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PE MARGINEA UNEI COLECŢII MINERALOGICE c 

ADĂPOSTITE iN MUZEUL JUDEŢEAN COVASNA 

LASZLO ATTILA- MIKLOS MARGARE:TA 

Paralel cu investigaţiile, pe care le efectuează pentru evidenţierea de 
noi zăcăminte de minerale utile, geologii ş i mineralogii au menirea să sem
naleze Şi să propună pentru conservare miner:alele şi asociaţiile de mine
rale, care constituie valori deosebite prin : formele cristalografice, ra ri tate, 
frumuseţe sau parageneză. 

in ultimii ani în R.S. România s-a creat un cadru legislativ corespun
zător în vederea identificării, evidenţierii, analizării, păstrării, conservărH ş i 
valorificării bunurilor oe akătuiesc patrimoniul cultural naţional. Eşantioa
nele mineralogice colectate vor fi analizate şi puse la dispoziţ ia publ icului, 
p rin expunerea în muzee. 

Pe urma donaţiilor efectuate de un i i specialişti şi colecţionari entu
ziaşti, ca: Dr. L6szl6 Ferenc, B6nya i J6nos, Kov6cs S6ndor, Ratz Jeno, Kis
gyorgy Zolt6n, Zagoni Gabor, Szadeczky Gyula - geologi, Roediger Lajos şi 
rrr,ulţi alţii a luat naştere modesta, dar valoroasa colecţile mineralogkă de 

la Muzeul Judeţean Covasna, care la ora actuală are înregistrată peste 560 
de eşantioane dintre care une.le reprezintă rarităţi sau parageneze caracte
r istice unor tipuri de mineralizaţii din ţară. 

Pe baza clasificăr.ii crista-lochimice, colecţia dispune de minerale· apar 
ţinătoare tuturor celor nouă clase: 1. elemente native; 2. sulf.l!ri, telul uri, ar
seniuri, antimoniuri; 3. halogenuri; 4. oxizi şi hidroxizi; 5. carbonaţi; 6. su l 
faţi, cromaţi; 7. fosfaţi, arsen·iaţi, vanadaţi; 8. silicaţi; 9. substanţe organice, 
care sînt adunate din cele mai variate zăcăminte din punct de vedere ge
netic de la noi din ţară . 

Din moment ce,.. eşanHoanele provenite din zăcăminte de geneză hidro
termală filoniană din zona metalogenetică Baia Mare reprezintă c·ea mai 
mare parte a colecţiei, ne vom referi cu precădere la acestea în cele ce 
urmează. 
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MINERAlE ŞI ASOCIAŢI'! DE MINERAlE HIDROTERMAlE 
DIN COLEGIE 

Este demn de remarcat pr·ezenţa unui .eşantion de 10-15 cm cu Wa
vellit Al3 (P04) 2 (OHh · 5H20 dispus pe calcită, prezentindu-se sub formă de 
cristale prismatice lungi, formînd agregate globulare pînă la 1 cm diametru 
şi structuri ·radiar ~ibroase. Are culoare galben brun, brun probabil datorită 
substitutiei AJ3+ prin FeH. Eşantionul provine de la Cavnic, mina Boldut. 
Acest mineral se depune în ultimele faze ale hidrotermalizmului, filonian di~ . 
perimetru situîndu-se în zonele superioare ale filoanelor. Mineralul este cu
noscut şi sub numele de Capnicit, fiind descris la Cavnic pentru prima dată 
la noi în ţară . 

Un alt mineral mai puţin sp·ectaculos, care se găseşte în colecţia mu
zeului este Monsmeditul Ti03K20 8S03 ·15 H20 ?. La binocular apare sub 
formă de cristale foarte fine, alung·ite. Cu ochiul liber se prezintă sub formă 
de masă pulverulentă, de culoare alb, alb-gălbui. Acest mineral a fost des
cris de prima dată la noi în ţară, ca mineral supergen din partea superioară 
a Filonului Principal de la Baia Sprie. Această descriere trebuie privHă cu 
o oarecare re~ervă pînă la primirea analizelor. 

Cervantitul Sb20 4 - formează cruste şi mase pulverulente cu luciu si 
defos pe cristalele de antimonit (stibină) Sb2S3, fiind colectat din filoanele 
de la Baia Sprie. Cervantitul prezintă culoare galbenă (galben de sulf). Este 
un mineral secundar, apărînd în zonele superioare de oxidaţie ale filoanelor. 
Prezenţa acestui mineral este strins legată de a stibinei şi a oxizilor de alu
miniu. 

Semseyitul Pb9Sb8S21 - apare sub formă de cristale, cuprinse între 
dimens·iunile de 0,3-0,5 cm, scurt prismatice, formînd agregate granulare 
cu clivaj perfect, prezentînd luciu metalic şi o culoare cenuşiu de plumb. 
Eşantionul provine din zăcămîntul Herja unde s-a făcut prima descriere. 

O parageneză caracteristică zăcămintelor estice din zona Baia Mare 
este prezenţa calcopiritei CuFeS2 bine cristalizată (cristale de pînă la 1,5 cm 
mărime) asociate cu cristale de cuarţ hidrotermal, peste care ca o depunere 
tardivă (ulterioară) apar romqoedrii de calcită de culoare maronie roşcată 
datorat hidroxizilor de fier din. soluţiile apoase. Pe cristalele de calcopirită 
se pot identifica şi cu ochiul liber, sub formă de pojghiţe, foiţe, lamele mici , 
subţiri, plate, depuneri de Calcozină Cu2S, de culoare cenuşie negricioasă , 
Covelină CuS, de un albastru, albastru-indigo şi Bornit Cu5FeS4, de culoare 
a l bastru-arămiu spre roşu. Aceste minerale sînt întîlnite în zăcămintele hi 
drotermale de sulfuri din zonele de îmbogăţire secundară, asociat cu relicte 
de calcopirită . Eşaritionul provine din zăcămîntul Baia Sprie. 

' ' ' 
Dolomitul hidrotermal CaMg (C03h, în mai.,multe eşantioane prove -

nite de la Cavnic, Baia Sprie, apar sub formă de cristale romboedrice, ase -
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mănătoare unor boabe de linte cu mărimi de pină la 1,00 cm, de culoare 
al b~gălbuie, maronie, formind depuneri tardive peste cristolel·e de golenă, 
blendă şi calcit. Cristal,ele de golenă şi blendă sînt bine dezvoltQte, ceea ce 
denotă un ritm lent de creştere a lor, fap.t pentru core o fost redusă posibi 
litatea dezvoltării altor feţe la aceste cristale. La cristolele de blendă a avut 
loc dezvoltarea sub formă de pături ale acestora. 

O parageneză caracteristică o constituie depuner-ile tirzii de Baritină 
Ba (504) {cristale tabulare cu diametru! de pînă la 2 cm şi grosimi de 2-3 
mm, apărînd ca depuneri peste cristalele de calcită tabulară de dimensiuni 
milimetrice, golurHe cărora sînt umplute de o pîslă formată din cristale foarte 
fine de Jamesonit Pb4FeSb6S14. Aceste minerale sint depuse peste un suport 
de galenă şi blendă bine cristalizate, care prezintă feţe cristalografice ca
racteristice. 

Baritina apare în mai multe eşantioane, prezentindu-se ca şi cristale 
tabulare de diferite dimensiuni, pînă la 5-6 cm diametru şi grosime de la cî
teva z-ecimi de mm pînă la 1 cm grosime, sau sub formă de agregate granu
lare, foioase sau în formă de trandafir (=baritină). Apar varietăţi transpa 
rente, albe, galbene, brune închise, verzui datorită proprietăţii de a îngloba 
incluziuni, impurităţi cromatice . 

. Colcita CaC03 este mineralul cel mai bo9at în forme cr·istalografice 
700 (Godovikov 1975). Bogăţia de forme se datoreşte structurii cristaline uşor 
deformate {Kostov 1971). Morfologic cristalelor de colcit este în directă legă 
tură în zăcămintele hidrotermale cu temperatura lor de formare şi pH-ul 
so l uţiilor (Ramdohr & Strunz 1967). 

Este de remarcat frumuseţea eşantioanelor cu Rodocrozit MnC03 cris
tale tabulare de culoare roz cu feţele curbate în formă de şa, formînd agre
gate sferoidale cu dia metrul cuprins intre 1,5-2 cm, pe un suport de ca leit 
ş i cuarţ hidro.termal de culoare albă . 

Aurul nativ (liber) din zona Bradului este de asemenea de o valoare 
inestimabilă, formînd agregate fHiforme de 2 mm mărime, de culoare ga l
ben spre argintiu. 

·1 

CONSIDERAŢII GENETICE ŞI GEOCHIMICE · 
i l 

Aceste minerale şi asociaţii de 'minerale se formează în apropierea 
unor corpuri vulcanice, fi-ind depuneri din faza hidrotermală, una din ultimele 
faze ale activităţii magmatice. 

In ceea ce priveşte faza hidrotermală , teoriile formări i mineralelor în 
acest proces sînt î ncă neclare, cu toate că acestei probleme i s-a acordat, o 
atenţie deosebită. In momentul de faţă încă sint nesatisfăcătoare teoriile 
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ce vizează ongmea, compoziţia solu.ţiilor, cauzele mişcăr·ii soluţiilor, facto
rul de precipitare al mineralelor. Azi, cea mai acceptată · ipoteză este geneza 
hidrotermalite,lor din soluţii reziduale magmatice fierbinţi. Sub temperatura 
criti'că a vapori lor de 'apă (374 °C) se formează o soluţie apoasă, care con 
tine foarte multe elemente care au o afinitate mare pentru sulf şi o capa
~itate mare de polarizare ionică, ducînd la formarea unor minerale în care 
predomină legăturile atomiee şi ceLe .metalic-e. Se presupune că pH-ul in
fluenţează :în mod deosebit precipitqrea soluţiilor, iniţial acidă, care pătrun
zînd în rocile înconjurătoare, vor avea o acţiune de neutral.izme,. ajungînd 
soluţia chiar akalină. Sulfur,ile, care au fost solubile în soluţie addă vor 
precipita pe măsură ce mediul se schimbă şi temperatura scade, dind naş
tere la minerale de Pb, Zn, Cu, iar cînd mediul dev,ine akalin, precipită 
minerale,le de Hg, Sb şi As. Schimbarea pH-ului se reflectă şi în succesiunea 
de cristalizare a mineralelor de gangă de la Si02 la CaC03 şi mai t îrziu de 
BaS04. în precipita rea combinaţiilor, un rol deosebit . îl are şi regimul de 
oxigen. Această teorie este unanim acceptată, dacă este întreg ită cu teoria 
pul·saţiil:or, prin care se explică şi precipitarea sulfurilor de Sb, Hg şi As in 
ultimele faze, pe cînd ştim că solubilitatea lor în mediu neutru este mult mai 
mică decît în cel alcalin. 

Mai nou se atribuie o deosebită importanţă soluţiilor coloidale, atît 
în transport, cît şi în predpitarea lor sub formă minerală. La unele minera le 
solubilitatea coloidală depăşeşte cu mult solubilitatea moleculară, ceea ce, 
ar confirma această presupunere, iar majoritatea elementelor s-ar cristaliza 
ulter~or. Luînd în considerare cele expuse antenior, se poate spune că mine_
ralele din hidrotermalite sînt tran.şportate în soluţii coloidale, parte în soluţii 
rea~e moleculare şi ionice. 

Aceste soluţii au evoluţie ascensională, pe zonele de minimă re·zistenţă 
a le rocilor în zone de fisuri şi fracturi . In înlesnirea evoluţiei soluţiilor hidro
terma·le, au un rol deosebit tectonica ante şi sinmineralizator·ie, pe care se 
formează aşa numitele mineri:tlizaţii hidrotermal filoniene, uneori de impor
tanţă economică. In partea mediană (în general) arie acestor mineralizaţi i se 
dezvoltă golurile cunoscute în termen ştiinţific sub numele de geode, în care 
se depun mineralele hidrotermale formînd rarităţi mineral·ogice cunoscute 
în termen popular ca "flori de mină" . 

Aceste mineralizaţii sînt strîns legate genetic de evoluţia în timp ş i 
spaţiu a unor sisteme magmatice, la care nici la ora actuală nu dispunem 
de o imagine completă, ca de exemplu în zona Baia Mare, unde în urma 
eercetărilor geologice efectuate pînă în prezent, avem o viziune aproape 
clară a vulcanismului, a faze,lor de erupţie, a tipuri lor de roci extruzive, dar 
nu cunoaştem în destulă măsură chimismul, evoluţia şi punerea în loc a 
rocilor intruzive şi subvulcanice. 

La ora actuală, în zona Baia Mare, Munţii Gutîi, primele date care 
atestă existepţa în adîncime a unor roci filoniene subvulcanice lamprofirice 
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dezvoltate la periferia unor intruziuni, ar fi enclavele de roci microdioriiice 
şi lamprofirice semnalate în dacitul din perimetrul "Laleaua Albă" şi rocile 
intruzive de natură bazică şi neutră interceptate de citeva foraje şi galerii 
la orizonturile inferioare ale minei Bolduţ Cavnic. 

Sînt primele semnalări, pînă in prezent, care atestă existenţa în adin
ai me a .unor magmatite intruzive şi diferenţiatel.e lor filoniene din zonă. 
Aceste elemente petrografice determinate au o deosebită importanţă pentru 
stabilirea evoluţiei magmatismuiui în zona de subducţie a segmentului (com
partimentului) vulcanitelor din Baia Mare. 
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SANDOR KOVACS,. COStiN RADULESCU et PETRE SAMSON 

' ' 
,, 

INTRODUCTION 

Les restes fossiles de vertébrés,· provenant de diverses formations plio
cènes de la Dépression de Bra�ov, ont fait l'objet de recherches qui s'éche
lonnent sur plus d'un siècle. Le but de ce travail est de prése�.ter une syn
thèse des données relatives aux -faunes de Mammifères mis en 'évidence 
dans cétte dépression et d'établir la biochr�onologie des dépôts qui les ont 
livrés. 

Relevons que depuis une dernière synthès� sur les Mamr:nifèr�s de la 
Dépression de Bra�ov (Samson & Radulesco 1973), l'échelle .chro.nologique 
du Plia-Pléistocène de l'Europe a subi d'importantes modifications. L'âge 
absolu admis pour des gisements classiques de l'Europe occidentale (Via
lette 3,8 MA, Perrier-Etouaires 3, 1 )  a été reconsidéré et de nouvelles dota
tions ont été envisagées. Les derniers essais de corrélation, ·établis à partir 
des données de la palynostratigraphie (Suc & Zagwijn 1983) ou de la succes
sion des Micromammifères (Aguilar & Michaux 1984) ont fait ressortir une 
divergence riette entre les étalon nages proposés.' . . 

· 

Examinons, à la lumière de ces données nouvell-es, la biochronologie 
des sites fossilifères pliocènes de· la Dépression de Bra�ov, en tena.nt compte 
des résultats de la palynologie et des datations disponibles· concernant le 
paléomognetisme (études entreprises par V.M. Troubikhine de !'·Institut Géo
logique de l'Académie des Sciences de l'URSS, comm. pers. de AL. Tché
palyga) et J'âge isotopique Ar/K (Casta 1980). 

•) Texte révisé de la communication présentée à la réunion de la Sous-com
missioè pou.r la stratigraphie de Quaternaire européen· (SEOS ..::. INQUA, 
Br.cl�ov · 1981), · · · 

· · 
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CADRE GÉOLOGIQUE 

la Dépression de Bra�ov représente un bassin intramontagneux, situé 
da-ns la zone de courbure de l'arc roumain des Carpates. 

D'origine tectonique, la Dépressi.on de Bra�ov dans son ensemble a 
subi un important remblaiement pliocène et pléistocène; elle se présente 
comme une Zlone sédimentaire aux contours sinueux, formée de plusieurs 
,bassins" dont l'individuaUsati_qn n'est pa·s _toujours bien nette. On y dis
tingue classiquement 'le Bassin de Baraolt à l'ouest, le Bassin de Sfîntu 
Gheorghe au centre et le Bassin de Tîrgu Secuiesc à l'est. Ces trois rami
fications principales se rejoignent vers le sud, au niveau du Bassin de Bîrsa. 
Ajoutons à ces unités les petits ,bassins" de Vîrghi� et de llieni; le premier 
représentant un diverticule sur le bord nord du Bassin de Baraolt, le second 
une cuvette isolée sur le bord ouest du Bas·sin de Sf. Gheorghe. 

Mentionnons que dans le cadre de la Dépression de Bra�ov, la puis
sance des dépôts varie s·ensiblement d'un bassin à l'autre; dans un même 
bassjn, il y a parfois une assez grande différence d'épaisseur et de compo
sition lithologique entre les sédiments déposés en bordure et ceux de la 
zone axiale. En somme, la morphologie bi1en variée des bassins reflète la 
grande complexité structurale de la Dépression de Bra�ov. 

les dépôts plio-pléistocènes de la Dépression de Bra�ov ont pu être 
divisés en plusieurs ensembles IHhostratigraphiques, mieux individualisés et 
étudiés dans I.e Bassin de Baraolt. En reprenant les grandes lignes de la 
division stratigraphique proposée par Jeke•lius (1932) et en nous basant sur 
ies associations de Mammifères fossiles, nous avons distingué quatre forma� 
ti·ons principales, désignées comme autant d'horizons (1-IV) (Radulesco, 
Samson, Mihaila & Kovacs 1965). 

Nous allons nous occuper des faunes de Mammifères des Horizons 1 
et Il, qui sont d'âge pliocène, afin d'établir leur place chronologique dans 
le contexte européen. Il convient, premièrement, de définir ces horizons. 

Horizon 1 (=horizon inférieur de ·Jekelius, 1932 =complexe charbon
neux p. p. de liteanu & aL 1962) - · EssentieHement lignitifère, l'Horizon 1 
repose directement sur le socle crétacé; les sédiments sont représentés par 
une succession de marnes, marnes sableuses et ·argiles qui renferment trois 
couches de lignite; la couche supér.ieure (Ill), fa �lus puissante, a livré une 
riche association de Mammifères, connue dans la littérature paléontologique 
plus andenne sous le nom de ,faune de Bar6t-Kopecz" (= Baraolt-Cèlpeni). 

Horizon Il (..:.. horizon moy.en de Jekelius, 1932 = complexe charbon
neux p. p. + complexe marneux de Liteanu & al., 1962) - Il est important 
de relever que cet horizon peut présenter deux faciès. le premier, constitué 
par une succession très monotone de marnes et argHes av�c. parfois, de 
passées ligniteuses; corréspond à la zone axiale, profonde_ �u. lac pliocène; 
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les sédiments, qui peuvent atteindre 300 m d'épa.isseur, sont cara�térisés 
par la présence de Limnocardium fuchsi (Neum:), ·des Ostracodes et des 
i m press ions végétales. le second faciès, plus varié (argiles, sables, graviers, 
limons, ciné11ites, calcaires lacustres etc.) correspond à la zone littorale; les 
sédiments de ce faciès plus littoral sont souvent très riches en Mollusques 
d'eau douce (Jekelius 1932); ils ont fourni aussi d'importants restes de 
Mammifères. A la limite des rones axiale et marginale, les deux faciès 
peuvent alterner. 

Une période de travail d'un quart de siècle dons la Dépression de 
Bra�ov nous a laissé entrevoir la gnande complexité des problèmes de cor
rélation des dépôts fossilifères et le danger des extrapolations. C'est pour� 
quoi, tout en évitant les vues g·loboles, nous nous proposons, maintenant, 
de présenter les faunes de Mam mifères site par site et d'établir strictement 
l'âge des dépôts qui les ont f.ivrés. 

' 

PALÉONTOLOGIE 

PLIOCÈNE MOYEN (ZONE MN 15) 

Horizon 1, couche Ill de lignite 

Bass i n  d e  Ba r aolt 

les restes de Mammifères de l'Horizon 1 proviennent essentiellement 
des exploitations de lignite de Capeni et de Virghi�. Le lignite de l'expiai� 
tation de lara� (lara�-Vale) est cons.idéré comme équivalent de la couche 
Ill de lignite de CapenL 

· · · 

CAPENI - Données stratigraphiques: Jekelius (1932: 30). Faune: 
Delson (1 974), Kormos (1917, 1935), Kretzoi (1938, 1954), Mottl (1939), Ra
dulesco & Samson (1972), Radulesco & al. (1965), Samson·& al. (1971). Dans 
la phase prés.ente des recherches, la liste des Mammifères comporte les 
formes suivantes (les espèces identifiées par nous à la suite de nouvelles 
récoltes sont marquées d'un astérisque): Zygolophodon borsoni (Hays)*, 
Anancus arvernensis (Croizet & Jobert),* Tapirus arvernensis Devèze & Bouil
l.et* , Dicerorhinus leptorhinus (Cuvier)*, Hipparion sp., Sus minor Depéret*, 
Metacervocerus cf. pardinensis (Croizet & Jobert), Cervus sp. (taille de 
Capreolus, présence de trac.es de pli palaeomeryx)*, ,Parabos" cf. athana� 
siui (Simionescu)*, Bovidé indet. *, Canis sp., Protarctos boeckhi (Schlosser)*, 
Parailurus anglicus (Dawkins)* FéUdé indet. (taille de Lynx), Machairodon
tidé indet. , Castor praefiber Depéret*, Romanocastor (?) capeniensis RÇJdu� 
lesco & Samson•, Prospalax priscus (Nehring), Dolichopithecus ruscinensis 
Depéret, (?) Mesopithecus monspessulanus (Gervais) (voir notes annexes 1 
et 2). 
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·Caractéristiques de la faune - Bien que plusieurs formes (notons en
tre autres la présence de D. leptorhinus, d'un petit Cervidé à molaires pour
vues de traces de pli palaeomeryx, de ,Parabos'' cf. athanasiui, de Protarc
tos boeckhi) donnent un cachet assel primitif à l'ensemble de la faune,· la 
composition des Mammifères se remarque par l'apparitioll .. de Metacervo
cerus cf. pard inensis (Mottl 1939), élément qui suggère des affinités avec les 
faunes classiques de type Vialette et Perrier-Etouaires. · 

Dans l'ensemble, l'association de Capeni correspondrait à une· état}e 
ultérieure dans l'évolution des Mammifère's comparativement à la faune clas
sique du Roussillon (Serrat d'en Vacquer). 

, .. VîRGHI� 7 ·Données stratigraphiques:
. Casta (1980, 11; figs., 27-28). 

Faune: Radulescq & Kisgyorgy (1970), �adule5co & al. (1965), Samsqn, & a..l. 
(1971 ) . L'association de Mammifères renferme les formes suivantes:. Z. bor
soni, A. arvernensis, T. arvernensis, O. leptorhinus, S. minor, M. cf. pardi
nensis, ,Parabos" cf. athanasiui, Bovidé indet. (proche du type Bison), Doli
chopithecus ruscinensis. 

Les esp>èces énumérées sont ioontiques à leurs homologues de Capeni, 
constatation qui prouve qu'il n'y a pas· de différenc-e chronologique entre 
les deux localités, les restes fossiles provenant toujours de la même couche 
de l-ignite (Ill). Les Mammifères récoltés à Vîrqhi�, ainsi que ceux de Capeni, 
se caractérisent par la présence de Dicerorhinus leptorhinus associé à ,Pa
bos" cf. athanasiui, Sus minor et Metacervoceru� cf. pardinensis. L'ensemble 
de la faune forme un association originale, caractéristique de l'Europe 
de l'est. 

IARA�-VALE (couche de lignite) - L'exploitation de lignite de cette 
localité a mis au jour des restes de Mammifères. On y a signalé la présence 
de Z. borsoni (Schlesinger 1922). 

Paléomagnétisme - Les d6terminations ont montré la polarité inver,se 
du.Jignite de lar6�-Vale (Ghenea & al. 1981). 

