂRII CRIȘURILOR
VARGA Emese
Diana KINCES
Gheorghina OLARIU
Abstract: The restoration of the tapestries "Seasons" from the partimony of Țării Crișurilor
Museum. In the patrimony of Țării Crișurilor Museum in Oradea there is a beautiful collection
of tapestries entitled The Seasons signed by the artist Maria Blendea. Due to their long-term
exposure in the museum hall, the tapestries suffered certain degradations that required a
special treatment carried out within the Zonal Restoration-Conservation Laboratory within
the Satu Mare County Museum. The project was a grandiose one considering the impressive
dimensions of the 8 tapestries that make up the whole ensemble. The most complicated stage
was the manipulation, requiring a real engineering in handling, moving, running and unrolling.
From the point of view of the state of conservation, the executed works meant a challenge due
to the complexity of the relationship between the degradation factors, the forms of degradation
and the effort to remove their effects. The actions taken to preserve and restore the parts were
dependent on compliance with the appropriate conditions to avoid the recurrence of evolutionary
degradation processes, which could lead to aggravation of the state of conservation obtained
after the restoration. Finally, the tapestries were returned to the museum circuit, in a first phase
through a temporary exhibition made at the new headquarters of the Museum of Țării Crișurilor
Museum, and then they will be included in the new permanent exhibition project of the Oradea
museum.
Keywords: tapestries, deterioration, conservation, restoration, Maria Blendea, exhibition.
În patrimoniul Muzeului Țării Crișurilor din Oradea există o frumoasă colecție de
tapiserii cu titlul Anotimpurile semnată de artista Maria Blendea.
Maria Mihalache Blendea s-a născut în comuna Avereşti, judeţul Neamţ, în anul
1931. A urmat cursurile Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” şi s-a specializat la
„Accademia di Belli Arti” de la Roma, fiind de peste 50 de ani membră a Uniunii Artiştilor
Plastici din Bucureşti. A participat la numeroase expoziții personale şi de grup, naționale
și internaționale. Lucrările de tapiserie ale Mariei Mihalache Blendea sunt tezaurizate în
muzee importante ale țării (Muzeul Național de Artă a României, Muzeul Ţării Crişurilor
din Oradea. Muzeul Județean Buzău), dar şi în colecții private autohtone şi străine din Franţa,
Italia, SUA, Germania, Africa de Sud, Olanda şi Canada. În anul 2012 Maria Mihalache
Blendea a fost premiată de către Mood Boards şi UNARTE la Gala Arte şi Design Textil,
pentru întreaga activitate1.
În cadrul artelor decorative, tapiseria este un domeniu distinct al artelor textile, cu
sorginte în arta scoarțelor țărănești dar și a broderiilor medievale sau antice. Tehnica tapiseriei
1 https://www.postmodernism.ro/maria-mihalache-blendea/.
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aparține celei de cusut, conform principiului împletirii regulate a firului de bătătură cu firul
de urzeală. Firul de lucru este cel de bătătură, colorat, trecut cu ajutorul suveicii prin urzeala
întinsă de un gherghef. Spre deosebire de broderie, executată cu un ac pe o pânză, în tapiserie,
decorarea este realizată de firul de bătătură care, cu fiecare trecere prin urzeală, dă formă
țesăturii.
Cele opt tapiserii monumentale intitulate Anotimpurile au fost create special pentru
holul de onoare al Palatului Baroc din Oradea. Pentru decorarea holului din palat, a fost
organizat în anul 1969 un concurs, patronat de Ministerul Culturii, în juriul căruia au fost
nume de referință ca Pompiliu Macovei sau Vasile Drăguţ. La concurs au participat artiști
foarte importanți, ca Ileana Balotă, Eva Suto, Graziela Stoichiţă, Ariana Nicodim sau Zizi
Frenţu. Câștigătoarea a fost Maria Mihalache Blendea, chiar dacă la vremea respectivă nu
era un artist de notorietate. Concursul a durat doi ani, timp în care artista a pictat dar a și
executat schițele la scară mai mică. La executarea schițelor s-a ținut cont de arhitectura barocă
a palatului, artista neintervenind cu brutalitate, printr-un colorit dur. Astfel, din punct de
vedere cromatic, tapiseriile dezvăluie universul cosmic și pe cel vegetal prin tonuri de grialbăstrui, oranj, galben şi brun. Toate schițele tapiseriilor au fost realizate de artistă, însă
datorită acelor vremuri, când nu era permis să câștigi prea mult din artă, doar trei dintre
acestea au fost și țesute de ea, restul fiind transpuse de alte artiste textiliste: Ariana Nicodim,
Ileana Balotă, Graziela Stoichiță și Eva Bârsan. Cele 8 tapiserii au dimensiuni foarte mari
cuprinse între 2190 cm x 3110 cm și 2140 cm x 4580 cm.
Tapiseriile au intrat în colecția Muzeului Țării Crișurilor în anul 1972 prin transfer de
la C.C.E.S. jud. Bihor N.T. nr.165.
Tapiseriile sunt o imagine efigie a celor patru anotimpuri ale anului, cu elemente
vegetale compuse în jurul discului solar. Compuse ritmat, pe o axă verticală cu extensii pe
registre orizontale, elementele de limbaj vizual, geometrice și vegetale, sunt organizate secret
pe simetrii de diverse tipuri. Cromatic toate sunt acorduri de orange, albastru, gri, accentuate
de alb și galben, dar și de brunuri, roșu de pământ sau chiar negru2.
Piesele au fost realizate manual, băteala cu fire de lână iar urzeala cu fire de bumbac.
Din punct de vedere al tehnicii de realizare, tapiseriile sunt țesute în mod tradițional pe
gherghef vertical (haute-lisse). Dublura este realizată din pânză de bumbac.
Conservarea și salvgardarea patrimoniului cultural național constituie o preocupare
permanentă, o datorie a noastră a tuturor și în special a specialiștilor din domeniul protejării
patrimoniului cultural. În același timp conservarea acestor categorii de bunuri reprezintă o
adevărată provocare datorată complexității și fragilității lor.
Textilele de patrimoniu sunt afectate de o gamă variată de riscuri induse de factori care
definesc climatul: temperatura, umiditatea, lumina şi componența aerului, care de cele mai
multe ori se află într-o interconexiune complexă cu climatul regional, cel local şi microclimatul
creat în spațiile de păstrare. Acestora li se adaugă sensibilitatea inerentă obiectelor de natură
organică (factorii endogeni), elementele ornamentale, starea generală a bunurilor, dezastrele
naturale, intervențiile umane specializate – conservare/restaurare – sau accidentale, tehnicile
de manipulare şi transport etc.
Cercetările orientate spre studiul materialelor din componența colecțiilor sunt impuse
de priorități ca: stabilirea limitelor de toleranță ale obiectelor pe suport textil la acțiunea
factorilor de degradare şi controlul factorilor de deteriorare. În același timp, interacțiunile
fibrelor textile cu factorii de deteriorare sunt variate şi metodele de conservare preventivă sau
activă nu pot fi aplicate ca soluții de rutină.
Datorită expunerii lor pentru o perioadă îndelungată în holul muzeului, tapiseriile
au suferit anumite degradări care au necesitat un tratament special realizat în cadrul
Laboratorului zonal de Restaurare–Conservare din cadrul Muzeului Județean Satu Mare.
2 Fișa de conservare nr. D338 întocmită de conservator Szilagyi Maria Ildiko.
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Tratamentele de conservare și restaurare a pieselor au fost realizate de restaurator Varga
Emese, iar investigațiile fizico–chimice de către Olariu Gheorghina, chimist investigator.
Salvarea acestor piese deosebite a însemnat o ocazie unică de a pătrunde în tainele
unor procedee remarcabil de discrete pentru ochiul mai puțin antrenat, dar cu atât mai
spectaculoase pentru toată lumea. Restaurarea tapiseriilor stă deseori sub semnul măiestriei
artistice, a răbdării fără de sfârșit dar și a problemelor puse de dimensiunea pieselor și de
complexitatea integrărilor cromatice.
În momentul intrării pieselor în laboratorul de restaurare tapiseriile erau într-o stare
de conservare medie. Expunerea lor prelungită pe casa scării a făcut posibilă dezvoltarea
următoarelor degradări fizico–mecanice și fizico-chimice: depuneri de praf, de fum, de
compuși gudronați, formarea de pliuri și chiar o modificare ușoară a dimensiunilor originale,
o alterare a culorii datorită acestor depuneri, o decolorare prezentă pe toată suprafața pieselor
datorată acțiunii fotochimice a luminii și o îmbătrânire a firului de lână prin pierderea
higroscopicității ce a dus la uscarea și fragilizarea țesăturii și lipsuri mici de băteală provocate
de atacul moliilor. Materialul de dublare din spate era afectat de depuneri succesive de praf,
fum și aerosoli gudronați, sistemul de acroșare murală nefiind funcțional3.
Proiectul a fost unul grandios ținând seamă de dimensiunile impresionante ale