· . · ·  

·Corrélations - La faun·e de Mammifères dè type Capeni-Virghi� est 
ultérieure à la faune c·lassique du RC?ussil!on (Serrat d'en- Vacquer), mais 
antérieure aux faunes de type Vialette/Perrier-Etouaires. · EHe correspond, 
semble-t-il, dans l'Europe orientale, à la partie inférie�re de l'horizon kout
chourganien du complexe faunique moldave de.I'Unton Soviétique. Un équi
valent de la faune de Càpeni-Virghi� est représenté aussi par les Mammr
fères de Godollo en Hongrie. Sur le plan local, la faune de ·la couche Ill 

de lignite du Bassin de Baraolt sembl·e ultérieure à la faune 'de Mammif�re� 
de. Mah,J�teni (tvtoldavie méridionale); er) effet, cette. 

dernière faune re,n
ferme un Suidé de taille plus grande (Sus cf. provincialis, Gervais) et. des 
Cervidés de type différent (Simionescu 1930). 
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Compte tenu de la nouvelle da'tation proposée pour la faune des Etau
aires (2,5 MA) (Couthure:s & Pastre 1983, Ly & al. 1982) et des données chro 

nostratigraphiques d'ènsemb.le d,u Bas.s �n de Baraolt, la faune de Capeni 

Vîrghi� pourrait se situer autour de 3 MA. 

Horizon Il, partie basale du faciès littoral 

8 a s s i n d e S f. G h e o r g h è 

DEBREN-2 - Données stratigraphiques et fauniques: Kov6cs & al. (1'98Q). 
les restes fossiles proviennent des couches 9-10 (sa �les civëë lentilles âe 
grmders à la base). La liste de Mammifêres renferme Aiitineus arv'ernênsis , 

Dicerorhinus lëptorliinüs (fràgmènt de crâne dépou rvu de septum nasal), 
Muntiaêus p·olonicus CZyzewska, Hypolagus brachygnathus Karmas. 

Corrèlatiôris - La présence de M. polonicus et d'une forme archa ïque 
de Hypolagus suggère des affinités avec le niveau faunique de Weze (M N 
15) en Pologne . 

Bassin de Baraolt 

IARA�-1 (= lara�-Cariera Noua, niveau ihfêrieur) - Données stratigra
phiques: Alimen & al. (1969: 551-552, fig. 2). Les restes de Mammifère·s 
provie-nnent du niveau inférieur, formé de sables fern..iginëux (couche 4'c). 
�a liste fat.i_nique (Rad ulesco & al. 1965, Rà çlul�sco & Kovàcs 1968) comporte: 
Zyg�1ophodon borsoni, Ariancus arvi!riïensis, Tapirus àrvërnënsis, Dicèrorhi
nus leptôrhiriùs (form e plus hypsodonte que celle de l ' Horizon 1), Hipparion 
malustenense ssp., ,Parabos" cf. athanasiui. 

Paléomagnétisme - Polarité no-rmale faisant suite à la polarité inver 

se des argi les sous-jacentés (faciès de profondeur) de lara�-Vale. 

Caractéristiques de la faune - �es Mammifères récoltés à lara� -1 évo
quent de près les mêmes élément� de Capèrii-Vîrghi�. Urie diffe rence est, 
ce pendant, indiquée pàr le degrë d'hypsodontie plus prdnoncé du Rliinocé
'rols de. ·lara�-1. Dè toute évidènoê, la fciuriè de oèfte loci:rlité continue la 
faanè de Càpèni-Vîrghi�. sans que ,la composition de gros Mammifères soit 
marquée par des changements significatifs; i.l s'ensuit que le.lcps de temps 
qui sépare la faune de lara�-1 de celle plus ancienne de Capeni-Vîrghi� 

doit être relativement réduit. 

. ëorrélatioiis - Le degré �'liypsodontië dû Rhihocéros de lara�-1 sug-
gère d'étroites affinités àiJec _la forme évoluée de D; lëptorhirius de Wolfèrs
heim (R.F.A.) (Gui!rih 1980). Mentionnons que le site dê Wolferslieim (carac
térisé par une po·làrité normale). est situé dans la pdrtie su périeure de l'é
poque Gauss (Suc & Za .g Wijn 1983). Une datation similaire est vraisem-
blable aussi pour le site de lan)�-1. 

· 

2 - A.LUTA XVII-XVIII 
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,, PLIOCÈNE SUPÉRIEUR (ZONE MN 1o) 

Horizon Il, partie moyenne du faciès littoral 

B a s s i n d e S f. G h e o r g h e 

DEBREN-1 Données stratigraphiques et fa uniq ues : Radulesco & 
Samson (1984). Les Micromammifères, provenant de limons sab leaux avec 
aççumulations de Mollusques (couche 7), comportent: Desmana kormosi 
Schreuder , Blarinoides mariae Sulimski, Mimom)fS gracilis transylvcmicus 
Radulesc o  & Samson, Léporidé indet. 

La riche faune de Mollusques a été étudiée par J e ke l ius (1932) qui l'a 
attribuée au faciès littora l de son horizon moyen. So ulignons que Debren-1 
représente un profil classique pour la Dépression de Bra�ov, le seul qui ait 
livré Mollusques et Mammifères associés. Relevons que c'est le seul site de 
la Dépression de Bra�ov où Viviparus pseudovukotinovici a été trouvé (Jeke
lius 1932). 

Corrélations - Les Micromammifères indiquent la situation de De
bren-1 dans la sous-zone MN 16 a, caractérisée par la persistance de fo rmes 
mimomyennes à molaires dépourvues de cément. En jugeant par le degré 
d'évolution des Mimomys, l·e site de Debren-1 est ultérieur aux niveaux 
chronologiques de Weze et de Csarn6ta (Hongrie), mais antérieur par rap
port aux stations de type Arondelli (Italie) et Hajnacka (Tchécoslovaquie) où 
apparaissent des formes m imomyennes à cément. 

Ba s s i n  de Ba r a o l t  

ARACI-FîNTiNA FAGULUI {niveau inférieur) - Données stratigraphi
ques : Casta (1980, Il, figs. 31-32). Données fauniques : Radulesco & al. 
(1965). L'association de Mammifères renferme les espèces suivantes : Zygo
lophodon borsoni, Anancus arvernensis, Dicerorhinus cf. elatus (Croizet & 
Jobert)

.
(= D. etruscus var. astensis Sacco = D. jeanvireti Guérin), Meta

cervocerus cf. pardinensis. 

Corrélations - La présence de D. cf. elatus {documenté par un crâne 
avec septum nasal) associé à un Cervidé archaïque (M. cf. pardinensis) sug
gère d 'étroites affinités avec la faune de Vidlette . Rappelons que les nou

velles datations absolues ont rajeuni le gisement de Vialette en le situant 
dans une fourchette comprise entre 2,6 et 3,3 MA (Bandet & al. 1978). 
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Horizon Il, partie supérieure du faciès· littoral 

Bassin de Boraolt 

,_ . IARA�-2 ·(- lara$-Cariera Noua, niveau moyen-supérieur) - Données 

stratigraphiques: Ali men & al. (1969: 551-552, fig. 2); les restes fosslf es pro'· 
viE"-nnent des sables blancs qui forment ia couche 6. Mammifères (Radulesco 
& l<ovacs 1968): Dicerorhinus cf. e!atus. 

Paléomagnétisme - Polarité norma le ((Jauss supérieur). 

Il est important de re lever (afin d'expliquer le.s modifications interve
nues à partir de ce niveau chronologique dans la composition des Mammi
fères de la Dépression de Bra�ov) que des phénomènes de type périglaciaire 
(fente en coin, microfailles, plications) ont été observés sous la couche 6 qui 
a livré des restes fossiles (A!imen & al. 1969). 

IARA�-CARIERA VECHE - Il s'agit d'une ancienne exploitation, con
tigüe à lara�-Cariera Noua, qui a mis au jour les mêmes sables blancs 
fossilifères. Les restes de Mammifères (Radulesco & al. 1965) se rapportent 
à Dicerorhinus cf. etruscus (Falconer) et Arvernoceros cf. ardei (Croii'et & 
Jobert). 

Corrélations - Par l'association de D. cf. elatus, D. cf. etruscus et 
Arvernoceros, la faune de lara�-2/lara�-Cariera Veche peut être située dans 
la sous-zone M N 16 b et mise en parallèle avec la faune de Perrier .Etau
cires. Un équivalent local du niveau de lara�-2 est représenté par la faune 
de type Covrigi dans le Bassin Dacique (Feru & al. 1983). En Union Soviéti
que, la partie su périeure de l'horizon kagoulien du complexe faunique mol-
dave serait équiva lente du niveau lara�-2/Cariera Veche. 

· 

B a s s i n d e S f. G h e o r g h e 

ILIENI (Bassin de)- Données stratigraphiques : Jekelius (1932; 35-36). 

Les restes de faune proviennent d'une exp loitation de lignite. La liste de 
Mammifères s'établit comme suit (Radulesco & al., 1965, Samson & Kovacs 
1970, Toula 191 1) : Anancus arvernensis, Tapirus arvernensis, Dicerorhinus 
cf. elatus, Cervidae indet. 1 +Il, Gazella sp., Ursus minimus Devèze & Bouil
let, Hystrix cf. refossa Gervais, Castor praefiber. 

Corrélations - Il faut soulig ner la présence d'Ursus minimus dans 
l'association de llieni, cette espèce indiquant une équivalence du site rou
main avec (indistinctement) les niveaux fauniques de Vialette et de Perrier
Etouaires. 
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Bass'in de lirgu Setuiesc 

CERNATU-CARIERA ROBERT - Niveau de sables g rossiers en bor
dure. Mammifères (Radu lesco & Samson 1971, 1972; Sams.on & Kov6cs 1972): 
Dicerorhinus cf. elatus, Arvérnoce·ros cf. ardei. Canidé indet., trogontherium . 
minus Newton, Mimomys sp. 

Corrélations - La forme de Mimomys, bien que très peu documentée, 
montre par son degré d'hypsodontie que la faune de C:ernatu (MN 16 b) est 
ultérieure à celle de Debren-1 (MN 16 a ) . L'asStociation de Dicerorhinus d. 
elatus avec Arvetnoceros suggère des affinités plu tôt avec la faune de Per
rier-Etouaires qu'avec celle de Vialette. Rappelons que dans cette dernière 
station, ia présence d'Arvêrnoceros n'est pas encore prouvée (Heintz 1970). 

Horizon Il, niveau supérieur marneux 

Bàssin de Baraolt 

!ARA�-3 (= lar6�-Cariera Noua, niveau supé rieur mameaux) - Don
nées stratigraphiques : Ali men & al. (1969: 552, fig. 2). Mammifères: Anan·cus 
arvernens1s. 

Paléomagnétisme - Polarité inverse (début de l ' époque Matuyama). 

Corrélations - La position chr:ono logique de lara�-3 n'est pas encore 
fixéG d'une manière satisfaisante. Les déterminations de paléomagnétisme ont 
indiqué une polarité inverse pour le niveau supérieur marno-silteux de la
ra�-Cariera Noua. Etant donné que le niveau fossilifère s·ous-jacent (lara�-
2/Cariera Veche) peut être équiva lent de Perrier-Etouaires (2,5 MA), �e site 
de la ra�-3 pourra i t  correspondre du début de l'époqure Matuyama et non 
pas à l'évent Kaena comme on l'a supposé (Ghenea & al., 1981). 

PAL VNOLOGIE 

Nous résumons d'après Roman (1978, 1981) les principaux rés1-1ltats 
des analyses de pollen relatives aux Horizons 1 et Il du Bassin de Baraolt. 
les investigations entreprises au no rd -est de Baraolt (forage 15), à Raco�ul 
de Sus {lignite) et à Maieru� (a rgi les) ont montré que l'Horizon 1 et une 
grande partie de l ' Ho rizon Il se caractérisent pa r une f·lore de type Reuver,. 
indiquant des conditions de c l imat tempéré-chaud, interrompues par quel
ques osc i ! lotions négatives . 

Les niveaux supérieurs de l'Horizon I l  (marnes et argiles silteu ses de 
Maieru�) se sont déposés sous un climat plus frais et plus sec, déduit de 
lo fréquence plus importante des plantes herbacées (surtout des Chénopo
diacées) et de Pinus; la dominance alternative de A.P. et N.A.P. indique 



aussi une succession de fluctuations climatiques. La dépression du climat, 
enregistrée à Maieru�. a été saisie par l'étude des pollens aussi dans le 
fqciès littoral· de I'HQrizon Il, à lar6�-Cariero Noua. 

Il résulte, de cette vue d'ensemble, que la mi�e �n parallèle des Ho
rizons 1 et Il du Bassin de Baraolt avec le Reuverien, par lés recherches pol
linJql{es, est concordante avec les dotations proposée$ à partir dés faunes 
de Mammifères. 

DATATIONS ABSOLUES 

Des analyses radio-chronologiques ont été pratiquées par la méthode 
Ar/K (Casta 1980). Deux échantillons de roches basaltiques .donneraient un 
ôge compris entre 2,25 et 3,9 MA pour les argiles bleues (faciès de profon
deur) de l'Horizon Il. Etant donné la marge importante d'incertitude des me
sures radiométriques, l'âge retenu pour ·le début d� la sédimentat�on laci.J,S
tre dans la Dépression de Bra�ov est d'approximativement - 3 MA ou un 
peu plus ancien (Casta 1980). · 

Ces données d'âge isotopique ne sont pas en désaccord avec la chro
nologie proposée à partir des associations de Mammifères et de·s détermi-
nations de paléomagnétisme. · · 

CONCLUSIONS 

La faune de Mammifères de Capeni et de Vîrghi� (Horizon 1, couche 
Ill de lignite) peut être située dans la seconde partie de la Zone MN 15. 
Par rapport aux niveaux-repère classiques de l'Europe occidentale, la faune 
de Capeni/Virghi� est ultériewe à celle du Roussillon (Serrat d'en Vacquer), 
mais elle précède la faune de Vialette. Dans la Dépression de Bra�ov, la 
faune de type Capeni/Virghi� persi.s.te jusqu'à lara�-1. 

Le remplacement de la faune de type Capeni/Vîrghi�/larèl�-1 par une 
faune de type Perrier-Etouai·res, mise en évidence à lara�·2/Cariera Veche 
(sous-zone MN 16 b) semble être déterminée par une dépression climatique 
très sévère, antérieure au Prétiglien. 

Les moyens actuels de datation (faunes de Mammifères, palynologie, 
paléonqagnétisme, âge absolu) s'accordect �our fixer la place chronologi
que de la couche Ill de lignite du Bossin de Baraolt a.utour de 3 MA La sé
dimentation de l'Horizon Il serait comprise entre la fln de .l'évent Ka�na et 
le début, de l'époque Matuyama; ,erre. se serait produite, par cons�queQ.t, 
dans un mtervalle chronolog1que d env1ron 0,5-0,6 MA. . . 

La biochronologie des s.ites fossiHfères de la Dépression de B-ra�ov et 
de leurs équiva lents est présentée sous forme d'un schéma de corFélation 
dans le tableau 1. 
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NOTE ANNEXE 1 

La faune de Mammifères du lignite (couche Ill) de Capeni a été étudiée par plusieurs 
auteurs (Schlossar 1,899, Korr.nos 1917, 19�5. Mottl 1939) qui ont graduellement amplifié la 
lis�c des

,
espèces de cette , loca ! ité. 

. Kretzoi (1938) a signalé, pour la première fois, !a présence à Capeni (= Bar6t-Këpecz) 
d'un Equidé monodactyle (,.Maê:rohippus sylvarum"). La liste des Mammifères de Cèipeni, 
publiée plus tord par l<retzoi (1954) comporte les formes suivant�s: Castor sp: indet., Casto
ridarum g. et sp. i·ndet., Prospalax priscus (Nehring), Dolichopithecus cf. arvernensis Depéret, 
Canis (s . l.) , sp. :indet., Protarctos boeckhi (Schlosser), Parailurus anglicus (Boyd Dawkins) , 
Felidmum g. et sp. indet., Anancus arvernensis (Croiz et & Jobert) , :Rhinocerotidarum g. et 
sp. indet., Tapirus sp. indet., Macrohippus syhl'arum l<retzoi. Propotamochoerus cf. provin
cialis (Gervais), Megaloceros sp., Cervidae indet. 1-111. A ces formes, Kretzoi (I.e.) ajoute 
Momri1Ut borsoni, découvert au vo isinage de la couche de lignite. 

Ultérieurement, à la suite de Kretzoi (1938, 1954), la présence d'un Cheval morio
dactyle est toujours i·ndiquée dans l'association de Mammifères de Capeni (Radulesco & al. 
1965, Liteanu & Ghenea 1966, Alimen & al. 1969, Samson & al. 1969, Radulesco & Kis
gyorgy 1970, Samson & al. 1971, Samso.n & Radulesco 1973, Samson 1976). 

Nabis (1971) m entionne 'le Chev.QJ de Capeni sous le nom de Equus (AIIohippus) syl
varum et il donne pour l'unique document de cette localité, un canon postérieur, de nom

breuses dimensions. 

A la suite d'une . étude comparative des dimensions, Samson (1976: 227) précise que 
.,Le canon posté rieur de Capeni se rema rque pa1r l'agrandissement du diamètre antéro
postérieur, pris au milieu de la d iaphys e  et surtout par l'élargissement considérable de 
l'extrémité distale ( ... ), qui rappelle la conformation des Chevaux du Pléi.stocène supérieu-r." 

Ces dernières observations font ressortir la posi t ion ,sing·ulière" du métapode de Che
vol dit de Capeni. 

En di·scutant le problème de ,.Macrohippus sylvarum" de Capeni, à l'occasion du Col
[,oque de Paléontologie tenu à Weima·r (1-7 septembre 19815), 1le Prof. M. Kretzoi a eu 

!'obligeance de nous faire part de ses dou;tes quant à la présence d'un Cheval monodac
tyle dans la couche Ill de lignite de cette localité. li nous a prédsé que la position strati
graphique du canon postérieur de ,Macrohippus sylvarum" n'est pas connue. Il semble que 
la pièce provienne des niveaux de remplissage plus tardifs. 

Il nous paraît donc préférable d'élim ine r  cette espèce douteuse de l'association fauni
que de Capeni (co.uche Ill de l ignite) . Mentionnons que les nouve l les récoltes de Mam
mifères, se rapportan,t à la couche I ll de lignite, n'ont fourni aucun i111dice de la présence 

d'un Equidé monodactyle. 

NOTE ANNEXE 2 

. La présence du genre Megaloceros dans l'association faunique de Capeni, indiquée 

également par Kretzoi (1954), semble total e m ent improbable. Jusqu'à une description du 
'matérie�l, qui puisse .préciser sa- position s.ys.tématique, il serait mieux de ne pas ajouter 

cette forme à l'ensemble de MammHèf'es d&- Copeni. Soulignon.s que les restes de Megalo
.c.eros (= Megaceros) •ne. sont connus en Europe qu'à porti:r du Pléi,sto<:ène moyen (Cromé-
.(ioo). : 

, . 
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R E Z U M A T  

Autori i d a u  o p n v1 re d e  a n s a m b l u  a s u pra bi ocronolog i e i  depoz i te l o r p l i oce n e  m e d i i  
� i  su per i oa re d i n  D e p res i u n ea B ra �ov . S i n t  p rezentate l oca l i ta � i l e fosi l i fe re � i  a soc i at i i l e de  
ma m i fere c a.re l e  caracterizeaza,  p recu m �i rez u lta tel é  p rivi n d  ana l ize l e po l i n ice, d etermi 
n a r i le de p a l e o m a g neti s m  � i  datari l e  de vi rsta a bsof uta . P e  baza a cestor date s e  apreciaza 
ca sed i m enta rea l a cu stra i n  Depres i u n ea B ra �ov a în cepu t a prox i mativ la -3 MA. Asoci a 
t i i l e  s i n crone d e  m a m ifere  c u pr i nz ind Dicerorhinus lep'lorhinus, , , Para bos" cf. athan-osi ui ,  
Sus minor � i  Metacervocerus cf.  pardinensis,  de fa  Capen i  � i  Vîrg h i �  ( i n c l us iv l a ra � -Va le)  
(or i zont 1 , s t ratu l I l l  d e  l i g n it ,  P l i o c e n  m ed i u ,  even t u l  Ko e n a ) s i n t  s i t u ate î n  zona MN 1 5, 

fi i n d  m a i  n o i  d ecit fa u n a  d e  t i p  Ro uss i l lon (Serra·t d ' en Vacquer) , dar ma i  vech i  decît fau n a  
d e  t i p Via lette.  Fa u n a  d e  ti p Ca p e n i -Virg h i �  pers i sta p i n a l a  n i ve l u l l a ra$- 1 (orizont  I f ,  
pa rtea baza l a  a faciesul u i  l i tora l ,  Pl iocen m ed i u ,  G a uss su p e ri o r) , prezentind o n uantèi ma i 

evol uata (0. leptorhinus m a i  h i psodont) . Fauna de l a  Ara c i -Fîntina Fa g u l u i  (n ive! i nfer ior} 
(o r izon t I l ,  pa rtea m ed i e a fa ciesu l u i l i to ra l ,  P l i ocen su peri or) cu Dic erorh inus cf. elatus $ i  
Metacervocerus cf. pardinensis sug e rea za const itu i rea î n  reg i u n e  a une i  osociat i i  de t i p  
Via lette. Apa r it i a fa u n e i  d e  t ip  Perrier-Etou a i res a fost pusa i n  evidentèi l a  lara-?-2/IGJrÔ$

Ca riera Veche (or izon t I l ,  pa rtea s u pe ri oa ra a fa ciesu l u i  l i te ra ! ,  P l i ocen su pe r ior, Gauss 
superior) pr in  p rezenta asociatiei  Dicero rhinus cf. etruscus � �  Arvernoceros cf. ardei cores 

punzatoa re su bzon ei M N 1 6  b. N i ve l u l  fa u n i stic c e l  m a i  n o u  este reprezentot l a  l a rÔ $ - 3  

(orizont I l ,  n i ve ! su per ior  m a rn os , Pl i ocen super ior, în ceputul e poci i Matuya m a ) .  

B iocro n o l og ia d e pozite l o r  fosi l i fe;re d in  Dep resi u nea Bra �ov, in  raport cu u.nele lcca

l i tati de referinta d in Eu ropa ,  este sintetizata î.n ta belu.l 1 .  
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Ta bleau 1 - Bi ochronolog i e  des sites fossi l i fères du Pl iocène de la Dépress ion de Bra�ov. 





VEGETATIA ACVATICA $1 PALUStRA DIN iMPREjURlMitE 
MUNŢILOR BODOC 
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/ Dr. KOVACS SANDOR 1 

Gercet6rile floristico-fitocenologice efectuate in Mu·nţii Bodoc (1973-
1977) s-au extins pe de o parte în valea Oltului şi afluenţii stîngi (Valea 
Mare, Valea Saldoboş), pe de altă parte în Valea Beşeneu, care străbate 
partea centrală a muntelui în direcţia N-S cu privire specială asupra ve 
getaţiei de luncă. in zona relativ îngustă de luncă inundabilă a Oltului, si
tuată între Malnaş - Boâoc - Zoltan, in pofida intervenţiilor agricole pe 
porţiunile de pajiŞti păstrate a fost posibilă efectuarea de observaţii fito 
cenologice. Mai puţin alterată şi mai extinsă este lunea inundabilă a pîrîulu i 
Beşeneu, aval de satul Pădureni (comuna Moacşa). Aici la nord şi la sud d e 
drumul de legătură cu Moacşa, se extind bahne cu rogozuri, stuf şi rourică . 