celor opt tapiserii care formează întregul ansamblu. Cea mai complicată etapă a fost aceea
de manevrare, fiind necesară o adevărată inginerie în manipularea, mutarea, rularea și
derularea lor. Din punct de vedre al stării de conservare, lucrările executate au însemnat
o provocare prin complexitatea relației dintre factorii de degradare, formele de degradare
și efortul de înlăturare a efectelor acestora. Acțiunile întreprinse în vederea conservării și
restaurării pieselor au fost dependente de respectarea condițiilor corespunzătoare pentru a se
evita recidivarea unor procese de degradare evolutive, ce ar putea duce la agravarea stării de
conservare obținută în urma restaurării.
Pentru identificarea problemelor s-au realizat analize vizuale, investigarea materialelor
componente și a degradărilor, teste de fixare a coloranților și de rezistență a culorilor la soluțiile
de curățare propuse, iar pentru determinarea naturii fibrelor s-au făcut probe de ardere.
Intervenții de conservare - restaurare
•
Investigații efectuate și strategia de abordare a lucrărilor de conservare–restaurare;
•
Monitorizarea microclimatului în încăpere pe tot parcursul lucrărilor, pentru a deveni
favorabil conservării piesei;
•
Curățire mecanică - aspirarea dublurii tapiseriei;
•
Îndepărtarea dublurii;
•
Curățare uscată, prin transfer pe suport aderent (role adezive de curățare) a particulelor
de praf și fum de pe ambele suprafețe a piesei;
•
Aspirarea repetată a versoului piesei, cu capul de aspirare cu perii moi și filtru de tul;
•
Aspirarea repetată a feței piesei în același mod;
•
Curățire/rehidratare repetată cu soluție de apă distilată cu detergent neutru în mod
progresiv cu cantități crescătoare de soluție, pe ambele fețe și pe zone restrânse pentru a
împiedica efectul de vălurire. Fibra de lână deshidratată, în contact direct cu apa tinde să
absoarbă deodată o cantitate mare de apa și să se deformeze, efect numit “umflarea fibrei”,
ceea ce este de evitat, deoarece determină deteriorarea ireversibilă a fibrei;
•
Hidratare cu apă distilată și glicerină 1% , pentru creșterea flexibilității firului textil și
prelungirea stării de conservare a piesei;
•
Scoaterea petelor - tratament individualizat pentru diversele pete, acolo unde era
cazul;
•
Reconstituirea zonelor lipsă cauzate de atacul moliilor, prin reîntregirea firelor de
băteala colorată cu fire compatibile;
3 Fișă de restaurare întocmită de restaurator Varga Emese.
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•
Conservare preventivă: tratament prin pulverizare cu soluție antimolii;
•
Finisare:
- croirea și coaserea pânzei de bumbac pentru dublarea piesei;
- fixarea manuală a dublurii pe piesă și realizarea manșonului pentru expunere;
- coaserea din loc în loc atât pe piesă cât și pe dublură a benzilor de scai. Am ales acest mod de
fixare a dublurii din două considerente. Primul este acela de evitare a tensionării neuniforme
a piesei ceea ce poate să ducă la deformarea în timp a acesteia, iar al doilea este pentru a
asigura o verificare periodică mult mai ușoară a versoului piesei.
Pentru transportul pieselor de la laboratorul de restaurare la sediul Muzeului Țării Crișurilor
s-au aplicat măsuri speciale de conservare pentru o protecție cât mai sigură a acestora. S-a
realizat ambalarea în folie pulvotex prin rularea piesei în jurul sistemului de susținere după
care a urmat protejarea întregii piese rulate într-o folie cu bule.
Indicații la modul de păstrare:
•
La expunerea tapiseriei este recomandat să se păstreze o distanță de minim 10 cm
de la perete pentru a favoriza circulația aerului și a împiedica contactul direct al piesei cu
suprafața peretelui.
•
Menținerea în încăpere a condițiilor optime de microclimat UR 50-65% și temperatura
18 – 20 ℃, fără fluctuații mari ale acestora. Spațiul trebuie menținut salubru, fără noxe
provenite din pulberi sau gaze toxice.
•
Verificarea periodică a piesei pe ambele fețe în scopul evitării atacului biologic.
•
Pentru depozitare este indicată rularea piesei pe un tambur împreună cu o folie de
pulvotex4.
În cele din urmă, tapiseriile au fost redate circuitului muzeal, într-o primă fază prin
intermediul unei expoziții temporare realizate la noul sediu al Muzeului Țării Crișurilor,
urmând ca acestea să fie incluse în noul proiect de expoziție permanentă al muzeului orădean.

4 Fișă de restaurare întocmită de restaurator Varga Emese
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Restaurator Varga Emese și Artist Maria Blendea.
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FRAGMENTE TEXTILE ȘI OBIECTE DE PODOABĂ DINTR-UN MORMÂNT DIN
PERIOADA PREMODERNĂ –
INVESTIGAȚII ȘI CONSIDERAȚII CU PRIVIRE LA CONSERVAREA LOR
Adela DOBRESCU
Gheorghina OLARIU
Abstract: Satu Mare County has some historical monuments important for both local and
national history. Inscribed on the list of the historical monuments at no. 167, with the code SMII-mA-05253, the protestant church from Acâș is a unique architectural monument, among the
best-preserved Romanesque churches from Romania.
The archaeological research of the church began in 1998 when several sections were
opened, mostly in the northeast corner of the shrine.
Tomb no.10 is located in Section I, at a depth of 1.72 m from the level of the church
and dates from the premodern period (17th and 18th centuries). The tomb belongs to a young
girl (teenager). The inventory of the tomb is quite rich: gold hairpin, gilded threads (supposedly
from the cap), beads, bronze appliqués, gold ring, appliqués with floral decorations, colourful
archaeological textiles. In the article we will underline at some of these objects and the investigation
and preservation work, remaining to publish the entire material in the future.
Keywords: Acâș, tomb, preservation, restoration, XRF investigation.
Introducere
Județul Satu Mare are câteva monumente istorice importante atât pentru istoria
locală dar și pentru cea națională. Înscris pe lista monumentelor istorice la numărul 167 cu
codul SM- II-m-A-05253, biserica reformată din Acâș este un monument de arhitectură unic,
printre cele mai bine conservate biserici patronale romanice1. Cele mai timpurii date despre
acest așezământ provin din a doua jumătate a secolului al XII-lea, când în localitate a fost
fondată o mănăstire. Acesta se întâmpla în 1342, când satul este menționat pentru prima dată
sub forma de „Akosmonostora” (mănăstirea lui Ákos)2. În secolul al XV-lea lăcașul devine
biserică parohială și odată cu Reforma, enoriașii trec la noua religie. Biserica, construită în stil
romanic, are un plan bazilical, cu trei nave: nava principală are în partea de est un sanctuar
care se încheie cu o absidă circulară și două nave laterale cu închidere dreaptă la exterior.
Lăcașul a fost construit în cea mai mare parte din cărămidă3, ceea ce îi dă o notă aparte în
peisajul arhitectural al județului.
1 Béla Zsolt Szakács, Acâș, biserica reformată. Studiu de istoria artei, în „Arhitectură religioasă medievală din Satu
Mare”, Autoguvernarea Județului Szabolcs-Szatmár-Bereg, Nyíregyháza, 2011, p. 86.
2 Arhitectura ecleziastică din Satu Mare, coordonator Szőcs Péter Levente, autori Daniela Bălu, Szőcs Péter Levente,
Terdik Szilvester, Editura Muzeului Sătmărean, Satu Mare, 2008, p. 9.
3 Béla Zsolt Szakács, op. cit., p. 86.