Altitudinea teritoriului cercetat este cuprinsă intre 540-560 m. Citul, 
al cărui curs are de asemenea direcţia nord-sud, reprezintă linia de des
părţire între Munţii Baraolt şi Bodoc. Precipitaţiile oscilează aici între minima 
de 497 mm (1967) şi max•ima de 883 mm (1972), media de 15 ani (1961-
1976) fiind de 633,5 mm. Temperatura medie este cuprinsă între aproxi 
mativ 7,2-7,5 °C. In valea cu caracter boreal, bogat in precipitaţii (se înca
drează în caracterele Dfbk după Koppen) verile sînt calde şi caracteru l 
continental se manifestă în tot timpul anului. Repartiţia anuală a preci 
pitaţiilor este capricioasă, iar lunea este inundată brusc primăvara (la 
începutul lunii aprilie) corespunzînd topirii zăpezii, urmată de una-două 
inundaţii la începutul verii. Retragerea apelor după aceste inundaţii de 
vară este de multe ori lentă, creînd condiţii corespunzătoare pentru helo-
f itoni. · 

in lunea inundabilă apar soiuri tipice de aluviune bogate în humus 
ş i în straturile ma i profunde. Apariţia lor este explicată prin prezenţa apei 
freatice la suprafaţă (sau în apropierea ei) şi prin inundaţiile anuale. 
Aceste soiuri bogate în substanţe nutr.itive (eutrofe) au pH-ul cuprinse între 
7-8 (la izvorul sărăturos de la Olteni am determinat un pH de 7,8). Aceste 
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condiţii explică răspîndirea speciilor de helofite (Scorzonera parviflora 
Jacq., Puccinellia distans (L.) Pari., Trifolium fragiferum L., Triglochin ma
ritima L., Juncus gerardi Lois ., Schoenoplectus tabernaemontani (Gmel.) 

· Palla, Atriplex hastata L., etc.). ln perioada umedă (hidrofază), în aprilie
iulie, bahnele beneficiază de multă umiditate. Această perioadă este urma
tă în majoritatea anilor de perioade uscate (august-octombrie) cu scăde
rea nivelului de apă freatică, cu uscarea straturilor de la suprafaţă. 
Aceasta este cauza că - mai ales în lunea inundabilă a Oltului - între 
helofit~ni' se instalează mulţi mezofitoni, asociaţiile de bro~sca apei (Po. 
tamion) sînt restrînse pe suprafeţe extrem de reduse sau lt psesc, iar aso
ciaţiile aparţinătoare alianţelor de Phragmition şi Caritiort gracilis sint 
sărăcăcioase sau fragmentare, intercalindu-se între aceste asociaţii multe 
specii străine. 

Pajiştile de luncă sînt cosite de două ori pe an şi păşunate toamna 
(după otavă) şi la începutul primăverii. Pajiştile întinse de Agrostion albae 
şi Arrhenatherion, care asigură furaj excelent, nu sînt cuprinse în prezenta 
lucrare, prezentarea lor va fi inclusă într-o contibuţie ulterioară . Mult mai 
puţin valoroase sînt din punct de vedere furajer asociaţiile Phragmitetalia 
şi Magnocaricetalia prezentate în cele ce urmează. Un aspect interesant 
şi necunoscut pînă în prezent este prezenţa asociaţiei de sărătură, care s-a 
instalat în jurul izvorului sărăturos de la Olteni. 

In ultimii ani procesul de ruderalizare s-a accentuat ~î.n urma săpării 
unor drenaje noi, construirea digurilor de protecţie (Bodoc), a construcţii
lor de mare amploare de diguri la Pădureni. 



3 

îNCADRAREA CENOTAXONQMICĂ A ASOCIAŢIILOR PREZENTATE 

POTAMETEA Tx. et Prsg. 42. 

P o t a m e t a 1 i a W. Koch 26. 
Potamion oberd. 56. 

Myriophyllo- Potametum So6 34. 

- lemnetosum 

PHRAGMITETEA Tx. et Prsg. 42. 

P h r a g m i t e t a 1 i a W. Koch. 26. 
Phragmition communis W. Koch 26. 

Phragmitetum communis (AIIorge 22) Pign. 53. 

- bolboschoenetosum maritimi Ubrizsy 6'!. 
- sparganietosum So6 27. 

Schoenoplectetum lacustris {Eggler 33) Schma le 39. 

Typhetum angustifoliae (AIIorge 22) Pign. 53. 

Typhetum latifoliae So6 27. 

Glycerietum maximae (Nowinski 30) Hueck 31. 

Equisetetum limosi So6 27. 

B o 1 bosch o e net a 1 ia ma r it i m i Hejni 67. 

Bolboschoenion maritimi So6 27. 

Bolboschoenetum maritimi continentale So6 62. 
heleocaretosum So6 57. 

Schoenoplectetum tabernaemontani So6 27. 

N a s t u r t i o - G 1 y c e r i e t a 1 i a Pig natti 53. 

Phalaridion arundinaceae Kopecky 61. 

Typhoidetum arundinaceae Eggler 33. 

Glycerio - Sparganion Br. - 81. et Siss 42. 

Glycerietum fluitantis So6 31., Buia 39. 
- catabrosetosum aquaticae Rubel 27., Prodan 47. 

Glycerietum plicatae Oberd. (52.) 57. 

Mag n o cari ce ta 1 ia Pign. 53. 

Caricion gracilis Balat.-Tulack. 63. 

Caricetum vesicariae Z61y. 31. 



taric:tnum gra<:ilis (Graebn. et Hueck j1.) Tx. 31 . 

Caricetum distichae (Nowinski 27.) So6 55. 

Caricetum ripariae So6 28. 

Caricetum vulpinae Nowinski 27. 

MYRIOPHYLLO - POTAMETUM So6 34. 

Fitocenozele submerse şi submers-natante sînt slab reprezentate în 
regiune, deoarece apele stagnante sau lin curgătoare sînt foarte puţine, 
majoritatea lor nu persistă în tot cursul anului. 

O singură fitocenoză aparţine acestei asociaţii, dar şi aceasta apare 
fragmentar în lunea Oltului, la Bodoc, în apa unui meandru părăsit (Holt-
6g), reprezentînd faza primară de succesiune în colmatarea acestuia. 

Pe lîngă speciile caracteristice: Myriophyllum spicatum L. (AD: 2-3), 
Potamogeton crispus L. (3), Potamogeton natans l. (2), sînt prezente spe
ci~· le: Lemna minor L. (1), Lemna trisulca . L. (2), Ranunculus trichophyllus 

Chaix (+) şi Chara foetida (2), oglinda de apă fiind limitrofă de masa 
speciilor G~yceria max.ima (Hartm.) Holmb. şi Phragmites australis (Cav.) 
Trin. 

Spectrul floristic: Cm: 85,7%, Eua: 14,3%. 
Locul şi data rei.: Bodoc, lunea Oltului, 17.VI.1976. 

Altitudinea: aprox. 540 m. 

PHRAGMITETUM COMMUNIS (AIIorge 22) Pign. 53. 

- bolboschoenetosum maritimi Ubrizsy 61. 
- sparganietosum hegledi So6 27. 

Fitocenozele de trestie apar pe suprafeţe comparativ restrinse şi izo
late, atît în lunea Oltului, cit şi ih Valea Beşeneului, vegetînâ în marginea 
şanţurilor de scurgere (meandre părăsite) unde apa stagnează mai mult 
timp. Asociaţia (Tabelul 1.) are coinpoiiţia specifică a mlaştinilor eutrofe. 
Masa acumulată anual de trestişuri este puţin folosită âe looolnici: marea 
majoritate a acesteia se acumulează în bălţi, acceleri.nd colmdtârea. Se 
deosebesc facieşuri cu .Bolboschoenus . maritimus (l.) Palla (pe suprafeţe 
relativ plane) şi Sparganium neglectum Beeby în bazinete cu ape stagnante). 
In cele zece releveuri am ~identificat 58 specii. 

Spectrul floristic: Eua (Es): 49,12%; Cp: 33,34%; E: 3;51%; Cm: 14,03% 

Forme biol.ogice: Hh: 36,84%; H: 42,10%; G: 12,28%; Ch: 1,76°/o; Th: 
5,26%; M: 1,78%. 
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Tabelul 1. 

PHRAGMITBTUM COMMUNIS (AIIorge 22) Pign. 53. 

- - ----
Nr. ridicării 1-6 7 8 \) 10 

Acoperirea în m2 400 400 400 400 ·100 K 
Nr. specii 

As -1- Ph ra gmition 

H( .1 Cm Phragmites australis 4-5 2 IV 
G-Hh Cm Bolboschoenus maritimus + 4-5 5 + 11 
Hh Eua (M) Sparganium (erectum) + 3 5 
Hh Cm T ypha latHol ia -l--1 + 11 
Hh Cp Glyceria maxima +-2 2 III 
Hh Cm Schoenoplectus lacucStris + + 1 

P hragmitetalia 

Hh Eua (M} Oenanthe aquatica +-1 1-2 11 
Hh c Iris p.seudacorus + 1 L 

Hh Cm Alisma plantago-aquatica +-2 + 2 IV 

Hh Eu a Alisma lanceolatum + + 1 
Hh Eu a 3utomus umbellatus + + 11 
G Cm Heleocharis palustris _j_ 

t + + III 

Hh Cp Stachis palustris _j_ 
1 

H-Hh Eu a Epilobium hirsutum + + 
Hh Eua (M) Lysimachia vt.ilgaris + 11 

H-Hh Cp (Eua) Lythrum salicaria + + + + III 

Hh Eua (M) Lycopus europeus + + 1 

Nasturcio- Glycerietalia 

Hh-H Cp Typhoides aru.ndinacea + + 11 

Hh Cp (Eua) Scirpus silvaticus + Il 
Hh Cp Rorippa amphibia + + 11 

H (Hh) E (M) Me•ntha aquatica + + + + III 

H-Hh Cp (M) Veronica anagallis-aquatica + + 1 
H Cp Caltha laeta 1-2 1 

C ari cion gracilis- Magnocaricetalia 

G--Hh Eu a Carex gracilis +-2 Il 
Hh Cp Carex vesicaria + 11 

Hh Eua (M) Carex riparia + + 
G-H Es Carex disticha + 1 

G Cp Equisetum palustre +-2 _j.:. 
1 + III 

3 - ALUTA XVII- XVIII 



34 

Nr. rid i cării 

Acoperirea in m2 
Nr. speci i 

1- 6 
400 

A g ros ti o n, A g r o p y r o n - R u m i c i o n e t [ n s o c. 

H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
Ch 
H 
Th 
G 
Hh 
Th 
Phn 

Cp Agroshs sto[onifera 
Eua Alopecu rus pratensis 

Eua Sympytum offici'nale 
Eua Juncus effusus 
Eua Ca rex hirta 
Eua (M) Ranunculus repens 
Eua Rumex crispus 

Eu a 
Cp 
Eua (M) 
Cp 
Eu a 
Cp 
Eu a 

Lysimachia nummularia 
Alopecurus aequalis 
Polygonum hydropiper 
Epilobi:um palustre 
Callitriche cophocarpa 
Ra.nunculus sce[eratus 
Salix viminalis 

+- 2 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-L 

1 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

7 
400 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

8 
400 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

9 
400 

+ 

+ 

10 
400 

+ 

6 

K 

J[ 

[ 

J[ 

l 

li 
11 

III 
It 
Il 

Intr-un singur releveu : Hh, Cm Glyceria fluitans (3), H-Hh, Eua Veronica beccabu.nga (1}, 
H. Cp. Trig lochin maritima (1), H-Hh, Eua Myosotis pal.uiSibris, (1), G, Eua (C) Cirsium ca
num (1), H, Eua Festuca arundinacea (1), H, Eua (M) Galium palustre (6), H, Eua (Cp) 
Poe palustris (10), H, Cp Veronica soutella (2), H (G), Eu•a (M) Rorippa silve:stris (8), H, 
Cp Cardamine pratensis (7), H, Eua Me,ntha longifolia (8) , Th, Cm Umosella aquatica (9), 
Hh, Cp Equisetum limosum (10), H, Eua Fi lipendula ulma,ria (4), Chara foet ida (2). 

locul şi data releveurilor: 1. Bodoc, luncă, 30.V.1976; 2, 3, 6, 8. Bodoc, luncă, 17.VI.1976 ; 
4. Olteni, lu n că sub Hereţ, 26.VI.1976; 5. Pădure;ni, Valea Beşe.neu, 6.VII.1976; 7. Bodoc, 
l uncă, 6.VI.1976; 9. Bodoc, lu n că , 1.VI.1976; 10. Olteni, l uncă , 17.VI.1 976. 

Altitudinea aproximativă: O lteni, luncă 550 m; Bodoc, l uncă 540 m; Pădureni 600 m. 
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. . SCHOENOPLECTETUM LACUSTRIS (Eggler 33) Schmale 39. . · . 

Asociaţia se întî lneşte fragmentar în meandrul luncii Oltului, la Bodoc 
f iind legată de stagnare permanentă de apă. Compoziţia floristi că : Sd1oe. 
noplectus lacustris (AD 4), Typha .!atifoiia (+), G!yceria maxima (+), Phrag
mîtes austmlis (+ ), Glyceria fiuitans (+), Carex grociiis (+ ), Carex vcsicaria 
(+), Carex riparia (+ ), lythrum salicaria (+), Equisetum !imosum (+). Typho 
ides arundinacea (2), Epilobium palustre (+), lemna irisulca (+), Scirpus 
si!vaticus (2), Salix tricmdra (+), Scalht alba (2). - · 

Locul şi data releveuiui : Bodoc, lunea Oltului (Meandru părăsit) 
17.VII .1977. 

TYPAETUM ANGUSTIFOLIAE (Ai lorge 22) Pign. 53. 

Cenoza apme fragmentar şi numai în lunea largă a Văii Beşeneu , 
abia în două-trei pîlcuri. Pîlcurile sînt separate, atît de trestişuri, cît şi de 
păpurişurile cu frunză lată. Edificatorul principal, Typha angustifolia L. pre
feră - după observaţiile noastre - apele lin curgătoare şi soiurile uşoa re
nisipoase. 

Compoziţia floristică: Typha cmgustifolia (AD 5), Equise'h.un paiustre 
{+),Heleocharis palustris (+), Catabrosa aquatica (+), Mentha aquatica 
(+), lycopus europaeus (+ ), Epilobium palustre (+), lyt·hrum s~~licaria (1), 
t!..ysimachia vulgaris (+), Veronica beccabunga (+), Rorippa amphibia (+), 
Symphytum officinale (+), Mentha long ifolia (+ ), Glyceria fl uitcms (+), Ca
rex: disticha (+), Ranunculus l'epens (+), Ranunculus sceleratus (+), Juncus 
(nflelU.!s (1), Rumax cong!omeratus (+), Alopecurus aequo!is (+). 

Spectrul floristic: Eua (Es): 40%; Cp: 40%; E: 5%; Cm : 15%. 

Forme biologice: Hh: 30%; H: 45%; G: 20%; Th: 5%. 

Locul şi data releveu lui: Păduren i , !un·co Beşeneului, 6.V!!. 1976. 

TYPHAETUM LATIFOLIAE So6 27. 

Asociaţia de papură lată apare cu totul izolat în perimetrul vegetaţie 
acvatice şi palustre din lunea Oltului şi Valea Beşeneului. Existenţa !ui este 
leg·ată de microbazinete izolate din luncă, locuri unde hidrofaza persistă 
pînă la · ivirea perioadei secetoase de vară . Numărul specii lor din cenoze 
(3 relevee) este de 29. · 

Compoziţia floristică: Typha latifolia (AD : 3-5), Heleocharis pa!ustris 
(+-1), Oenanthe aquatica (+ ), Ranunculus lingua (+ ), Lythrum salicaria 
(+), Alisma plantago.aquatica (+), Scirpus sihraticus (1-2)1 Galium palustre 
(+), Myosotis paiustris (+ ), Typhoides arundinaceae (+), Veronica becca
bunga (+ ), Mentha longifolia (+), Caithci laeta (3), Rorippâ amphibia (+), 
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Glyceria fluitans (+ ), Epilobium polustre (-+-), Ranunculus rep.ens {+ ), Juncus 
inflexus (+ ), Rumex crispus (+ ), Rumex conglomeratus (+ ), Alopecurus ae
qualis (+ ), Bidens tripattita (2), Equisetum palustre (+ ), Carex gracilis (+), 
Filipendula ulmaria (2), Symphytum officinale (+ ), Agrostis stolonifera (+ ), 
Callytriche cophocarpa {+ ), Populus tremula (+ ). 

Spectrul fioristic: Eua: 41,38%; Cp: 37,93°/o; E: 3,45%; Cm: 17,24%. 

Forme biologice: Hh: 62,07°/a; H: 17,24%; G: 13,79%; Th: 3,45% ; Phm: 
3,45 %. 

Locul şi data rei.: 1-3. Pădureni, lunea Beşeneu , 25.V.1976; 6. Vll.1976 ; 
2. Olteni, lunea Oltului, 26.VI.1976. 

GL YCERIETUM MAXIMAE (Nowinski 30) Hueck 31. 

Fitocenozele de mană de apă se întîlnesc în lunea inundată a pîrîulu i 
Beşeneu, precum şi fragmentar în lunea Oltului (Olteni, Bodoc). Compo
ziţia floristică a asociaţiei, stabilită pe bază de trei relevee este următoarea : 
Glyceria maxima (AD 4-5, lll*), Sparganium neglectum (+ , 1), Typha latifolia 
(+, 1), Lythrum salicaria(+ , 11), Myosotis palustris (+ , 1); Poa palustris (+ , 1). 
Typhoides arundinaceae (+ , 1), Mentha aquatica {+, 1), Caltha laeta (+ , 11), 
Rorippa amphibia (+ , 1), Mentha longifolia (+ , 1). Scirpus silvaticus (+ , 1), 
Carex gracilis (1-2, 1), Carex vulpina (+ , 1), Equisetum palustre (+ , 1), Poa 
trivialis (+ , 11), Ranunculus repens (+ , 1), Cirsium oleraceum (2, 1), Lysima
chia nummularia (+ , 1), Agrostis stolonifera (+ , 1), Potentilla anserina (+ , 1). 

Masa verde a manei de apă, planta fiind toxică, nu este folosită de 
loca lnici. 

Spectrul floristic: : Eua 42,86%; E 4,76%; Cp 42,86%; Cm 9,52%. 

Forme biologice: Hh 33,33%; H 57, 14%; G 4,76% Ch 4,76%. 

Locul ş i data rei.: 1. Olteni, lunea Oltului, 26.VI.1976; 2-3. Pădureni, 
Valea Beşeneului, 6.VII.1976. 

EQUISETETUM LIMOSI So6 27. 

Fitocenozele descrise din lunea Oltului apar pe suprafeţe relativ mici 
ş i izolate, det~rminote de condiţi·i ecologice, dar individualizate în codru l 
asociaţiei ± omogene de Caricetum gracilis (Tabe·l 2.). Se instalează în 
depresiuni inundate-băltoase, cu apa stagnantă şi în cursul verii. 

* NumQirul releveelor în care apqre sp~ciq . 
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Tabel 2. 

Equisetetum li mosi So6 27. 

Nr. ridicării ;?. 3 
Acoperirea în Ofo 80 90 90 
5 uprafaţa rei. în m2 100 100 100 

·------

Phragmitetea (Phragmitetal1ia, Nasturio-glyce.rietalia) 

Hh Cp Equise.tum Hmosum 4 4 3 
Hh Cm Phragmites australis -:- -1- 2 
Hh Cm Alisma plantago-aquatica + + 
Hh Eu a Alisma lanceolatum + 
G Cm Heleochanis palustris + 1 

T + 
H (Hh) E (M) Mentha aquatica . 1. + ' 
H Cp Galium palu:stre + + + 
Hh Eua (M) Lycopus europaeus _j_ 

1 + 
Hh-G Cp Scîrpus silvaticus + 
H-Hh Cp (E·ua) Lythrum salica,ria -+-
H-Hh Eu a Epilobium hirsutum + 
Hh-H Cp Typhoides arundinaceae + 
Hh Cm Glyceria Huitans + 
H-Hh Cp(M) Veronica beccabunga + 
1-1 Ati (b) Pedicularis palustris + 
H Cp Cardamine pratenSiis + + + 
H-Hh Eu a Myo.sotis palustris + + 

Caricion gracilis 

G-Hh Eu a Carex gracilis 2 1 2 

Hh Cp Carex vesicaria + 1 

G Cp Equisetum palustre + + 
M o 1 in !o - Arrhenatheretea 

H Eu a Lychnis flos-cuculi + + 
H E Symphytum officinale + 
G Orchis laxiflora ssp. efegans + 
H Eu a Ranunculus acer -!'-
H Eu a Alopecu-rus pratensis + 
H Cm Deschampsia caespitosa + + 
H Eua (M) lathyrus pratensis + 
H Eu a T rifolium hybridum + + 
H Cp Ag rostis stolonifero + + 
G Ee (sM) Colchicum autumnal"! + 
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Nr. ridicări i : 

Acoperirea în Dfo: 
Suprafa ţa rei. in m2: 

80 

100 

2 
90 

100 

y ·:-· . • , 

3 
90 

100 
~-· ···----------------·-------------------·-----· 

H 
H (G) 
H 
H 
PhM 

A g r o p y ro - R u m i c i o n, insoţitori 

Eua Juncus effusus + 
Eua (M) Rorippa silvestris 

Eua Ranunculus rep®S + 
Eua Fiiipendula ulmaria 

Eu a PGdus avium 
- ·-- - -·-· ·-··---------- ---

+ 

+ 
+ 

Locul şi data rei.: 1, 3. Bodoc, lunea Olt.ului, 17.VI.1976; 2. Olteni, 
lunea Oltului, 26.VI.1976. 

Spectru l floristic: Eua 42,86%: Cp 28,58%; E 5,72%; Ati 2,85% ; Ee 
2,85%; P-Pa 2,85%: Cm 14,29%. 

Forme biologice: Hh 25.71%; H 57,14%; G 14,29%; Phm 2,85%. 

BOLBOSCHOENETUM MARITIM! CONTINENTALE So6 62. 
- heleocharetosum So6 57. 

Cenoza este prezentă cu totul izoi<Jt, existenţa lui în lunea Oltului de 
k1 Olteni fii nd legată de un izvor de apă minerală sărată-carbogazoasă. 
În jurul izvorului s-a format o vegetaţie halohidrofilă, iar in compoziţia ce
nozei participă numai patru specii: Bo!boschoenus maritimus (AD 4-5), 
.Agrostis stolonifera (1 ), Triglochin maritima (1-2), Puccinellia distans (+ ). 

Locul şi data rei.: Olteni, lunea Oltului, izvorul sărăturos, 21.VIII.1976. 
- heleocharetosum So6 57. 

Fitocenozele de Heleocharis palust1is (L.) R. Br. apar accidental în lun
ea Oltului (la Olteni) şi in valea Beşeneului, instalîndu-se mai cu seamă 
la periferia asociaţiilor de rogozuri, unde adîncimea apei scade. Compo
ziţia floristică întruneşte în oele tre·i relevee un număr de 29 de specii cu 
grad de acoperire maximă (100 %). Cenoza - atît prin compoziţie, cît şi 

prin aspect - indică un stadiu care evoluează spre caricete mai bine con. 
tu rate cenologic. (Tabel 3). 

SCHOENOPLECTETUM TABERNAEMONTANI So6 27. 

Ca şi asociaţia precedentă şi această cerioză este legată de izvoru l 
mineral sărăturos de la Olteni - lunea Oltului. Fiind o cenoză foarte izolată, 
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care se întinde de-a lungul canalului de scurgere, este săraca m specii, 
edificatorul principal fiind pipirigul. In compoziţia fitocenozei participă spe
ciile: Schoenoplectus tabernaemontani (AD 4), Agrostis stolonifera (1), 
Triglochin maritima (+), Lythrum salicaria (+). 

Locul si data rei.: Olteni, lunea Oltului, izvorul sărăturos, 21.VIII.1976. . . 

Tabel 3. 