Satu Mare - Studii și Comunicări, nr. XXXVI/II, 2020, p. 392-402

Adela Dobrescu - Gheorghina Olariu

Acâș, biserica reformată

Cercetarea arheologică a bisericii a debutat în anul 19984 și au fost deschise mai
multe secțiuni, majoritatea în colțul nord-estic al lăcașului. În iulie, august 2018, arheolog dr.
Szőcs Péter Levente continuă cercetările arheologice în interiorul bisericii alături de echipa
formată din: Daniel Marius Tentiș, Zoltán Katócz și studenți participanți: Angyal Gellért,
Varga Mădălina, Belbe Sebastian. În total au fost cercetate cinci secțiuni și extinderile sale în
interiorul bisericii.
Mormântul 10
Mormântul 10 se află în Secțiunea I, la o adâncime de 1,72 de nivelul de călcare al
bisericii și datează din perioada premodernă (secolele al XVII-XVIII-lea).
Acesta aparține unei fete tinere (adolescentă). Inventarul mormântului este unul
bogat: ac de păr din aur, fire aurite (se presupune de pe bonetă), mărgele, aplici de bronz, inel
de aur, aplici cu decoruri florale, textile arheologice colorate. În articol ne vom opri la câteva
din aceste obiecte, rămânând ca în viitor să publicăm întregul material.

Desenul mormântului M10

4 Szőcs Péter Levente, Cercetarea arheologică a bisericii din Acâș, în „Arhitectură religioasă medievală din Satu Mare”,
Autoguvernarea Județului Szabolcs-Szatmár-Bereg, Nyíregyháza, 2011, p. 61.
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Parte din inventarul mormântului M10

Studierea fragmentelor textile, a fragmentelor de dantelă, a mărgelelor s-a făcut în
Laboratorul de Restaurare Conservare al Muzeului Județean Satu Mare folosindu-se metodele
cunoscute în munca de investigare și conservare a obiectelor arheologice: observații vizuale,
examinare la stereomicroscop, analize structurale are firelor metalice (detectarea direcției de
răsucire), analiza de fluorescență de raze X (XRF)5 pentru determinări ale firelor metalice și
ale mărgelelor, găsirea de analogii în ceea ce privește forma mărgelelor, modelul fragmentelor
textile.
Muzeul Județean Satu Mare deține în colecția sa un număr important de textile și
fragmente textile provenite din săpături arheologice. Acest lucru face posibilă găsirea unor
analogii în ceea ce privește modelul fragmentelor textile, dar și a obiectelor de îmbrăcăminte
purtate în epocă. Secolele XVII-XVIII sunt caracterizate de o îmbrăcăminte bogată în numărul
pieselor (atunci când vorbim de un costum de nobil), dar și de o bogăție a materialelor
folosite. Ținând cont de faptul că mormântul aparține unei fete și de bogăția inventarului,
putem presupune că era vorba de o persoană de sorginte nobilă. Costumul de damă de epocă
(secol XVII-XVIII) cuprindea o serie de piese vestimentare dintre care amintim: fusta (de
obicei din mătase sau stofă de lână -postav), bluza (de asemeni din mătase), corsetul (obiectul
cel mai bogat decorat – fire metalice, paiete, pasmanterii, mărgele), acoperitoarea capului
(de la năframe fine de mătase – crepé de Chine - până la bonete bogat ornamentate) și o
încălțăminte fină (pantofi de mătase sau de piele). Presupunem, prin analogie, că aceste piese
se aflau și în mormântul 10. Analogia am realizat-o cu un costum de damă aparținând lui
Thuri Sara, datat 1733, restaurat în Laboratorul Muzeului Județean Satu Mare și care este etalat
în expoziția permanentă a secției de istorie. Fotografiile realizate la deschiderea mormântului
susțin această analogie.