- heleocharetosum So6 57. 
-·-·---------·----·-------------

G-Hh 

Hh 

H 
H-Hh 

Hh 

H-Hh 
H 
H (Hh) 
Hh 
;...; 
'' 
Hh 
Hh-G 

H 

H 
H 
H 
H 
Ch 
H 
H 
Th 
H 
H 
H 

Bolboschoenion maritimi 

Cm Heleocharis palustris 

Et:a Schoe.noplectus tabernaemon-
ta ni 

Cp Trialochin ma~itima 

Eu o Ca rex vul pina 

Cm Alisrna plantago-aquatica 

Phragmitetea 

Cm Lythrum salicaria 

Cp Soutel laria galericu·lata 

E {M) Mentha aq uatica 

Eua (M) Lysimachia vulgaris 

Eua (M) Epilobium parviflorum 

Cp Ga liurn palustre 

Cp Scirpus silvaticus 

Cp Caltha palustris 

A g ro s t i o n, A g ro p y ro - .~ um i ci o n 

Cp Agrostis stolonifera 

Eua Alopecurus prate·nsis 
Eua Symphytum officinale 

Eua Trifolium hybridum 
Eua Lysimachia nummularia 

Eua Juncus effusus 
Eua Rumex crispus 

Eua (M) Bidens tripartite 

Eua Carex hirta 
Cm Potentilla anserina 

Eua (M) Ranunculus repens 

AD 

4-5 

+ 
+ 

+-1 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
_j_ 

1 

+ 
1 

T 

+-1 

1-2 

+ 
+ 
+ 
+ 

+-1 
+ 
+ 

-f-- 1 
-+-
+ 

Nr. 
releveulu i 

3 

2 

3 

2 

1 

2 
2 

2 

3 

2 

2 
2 

3 

1 

3 
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lnsoţitori 

H Cp Agrostis can,ina 

H Eua (M) Poa trivialis 

G-Hh Cp Equisetum palnstre 

Th Eu a Rhinanthus glaber 

G-H Cp Carex gracilis 

AP 

+ 
+ 

-:i--1 

+ 

Nr. 
releve.ul:ui 

2 

? 
2 

--------------------

Locul şi data rei.: 1. Olteni, lunea Oltului, 26.VI.1976; 2., 3. Pădureni, 
Valea Beşeneu, 6.VII.1976; 8.VII.1976. 

Spectrul floristic: Eua 51,73%; Cp 31,04%; E 3,45%; Cm 13,78%. 

Forme biologice: Hh 17,.24%; H 62,07%; G 10,35%; Ch 3,45%; Th 
6,89 %. 

TYPHOIDETUM ARUNDINACEAE Eggler 33. 

Apare mai mult sub forma unor fragmente în marginea locurilor bă l 
toase, unde reprezintă prima fază spre formarea covorului vegetal mezofi!. 
Asigură un colorit viu vegetaţiei montane de luncă prin pîlcurile sa le grecile 
(Tabel 4). 

Spectrul floristic: Eua 51,08%; Cp 23,43%; E 6,39%; Ati 2, 13%; Cm 
16,97%. 

Forme biologice : Hh 34,04%; H 46,80%; G 10,65%; Ch 2,13%; Th 
6,38%. 

Tabel 4. 

TYPHOIDETUM ARUNDINACEAE Eggler 33. 

Nr. ridicării 2 3 4 5 K 
Acoperirea in m2 100 100 100 100 100 
Nr. speciilor 21 16 23 12 16 

···--- ----

P ha 1 a rid ion, Nasturtio - Glycerietalia 

Hh-H Cp Typhoides arundinacea 4-5 5 3 3-4 3 V 
Hh Cm Glyceria fluitans + + 11 
Hh-G Cp Scirpus silvaticus + 1-2 11 
Hh Cp Rorippa amphibia + 1! 

·-----
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Nr. ridicării : 

Acoperirea in m2: 

Nr. speciilor: 
---·-------·-·--

Hh 

G 
Hh 
Hh 

Hh 

Hh 

Hh 

H-Hh 

G-Hh 
H-Hh 
G 
H 

H 
H 
Ch 

H 
H 
H 
H 
H 
Th 

Hh 

H 
Th 

Phragmitetalia 

Cp Typha latifol ia 

Cm Heleocharis palvstris 

Eua (M) Oenanthe aquatico 

Eua Butomus umbellatus 

E Iris pseudacorus 

Cm Alisma pla.ntogo-aquat ica 

Eua Alisma lanceolatum 

Cp Lythrum salicaria 

Ca r .ici o n, Mag n o ca r i ce ta 1 ia 

Eu a 
Eua (M) 

Cp 

Eua (M) 

Carex gracilis 

Carex vulpina 

Equisetum palustre 

Poa trivialis 

Agrostion 

Cp 

Eu a 
Eua 

Agrostis stolonifera 

Alopecu rus pratensis 

Lvsimachia nummularia 

A g r o p y r o - R u m i c i o n, 1 n s o ţ i t o r i 

Eu a 
Eu a 

Euc 

Cp 

Eu a 
Eua (M) 

Cp 

Eu a 
Cp 

Carex hirto 

Juncus inflexus 

Ranunculus repens 

Alopecurus aequalis 

Cirsium oleraceum 

Bidens tripartitum 

Myriophyllum ve·rticillotum 

Juncus effusus 

Ranunculus sce!eratus 

2 3 4 5 
100 100 100 100 100 

21 16 23 12 16 

+ 
++ 
+ + 
+ 1-2 

+ 
2 + + 

+ 

+ 
-1-, 

+ + 

+ 
+ 
+ 

+ 1-2 2 

+ + 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

2 

+ 
+ 

+ 

+ 

2 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
2 

4 1 

K 

1[ 

11 
!1 

III 
11 

III 
11 
il 

l ll 
11 
V 
11 

IV 
i!l 
1! 

11 
11 

IV 
11 
1 

It 
It 
11 
11 

lntr-un singur releveu: Mentha aquatica +(3), Schoenopl·ectus taber
naemontani +(1), Bolboschoenus maritimus +(1), Carex riparia +(1), Myo
sotis palustris + (5), Pedicularis palustris + (1), Lemna minor +(1), Veronica 
beccabunga + {2), Symphytum officinale +(5), Caltha laeta +(5), Cirsium 
canum + (5), Mentha longifolia -1-(2), Rumex crispus + (4), Limosella aqua 
tica + (3), Callytriche cophocarpa + (3), Rumex obtusifolia + (3), Galium 
palustre +(5), Lychnis flos-cuculi + (2), Deschampsia caespitosa +(4). 
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Locu l şi data rei.: 1. Bodoc, lunea O itului, 7.VI. 1976; 2., 3., 4. ldem, 
17.Vll.1976; 5. Pădureni, Valea Beşeneului, 6.VI L 1976. 

GLYCERIETUM FLUITANTIS Soo 31 , Su ia 39. 
- catabrosetosum aquaticae Rubel 27, Prodan 47. 

Se întîlneşte în bălţile din lunea Gitului şi a Pîrîului Beşeneu, precum 
ş i în canalel,e de scurgere ale izvoarelor, unde rourica vegetează împreună 
cu o serie de alte hidrohelofite şi hemicriptofite, printre care şi Catabrosa 
aquatica (L)P. 8., pe baza căruia am diferenţiat faciesul catabrosetosum 
c quaticae. In cele 5 relevee prezentate am identificat 35 de speci i şi 1 brio
ti t (Tabel 5). 

Spectrul floristic: Eua 57,16%; E 2,85%; Cp 28,59%; Cm 11,44% . . 

Forme biologice: Hh 34,29% ; H 34,29% ; G 14,32%; Ch 2,85%; Th 
5,7% ; Phm 8,55%. 

T::bel 5. 

Hh 

Hh 

Hh-H 
H 
H-Hh 
H 

Hh 
Hh 
G 
Hh 
H_._Hh 
H-Hh 
G-Hh 

Glycerietum fluitantis So6 31, Buia 39. 

catabrosetosum aquaticae Rube l 27, Proda n 47. 

Nr. ridicării 

Acoperi,rea în m2 

Nr. specii!or 

Nasturtio-Giycerieta l i a 

Cm 

Cp 

Cp 
Cp 
Eua (M) 
Eu a 

Glyceria f luitans 

Catabrosa aquatica 

Typhoides arundinoceoe 
Caltha palustris 
Veronica beccabunga 

Mentha longifolio 

Phragmitetalia 

Eu a 
Cm 

Cm 

Eua {M) 

Cp 
Eu a 

Cm 

Oenanthe aquatica 
Alisma plantago-aquatica 

He!eochar.is palus.tris 

Lycopus europaeus 

Lythrum salicaria 

Myosotis palustris 

Bolboschoenus ina,ritimus 

2 3 4 5 
100 100 100 100 100 

11 12 18 21 9 

4 4 3-4 + 3 

2 4 3-4 

2 + 
+ + 

2 2 1 
T 

-l- + 

+ 2 

+ + + + · 
+ 2- 3 + 

+ + 
+ + + + 

+ + 
+ + 

K 

V 

III 

II I 
Il 
III 
Il 

11 
IV 
III 
Il 

IV 
Il 
Il 
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---------···--------------------·----------------- -------------------

·--- ·--··-- - --- ------------- ---------- ---------~------

Nr. ridicării: 2 3 4 5 K 
Acoperirea în m2: 100 100 100 100 100 
Nr. specii lor: 11 12 18 21 9 

------ --·---------------------

A gropyro - Rumicion 

H Eu a Carex hirta + + 11 
Ch Eu a Lysimachia nummularia + + 11 
H Eu a Juncus inflexus + + + III 
H Eu a Ran u·nculus repens + + 11 

Cari ci o n, A gros ti o n, Îns o ţito r i 

G-Hh Eu a Carex gracilis 2 + 11 
G Cp Equisetum palustre + + 1 

T III 
H Cp Agrostis stolon ifera + 11 
Ph1n Eu a Salix alba juv. + + 11 

Cratoneorum commutatum + 11 
---~-----------

intr-un singur releveu: Schoenoplectus tabernaemontani + (1), Epilo
bium palustre + (5), Mentha aquatica + (4), Sparganium neglectum +(1), 
Carex riparia + (2), Rorippa amphibia + (2), Butomus umbellatus +(2), Ga
lium palustre +(1), Rumex obtusifolius + (1), Filipendula ulmaria +(3), Dip
sacus laciniatus + (3), Rhynanthus glaber + (4), Frangula alnus + (4), Vibur
nus opulus + (4). 

Locul şi data releveu lui: 1., 2. Olten i, lunea Oltului, 26.VI.1976; 3., 4. 
Micfalău, Valea Mare (izvor), 12.VI.1976; 5., Pădureni, Valea Beşeneului, 
26.V.1976. 

GLYCERIETUM PLICATAE Oberd (52) 57. 

Asociaţia prezentă in fragmente, în jurul izvoarelor de pe marginea 
pădurilor, prin păşuni. lntre speciile helohidrofile dominante s-au instalat 
unele specii ,.străine" de această cenoză', compoziţia acestuia devenind 
heterogenă. - · 

Spectrul floristic: Eua 63,64%; E 9,09%; Cp 27,27%. 

Forme biologice: Hh 9,09%; H 69,69%; G 9,09%; Ch 3,03%; Th 6,07%; 
Phm 3,03%. 

In compoziţia fitocenozei participă speciile : Glyceria plicata (AD 3-5), 
Veronica beccabunga (+ -2), Mentha aquatica (+ ), · Mentha longifolia 
(+-2), Equisetum limosum (+ ), Epilobium hirsutum (+ ), Myosotis palustris 
(+ ), Lysimachia vulgaris (+ ). Poa palustris (1), Cardamine pratEmsis (+ ), 
Scrophularia alata (+-2), Urtica dioica (+ ), Lysimachia nummu'laria (+), 
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Ranunculus repens (+ ). Aegopodium podagraria (+ ). Circaea lutetiana (+ ). 
Geranium robertianum (+). Equisetum telmateia (+ ). Carex silvatica (+ ). 
Carex remota (+ ). Carex hirta (+ ), Scrophularia nodosa (+). Geum alep
picum (+ ). Epilobium angustifolium (+ ). Epilobium montanum (+ ). Ajuga 
reptans (+ ). Agrostis stolonifera (+ ), Prunella vulgaris (+ ), Frangula alnus 
(+), Tussilago farfara (+ ). Linum catharticum (+ ). Hypericum maculatum 
(+ ). Lathyrus pratensis (+ ). 

Locul şi data rei.: 1. Malnaş, marginea făgetului, 11.VIII. 1975; 2. Fotoş, 
izvor, 27.VI.1976; 3. Fotoş, Valea Semere, 27.VII.1976; 4. Turia, Valea Gor
gan, izvor, 20.VII.1976. 

CARICETUM VESICARIAE Z6ly. 31 . 

Fragmentele asociaţiei au fost descrise în lunea Oltului la Olteni şi la 
'Bodoc din jurul bălţi·lor de pe lîngă !inia de cale ferată, cît şi în mlaştinile 
din valea ladului Turi·a, în locuri unde apa stagnează, bălteşte. Fitocenozele 
reduse la cîţiva metri pătraţi sînt relativ sărace în specii (Tabel 6). 

Spectrul floristic: Eua 54,55%; Cp 27,27%; Ati 3,03%; Cm 15,15%. 
Forme biologice: Hh 30,30%; H 57,58%; G 9,09%; Th 3,03%. 

Tabel 6. 

Hh 
G-Hh 
H-Hh 
G 
H 
H 

Hh 
H 
H-Hil 
Hh 
Hh 
G 

Caricetum vesicariae Z61y. 31. 

Car i cion 

Cp 
Eu a 
Eua (M) 
Cp 
Ati (b) 
Eu a 

ca,rex vesicai'i a 

Carex gracilri~ 

Carex vulpina 
Equi·setum pafustre 
Pedicularis polustris 
Stellaria palustris 

Phragmitetol la 

Cp 
Cp 
Eua (M) 
Eua (M) 
Cm 
Cm. 

Equisetum limosum 
Galium paiustre 
Mentha aquatica 
Lycopus europaeus 
Alisma plantago-aquatica 
H.eleochari~ palustris 

·-·-.. ·---··-·-·---'---

AD 

4-5 
2 

+ -1 
+ -1 

- 1-
1 

+-1 

+ 
+ -1 
+ 
-l--

+-1 
1-2 

Nr. 
releveu lu i 

4 
2 
2 

2 
2 

2 

2 

3 
2 

2 
2 

3 
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· Hh 
Hh 
H-Hh 
H 
H-Hh 
H>:-G 
H-Hh 

H 
H 
Th 
H 

Cm 
Eu a 
Eua (M) 

Cp 
Eu o 
Cp 
Cp 

G!yceria fl.uitans 

Bu:tomu'S umbellatus 
ve.ronica beccabunga 

Caltha palustris 

Myosotis palustris 

Scirpus silvaticus 

Lylhrum salicaria 

insoţitori 

Eua (M) 

Cm 

Eua 
Eua 

Ranunculus repens 

Deschampsia caespitosa 

Rhynanthus glaber 

J uncus effusus 
---------------·-· ---

AD 

+ 
+-2 
+-2 
+ 
+ 
+ 

+- 1 

+ 
-+-2 

+ 
+-1 

45 

Nr. 
releveu lui 

2 

2 
2 

2 

2 
2 
3 

3 
2 
2 
2 

lntr-un singur releveu: Filipendula ulmaria (+ ), Juncus inflexus + (3), 
Typhoides arundinacea + (2), Epilobium hirsutum + (3), Scrophulario alata 
+ (3); Lysimachia vulgaris + (3), Lemna trisulca 1(4), Sparganium neglectum 
+ (4), Veronica anagallis-aquatica + (4), Oenanthe aquatica + (4). 

Locul şi data releveului: 1., 2. Olteni, lunea Oltului, 24.VI.1976; 3. Tu
ria , Val. ladului, 1.VII.1977; 4. Bodoc, lunea Oltului, 17.VI.1976. 

CARICETUM GRACILIS (Graebn. et Hueck. 31) Tx. 37. 

Asociaţia ocupă suprafeţe relativ mari în lunea Oltului (Olteni şi Bo
doc) şi în văile laterale din Munţii Bodoc (Valea Saldoboş, Valea Mare, 
Valea Beşeneului). Cenozele asociaţiei reprezintă trecerea de la vegetaţia 
palustră spre cea higro- şi mezofilă din aceste lunci. Staţiunile sînt anual 
inundate temporar. Ele sînt cosite de două ori pe an şi păşunate prirflăvara 
şi toamna. Prin hidroameliorările în curs (Bodoc, lunea Oltului şi Valea Be
şeneului) ele dispar în întregime, staţiunile lor fiind transformate în ter·enuri 
agricole sau în fîneţe mezofile. (Tabel 7.). · 

Spectrul floristic : Eua 65,14%; E 4,56%; Ee 1,51%; Cp ~1.21%; Es 
1,51%; P-pa 1,51%; Cm 4,56%. 

Forme biologice: Hh 13,69%; H 66,66%; G 12,08; Ch 1,51%; Th 6,06%. 



Tabel 7. 

Caricetum graei lis (Graebn. et Hueck. 31) T x. 37. 

Nr. ridicării: 2 3 4 
Acoperirea în m2: 1 00 1 00 1 00 1 00 
Nr. speciilor: 20 22 16 30 

5 6 
90 100 
19 14 

7 
90 
22 

8 
85 

23 

9 
80 
22 

----------------·- -----------· 

C a r i c i o n g r a c i 1 i s, M a g n o c a r i c e t a 1 i a 

G-Hh 
Hh 
Hh 
H-Hh 
G-Hh 
H 
Hh 

G 

Eu a 
Cp 

Eua (M) 
Eua (M) 
Es 

E (M) 
Eu a 
Cp 

Carex gracilis 

Carex veskaria 

Carex riparia 

Carex vulpina 

Carex disticha 

Carex distans 

Carex acutiformis 

Equisetum palustre 

Phrogrnitetea 

Hh 
H 
u 
'' 
G 

Hh 

H-Hh 
H 

H-Hh 
Hh--G 

Hh 

Cp 

Cp 

Cp 

Crn 

Eua (H) 

Cp 

Cp 

tu o 

Cp 
,. 
i:UCl 

Equisetum lirnosurn. 

Poa palustris 

Golium palustre 

He!eocharis palustris 

Oenanthe aquatica 

Lythrum sal icaria 

Coltha palustris 

Myosotis palustris 

ScirpL!S silvaticus 

l.y;,imachia vu!garis 

4 
2 

+ 

+ 

+ 
1 

1 

+ 
+ 

5 

+ 

+ 

+ 

+ 

3-4 

+ 

+ 

+ 

+ 

2 

3 

+ 

+ 
+ 

+ 
2 

+ 
+ 
+ 

4 
2 

+ 

1 
1 

+ 

+ 

4 

1 
1 

2 
1 

1 

+ 

.3 

-i-

+ 

+ 
2 

1 ·r 

1 
1 

4 

2 
1 

1 

_L 

1 -, 
+ 

1-2 

1 
1 

-}-

+ 
1 -r-. 

---·----------·------------------- --------------·--------------------·------

4 

+ 
1--2 

1 
1 

2 

+ 
..1... 

1 

' 1 

2 

+ 
+ 

10 

90 
18 

4 

' r-

. .L 

+ 
+ 

+ 

AD 

3-5 
+-2 
+ 

+-2 
+ 
+ 
+ 

+-2 

+ 
+ 
+ 

+-2 
1-2 

+ 
+-2 

+ 
+ 
+ 

K 

V 
Il 

!il 
11 

IV 

11 

1 

IV 

III 

1 

III 

11 

III 

11 

Il 

""" o. 

00 



----·-------··-------·---------- ----- ----------------------------------- 1 ~ 
Nr. ridicării: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 o AD K 
Acoperi rea în m2: 100 100 100 100 90 100 90 85 80 90 
Nr. speciilor : 20 22 16 30 19 14 22 23 22 18 

----------·--- ---·--- ------------------·-------

Molinio- Arrhenatheretea {Mo l inion ) 

H Eua Poa trivialis + + 1 + +-1 \1 
H Cm Deschampsia caespitosa 

+ + + + + 11 
H EţJ a Alopecurus p ratensis 1-2 1 + + +-2 11 

H Eua (M) Festuca pratensis + 1 + + + +-1 III 
H Cp Agrostis sto lon ifero + 2 + 1 2 1-2 + . + -2 ., IV 

H E:ua Symphytum officinale + + + + + + + + IV 
G P-Pa Orchis iaxiflora ssp. eiega1L> 

+ + + 1 !! 
G Eua Orchis incarnata + + 
H Eua Sanguisorba officinaiis + + + + Il 
H Eua (M) Valeniana offi cinalis + + + 1 

H Eua Cirsium rivulare + + + + + Il 

H Eua Lychnis flos-cuculi + + + + + + + II I 
H Cp Cardamine pratensis + + + + + li 

H Eua Ranunculus acer + + + + + + II I 

H Eua Ca•num ca rvi + + + + Il 

H Eua Trifolium hybridum + + + 1 

H Eua (M) Lathyrus pratensis + + + + + + + 111 

H Eua (Cp) Vicia cracca + + + + 1 +--1 111 

El Eua (M) Lotus corniculatus -!-- 1 + -1--1 li 

H. (Th) Eua (M) Trifoium p ratense + + + 1 +-1 11 

A g r o p y r o - R u m i c i o n, i n s o ţ i t o r i 

H Eua Juncus effusus + + + 
H Eua (M) Trifolium repens + 1-2 2 -l-- 2 il 
H Eua (M) Ranunculus repens _______________ + + + + _____ ±_ ___ f ______ l__ ____ III 1 e 



Cb 
G 
H 
H 
H 
H 

----··---w•--·-• · ~·-------·------- --- ------
Nr. ridicării : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AD 

Acoperirea în m2: 100 100 100 100 90 100 90 85 80 90 
Nr. speciilor: 20 22 16 30 19 14 22 23 22 18 

Eua Lysimachia nummularia + + + + + 
Cp Epilobium palustre + + + + 
Eu a Filioendula ulmaria 1 1 1 
Eu a Ca,rex flava __[_ 

1 + 1-2 2 +-2 
Cm Cerastium caespito,sum + + + 
Eu a Taraxacum officinale + + 1 

T 

Eu a Carex leporina + + + ------------·-------

Tntr-un singur releveu: Lycopus europaeus + (5), Carex hirta + (4), Potentilla erecta 
1-2 (9), Linum catharticum + (9), Mentha aquatica + (6), Veronica scut eliata + (4), Eriophorum 
latifolium + (5), Achillea millefolum + (5), Chrysanthemum leucanthemum + (3), Ajuga reptans 
+ (5), Colchicum autumnale + (5), Mentha longifclia + (8), Briza media + (7), Rhynanthus glaber 
+ (10), Alopecurus aequalis + (4), Polygonum Hydropiper + (6), Stellaria aquatica + (6), Juncus 
inflexus + (7). 

Locul şi data releveurilor : 1., 2., 7., 8. Pădureni, Val. Beşeneului, 26.V.1976; 6.VII.1976; 
3., 4. Bodoc, lunea Oltului, 6.VI.1976 ; 5. Malnaş, Val. Saldoboş, 9.VI. 1976; 6. M icfalău , Va l. Mare, 
12.VI. 1976; 9., 10. Olteni, lunea Oltului, 26.VI. 1976. 

K 

11 
1 
11 

' ~ 

::5 
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CARICETUM DISTICHAE (Nowinski 27) So6 55. 

Instalat între fitocenozele asociaţiei Caricetum gracilis Caricetum di
stichae ocupă suprafeţe mai mici şi puţin mai ridicate din luncă. Specia 
edificatoare, Carex disticha Huds., împrumută rogozurilor înalte şi monotone 
un aspect specific prin nuanţa ruginie-roşcată a inflorescenţelor. Cele cinci 
relev.euri prezentate au fost executate în valea pîrîului Beşeneu, în apropie
rea satului Pădureni (Tabel 8). 

Spectrul floristic: Eua (Es) 48,27% ; E 3,45%; Ati 3,45%; Cp 34,48%; 
Cm 10,35%. 

Forme biologice : Hh 17,35%; H 62,07%; G 17,24%; Th 3,45%. 

Tabel 8. 

Caricetum distichae (Nowinski 27.) So6 55. 