5 Analiza de fluorescență de raze X, este cea mai frecvent utilizată tehnică analitică pentru a determina compoziția
chimică. Analiza firelor metalice a fost efectuată cu un spectrometru portabil XRF, model Bruker S1 TITANSP, cu
anod din Rh și detector SiPIN. Au fost utilizați următorii parametri de lucru: 45 kV și 4.5 µA; timpul de achiziție 54s,
filtru de Ti.
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Costum Thuri Sara (1733)

Obiectele asupra cărora ne vom opri în acest prim articol sunt:
1. Fragmente textile;

Fragmente de pasmanterie
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2. Fire metalice (fragmente de fire metalice posibil din dantele sau pasmanterii);

Fragment de dantelă din fir metalic

3. Mărgele (perle și mărgeluțe de diferite mărimi și forme).

Mărgele

1. Fragmente textile (13 bucăți). Analizele efectuate (observații vizuale, stereomicroscop,
XRF) vin în sprijinul presupunerii că aceste bucăți sunt resturi dintr-o pasmanterie realizată din
fire metalice. Pasmanteriile din epocă sunt de cele mai multe ori realizate în manufacturi, în
războaie semi-mecanice din fire metalice (de cele mai multe ori prețioase), în tehnici care astăzi
nu se mai folosesc. Motivele de pe fragmentele de pasmanterie sunt geometrice, firele metalice
se aliniază paralel, de-a lungul piesei. Câteva dintre fragmente au păstrat liziera pasmanteriei,
dar depunerile de oxizi datorate firelor metalice, face aproape imposibilă citirea ei.
Fragmentele, atât firele metalice cât și cele textile, au fost analizate cu XRF scanner.
În cazul firelor metalice este vorba de două tipuri: fir lamé și fir metalic răsucit pe miez textil.
În cazul primului tip analiza a scos la iveală o compoziție în care predomină Ag 93,3%, Au
2.89% și Fe 2,34.
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Fragment lamé

Grafic XRF - Fir lamé din argint aurit, din liziera pasmanteriei

Depunerile de oxizi au o aderență mare pe suprafața firului metalic, ceea ce face
aproape imposibilă curățirea fragmentelor. Fragilitatea firelor textile rămase împiedică
curățirea acestora. S-a încercat o curățire cu apă distilată, pe suport de sticlă și cu ajutorul
unei pensule cu fire moi, dar acest tip de curățire a deteriorat fragmentul într-o proporție
prea mare. S-a trecut la o curățire mai profundă, cu ajutorul soluției de Complexon III, pH 7,
soluție care a îndepărtat, într-o oarecare măsură, oxizii de pe firul metalic.
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Pasmanterie înainte de curățire

Pasmanterie după curățire cu soluție de Complexon III
(2 minute)

Pasmanterie după curățire cu soluție de Complexon III (5 minute)

2. Fire metalice (fragmente de fire metalice posibil din dantele sau pasmanterii).
Aceste fire metalice provin de la un alt tip de fragment, o dantelă pe care o găsim și
pe craniul descoperit în mormânt. Acest craniu are pe partea frontală și cea laterală urme
de fire textile și metalice, care făceau parte dintr-o învelitoare de cap (în secolul al XVII-lea
și al XVIII-lea se purtau voaluri, dantele). Presupunem că aceste fire făceau parte dintr-o
broderie aplicată pe o țesătură tip pânză (a cărei urmă se mai vede pe craniu), aceasta din
urmă a dispărut aproape în întregime, rămânând doar firele metalice.