G-Hh 
G-Hh 
H-Hh 
G 

Hh 

G 

H 

Hh-G 

H 
H-Hh 

Nr. ridicării: 

Acoperirea în m2: 

C a.ri cion 

Es 
Eu a 
Eua (M) 

Cp 

Carex disticha 
Carex gracilis 
Carex vulpina 

Equisetum palustre 

P h r a g m it e ta 1 i a, N a s t u r c i o 

Cm Phragmites australis 

Crn Heleocharis palustris 

Cp Poa palustris 

Cp Scirpus silvaticus 

Cp Galium palustre 

Cp (Eua) Lythrum salica·ria 

Hh Eua (M) Lycopus europaeus 

Cal·tha palustr.is 

Myosotis palustris 

Lysimachia vulgaris 

H Cp 

H-Hh Eua 

Hh Eua (M) 

M o 1 i n i e ta 1 i a, A g rost i o n 

H 
H 

Cp 
Eu a 

4 - ALUTA XVII-XVIII 

Agrostis stolonifeira 

Alopecurus pratensis 

2 3 4 5 AD 
90 90 100 90 90 

4-5 4-5 5 
2 2 

+ + + 

4 
2 

+ 

4 
2 

+ 

4-5 
1-2 

+ 
Glycerietalia 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

2 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+-2 
+ 

+ + 
+ + 
+ + + _j_ 

+ + 
+ + 

+ 
+ 
+ 
+ + + 

K 

V 
V 

V 

" III 

" " III 

III 

III 

III 

" 11 

+ 1 2 + -2 III 

+ + + + III 
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H 
H 
H 

G 
H 

Cp 
Eua 

E 

Nr. ridicării: 

Acoperirea în m2: 

Cardamine pratensis 
Ly~hn.is f'los-cu~uli • 
Symphytum offi'cinale 

l nsoţitori 

Cp Epilobium palustre 

Eua (M) Ranunculus repens 

1 2 3 4 . 5 ,.AD K 
90 90 100 90 90 

----------- - -----

+ + + 
+ + + 

-!- III 
+· ''t ii 

+ + + + '+ IV 

+ + + 
+++++ + 

Il 
V 

Într-un singur releveu: Glyceria fluitans + (3), Cirsium rivulare +(3), 
Filipendula ulmaria + (2), Festuca rubra -1-(4), Festuca pratensis -1-(5), Peu
cedanum palustre + (1), Rorippa sHvestris -1-(2), Euphrasia rostkoviana +(2). 

Locul şi data rei.: 1., 2. Pădureni, Valea Beşeneu, luncă, 26.V.1976; 
3. ldem, Casa I.F., 26.V.1976; 4., 5. ldem, luncă, 6.VI.1976. 

CARICETUM RIPARIAE So6 28. 

Cenoza a fost întîlnită şi descrisă în lunea pîrîul.ui .Beşeneu i ntr-un 
singur loc pe malul stîng. Aici apa stagnează şi Carex riparia Curt. for
mează vegetaţia de bordură. Compoziţia floristică: Carex riparia (AD 4), 
Carex gratilis -(2), Carex vesicaria (2), Galium palustre ( + ), Equisetum li
mosum (+ ), Phragmites australis (+ ), Alisma plantago.aquatica (+ ), Lyco· 
pus europaeus (-!-), Caltha palustris (+ ), Epilobium palustre (+ ), Scirpus 
silvaticus (2), Symphytum officinale (+ ). Filipend1,1la ulmaria {1 -2), A~o-
pecurus pratensis (+ ), Cardamine pratensis (+ ). ' - -

CARICETUM VULPINAE Nowinski 27. 

Am înregistrat ·o singură fitocenoză în lunea pîrîului Beşeneu, la _data 
de 6.VII.1976. Specia edificatoare - Carex yulpina L. - suportă În a do\Jp 
parte a verii şi în perioadele· secetoase-uscate. lată compoziţia 'floristică : 
Carex vulpina (3-4), Carex gracilis (2), Galium palustre (+ ). Lythrom sali
caria (+ ), Myosotis palustre (+ ), Lysimachia vulgaris (+), Junci1s effusus (2), 
Caltha palustris (1 ), Equisetum palustre (1-:-2), _ Şy~;nphytum officinale (+ ), 
Agrostis stolonifera (+), Alopecurus pratensis (1), Triglochin maritima (+), 
Trifol,ium pratense (+ ), Rhynanthus glaber (+ ), Mentha lon,gifolia (+), Tri
'foliu·m hybridurri (2), Ranunculus repens (+), Carex hirta (+ ). 
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A BODOKI HEGYSEG VIZI ES ARTERI VEGETACIOJA 
(Kivonat) 

A Bodoki hegyseg flora- es veget6ci6kutat6sa soran az 6rteri es mocs6-ri năvenyzet 
tanulm6nyoz6s6ra is sor kerult. A s.zerzo 17 novenyt6rs·ul6st ismertet dolgozat6ban egyreszt 
az Olt (baloldali) artererol (Olteni, Bodoc), rn6sreszt a Bodoki hegy,seg teruleten huz6d6 
mellekpatakok, f61eg a Besenyopatak volgyebol. 





1 

CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA CURCULIONIDELOR 
(COLEOPTERA) DIN SUDUL MUNŢILOR BODOC 

VALEA PIRiUlUI BEŞENEU 

KOCS IR.:N 

- partea 1 -

53 

Munţii Bodocului reprezintă ramificaţie intermed iară a lanţului grezos 
cretacic al Carpaţilor Orientali. Coordonatele geografice principale sînt : 
paralela de 46 °N şi meridianul de 26 °E, deci partea mijlocie a zonei tem

perate din emisfera nordică . Din aceste coordonate rezultă şi caracterul 
temperat-continental al acestor munţi. 

Masivul Bodoc - prelungirea sudică a Munţilor Ciucului - se delimi
tează spre est de depresiunea graben Tîrgu Secuiesc - Boroşneu Mare 
prin versante domoale. În partea vestică, între Bicsad şi Olteni, limita o fo r
mează valea Oltului, iar la sud de Olteni, se impune sub formă de pilnie 
meridiană culoarul tectonic al Cîmpului Frumos. Limita de nord urmează 
poalele sudice ale grupului vulcanic Ciomad, pînă la muntele Puciosu, iar 
de aici cu o linie orografică trasată prin Teţele (1 173 m) şi Dealul Frumos 
(1 133 m). Conurile vulcanice Ciomad - Puciosu introduc în peisaj o intre
rupere relativă de structură, fapt pentru care Munţii Bodocului se delimi
tează ca masiv muntos separat de restul lanţului de fliş. la sud "Poarta de 
la Reci" încheie masivul prin blocurile sale scufundate. 

Suprafaţa masivului Bodoc se poate împărţi in trei etaje orografice, 
din care pe nivelul superior apare creasta principaiă şi cîteva planuri inalte, 
avînd altitudinea de peste 1 000 m. Nivelul de 800-1 000 m . ocupă mojori
tatea interfluvillor secundare laterale si cîteva culmi mai izolate. fntre 600-
800 m se grupează suprafeţele periferi~e. · 

Culmea principală a ' munţilor Bodocului, pe ·djrecţia nord-sud are 
o poziţie asimetrică pronunţată, generind versante mai lungi pe partea de 
est şi mai scurte pe latura vestică .(] masivu!ui. la obîrşia văii Beşeneu, eul~ 
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mea meridiană se ramifică , desprinzîndu-se în două culmi secundare. 
Ace~stă bifurcaţie şi o serie de văi adînci şi scurte accentuează şi mai 
mult fragmentarea reliefului în partea sudică a masivului, generînd dife
renţieri locale în formarea elementelor vremi-i şi in desfăşurarea fenome
nelor l-oca le de climă, materializate în deosebirile evidente de insolatie -
urnbrire. ' 

Caracteristicile eco-climatice ale întregului ţinut determină o domi
nanţă a elementelor europene şi euro-siberiene, dar datorită climei locale 
mai calde, în valea acestui pîrîu trăiesc şi specii mediteraniene, ex. Hypera 
cyrta . 

Materialul - la care se referă prezenta lucrare - a fost colectat în 
valea pîrîului Beşeneu, între anii 1982-1984. Prelucrat în laboratorul Mu
zeulu i - Judeţean Covasna, Sfîntu Gheorghe, materialul însumează 420 
exemplare, din care au fost identificate 81 de specii. 

Sistemul de clasificare utiHzat în lurcrare a fost orientat după "Fauna 
Hungoriae, Rhynchophora" de Dr. Endr6di Seb6. 

LISTA · SPECIIlOR COlECTATE 

Familia : CURCULIONIDAE 
Subfamiiia : OTIORRHYNCHINAE 
Genul : Otiorrhynchus Germ. 

1. O. iingustîci L. - 30.VI.1982, 12.VIII.1982 . 
. 2. O. edentatus Seid l. - 01.V.1983. 
3. O. ovatus l. - 14. Vl'l .1982, 28.VII.1982 - 2 ex. 

Genul : Stomodes Schonh. 

4. · S. gyroskollis Boh. - 08.1X.1983. 

Genul : Mylacus Schonh. 
5. M. seminulum Fabr. - 23.V!.1982, 30.Vf.1982, 14.VII.1982, 19.VIII. 

1983, 03.VII.1984 ~ 4 ex.· 

Genul : PHy11obius Germ. 

6. Ph. oblongus L. - 12.V.1982, 19.V.1982 - 4 ex.; 25.V.1982, 01.V 
1983 . . 

7. Ph. argentatus L. - 25.V.1982, 23.VI.1982, 03.VII.1984 - 3 ex. 
8. Ph. viridiaeris laich. - 23.VI.1982;._ 2 ·ex.; 25.VII.1984. 
9. Ph. piri L - 12.V.1982 - 15 ex., 19.V.1982 - 17 ex., 25.V.1982 - 2 

ex., 23.VI.1982., 01.V: 1983 .._ 14 ex. 
10. Ph: cdle·a-ratus· Fabr~ - 19.V.1982 ·- 2 ex. ; 01.V.1983 - 3 ex. 
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11. Ph . urticae Deg . - 25.V.1982 - 6 ex., 22.VII.1982 - -2 ex., 23.VI.1982 
-- 2 ex'. 

12. Ph. maculicornis Germ. - 25.V. 1982., 23.VI.1982. 

Subfamilia : BRAC.HYDERINAE 

Genul : Polydros'tis -G~rm~ 

13. P. undatus Fabr. - 12.V.1982 - 2 ex.; 19.V.1982 - 2 ex.; 25.V.1982 -
2 ex., 23.VI.1982, 14.VII.1982 - 2 ex. 

14. P. pterygomalis Boh. - 22.VII.1982. 
15. P. atomaf'ius Oliv. - 30.VI-~ 19S2- 11 ex., 23.Vi.1982- 10 ex., 14.VII. 

1982 - 2 ex. 
16. P. mollis Stroem. - 12.V. 1982. 

Gen u 1 : Liophloeus Germ. 
17. L. lentus Germ. - 01.V.1983 - 6 ex. 

Genul : Sitona Germ. 
18. S. sulcifrons Thunb. - 23.X.1981 - 2 ex., 25.V.1982., 23.Vi.1982., 30.VI, 

1982 - 4 ex., 14.X.1982., 01.V. 198.3., 08.1X.1983. 
19. S. inops Gyll. - 03.VII.1984 - 5 ex. 
20. S. lineata L. - 28.Vll.1982, 19.VII.1983. 
21. S. hispidula fabr. - 23.X.1981 - 7 ex., 19.V.1982., 25.V.1982. 
22. S. humeralis Steph.- 23.X.1981, 23.VIII.1982- 2 ex. 
23. S. flavescens Marsh. - 05.V.1982 - 2 ex., 12.V.1982, 19.V.1982; 25.V. 

1982, 14.VII.1982, 22.VII.1982- 2 ex., 28.VI1.1982- 3 ex., 14.X.1982. 
24. S. suturalis Stepn. - 03:VII .1984. -

Genul : Eusomus Germ:· 
25. E. ovulum Germ. - 30.V1.1982, 14.VII.-1982 - 3 ex., 22.VII .1982 - 7 ex., 

03.VII.1984 - 10 ex. 

denul :· Sciaphi1lus'· st~"ph1• 
26. S. asperatus Bonsd. - 12.V.1982., 25.V.1982 - 4 ex., 23.VI. 198i; 14.VII. 

1982 - 3 ex., 28.VII.1982., 01.V.'198'3. ' 

Genul : Str6pl1oscs"mu~s St~pl~:.: 
' • ! • • , 1 • 

27. S. melânogiain.mus ' Forst:'- 03:VII .-1984 ·- 5 ex: 

Subfamilia : TANYMECINAE 
Genul : Tariymecl.l} ·sc:tiorih:· 

28. T. palliatus Fabr. - 01.V.1983. 
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Genul: Chlorophanus Germ. 

29. Ch. graminicola Gyll. - 30.VI.1982; 22.Vll.1982· - 4 ex., 25.VII.1984 -
7 ex., 10.VIll.1984. 

Subfamilia: CLEONINAE 

Genul: Cleonus Schonh. 

30. CI. piger Scop. - 01.V.1983 - 2 ex. 
31 . CI. cinereus Schrank- 19.V.1982; 01.V.1983 - 2 ex. 

Genul: Larinus Germ. 

32. L. sturnus Schall. - 23.VI.1982; 05.VII.1982 - 4 ex., 28.VII.1982 - 5 ex., 
12.Vlll.1982 - 4 ex., 19.VII.1983 - 7 ex. 

33. L. planus Fabr. - 03.VII.1984. 
34. L jaceae Fabr. - 25.VII.1984 - 2 ex. 

Subfamilia : HYPERINAE 
Genul : ~ypera Germ. 

35. H. cyrta Germ. - 25.V.1982; 14.VII.1982 - 2 ex. 

Genul : Phytonomus Schonh. 

36. Ph. pedestris Payk. - 12.V.1982; 25.V.1982. 

37. Ph. zoilus Scop. - 23.X.1981 - 2 ex., 07.1V.1982; 14.1V. 1982; 26.V!I. 
1982; 05.V.1982. 

38. Ph. nigrirostris Fabr. - 05.V.1982; 30.VI.1982. 
39. Ph. rumicis L. - 01.V.1983. 
40. Ph. variabilis Herbst- 19.V.1982; 30.VI.1982 - 4 ex. 
41. Ph. meles Fabr.- 30.VI.1982. 
42. Ph. viciae Gyll. - 25.V.1982. 

Genul : Alophus Schonh. 

43. A. triguttatus Fabr. - 14.VII.1982; 14.X.1982; 01.V.1983 - 2 ex., 08.1X. 
1983. 

44. A. Kaufmanni Stierl. - 14.VII.1982. 

Genul : Lepyrus Germ. 

45. L. capucinus Schall. - 05.V.1982. - 3 ex., 12.V.1982 - 5 ex., 01.V.1983 
- 5 ex. 

Genul : Plinthus Germ. 

46. P. Parreyssi Boh. - 04.VII.1982. 
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Subfamitia : CALANDRINAE 

Genul : Magdalis Germ. 

47. M. ruficornis L. - 01.V.1983. 
48. M. carbonaria L. - 19.V.1982. 
49. M. flavicornis Gyll. - 25.V.1983. 

Genul : Cryptorrhynchus III. 

50. C. lopathi L. - 01 .V.1983. 

Genul : Sphenophorus Schonh. 

51. S. striatopunctatus Goeze- 01.V.1983- 2 ex. 

Subfamilia: CEUTORRHYNCHINAE 

Genul : Zacladus Reitt. 

57 

52. Z. affinis Payk. - 12.V.1982; 19.V.1982; 22.VII.1982 - 4 ex., 01.V.1983 
3 ex. 

Genui : Cidnorrhinus Thoms. 

53. C. quadrimoculatus l. - 05.V.1982 - 3 ex., 12.V.1982 - 5 ex., 19.V. 
1982 - 7 ex., 25.V.1982 - 2 ex., 30.VI.1982 - 2 ex., 14.VII.1982 - 9 ex. , 
01.V.1983 - 29 ex., 25.VII.1984 - 2 ex. 

Genul : Ceutorrhynchus Germ. 

54. C. euphorbiae C. Bris - 30.VI.1983. 
55. C. boraginis Fabr. - 25.V.1982. 
56 .. C. g·eographicus Goeze - 23.X.1981; 25.VII.1984. 
57. C. pollinarius Forst. - 19.V.1982. 
58. C. punctiger Gyll. - 01 .V.1983 - 3 ex. 
59. C. quodridens Panz. - 05.V.1982 - 3 ex. 
60. C. erysimi Fabr. -· 05.V.1982; 01.V.1983. 

Genul : Ceutorrhynchidius Duval 

61. C. trog!odytes Fobr. - 19.V.1982; 23.VI.1982; 22.Vll.1982. 

Genul: Phytobius Schonh. 

62. Ph. canaliculatus Fahrs. - 02.1X.1982. 

Genul : Umnobaris Bedel 

63. L.T. - album L. - 19.V.1982. 
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Subfamilia : CURCUUONINAE 
Genul : Curculio Latr;' 

64. C. venosus Grav. - 16.V.1982. 
6.5. C. nucum L. - 07.1V.1982; 03.VII.1984 - 2 ex'., 25.VI1.1984. 
66. C. glandium Marsh. - 16.V.1982. 
67. C. salicivorus Payk. - 23.VI.1982. 

Genul : Anthonomus ·Germ. 

68. A. rubi Herbst- 22.VII .1982 - 2 ex. 

Genul : Dorytomus Stepn. 

69. D. majalis Payk. - 08.1X.1983. 
70. D. melanophthalmus Payk. - 01 .\/.1983. 

Genul : Grypus Germ. 

71. G . equiseti Fabr. - 19.V.1982; 19 .. VI I.1983. 

Subfamilia : TYCHIINAE 
Genul : Tychius Germ. 

72. T. meliioti Steph. - 30.VI: 1982. 
73. T. medicaginis C. Bris - 03.VII.1984 - 2 ex. 
74. T. pumilus C. Bris - 03:VII.1984. · 

Genul : Miccotrogus S1:honh. 

7.5. M . picirostris Fabr. - 25.\/1!.1984. 

Genul : Sibinc Germ. 

76. S. pellucens Scop. - 03.VII .1984. 

Subfamilia : RHVNCHAENINAE 
Genul : Rhynchaenus Claiiv. 

77. R. fag i L. - 25.VII.1983. 

Subfamilia : M ECININAE 
Gen'ul : Mecinus Germ, 

78. M. col la ris ' Germ. - 23.VL 1982. 

79. M. pyraster Herbst - 22.Vll.1982. 

Genul : Gymnetron Schonh. 

80. G . hispidum Brulle - 25.V.1982. 
' 

Genul : Cio"nus· Clairv. · 
81. C. tuberculosus Scop. - 23.Vl.1982 - 2 ex. 
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ADATOK A BODOKI HEGVSEG DELI RESZEN, A BESENVO PATAK VOLGVEBEN 
ELO ORMANYOSBOGARAK (COLEOPTERA) MEGJSMERESEHEZ. 

(Kivonat) 

59 

A szerzo 1982-1984-ben a Besenyo patak volgyeben majd a laboratoriumban vegzett 
kutatas eredmenyeit mutatja be. 420 pelda.nyt sikeriilt begyujtenie, amely 81 fajhoz tartozik. 

CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF CURCULIONIDAE (COLEOPTERA) 
FROM THE SOUTHERN HILLSIDE'S OF BODOC MOUNTAINS ANO FROM THE 

BEŞENEU BASIN 

(Summary) 

In this dissertation the author analyse.s the materiOI collected between 1982 and 1984 
years al southern hi l lside's of Bodoc Mo.untaim and at Beşeneu· Basin. 

The collection consists of 420 specimens, there wds identificated 81 specieses. 
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Localităţi: 1. Bicsad; Il. Micfalău; III. Molnaş; IV. Bodoc; V. Ghidfalău ; VI. Angheluş; VII. 
Pădure ni; VIII. Turia; IX. Cernat; X. Dalnic; XI. Moacşa. 

Pirîuri: 1. Bicsad; 2. Jimbo,r; 3. V. Mare; 4. Saldoboş; 5. Malnaş; 6. Herecz; 7. Sutoe; 8. 
Talamer; 9. Vonţcut; 10. Falcanir; 11. Sason; 12. Mu.ncaci; 13. Toroeş; 14. 
Balv6nyos; 15. F6ris; 16. Seipes; 17. Turia; 18. V. Ritu+ui; 19. Valea M•re; 20. 

Toer; 21. Barta; 22. Avas; 23. Albiş; 24. V. Cernatu; 25. Mungorci; 26. Nadăş; 
27. Ciobot ; 28. Dalnic; 29. Domocoş; 30. Beşeneu. 
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, DATE PRIVIND FAUNA · DE LEPIDOPTERE ·ALE MLASTINILOR 
. DE . TU~BA : DIN ·SUDUL CARPAŢILOR ORIE~TALI . 

. KOVACS SANDOR jr., KOVACS ZOL.TAN 

. Arcul Carpatic cu lungimea sa de peste 1500. km este considerată de 
mulţi . specialişti ca o unitate hiogeografică de-sine-stătătoare datorită nu
mărului mare a . taxonilor endemici şi a unor elemente specifice de diferite 
origini. Flora şi fauna carpotină extrem de bogată dă posibi,l:itoteo în con
tinuare să se găsească particularităţi . şi diferenţe şi între .diferitele subuni 
tăţi geografice sau chior intre une.le masive. 

In Carpaţii Orientoli, de exemplu, etajul pădurilor de conifere formea
ză o imensă zonă compactă între înăfţimile de (600) 1 200 - 1 600 (l800) m, 
lungă de peste .200 km şi cu o lăţime maximă de 80 km. Această zonă edi
ficqtă dintr-o serie de ecosisteme păduroase şi nepăduroase cu afi nităţi 
nor.dice, adăposteşte o fiară şi o faună foarte bogată în elemente boreole. 
Condiţiile geomorfologice şi ci.Jmatice oarecum diferite, core domină înălţi 
mile respective din Carpaţii Meridionali, foc ca o parte dintre aceste . eco
sisteme î mpreună cu flora şi fauna lor specifică să se oprească · undeva în 
sudul Carpaţilor Orientali. Acest fenomen este o porticuloritci.te biogeogro
fică foarte importantă a Carpaţilor OrientoH. Două astfel de formaţiuni, 
mla.ştinile de turbă eutrofe şi oligotrofe, au fost destul de amănunţit cerce
tate de. bo.tonişti. fn lucrarea de . faţă dorim să prezentăm cîteva asp~ţe 
privind şi fauna lor de lepidoptere. 

Cercetările noastre s-au concentrat asupra terenurilor mlăştinoose din 
fu ndul depresiunilor intromontone ale Giurgeului, Ciucului şi Braşovului , 
prec.um şi asupra cîtorva mlaştini oligotrofe din mosivele Harghita, . Nemira 
şi Munţii Buzăului. · 

Depresiunile prezintă trăsături geomorfqlogice şi de ge.neză comune 
(bazine tect~no-vulcanice .plio~pleiştocene). fri urma erupţiilor vulcon ic;:e 
m.io-p!iocene ~le s ~au · separat de r,estul Bqzinului . Transifv,ănean de ,care 
au· aparţinut, rămînînd în spate.le borajului munt()S ,v:~~caoic formcit. ,Astfel 
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depresiunile sînt încadrate între munţi relativ scunzi, alcătuiţi din roci cris
tal ine, gresii dure, conglomerate cretacice suprapus·e calcarelor jurasice la 
est şi de lanţul vulcanic moi înalt al Munţilor Călimani - Gurghiu - Har
ghita la vest. 

Înălţimea medie a depresiunilor creşte de la 500 m în Depresiunea 
Braşovului, pînă la 800 m în Depresiunea Giurgeului. 

Datorită caracterului închis al depresiunilor, ele au un climat rece cu 
nuanţe continentale pronunţate. Temperaturile medii anule sînt scăzute, în 
jur de 6-7 oc (5,9 ac la Miercurea Ciuc, 7,5 ca la Braşov), iar precipitaţii le 
atmosferice anuale, în jur de 600 mm, relativ puţine pentru aceste altitu
dini. in munţii înconjurători, continentalitatea climatului scade treptat cu 
înălţi mea, precipitaţii·le ajungînd valori de 1 000-1 200 mm anual . 

Covorul vegetal al depresiunilor şi munţilor înconjurători poate fi ca
racterizată prin zonaţia bine cunoscută de pe tot cuprinsul Carpaţilor, pre
zentînd însă şi cîteva particularităţi locale. Zonele de vegetaţie s-au contu
rat cel mai bine în perimetrul Depresiunii Braşovului din cauza climatului 
mai blînd. Pădurile mlăştinoase de stejar, care au acoperit cîndva terenurile 
cele mai joase ale depresiunii, azi sînt dispărute aproape complet, fiind 
transformate în terenuri agricole sau în păşuni. Pe poalele munţilor pînă la 
înălţi mi de 700 (1 000) m se întinde zona gorunetelor, pădurile căruia sînt 
ş i ele degenerate substanţial de activitatea umană. Jn această zonă goru 
netele pure (luzulo albido - Ouercetum petreae) alternează, depinzind de 
expoziţie, cu păduri mixte de gorun - carpen - fag (Carpino - Ouercetum 
petreae; Carpino - Fagetum) sau chiar cu făgete pure, care datorită in 
versiunilor de temperatură, coboară în văile adînci chiar pînă la 500 m. 

Etajul fagului (800-1 200 m) adăposteşte cele mai frumoase păduri 
din zonă. Asociaţia Luzulo luzuloides - Fagetum, cuprinzînd făgete de la 
înălţimi mai joase, are în componenţă încă multe specii comune cu goru
netele. Făgetele cele mai reprezentative se includ însă în asociaţia Symphyto 
cordato- Fagetum, care împreună cu pădurile mixte de fag şi brad (Pulmo
nario rubro - Abieti - Fagetum) adăpostesc un număr mare de .endernisme 
carpatice ca Aconitum moldavicum Hacq., Hepatice transsilvanica Fuss, 
Ranunculus carpaticus Herb., Pulmonaria rubra Schott., Symphytum corda
tum W. & K., etc. ln partea superioară a etajului găsim zona relativ lată a 
păduri!.or mixte de tranziţie (Saxifrago cuneifoliae - Abieti - Piceetum) spre 
etajul molidului . 

Pădurile de molid (Hieracio transsilvanico - Piceetum, Chrysanthemo 
rotundifolio - Piceetum) ocupă suprafeţe întinse la înălţimi între 1 000-
1 700 m, în majoritatea cazurilor - fiind vorba de munţi relativ scunzi -
- reprezentînd etajul superior de vegetaţie. O zonă subalpină formată din 
jnepenişuri sau ma,i sus dintr-un covor de ericacee specii de Vaccinium, 
Rhododendron kotschyi Simk) poate fi întîlnită numai la cîteva culmi care 
depăşesc 1 700-1 800 m. 
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fn depresi,unile Ciucului şi o Giurgeului, zonaţio vegetoţ~i est~ mult 
mai simplă. Aici, datorită climatului moi aspru, cu nuanţe continentale moi 
accentuate, pădurile de foioose nu au putut formo o zonă proprie. Numai 
pe pontele cu expoziţii sudice şi sud-vestice, avind un microclimot mai blînd 
putem gdsi citeva făgete izolate. ln schimb, mo•lidişurile domină vegetaţia 
acestor depresiuni, coborînd pînă . la zonele cel·e mai joase, la Tuşnod-Băi 
sau în defileul Mureşului chior sub 600 m. Din cauza inversiunilor de tem
peratură, pătrund în văi şi sub pădurile de fag mai sus-amintite. 

ln urma activităţii multiseculare a omului, mari suprafeţe păduroase 
au fost transformate în fîneţe şi păşuni. Pajiştile montane de cele mai mari 
întinderi aparţin asociaţiilor Agrostio - Festucetum rupicolee, Agrostio -
!Festucetum rubrae şi Nardetum strictae montanum. 

Pe lîngă vegetaţia mai sus-prezentată, în locuri cu condiţii edafice mai 
speciale apare o vegetaţi.e intro~onală. Pe lîngă vegetaţia stîncăriilor de 
calcar sau andezitice, a nisipurilor, a apelor stătătoare sau a luncilor, tot 
aici pot fi incluse şi mlaştinil.e de turbă, care se găsesc în această zonă pe 
de o parte în fundul depresiunilor înŞirate de-a lungul principalelor cursuri 
de apă, iar pe d~ altă parte la înălţimi de 900-1 200 m în zona de contact 
a făgetelor şi molidişurilor. 

Mlaştina este o formaţiune bioge<ografică acvatică neaerisită, ale că
re~ plante în loc să putrezească sau să s·e mineralizeze, după moarte se 
turbifică aglomerîndu-se în cele din urmă la fund sub formă de zăcămînt 
turbos (29). Literatura de specialitate consideră mlaştină de turbă numai 
acele înmlăştiniri care au o temelie turboosă de cel puţin 30 cm grosime. 

Privind clasificarea mlaştinHor de turbă, cel mai important criteriu este 
cantitatea de alimente minerale oferită de solul sau de apa mlaştinii. Astfel 
se disting două tipuri : 

a) mlaştini euttofe" a căror vegetaţie dispune de mari cantităţi de 
săruri nutritivE!, putînd d&ci să alimeriteze o floră şi faună relativ bogată . 

b) mlaştini oligotrofe, ce sînt sărace în asemenea săruri, populaţi de 
foarte puţine specii cu adaptare extremă. 

Ţinînd seama de aceste diferenţe fundamentale ale celor două tipuri 
de mlaştini, în continuare le vom·trata separat. 

Istoricul cercetărilor. Privind cercetările lepidopterologice din mlaştinile 
noastre de turbă, trebuie subliniat în primul rînd rămînerea acestora în 
urmă faţă de cercetările botonice. Datorită florei şi vegetaţiei lor specifice 
mlaştinile de turbă ale acestui ţinut erau regulat vizitate şi cercetate de ma
joritatea botaniştilor de seamă, înoepînd deja cu J. Ch. Baumgarten, primul 
mare cunoscător al florei transilvănene din prima jumătate a sEX:olului tre 
cut. Comunicările referitoare la această temă însumeată ast6zi mai multe 
volume, cea mai importantă fiind monografia "Mlaştinile de turbă din Repu
blica Populară Română", editată de Emil Pop in anul 1960 (29), lucrare cu -
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orinzătoare, incluzînd tot ce se ştia despre mlaştiri(le. de turbă din CarpC'ţi 
ia acea oră . Stadiul cercetări l·or lepidopterologice poate fi ilustrat cel mai 
semnificativ · citind din această monografie ·aliniatul "Lepidoptereie" di n 
capitolul "Fauna tinovului", cuprinzîn-d următoarele : "Co!ias eduso , Erebi a 
medusa, Epinephele hyperanthus, Epihephele j u rtiria, Parnphi!a sy!vanus, 
Nemeophi io rus suia, Lycaena icarus prinse în ti noave.!e d in bazinul Domei". 
~ceste date nu necesită comentarii. Chiar dacă cercetări le au luat un avint 
considerabil în decursul ultimelor decenii, niCi pînă în zi!e!e ·noastre nu a 
a părut vreo lucrare referitoare la fauna lepidoptero l ogică a mlaştin ilo r de 
turbă din Carpaţi. Puţinele date sînt dispersate în li ste faunistice teritoriale 
sau sint şi astăzi nepublicate. 

Dealtfel , nu numoi mlaştinile de turbă, ci şi întreaga zonă sudic6 a 
Carpaţilor Orientali a fost ocolită decenii de-o rîndul de lepidoptero!og i . 
Din rezultate le sporadicelor excursii de colectare se pot extrage numa i 
(oarte puţine date referitoare la fauna mlaştinilor de turbă . 

in anii premergători primului război mondial, fraţii P. şi M. Tiits~her 
d in Gheorgheni au fost primii care au activat în regiune. Datele ceie me i 
importante din colecţia lor, provenite din Depresiunea Giurgeului au fost 
incluse şi în lista lui D. Czeke!ius (10), privind fauna de lepidoptere o Tron~ 
silvaniei, păstrîndu-se astfel pînă în zilele noastr·e. Ei au colectat pentru 
pr.ima dată în :wnă Coenonympha tullia tiphon Ro~. la Voşlobeni. 

După mai bine de douăzeci de an i, în 1931 şi 1934, L Di6szeghy a 
efectuat două excursii de colectare în diferite zone d in munţii înconjurători 
Bazinului Trei Scaune, vizitînd şi cîteva tinoave: Materialul valoros cole.cto.t 
cu această ocazie va fi publicat pentru prima dată în cadrul acestei lucrări. 

Cîteva date provenite din materialul colectat în anii patruzeci de Gy. 
l engyel în Depresiunea Giurgeului au fost ind use tna i recent în .l.uci·ările 
!ui Zs. B61int (2; 3; 4). · 

În anii cincizeci, A. Popescu-Gorj şi A. Ale.ximchi colectează în ma i 
multe rînduri în zonă; furnizînd însă puţine date referitoare la fauna locurilor 
mlăştinoase (26). Nici incursiunea lui F. Konig dTn 1971 În ti noave!e d in 
Munţii Nemira nu s-a soldat cu rezultatele dorite.(21). 

. . . 

Abia în ultimele ~ouă decenii, incepind cu activitatea !ui N. Delvig, 
M. Brătăşeanu şi Z. lzsâk, care colectînd în apropierea oraşului Gheor
gheni au descoperit sau redescoperit o serie de specii caracteristice mlaş
tinilor eutrofe (8; 16; 17), această zonă a Carpaţilor a început să atragă o 
serie de specialişti din ţară şi de peste hotare (2; 3; 4). Fiecare dintre acE!ste 
cercetători a contribuit cu cîte ceva şi la cunoaşterea faunei de lepidopte-re a 
mlaştinilor de turbă. 

Cercetările noostre din ultimii ani du î·ncercdt să cuprindă cît mai 
multe înmlăştiniri din zonă . Am colectat în mai multe rînduri, dor numai 
ziua, în mlaştinile eutrofe din De-presiunea Giurgeului şi în valea O!tu lui 
între Sîndominic şi Sfîntu Gheorghe.· Dintre cele oligotrofe am cercetat 



mlaştinile Luci şi Mohoş din Munţii Harghita, Fagul Rotund din Muntii 
Nemira şi înmlăştinirile din zona Comandăului . ' 

in sfîrşit, trebuie să afirmăm că toate aceste cercetări in ansamblu n-ou 
cuprins decît o parte din zoneloe mlăştinoas.e existente în tinut. Dar nici zo
nele "cercetate" n-au fost vizitate decît de foarte puţine ~ri, cunoscîndu-se 
de aici numai o parte a speciilor active şi in timpul zilei. Cercetările ce ur
mează, ar trebui să se lărgească şi asupra faunei nocturne, care ar putea 
oferi încă multe surprize interesante. 

Mlaştinile eutrofe s-au format în primul rînd în zonele cele mai joase 
ale depresiunilor. Ele se găsesc înşirate de-a lungul Mureşului şi Oltului, 
pre.cum şi în văile mai largi ale afluenţilor acestora. E. Pop (29) menţio
nează din zonă peste 80 de mlaştini eutrofe bine conturate cu un substrat 
turbos de peste 30 cm grosime, însumînd in total o suprafaţă de aproximativ 
3 000 ha. Aceste mlaştini relativ mici, adăposturi le cele mai reprezentative
ale florei şi faunei specifice nu se izolează însă complet unele de altele. 
Intre ele se întind fineţe higrofile şi mici înmlăştiniri formate în jurul izvoa
relor, care chiar dacă au un substrat turbos foarte subţire pot oferi condiţii 
prielnice unui număr mare de specii caracteristice mlaştinilor. Asti.-:1 putem 
afirma că din punct de vedare biogeografic, zonele cete mai joase din De
presiunile Giurgeu şi Ciuc, constitui·e un biotop mlăştinos continuu, o uhi
tate compactă cu o lungime de peste 100 km între Lunea Bradului şi Tuş
nod - Băi şi cu o lăţime maximă de 25 km -În zona oraşului Gheorgheni . 
Această măduvă este înconjurată de o Z!Onă de trecere lată, cuprinzînd în 
primul rînd poalele vestice ale Munţilor Gurghiu şi Harghita, precum şi în
treaga Depresiune a Braşovului împreună cu munţii înconjurători acestuia , 
unde o serie de inmlăştiniri izolate mai adăpostesc unele din speciile ca
racteristice mlaştinilor din Giurgeu şi Ciuc. 

Acest complex mlăştinos are legături biogeografice spre nord prin 
mlaştinile din depresiunile Borsec - Bilbor şi cea a Dornelor, iar mai de
parte prin Bucovina şi Carpaţii P'ăduroşi spre mlaştinile eutrofe din nordul 
Europei, adăpostind multe specii carocteristice mlaştinilor boreale. Spre sud 
însă, şirul mlaştinilor eutrofe de tip boreal se termină undeva în sudul şi 
vestul Depresiunii Braşov. Mlaştinile similare din Carpaţii Meridionali şi mai 
departe din Balcani sînt lips:ite în primul rînd de speciile boreale cele mai 
caracteristice. 

Aceste depresiuni adăpostesc deci, cei mai sudici reprezentanţi încă 
tipici ai mlaştinilor eutrofe de tip boreal din aceasta parte a Europei. Cre
dem că acest fenomen constituie c,ea mai impbrtantă caracteristică bie
geografică a acestei zone. 

Vegetaţia mlaştinilor eutrofe poate fi caracterizată prin mai mult de 
30 de asociaţii care se succed unele după altele, în primul rînd în funcţie 
de schimbarea umidităţii solului. lmportanţo asociaţiilor din ordinul Phrag
mitetalia este relativ mică. Ele se găsesc numai sporadic la marginea şan
ţurilor sau în unele băltoace rămase în urma hidroaineliorărllor. Mult ·mai 
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importante sint djferitele asociaţii de rogozuri fădnd parte din ordinul 
Magnocaricetalia sau clasa Scheuchzerio - Coriceteo fuscoe. Mlaştinile 
cele mai r~prezentative sînt acoperite de mozaicul a citeodată 10-15 de 
astfel de asociaţii de rogozuri. P.e ' cîrid Caricetum grocilis, Caricetum vesi':.. 
cariae, Equisetetum limosae, sau · Caricetum fuscae ocupă cele mai întinse 
suprafeţe, Caricetum paniculatae, Caricetum rostratae, Carici flavi - Erio
phoretum sau Sesleriaetum coeruleae stnt importante refugii ale plantelor 
relicte glociare. Alte asociaţii ca Calamagrostetum canescentis, Calama
grostetum neglectae, Caricetum appropinquatae, Caricetum diandrae şi 
Caricetum davallinae ajung şi ele în această zonă cel mai sudic punct al 
arealelor lor. 

Fineţele higrofile avînd in compoziţie o serie de asociaţii din clasa 
Molinio - Arrhenatheretea ocupă cele mai mori suprafeţe. Dintre acestea 
Filipendulo - Geranietum prezintă şi interes founistic. 

In compoziţia osocioţiilor enumerate, ponderea elementelor Horistice 
circumpolore este neobişnuit de more. Dintre speciile dominante putem cita 
majoritatea speciilor de Carex, Molinia caerulea (l.) Mnch., Eriophorum 
angustifolium Honck., Eriophorum latifolium Hoppe, Trollius europaeus L., 
Geranium palustre Torn., Pedicularis palustris l. şi altele. Din punct de 
"'edere biogeogrofic prezintă o importanţă deosebită acele specii care in 
această zonă ajung frontiera sudică o răspindirii lor. Multe dintre acestea 
sint considerate de botanişti relicte glociare. Unele specii: Calla palustris 
L., Calamagrostis canescens (Web.) Druce, Carex elongcita L., Carex diandra 
Schrank., Carex appropinquata Schum., lysimachia thyrsiflora L., Primula 
farinosa L., au cîteva mici populaţii relictare şi în sudul Carpaţilor sau in 
Balcani. Altele însă, precum Carex dioica L., Saxifraga hirculus l., Polemo
nium caeruleum L., Swertia perennis L., ligularia sibirica (l.) Cass., Cala
magrostis neglecta (Ehrh.) Gaertn., Dryopteris cristata (L.) A Gray, Betula 
humilis Schrank .• Stellaria longifolia Muhlenb., Viola epipsila ldb., Pedi
cularis scaeptrum-carolinum l., Achillea impatiens L vegeteză în aceste 
mlaştini la unul din punctele cele mai sudice sau sud-vestice ale răspîn
dirii lor (29; 34; 35; 36; 45). 

Cunoaşterea fcunei de lepidoptere ale mlaştinilor eutrofe din depre
siunile cercetate se află încă într-o fază incipientă. Cercetările efectuate 
pînă acum s-au concentrat la o scurtă perioadă de vară (aprox. 15.VI. - 15. 
VIII.) şi nu au cuprins toate nici din punctele considerate de botanişti a fi 
cele mai reprezentative. Datele provenite in urma acestor cercetări se referă 
aproape exclusiv la specii active şi în timpul zilei, fauna n'octurnă fiind 
practic neexplorată. Fauna de microlepidoptere este şi ea foarte puţin cu
noscută. 

in această situaţie este imposibilă o qnaliză mai amănunţită a faunei 
mlaştinilor. ln continuare încercăm să formulăm numai cîteva caracteristici 
generale. 
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Comparind cu ecosistemele păduroase sau ierboase. care le incon
j.::>oră,. mlaştinile adă postesc o fa.unq mai săracă în specii. Acest fapt se 
da tore.ază în primul rînd condiţiilor . ecologice ·extremiste p,rbp.rii ace~fui 
biqţop core pretind lepidopterelor adaptări sped~le, dar şi a covorului ve
geta l monoton, sărac mai ales în dicotiledonate. In comparaţie însă cu alte 
zone m!ăştinoase din ţară, de exemplu cele de pe şesul Banatului, explo
rate de F. Konig (20), mlaştinile eutrofe din Carpaţii Orientcili adă"postes·c 
o faună diurnă mult mai bogată, bine individualizată. Faţă de l.ycaena 
dispar rutilus Wernb., singura specie diurnă caracteristică mlaştinilor din 
Bonat, în zona cercetată de noi întîlnim un număr mare de fluturi de zi 
care preferă acest biotop mlăŞtinos . Analizînd această faună, ne surprinde 
ca şi în cazul florei, în primul rînd bogăţia acestor mlaştini în elemente 
higrofile nordic-continentale. Toate aceste specii prezintă chiar la prima 
vedere o ·disharmonie evidentă faţă de fauna obşinuită la aceste !atitudini . 
.f.\,r f i firesc deci să le considerăm relicte glaciare. Ne referim în primul rînd 
!.a speciile d iurne Argynnis !no Rott., Melitoea diamina Lang. , Coenonympho 
tu!iia tiphon Rott., lycaena helle Den. & Schiff., lycaena hippothoe L., Eu
medonia eumedon Esp., cărora li se mai alătură şi cîteva microlepidoptere 
ca Zygoena nevadensis gheorghenica Reiss, şi Catoptria margaritella Den. 
& Schiff. Tratînd mai amănunţit această problemă, să urmărim prima dată 
orgumentările botaniştilor privind flo ra relictară a m laştinilor eutrofe. 

Cercetările strat igrOfice coroborate cu cele palino!ogice dovedesc că 
depozite!e eutrofe din aceste depresiuni intramontane au început a se se
d imento în cu rs ul ultimei glaciaţii, mai aies în tardiglaciar, majoritatea lor 
evoiuînd neîntrerupt pînă în prezent. Aceste mlaştini au luat fiinţă deci cu 
cîtevo mii de ani înaintea declanşării postg!aciarului în cursul interstadiului 
A!lerod sau chia r în Drtas-ul vechi. Compoziţia spectrelor sporo-polinice 
indică în această perioadă un climat arctic-continental, prezenţa tundrelor 
(:ii'Ctice in regiunile muntoase, respectiv a stepelor reci alternînd cu pinete 
oride subarctice în zonele mai joase. Tot palinologia dovedeşte că marile 
şi înaltele depresiuni ale G iurgeului şi Ciucului au alcătuit tot timpul post
glaciarulu i staţiuni neobişnuit de reci, au putut fi deci adăposturi ecologic 
potrivite pentru a transfera fără intrerupere plante glaciare din Wunn peste 
perioada caldă postglaciară pînă în subatlanticul rece şi umed care du reazCi 
ş i azi. {29; 45; 46). Mlaştinile eutrofe deci, chiar dacă multe dintre compo
nentele florei iniţiale nu au putut supravieţui încălzirilor postglaciare, a u 
păstrat pînă în zilele noastre nu numai o serie de specii astăzi relicte 
glaciare, dar şi citeva asociaţii vegetaie cu caracter relictar. Botaniştii sînt 
sprijiniţi în aceste afirmaţii şi de dovezi directe, putînd urmări în cîteva ca
zuri fericite chiar prezenţa continuă a polenului vreuneia dintre aceste spe
cii de la straturile de turbă cele mai vechi pînă la cele superioare, actuale. 

Urmărind acelaşi ra ţionament putem afirma că lepidopterele nordic
continentale citate mai sus s-au instalat în aceste mlaştini înaintea declan
şării perioadei calde postglaciare, cel t îrziu în perioada preboreală. Cu
noscînd că majoritatea acestor specii pătrl.i nd ş i . astăzi în regiunile sub-
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arctice nu este exdus ca unele dintre ele să fi fost prezente în regiunile 
noastre şi în ·ultimele perioade ale ·tardiglaciarului. Una dintre acestea, 
Coenonympha tullia Mull. a fost supusă r:nai recent unor analize corologice 

· ş i sistematice paralele, încercînd printre altele şi ·reconstruirea unor mo
mente din procesul de răspîndire tardiglaciar-postglaciară a spedei · (42; 
.40). Potrivit acestor cercetări s-a evidenţiat că zona subarctică circumpolară 
este populată astăzi de un şir de subspecii adaptate condiţiilor ecologice 
proprii silvotundrelor (în Europa Coenonympha tullia demophile Frr., Coe
nonympha tullia scotica Stgr.). Aceste forme au fost prezente în Wurm pro
,babil şi în zonele periglaciare din Europa Centrală. Începînd cu încălzirea 
- treptată a climatului ele s-au retras spre nord-nord-vest împreună cu calota 
glaciară cedînd l-ocul un:or forme originare din Asia Centrală şi de Vest. 

· Răspîndirea furtunoasă a acestora din urmă a fost favorizată de constelatie 
cl i matică caracteristică celei dintîi fa21e postglaciare care a contribuit şi 'la 
.extinderea formaţiunilor forestiere alcătuite îndeosebi din · oini si molizi. 
fncălzirea prea accentuată a climatului din imediat următo~rea 'perioadă 
postglaciar~ a oprit însă şi expansiunea acestor forme care ocupă astăzi un 
vast teritoriu, începînd de la părţile nordice ale Europei Centrale şi sudu! 
Scandinaviei (Coenonympha tullia tullia Mi.ill., Coenonympha tullia ro~hliebi 
H.-Sch., Coenonympha tullia ~iphon Rott., etc.) pînă în vestul Siberiei. Amin
tim aici numai în paranteză că subspeciile cantonate în zona ·subalpină din 
unele masive sud-est europene (Coenonympha iullia rhodopensis Elwes, 
Coenonympha tuliia schmidtii Di6szeghy, etc.) sînt probabil rămăşiţele Unui 
va l mai vechi de imigraţie, ele afiîndu-se astăzi intr~o înaintată fază ·de 
speciaţie, prezentînd diferenţe clare faţă de celelalte două grupe de sub-
specii. 