Învelitoarea de cap - detaliu

Firul metalic a fost analizate cu XRF scanner. Acesta este un fir tip sârmă cu o
compoziție în care predomină Ag 95,6762%, Au 2.8085%, Cu 1,1285%, Ni și Fe.
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Grafic XRF – fir metalic dantelă

Tabel - fir metalic dantelă

Resturile de dantelă prezentau urme de murdărie și depuneri de oxizi. Toate
fragmentele sunt foarte fragile, de mici dimensiuni, ceea ce face imposibilă o reconstituire a
modelului original. Fragmentele au fost curățate mecanic prin pensulare atentă pe suprafața
mesei de sticlă, cu pensule moi care să nu disloce fragmente din firele metalice. După
îndepărtarea murdăriei (într-o foarte mică măsură) s-a trecut la curățire umedă, mai exact
chimică, cu soluție de Complexon III. Fragmentele au fost imersate timp de 60 de minute în
soluție.

Fragment înainte de curățire

400

Fragment după curățire

FRAGMENTE TEXTILE ȘI OBIECTE DE PODOABĂ DINTR-UN MORMÂNT DIN ...

Detaliu – fir metalic după curățire cu Complexon III

3. Mărgele (perle și mărgeluțe de diferite mărimi și forme).
Mărgelele din M10 erau distribuite în marea lor parte în partea superioară a torsului,
lăsând impresia că ele erau un șirag în jurul gâtului. Cum se vede și din tabel, ele au forme și
mărimi diferite. Analizele, în schimb, arată că ele au aproximativ aceeași compoziție chiar și
în procentaje, cu diferențe mici.

Tabel – tipuri de mărgele, analizate XRF

Mărgelele sunt de diferite mărimi, forme și culori. Avem mai multe categorii de
mărgele: mărgele mici (tip nisip), mărgele mari (tip nisip), mărgele cu forme geometrice și
mărgele cu formă cilindrică. Mărgele tip nisip și cu forme geometrice sunt de culoare turquoise
(în diferite nuanțe). În acest lot de mărgele mai sunt trei bucăți care sunt diferite de restul atât
ca formă cât și ca și culoare. Ele sunt mai mari, au formă cilindrică și culoare bej (în diferite
nuanțe). După analizarea microscopică și scanare a reieșit că acestea sunt obiecte din sticlă.
Mărgelele prezentau urme de murdărie: depuneri de sol, resturi de plante. De asemenea
multe păreau să fie de culoare neagră, datorită degradărilor fizico-chimice. Curățirea lor s-a
efectuat în funcție de fiecare categorie. Ținând cont că mărgelele sunt de sticlă s-a optat pentru
o curățire fină, cu detergent anionic, în soluție de 5%. După curățire, mărgelele au fost puse pe
categorii și urmează să fie înșirate.
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Mărgele în timpul curățirii

Mărgele tip nisip mari în timpul curățirii

Mărgele cu forme geometrice după curățire

Mărgele tip nisip mari după curățire

Concluzii
Textilele și accesoriile din M10 sunt de o complexitate mare, poate cea mai mare pe
care am avut-o în laboratorul de restaurare textile. Problemele subliniate țin în special de
accesorii, aceasta și pentru că ele s-au păstrat mult mai bine decât textilele. Fragmentele textile
păstrate sunt cele de pe craniu și sunt bucăți foarte mici.
Aceste fragmente, care constituie de fapt un complex arheologic, trebuie să treacă prin
mai multe etape până la forma finală. Prima și cea mai importantă este cea a investigațiilor.
Această etapă este cea care ajută restauratorul în a alege calea cea mai bună (sau corectă) pentru
procesul de restaurare. Clarificările pe care le aduce etapa de investigații sunt importante și
pentru tehnicile de creație ale obiectelor, dar și pentru metodele de curățire, conservare și
consolidare a acestora.
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