În lumina acestor cercetări sîntem de părere că 'fauna tardiglaciară 
cuprinzînd taxoni adaptaţi special pentru condiţii subarctice s-a retras 
complet de pe teritoriul cercetat, locul lui fiind luat de o serie de taxoni 

di namizaţi de evoluţia postglaciară favorabilă a climatului. Considerăm că 
taxonii care populeoză astăzi mlaştinile eutrofe din sudul Carpaţilor Orien
t:J !i sînt rămăşiţele faunei preboreale, ale celei dintîi faze postg!aciare. 

Studiind mealul de răspîndire şi dintr-un alt punct de v-edere se ob
s0rvu imediat că c1ceste specii în clepresiunile cercetate nu ocupă un areal 
re!i cto r. Condi ţiile ecoclimatice favorabile existent€ aici fac posibilă răspîn 
direa acestor specii de-a lungul lanţului Carpatic cu 2-3 grade latitudinale 
mai la sud decît în părţile vecine ale Europei Răsăritene. Teritoriu! popula t 
de aceste specii în sudul Carpaţilor Orienta!i este deci punctul extrem a 1 
unor prelungiri spre sud ale areaielor principale şi nu părţi reiictare, izolate 
de acestea. (lycoena helie Den. & Schiff. fiind prezentă in toată Europa Cen
trală prin mici populaţii izolate, dispersate departe una de cealaltă, re
prezintă o excepţie). Populaţiile din părţile nordice ale Europei Centrale au 
deci posibilităţi de comunicare cu acelea cercetate de noi, neexistind în 
~alea lor prin Carpaţii Păduroşi şi Orientali nici un obstacol serios. Această 
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legotură este evidenţiată concret de o serie de date referitoare la aceste 
s_p.cii pro~nite din zonele nor~ice ale Carpaţilor E>Fientali .(Oepresiun'o 
QQrnelor, Bucovina, Munţii Maramureşylui (3; 21: 25; 26); date eate dupil 
p6rereo noestră ar mai putea fi completate prin cercetări mai amănunţite). 
ln majo.rita.~o cazurilor de altfel, populaţiile din sudul Carpaţilor Orientali 
fac parte din subspeciHe caracteristice nord,.estului Europei Centrale (Argyn
qjş inQ ino ~ott., C~umonympha tuiJia tiphon Rott., Lycaena hippotho• eury
ctiţ~ Rott., Eumedonia eum4tdora tumedon Esp.). Priritul obstacol ma·i serios 
~$te întîlnit de aces~ specii undeva în zona de contact dintre Carpaţii 
Orientali şi Meridionali. Trebuie să menţionăm că această limită nu este 
qqodiţionată de răspîndirea plantelor gazdă - specii de Carex, de Eriopho
rum, Filipendula qlmaria (l.) Maxim, Geranium palustre Torn., plante pre
zente in aproape toate înmloştinirile din ţară - ci av.em de-a face cu -o 
bariero ecologică mai complexă, încă neîndeajuns elucidată. Această ba
rien:l ecologică nu ar·e însă un efect brusc, ea se manifestă in două trepte 
Rrincipale. O parte dintre speciile de origine nordică ca lepidoptere·le 
Coenonymph~ tullia tiphon Rott., Lycaena hippothoe eurydice Rott., Zygaena: 
nevadensis gheorghenica Rei.ss sau plantele Betula humilis Schrank., Achil
lea impqtiens L., Saxifraga hirculus L. practic nu depăşesc limitel·e depre
siunilor Giurge·u şi Ciuc. Condiţiile ecologica deosebite oferite de aceste 
două depresiuni sint argumentate şi de prezenţa lui Clossiana titania trans-· 
sylvanica Tiltscher şi Agrostis trifurca Ev .• două elemente siberiene de mare 
importanţă biogeografică, proprii însă unor biotopuri nemlăştinoase. Un 
alt grup ele specii nu se limitează însă exclusiv la această zonă depresie
nară restrînsă, ci populează şi văile munţilor inconjurători (vezi răspîndirea 
lui Argynnis ino Rott., Melitaea diamina Lang, Eumedonia eumedon Esp.)_ 
Populaţjjile izolate ale specHior din acest grup au fost găsite dealtfel şi in 
cîteva staţiuni din afara Carpaţilor Orientali (Munţii Apuseni, Munţii Retezat, 
Munţii Banatului, Dobrogea) (2; 4; 16; 21; 30; 27). In ace,ste locuri ele pot 
fi considerate relicte ale postglaciarului timpuriu. 

In concluzie, afirmăm că grupul el·ementelor siberi.ene din mlaştinile 
eutrofe tratate nu pot fi considerate relicte glaciare. Considerăm totuşi că 
ele au o valoare ştiinţifică asemănătoare cu componentele cele mai repre
~~ntative ale florei mlaştinilor eutrofe. 

Analizînd in continuare fauna mlaştinilor, in afară de grupul elemen
telor siberiene tr.ebuie să menţionăm şi cîteva specii de mlaştină cu pretenţii 
continentale ca Lycaena dispar rutilus Wernb., Lycaena alciphron Rott., 
Maculinea alcon Den. & Schiff., Maculinea teleius Bgstr. Apar o serie de 
specii de mlaştină şi din alte famil·ii ca Thaumatha senex karwajszki Di6sz .• 
Archnara neurica Hb., Eustrotia uncula OJ., Macrochilo cribrumalis Hb., 
Crambus silvella Hb:, Nymphula nymphaeata L. etc. Alte specii interesante 
ca Carcharodus flocciferus Zeller, Euphydryas aurinia Rott., Argynnis hecate 
Den. & Sc;:hiff., Tyria jacobaeae L., Autographa bractea Den. & Schiff., Odezia 
atrata L. par a se simţi acasă şi ele în unele din aceste mlaştini. Fauna 
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mlaştinilor eutrofe estf!! co~pletaţcj Î':J reşţ de o serie ~e specii caract~ristice 
fineţelor me~ofil~ şi de lista aptoope completă · o ~p~ciilor eţJriţopice pre-
zente in acest ţinut. · 

In mod evident, distrib~ire.o. fqune' îp int~riorul miQşţinii nu eşte uni
formă. Am reuşit să distingem trei zone relativ bin~ individuali~ate. locurile 
cele mai urriede, acoperite de o serh~ de asociaţii monotone d~ rogozur i 
inalte sau scunde au faunq cea mai săracă. Aicî se concentrează· însă popu-. 
Loţiile oele rnai d~nse de Melitaea diamina lang, Coenonympha tullia 
tiphon Rott., Lycaena hippothoe eurydice Rott., Eustrotia uncula CI., Macro
chilo cribrumalis Hb., Catoptria margaritella Den. & Schiff. şi Zygaena neva
densis gheorghenica Reiss. In schimb, Argynnis ino Rott. şi Eumedonia eu
medon Esp., dar in special a doua, preferă porţiunile ocupate de qsociaţia 
Filipendulo - Geranietum. T oote aceste specii enumerate moi sus prezintă 
o stenotopie foarte pronunţată, in afara mlaştinHor am intilnit numai ex
cepţional exemplare izolate ale speciilor mai dinamke (Argynnis ino Rott., 
Lycaena hippothoe eurydice Rott.). Zonele periferice, ocupate de fineţe 
umede mezohigrofile constituie o trecere intre mlaştina eutrofă şi fineţele 
mezofile. Pe lîngă exemplarele izolate ale speciilor de mlaştină, pătrund aici 
în număr mare şi specii mezoHie ca Leptidea sinapis l., Clossiana selene 
Den. & Schiff., Clossiana euphrosyne l., Melitaea athalia Rott., Melitaea 
aurelia Nick., Erebia medusa Den. & Schiff., Aphanthopus hyperanthus L., 
lycaena virgaureae L., Lycaena tityrus Poda, Cyaniris semiargus Rott" Poly
ommatus dorylas magna Bâlint, Siona lineata Scop., etc. Aceste fineţe con
stituie biotopul preferat şi pentru Lycaena alciphron Rott., Maculinea alcon 
Den. & Schiff. şi Maculinea teleius Bgstr. 

Urmărind evoluţia faunei diurne a mlaştinii în decursul unui intreg 
sezon se pot distinge cel mult patru aspecte. Aspectul de primăvară, carac
terizat prin apariţia primel.or generaţii de Lycaena helle Den. & Schiff. şi 
Eustrotia uncula CI. cuprinde in rest numai specii euritopice specifice sezo
nului (Leptidea sinapis L., Pieris napi L., Euclidia glyphica L., Ematurga ato
maria l.). Următoarea perioadă de circa şase săptămîni din lunile iunie şi 
iulie, foarte dependentă de evoluţia vremii, constituie aspectul de vîrf in 
viaţa mlaştinii. Marea majoritate a speciilor higrofile, dar şi cele mezofile 
activează in această perioadă. Incepind cu sfîrşitul lunii iulie numărul spe
ciilor scade brusc. Maculinea alcon Den. & Schiff., Maculinea teleius Bgstr. 
şi a doua generaţie de Eustrotia uncula CI. conturează încă un aspect in 
prima jumătate a lui august, dar după aceasta urmează lunga perioadă de 
toamnă lipsită de orice caracter. Această evoluţie sezonieră a faunei ne 
aminteşte de ritmul de viaţă de tip nordic, unde activitatea tuturor speciilor 
se concentrează la o scurtă perioadă de vară. Tot aid trebuie să menţio
năm însă, că in decursul lunilor iulie şi august se cosesc practic toate su-
prafeţele mlăştinoase. · 

Inainte de a reda lista specii lor înHlnite in mlaştinile eutrofe din sudul 
Carpaţilor Orientali, dorim să aducem calde mulţumiri colegilor lepidopte
rologi care ne-au ajutat la întocmirea acestei lucrări: Dr. doc. A. Popescu-
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Gm·j şi 1. Drăghia de la Muzeul de Istorie Naturală ,.Gr. Antipa" din Bucu
reJti, A. Vojnits şi L Ronkay de la Muzeul de Ştiinţe Naturale din BudGJpesta, 
care au revizuit şi au determinat o serie de specii mai dificile; profesorul 
Z. bsetk ,din Miercurea Ciuc, care ne-a cedat o serie de date impor:tar1t~ 
îr: 8ă nepublicate, referitoare la aceste mlaştini. 

Lista speciilor. Pharmacis carna transsylvanica Daniel, incUI'voria mas
e.1.;J 1<ella Den. & Schiff., Monopis monachellc Hb., Teleiodes proximella Hb. , 
G~·yphipterix thrasonella Scop. · - specie întîlnită pînă acum numai în lo
curi m!ăştinoase: Gheorgheni, Val. Bechia, 28.VII.1983 (leg. Z. lzsâk), Sîo
simion, Honcsok 8.VII.1985, Bicsad 28.V.1985, 8.Vl.1985, Micfalău, Val. Mare 
1.\/ 11. 1976; Argyresthia goedartella L., Plutella xybsteiio L., Clepsis senecio
rrcma Hb., Capua vulgana Frolich, Olethreutes lacuncm!:l Den. & Schiff., 
O!etlueutes olivana T r., Olethreutes rivuk.ma Soop., Apotomis capre
ruo Hb., Ancyfis unguicella L. - Băile Kiruj, Hargitaliget 5.VIII. 
'! :iBO; Ancylis mitterbacheriana Den. & SchiH., Epinotia . cruciana 
L , Rhopobota ustomaculana Curt., Zygaena nevadensis gheorghenico Reiss 
·- subspeci.e cunoscută pînă acum numai din depresiunile Giurgeu şi Ciuc : 
Gheorgheni, Valea Belchia (16), Lacu Roşu, Valea Cupaş 12.VIL1981. 20.VIi . 
î 985; Joseni, Valea Bakta 24.Vl.1979; lzvoru Muresului 4.VII.1982; Sîndo
minic 14.VII.1985; Sîncrăieni, Borsâros 12 ş i 13.VII.1.984 (leg. Z. lzs6k); Zy
fj.:::lena osterodensis Reiss, Zygcena filipend a..Jlae L., Zygaer.a meli!oti Esp. , 
Calamotropha palude!la Hb., Crambus pascuella L., Cromb:.:s silvel!a: Hb., 
C!rambus pratelia L., Crambus perlel!a Scop., Agriphila tristelia Den. & 
Schiff., Agriphila stmminella Den. & Schiff., Catoptria margaritella Den. & 
Sshiff. - Specia prezintă afinităţi pronun ţate faţă de asociaţiile de rogozuri 
scunde (Cmicetum fuscae). in aceste locuri poate fi găsit cîteodată !n numă r 
foarte mare. L-am întîlnit şi în mlaştina o!igoi:rofă Luci de la Sînc răieni tot 
într-o asociaţie de Caricetum fuscae. Lacu Roşu, V. Cupaş 11.VII.1983; Gheor
gheni, Fagul Înalt 2.VII.1982; Mădăraş Ciuc 1lLV!I.1985; Sin simion, Honcsok 
8.VII.1985; Cetaţuia, Valea Gergely 8.VII.î985 ; Vrabia, Halta C.F.R., 8.VI! . 
1985; Tuşnadul Nou, Valea Mijlocie 29.VI.1982, "!7.VI.1985, 30.VI.1985; Sîn
-:: răieni, Luci 18.VIII.1978, 9.!X.1979. Din ţară s-a mai semnalat numai din 
Poiana Stampei (21; 26); Nymphula nymphoeata L., Cofadysto lemnata L., 
!Ewergestis pallidata Hfn., Pyrousta purpur~!is L., Lasiocampa quercus L., 
Ochropacha duplaris L., Scopula immomta l., Scopula immutata L., Scopula 
ternata Schronk., idaea serpentata Hfn., !daea pollidata Den. & Schiff., 
Scotopteryx chenopodiata L., Scotopteryx mucronata Scop., Epirrhoe tristata 
L., Epirrhoe alternate Muli., Eulithb pyralicta Den. & Schiff., P!~myria m bi
ginota Den. & Schiff., Hydriomena impluviata Den. & Schiff., Perizoma al
bulata Den. & Schiff., Periioma albulotc Den. & SchiH., Odezia atra ta L. 
!n unele staţiuni pătrunde şi în biotopuri le mlăştinoase, de exemplu: Lacu 
Roşu, Valea Cupaş 2.VII.1982; Gheorgheni, Fagul Inalt 23.VI.1979, 2.VII. 
1982; lzvoru Mureşului 4.VII.1982, 14.Vil.1985 ; T uşnad-Băi 29.VI.1982, 17.VI. 
1985; Euchoeca nebulata Scop., Minoa murinata Scop., Lomaspilis margi
nala L., Jsturgia roraria F., Epione paralel!aria Den. & Schiff., Pseudopan-
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d-nera macularia L., Aethalura punctulata Den. & Schiff., Ematurga atomaria L. 
, Cabera pusaria L., Cabera exanthemata S.cop., Siona lineata Scop., Ma
c!l'oglossum stellatarum L., Penthophera mono L., lhaumatha senex karwaj
szki Di6sz., Sincrăieni, Borsaros 23.VII.1984, Atolmis rubricollis L., Cybosia 
mesomella L., Parasemia plantaginis carpathica Daniel, Diachrisid sannio 
L., Callimorpha dominula L., Tyria jacobaeae L. - numeroase l·arve pe Sene
cio pa!udosus L. în august 1980 în mlaştinile de lîngă Joseni; Cerapteryx 
graminis L., Mythimna pudorina Den. & Schiff. (8); Mythimna impura Hb., 
Mythimno pallens L., Mythimna comma L. , Senta flammea Curt. (8); Cucullia 
«.ambratica L., Xylena exoieta L - larvă pe inflorescenţă de Cirsium rivulare 
(Jacq) AJI. la Tuşnadul Nou, Valea Mijlocie; Simyra albovenosa Goeze ; 
Oligia strigilis L., Archanara neurica Hb. (det. L. Ronkay) - Băile Homorod 
4-7.V!II.1980; Athetis palustris Hb. (31); Eustrotia uncula CL - Sîncrăieni, 
Borsaros 7.VI.1981, Tuşnadul Nou 17.VI.1985, Bicsad, Antalka 28.V.1984, 
Sfintu Gheorghe, Benedekmezo 17.V1.1980, 6.VI.1981, 25.VIII.1980, 1.VII1.1979. 
Mestecănişul de !a Reci 9.V.1983, 20.VIII.1981, 25.VIII.1983; Diachrysia chry
sitis L., Autographa gammo L., Autographa pulchrina Hw., Autographa 
:Oradea Den. & Schiff. - Tuşnadul Nou 18.Vil.1980; Cal!istege mi CI., Eueli
dia glyphica L., lygephila pastinum T r., Phytometra viridaria CI., Rivula 
s·:ericeolis Scop., Macrochilo cribrumalis Hb. - Sincrăieni, Borsaros 9.VII. 
1981, 23.V!I.1984; Polypogon tentacu!oria L., Trisate!es emortualis Den. & 
Schiff.,Paracobx derivalis Hb., Hypena proboscidalis L., Erynnis tages L., 
Carcharodus flocciferus Zeller- Gheorgheni, Fagul Inalt 28.\/11.1974, Joseni, 
Borzont 24.V!.1979, Băile Kiruj 5.VIIl.1980; Corterocephalus palaemon Pallas, 
Hesperia comma L., Ochlodes venatus Br. & Gr., leptidea sinapis L., Aporia 
o:rataegi L., Pieris rapoe L., Pieris napi L., Anthocharis cardamines L., Go
:nepteryx rhamni L., Nymphalis antiopa L., inachis io L., Cynthia cardui L., 
Aglais urticae L., Clossiana selene Den. & Schiff., Clossiana euphrosyne L., 
Clossiana dia L., Argynnis hecate Den. & SchHf. - Apariţia acestei specii 
în mlaştini ne pare surprinzătoare. În unele locuri preferă chiar porţiunile 
cele mai umede. Vlăhiţa, Selters 6.VIII .1980, Cheile Vîrghişului 10-12.VI.1980, 
4-6.VIl.1980, Băile Ozunca 2.VII.1983, Bicsad 2.VII.1984, Sfîntu Gheorghe, 
Benedekmezo 23.Vl.1983, 4.VII.1983; Argyrmis ino Rott. - Una dintre cele 
mai caracteristice specii ale mlaştinilor eutrofe din sudul Carpaţilor Orien
tali: Lăpuşna (24; 30), Reghin (24), Munţii Gurghiului, Valea Sălard (24), 
Locu Roşu, Valea Cupaş 20.V!I.1985, Gheorgheni, Valea Be!chia (8; 16), 
Gheorghen.i, Fagul lna It 28.VII.1974, 23.V! .1979, 12.Vlll.1980, 2.VII.1982, 
Joseni, Borzont 24.VI.1979, Izvorul Mureşului 4.VI!.1982, 14.VII.1985, Mădăraş 
Ciuc 14.VII. î985, Ciceu 10.VII.1985, Miercurea Ciuc, p. Beta 10.VII.1985, 
Miercurea Ciuc, Dl. Suta (16), Fitod (16), Sîncrăieni, Borsaros 9.VII.1981, 
s·i ncrăieni, Valea Nagyos 10.VII.1980, Sînsimion, Honcsok 8.VII.1985, Vrab.ia , 
Halta C.F.R. 8.VII .1985, Tuşnadul Nou, Valea Mijlocie şi Băi!e Tuşnad l4.VI!. 
1980, 20.VI.1982, 17.VI.1985, 30.VI.1985, Bicsad 2.VIi .1984, 8.VI.1985, l5.VII. 
1985, Băile Ozunca 2.VII.1983, Băile Homorod 4.VIII.1980, Băile Kiruj S.VIII . 
1980, 15.VII.1977, Munţii Harghita (900-1 200 m) 12.VII.193_4 (leg. L. Di6-
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Răspîndirea în sudul Corpoţitor Orientoli o speciilor : . . 

Zyga~na nevadensis gheorghenica 
Reiss 

• • 
Argynnis ino Rott. 

Catcptria margaritella 
Den. & Schiff. 

Melitaea diamina lang 
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szegby) (6); Cheile Vrrghişului 17.VII.1979, 10-12.VI.1980, 4-6.VII.1980, Sf. 
Gheorghe, Benedekmez6 23.VI.1983, 4.VII.1983, Munţii Nemira, tinovul Fa
gul Rotund 22.VI.1972, 10-13.VII.1979, DumbrăVliţa Bîrsei {8), Vlădeni (8), 
Azuga (27; 30), Buşteni (27). Alte date din ţară: Bucovina (27), Munţii Gi
!ăului, Beliş (16) şi Someşul Rece (2), Răcătău (2; 21), Cluj, Făget şi Valea 
Pleşca (30), Băile Herculane (27), Ciucurova (Dobrogea) (27); Argynnis 
aglaja L., Argynnis niobe L., Euphydryas aurinia Rott., - preferă în primul 
rînd micile înmlăştiniri de pantă, formate în jurul izvoarelor: Sîncrăieni, 
Valea Nagyos 10.VII.1980, Bicsad 10.VI.1982, 28.V. '1985, Cheile Vîrghişului 
10-12.VI.1981, 27-29.V.1982; Melitaea diamina Lang - Lacu Roşu, Valea 
Cupaş 10.VI!.1977 (leg. Z. lzs6k), Reghin (24), Munţii Gurghiului, Valea 
Sălard (24), Gheorgheni, Valea B.elchia 5.VII.1978, 21.VII.1979, 28.VI.1983 
(leg. Z. lzs6k), Joseni, Borzont 24.VI.1979, Izvorul Mureşului 4.VII.1982, 14.VII. 
1985, Mădăras Ciuc 14.VII.1985, Miercurea Ciuc, Val. Beta 10.V!I.1985, 
Miercurea Ciu~. Dealul Suta 26.VI.1977, 19.VI.1977 {leg. Z lzs6k), Sîncrăien i, 
Borsaros 9.VII.1981, Sîncrăieni, Valea Nagyos 10.VII.1980, Sînsimion, Hon
csok 8.VII.1985, Cetăţuia, Valea Gergely 8.VII.1985, Vrabi9, Halta C.F.R. 
8.V11.1985, T uşnadul Nou, Valea Mijlocie şi Băile T uşnad 14.VII.1980, 29.VI. 
1982, 17.VI.1985, 30.VI.1985, Băile Homorod 4-7.VIII.1980, Băile ·Kiruj, Har
gitaliget 5.VIII.1980. Din ţară s-a mai semnalat: Mujdeni, Oaş {3), Zugreni 
(3), Poiana Stampei (21), Munţii Apuseni, Cheile Runcului (21), Munţii Re
tezat (21, 27), Poiana Mărului, Banat (21), Mogoşoaia (30), Bucureşti {30), 
Ţigăneşti (30), Băneasa (Dobrogea) (21); Melitaea athalia Rott., Melitaea 
aurelia Nick., Erebia ligea carthusianorum Fruhstorfer, Erebia medusa Den. 
& Schiff., Aphanthopus hyperanthus L., Coenonympha tullia tiphon Rott., -
Ditrău (3), Gheorgheni, Aluniş {8), Gheorgheni, Va lea Belchia (16), 30.VII. 
1976 (leg . M. Brătăşeanu), 19.VII.1985 (leg. Z. lzsak), Gheorgheni, Fagul 
Înalt 23.VI.1979, 12.VI1.1980, 2.VII.1982, Joseni, Borzont 24.VI.1979, Voslobeni 
(1 0), Izvorul Mureşului 4.VII.1982, Sîndominic 14.VII.1985, Mădăraş' Ciuc 
14.V,II.1985, Siculeni (3), Miercurea Ciuc, p. Beta 10.VII.1985, Miercurea Ciuc, 
Taploţa 10.VII.1985, Fitod (16), Sîncrăieni, Bors6ros 7.VI.1981, 9.VII .1981, 
23.VII.1984, Sînsimion, Honcsok 8.VII .1985, Cetăţuia, Val. Gergely 8.Vll.1985, 
Vrabia, Halta C.F.R., 8.VII.1985, Tuşnadul Nou, Valea Mij·locie 15.VI.1980, 
18.VII.1980, 28.VI.1982, 17.VI.1985, 30.VI.1985, Băile Tuşnad 29.VI.1982, 
17.VI.1985; Subspecia a mai fost semnalată în ţară numai în Carpaţii Orien
tali: Zugreni (3), Saru Dornei (3), Poiana Stampei (21). In Munţii Retezat 
(1 2) trăieşte Coenonympha tullia schmidtii Di6sz.; Coenonympha pamphilus 
L., Coenonympha glycerion Bkh., Strymonidia pruni L., Lycaena helle Den. 
& Schiff. - A fost găsită pînă acum numai în Depresiunea Braşovului: Vlă
deni (8), Racoş (leg. L. Szekely). Din celelalte părţi ale ţării s-a semna lat 
o populaţie foarte viguroasă de la Mujdeni, Oaş (38; 21; 3). in afara aces
tuia posedăm numai cîteva date foarte vechi: Sighişoara (38), Bucureşti 
(Ch itila) (30); Lycaena dispar rutilus Wernb., Lycaena virgaureae L., Lycaena 
alciphron Rott., Lycaena tityrUs Poda, Lycaena hippothoe eurydice Rott. -
Munţii Gurghiului, Lăpuşna (24), Munţii Gurghiului, Valea Sălard (24) Lacu 
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Coenonympha tullia tiphon Rott. l ycaena llippothoe eurydice Rott. 

Eumedonia eumedon Esp. 
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Roşu, Păstrăvărie (31), Lacu Ro~u. Valea C:u.paŞ 28.VI-L'1983, 28.VL1985, 
20.VII.1985 (leg. Z. lzs6k), 12.VII.198l', 20.VIL 1985, Gheot:gheili;-Aluniş (8, l 6), 
Gheorgheni, Valea Belchia 28.VI.1981, 4.VII.198_2, Gheorgheni, Fagul Înalt 
23.VI. 1979, Joseni, Borzont 24.VI. 1979, Izvorul Mureşului 14.VII.1985, Mă
dăraş Ciuc 14.VII.1985, Mierc:ureo Ciuc; p. Beta 10.VII.1985, Tuşnadul Nou, 
Valea Mijlocie 17.VI.1985, 30.VI. 1985, Băile Tuş nod 29.VI.1982, 17.VI.1985; 
iri afara unei date foarte vechi de la Bwcureştj (Chitila) (30) se: cunoaşte 
numai din Carpaţii . Oriental i: Cîmpul.ung . Moldovenesc (25), Borşa (21 ), 
Rotunda-Cîrlibaba (3), Zugreni (3), Munţii Rarău (21; 25), Poiana Storr:pei 
(21), Saru Dornei (3), Borsec (3). Cupido minimus Fuessly, Everes crgiades 
Pali., Macu!inea arion L., Maculinea a!con Den. & Schiff. - menţionăm aici 
numai datele referitoare la mlaŞtini eutrofe: Joseni, Borzont 13.VIII.1980. 
Bă.ile Ozunca 18.VII .1975, Micfalău, Va lea Mare 29.V!.1975, 1.VII.1976~ Me.s
t~cănişul de la Reci 1l.VII !.1985; Maculinea teieius Bgstr. - Răspînd irea 
acestei specii în ţară nu este încă îndeajuns cunoscută. Semnalăm din zonă : 
Mestecanişul de la Reci 2,VIII.1983, 6.VIII.1984, 11.VIII.1985, Săcele (8); Aricia 
agestis Den. & Schiff., Eumedonia eumedon Esp: - Reghin (24), Jabeniţa 
(24), Călugăreni (24), Mădăraş Ciuc 14.VII.1985, Miercurea Ciuc, Dl. Suta 
(17), Sîncrăieni, Bors6ros (3), 9.VII.1981, 23.VII.1984, Vrabia, Halta C.FR., 
8VII.1985, Tuşnadul Nou, Valea Mijlocie şi Băile Tuşnad 18.VII.:1980, 29,VI. 
1982, 17.VI.1985, 30.VI.1985, . Bicsad 2.VII.1984, 15.VI1.1985, Băile Ozunca 
2.VII.1983, Micfalău, Val.ea Mare 29.VI.1975, Sfîntu Gheorghe, Benedek
mezo 23.VI.1983, 4.VII.1983, 11.VII.1985, Bă,ile Kiruj 15.VII.1977, Munţii Har~ 
ghita (800-1 500 m) 11-14.VIL1934 (leg. L. Di6szeghy) (6), Cheile Vîrghişulu i 
16VI1.1977, 17-VII.1979, 4-6.VIL1980, 10-12.VII.l984, Cheile Rîşnoavei 27.VII. 
1978, 16.VII.1984 (leg. Z. lzs6k), Slăn[c Moldova (30). Celelalte date din . ţară 
provi,n din Munţii Apuseni: Cluj (30), Munţii Gilăului, Valea lerei (4), Col
ţeşti (4); Cyaniris semiargus Rott, Polyommatus icarus Rott., Polyommatus 
dorylas magna B61int. ,, . 

Mlaştinile oligotrofe sînt formaţiuni biogeografice caracteristice ţinu
turilor temperate cu climat atlantic şi subatlantic. Pe cind în nord-vestul 
Europe:i tinovul preferă altitudini mai joase, coborînd aproape de nivelul 
mării, în interiorul continentului numai zo.nele muntoase pot ·Oferi condiţii 
prielnice pentru instalarea lui. Astfel în sudul Carpaţilor Orientali, la înăl
ţi mi de 900-1 200 m există condiţiile geomorfologice şi dimatice (pr;ecipitaţii 
anuale de 700-1 000 mm, cu un maxim la începutul verii) pentru instalarea 
mlaştinilor oligotrofe. Din cele aproape 40 de tinoave enumerate de E. Pop 
(29) c,Jin Munţii Ha'rghita şi Carpaţii Curburi,i 30 au suprafeţe mai mici de 
2 ha, avînd un interes faun istic nesemnificativ. Noi am cercetat patru din
tre cele mai mari tinoave din ţinut: Luci (120 ha), Mohoş (80 ha), Fagul 
Rotund (15 ha), si complexul de mlaştini de la Comandău (aprox. 100 hq). 
Spre deosebire. de mlaştinile eutrofe, aceste tinoave se găsesc la distanţe 
de . zeci de km unele de altele, într-o izolare completă, comportîndu-se ca 
adevărate insule. Din punct de vedere hiogeografic prezintă însă o impor-
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tanţă identică cu cea . a mlaştinilor eutrofe; în Carpaţii Curburii găsim cele 
mai sud-estice mlaştini oligotrofe încă tipice din Europei. Sporadicele ti
noave din Carpaţii Meridionali adăpostesc deja o floră mult mai săracă H1 
eiemente tipice, pe cînd cele din Munţii Semenicului sau mai la sud din 
Munţii Balcani sînt complet lipsite de acestea (29). 

Flora mlaştinii oligotrofe de la noi este foarte săracă în specii, şi eite 
destul de uniformă de la un tinov lei altul. Ea are asemonări surprinzătof" 
de profunde cu tinoavele central-europene şi atlantice. Deosebirile de in-
ventar fl.oristic faţă de acestea sint puţine {29). · 

Asociaţia principală şi nelipsită în tinoavele noastre este perina de 
Sphagnum împănată cu Eriophorum vaginatum L. (Sphagneto-Eriophore
tuin). In perinele alcătuite din mai multe specii de Sphagnum cresc Drosera 
rotundifolia L., Vaccinium oxycoccos L., Andromeda polifolia L., Empetrum 
nigrum L.. Catex pauciflora Lightf., Carex stellulci,tâ Good, etc. Unde peri
ne! devin mai uscate se înmulţeşte Polytrichi.un strictum, Vacdnium myrtillus 
l., Vaccinium vitis-idaea L. În stadq şi mCii uscate poate urma o împădurire 
mai mult sau mai puţin densă cu Betula pubescens Ehrh., Betula verruco5a 
Ehrh., Picea abies (l.) Karst. sau ftinus silvestris L. (Pineto sîivestris - Erio:
phoretosum vagiru:Jti, Pinetum vactinietosum, f:ticeeto-Betuletum, Sphagno
IPiceetum, etc.). In şănţuleţele şi coveţile din jurul perinil0r, temporar sau moi 
constant acoperite cu apă, dorninâ alt~ specii de Sphagnum, împreună cu 
Drosera intermedia, Hayne, Droseta obovata Mert. & Koch; Valeriana sim
plidfolia (Rchb.) Kabath, Carex catiescens L., tarex limoso L., Garex ro
strata Stokes, Schetichteria pdlusttis L., etc. (Caricetum limosae, Garicetum 
rostî'dtae, Stheuch:zerio-Sphagrielum clispidati etc.). La periferia tinovului, 
pdturd de Sphagnum se subţiază şi se p4erde cedînd cu uşurinţă apa şi 
alcătuieşte o tivitură circulară de înmlâştinire mezotrofă sau chiar eutrofO. 
Flora ac~stuia este alcătuitâ din specii mai pretenţioase (Carex vesicaria l., 
Carex acutiformis Ehrh, Calla palustris L., Comarum palustre L., Polygonum 
bistorta L., ligularia sibirica (L.) Cass., etc.) plantele tipice tinovului oligotrof 
au aici un rol subordonat (11; 29; 43). 

Ca şi mloştin:ile eutrof~. dceste tinodve adăpostesc o serie de plante 
care îşi ating îh această regiune limita sudica a răspîndirii l~>r. Amintim în 
primul rind plantele tipice tinovuiU1i oligotrof: Andromeda polifolia L., Vacci
nium oiycoccos L., Empetrum nigrum L., Drosera obovata Mert. & Koch, 
Drosera intermedia Hoyne; apoi specii eutrofe, care populează zonele peri
ferice ale tinovului: Viola epipsila Ldb., Dryopteris cristota (L.) A. Gray, 
Callâ pcUostris l., Spirdea saliCifolia L., Lysimachia thjrsiflora L., Stellario 
longifolia Muhlenb., ligularia sibitica (L.) Cass. Multe specii, unele dintre 
e-le chiar componenţi obişnuiţi ai florei arctice, care în patria lor actuală 
popuieaza in primul rind biotopuri nenilăştinoase se găsesc refugiate în 
Carpaţi prin mleiştini oligotrofe, care datorită condiţiilor ecologice extremiste 
le-a protejdt de concurenţa elementelor veg·etaţiei detlănţulte în diferitele 
ere postglaciare. Amintim dintre ele Sphaghum wulfianum, Helodium la-
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ntltuin, Scheuchzeria palu.stris L., Betula nona L," . şi Trientolis europaea L. 
Majoritatea spedilor citate sînt ca-lificate de specialişti drept relide, gla-
ciare {1 ~; 29). · · · ·· 

Descoperirile floristice excepţionale din tinoav.ele noastre, cofltrar 
m laştinilor eutrofe din zonă au atras şi o serie de zoologi, printre care ş i 
lepidopterologi deja cu decenii în urmă. Astfel, L. Dioszeghy a vizitat Mo
hoşul şi mlaştinile de la Comandău în 1931, Gy. Lengyel rev,ine în Mohoş 
în prima jumătate a anilor patruzeci, iar F. Konig {21) cutreieră o parte din
tre tinoavele Muntilor Nemira în 1971. Rezultatele acestor cercetări nu s-au 
ridicat însă la înalţimea aşteptărilor sau au rămas ·în cea mai mare parte 
nepublicate Astfel, chiar dacă cercetările s-au înmulţit relativ în decursu l 
ultimului deceniu, tinoavele au rămas şi pînă astăzi foarte puţin cunoscute 
d in punct de vedere lepidopterologic. 

Prezentarea faunei diurne trebuie s-o începem cu un caracter nega
tiv. Lipsesc din aceste tinoave speCiile diurne tipice mlaştinilor oligotrofe din 
nordul Europei (Colias palaeno L., Vacciniina optilete Kn., Boloria aquilo
naris Stich.), fapt care a şi decepţionat majoritatea co!ectionar·llor veniti în 
zonă. lipsa iui Colicis palaeno L. şi în parte a lui Vacciniin~ optilete Kn. ~ste 
explicabilă în primul rînd pnin lipsa plantei gazdă (Vaccinium u·liginosuin L ) 
care nu apare în nici unul din tinoavele zonei. Ele ar trebui căutate în pri
mul rînd în zonele subalpine ale Carpaţilor Orientali, unde pe alocuri 
planta lor gazdă apare în masă. O altă · explicaţie ar fi caracterul de 
" in sulă", izolarea completă a tinoavelor noastre, avanposturi înaintate ale 
acestei formaţiuni biogeografice, care probabil au şi suprafeţe prea mici 
pentru a putea întreţine populaţii îndeajuns de viguroase ale acestor speci i 
specializate pentru acest biotop. Ţinînd însă seama de marile porţiuni mlăş
t inoase încă necercetate mai putem spera totuşi în descoperirea vreuneia 
dintre ele, ma,i ales după ce Boloria aquilonaris Stich. a fost găsită cu cîteva 
(mi în urmă în Bazinul Dornelor, în cel mai întins complex mlăştinos oligo
t rof din ţară . Fauna diurnă a tinoavelor tratate este foarte săracă, alcătuită 
din exemplarele izolate ale speciilor obişnuite la aceste înălţimi. Nici unu l 
dintre acestea nu prezintă afinităţi faţă de condiţiile oferite de tinov. Nici 
zonele periferice cu caracter eutrof nu ne-au oferit speciile caracteristice 
enumerate în capitolul anterior. Am întîlnit pînă acum numai o populaţie 
de Argynnis ino Rott. în tinovul Fagul Rotund din Munţii Nemira. Urmează 
ca viitoarele cercetări să aducă noi rezultate şi din acest punct de vedere. 

Celelalte famiW de lepidoptere prezintă o faună mult mai bogată, 
conţinînd şi cîteva elemente foarte interesante. Amintim în primul rînd, spe
ciile strict specifice tinovului: Carsia sororiata Hb., Crambus alienellus G. 
& K. Probabil Lampropteryx otregiata Metcalfe, Olethreutes palustrana lie
nig & Zeller şi Ancylis unguicella L. se includ tot în această categorie. fn 
continuare, pe baza unor argumente ecologice, paleoecologice şi are<llo
grafice încercăm să dovedim că aceste ·lepidoptere specifice de tinov pot 
f i con siderate relicte glaciare. 

6 - AlUTA XV1 i--XVI11 



8.2 
---------------------

Ana_n.zînd ;ospi.ndir~o le~idop~erelor specifice .ti.noay~lo~ . ~urop~ne 
put~m observa 1m~d1at ca ele, ca ŞI d~ altf~l ce1 ma1 caractenst1c1 cornpo
nenţi ai florei, ocupă în zonele nordice ale Eurasiei un vast areal .continuu, 
incluzînd nu numai domeniile boreale şi subarctice, dar o parte şi din 
tundra arctică. ln zonele sudice acestui areal ac~ste specii sînt reprezentate 
de populaţii relictare dispersate prin regiunile de tinoave din sudul Scan
dinav,iei, din nord-vestul Europei Centrale, din Alpi şi din Carpaţi. limita 
sudieă a tinovului tipic est~ trasată chiar pe baza răspîndirii spre sud 0 

acestor elemente. Tinoavele relativ mici din sudul Carpaţilor OrientaU adă
postesc încă multe asemenea specii, care însă nu depăşesc limitele Carpo
ţilor Curburii. Pe lîngă plantele Vaccinium oxycoccos L., Andromeda poli
folie L., Scheuchzeria palustris L., Betula nana L., Trientalis europaea L. 
Empetrum nigrum L. considerăm că şi lepidopterele Carsia sororiata Hb., 
Lampropteryx otregiata Metcalfe, Crambus alienellus G. & K., Olethreutes 
palustrana Lienig & Zeller, Ancylis unguicella l., dar poate şi alte micro
lepiqoptere (Argyresthi<t brQckeella Hb. şi Olethreutes bipunctana F.), răs~ 
pîndirea cărora nu este încă îndeoj\.lns clarificată., fac parte dintre aceste 
elemente. 

fn.călzirea treptată de la începutul postglociarului a determinat o re
tragere lentă a cqrnponenţ~lor faunei glaciare, fie spre nord împreună cu 
colota glaciqră, fie spre etajele superiQore ale munţilor. Citeva dintre spe
ciile de t~ndră au reuşit să s~pravieţuiască în zona alpină a Carpa~ilor 
(Erebia pandrose roberti P~sc;hke, Orodemnias qu~nselii Paykull, Apamea 
maillardi Geyer, ~Y9a,na Et~ulans Hoch., etc.). Efe prezintă astăzi o imensă 
dişjuncţi~ de areal de tip arcto-alpin şi sînt considerate de specialişti re
licte glaciar~. 

Speciile proprii tinoavelor posedă astăzi un· areal foarte asemănător. 
Din punct de vedere ecologic însă, aceste lepidoptere prezintă afinităţi spre 
biotopud cu caracter subarctic, cu o vegetaţie mai bogotă, care în zona 
montonă a Carpaţilor au rezi·stot timp mai îndelungat încălzirii climatului 
pqstglaciar. Tinoavele, care se născuseră chiar în acea perioodă, au fost 
invqdate qe această v~getaţi~ nepretenţiosă. Interiorul tinoavelor, datorită 
condiţiilor ecologice extrem de sărace create aici au fost ocolite de schim
bările radicale intervenite în compoziţia cqv~xuh.1i vegetal din această parte 
a Cqrpaţilor în decursul po~tglaciarului. Ele au păstrat astfel o serie de 
aspecte ale vegetaţiei şi fq4nei subarctice caro~teristice ţinuturilor noostre 
în timpul ultimei glaciaţiuni. Consideră111 deci, că speciile citate mai s1,.1s sînt 
relicte glaciare, acele rămăşiţe a·le faunei subarcţice care au reuşit să se 
adapteze condiţiilor oferite de mlaştina oligotrofă, menţinîndu-se pe loc 
pînă în zilele noastre. Aceste lepidoptere, chi·ar qqcă rqspjndirea lor n1,.1 ~:;te 
încă îndeajuns cunoscută, probabil nu depăşe·sc spre sud cot~l Cqrpaţ!lor 
împreună cu ecosistemul turbicol oligotrof pe cqre-1 pop4lează . Ele consti
tuie deci valoarea principală a faunei de lepidqpţere din qcesţ~ tinoqve. 

· · In rest, tino~vele sînt pop~late de o bogotă fqună cqracteristică în 
primul rind pădurilor de conifere din etajul montqn sup~ri9r: Nernatopqg~m 
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rQl).erţella CI., ţpinotio tedella CI., Eupithecia pusillata Den. & SchiH., 
Eupiţhecia abietaria Goeze, Eupithecia bilunulota Zett., Xanthorhoe un
cursato HI:L, Semiothisa sigllaria Hb., Semiothiso liturata CI., Alcis repan
data L., Bupalus piniaria L., Entephria caesiata Den. & Schiff., Thera variata 
Den·. & Schiff., Thera obeliscata Hb., Thera cognata Thnbg. etc. Covorul al
cătuit din diferite specii de VacCinium core acoperă suprafeţe Întinse in 
fiecare tinov, găzduieşte alte specii interesante: Ancylis myrtillana Tr., IEu
pithecia n(lnata Hb., Jodis putata L., Eurois occulta L., Polia hepatica CI., 
Mamestra biren Goeze, Syngrapha interrogationis L., etc. Apar şi o serie 
de specii core preferă în general biotopurile mlăştinoase (Hydriomena im
pluviata Den. & Schiff., Orthonama vittata Bkh., Anticollix sporsata Tr., 
Eustrotia uncula CI., Plusia festucae L.). Ocazional pătrund aici şi cîteva 
e lemente ale păşunilor montane (Chersotis cuprea Den. & Schiff., Cerapterryx 
grqminis L., Apamea lateritia Hfn.). 

Zonoţia clară prezentată de vegetaţi a tinovului atrage după sine şi 
distribuirea caracteristică a faunei. Nu ne putem angaja Însă la prezentareo 
fidelă o acesteia, deomece cercetările microlepidopterologice care probabil 
stau la baza acestei descrieri sînt insuficiente şi lacunare. 

În încheiere, menţionăm că în mlaştini le oligotrpfe ou fost capturate 
şi trei specii noi pentru fauna ţării noastre: lamprQpteryx otregiata Metca !fe, 
Thera cognata Thnbg ., Carsia sororiata Hb. 

Lista speciilor. Hepialus humuli L., Pharmacis corna transsylvanica 
Daniel, Lampronia oehlmanniella Hb., Nemotopogon robertella Ci., Adela 
congruella Ros!. ."... Sîncrăieni, Luci 23.VII.1984, Pochythelia villos~lla O. (leg. 
L. D'i6szeghy), Scardia polypori Esp. - Comandău 30.VL 1975, Ethmia pu~ 
siella L., Pseudotemelia flavifrontella Den. & Schiff., Teleiodes proximel!a 
Hb., Acompsia cinerella CI., Acompsia tripunctella Den. & Schiff., Argyresthia 
brockeella Hb. - T uşnod, Mohoş 28-30.VII.1980, Sîncrăieni, Luci 23.VIi.1984, 
A.-gy~esthia goedartella L., Ypsolopha parenthesella L., Plutella xylostelia L, 
Anthophila fabriciana L. (leg. L. Di6szeghy), Aphelia paleana Hb., Cnepha
sia c:;hrysantheana Dup. (leg. L. Di6szeghy), Eana argentana CI., Celypha 
striQna Den. & Schiff. (leg. L. Di6szeghy), Oiethreutes arcuella CI., Oleth
reutes umbrosana Freyer (leg . L. Di6szeghy), Olethreutes lacunona Den. & 
Schiff., Olethreutes bipunctana F., Tuşnad, Mohoş 28-30.VII.1980, 14.VI.l982, 
Sîncrăieni, Luci 23.VII.1984, Ol~thrautes palustrana Lienig & Ze!ler - Sîn
crăieni, Luci 18.VIII.1978, 23.VII.1984, Olethre~te~ 9livana T r., Pseudo
her-menias abietana F., Apotomis turbidana Hb .. Ancylis tmguic~llq . L. -
Tuşnod, Mohoş 1.VI.1975, 14.VI.1982, Ancylis myrtillana Tr.- SÎncrăieni, luci 
23.Vll.1984, Epinotia sordidana Hb., Epinotia tedella CI., Epin~tia cruc;iana 
L. , Rhopobota ustomaculona Curt., Epiblema uddmonnipna L. (leg . L. Di6-
sze9.hy), Cydia fagigla~dana Zeller, Cr(!mbuş poscue1la L, Crambus alie
nello Germar & Koulfuss - Comandou 26.VII.1976, Muntii Nemira, Fagul 
Rot~nd 13.VII.1979, Cramb~s p~tella ·L.. Crambus p,rlellci Scpp., Agriph;lq 
str~.roinell~ Den. & Schiff., . Cptoptria po~per,llo Tr., Caţ9ptria margaritella 
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Den. & Sc:hiff. (vezi cap. "Mlaştinile eutrofe"), Pediasia contaminella Hb., 
Scoparia subfusca Hw. (leg. L. Di6szeghy), Gesneria centuriella Den: & 
Schiff. (leg. L. Di6szeghy), Margaritia sticticalis L., Udea olivalis Den. & 
Schiff., Udea elutalis Den. & Schiff., Nomophila noctuella Den. & Schiff., 
P~europtya ruralis Scop., Losiocampa quercus L., Drepana cultraria F. (feg. 
L. Di6szeghy), Habrosyne pyritoides Hfn. (leg. L. Di6szeghy), Tethea or . Den. 
& Schiff., Jodis lactearia L.. Jodis putata L. - Sincrăieni, Luci 7.VI.1981 , 
Scopula immutata L., Scopula ternata Schrank., Scopula floslactata Hw., 
Scotopteryx chaenopodiata L.. Orthonama vittata Bkh. - Muntii Nemira, 
Fagul Rotund 13VII.1979, :xanthorhoe biriviata Bkh., Xannthorhoe' designata 
Hfn., Xanthorhoe spodicearia Den . & Schiff., Xanthorhoe montanata Den. 
& Schiff., Xanthorhoe incursata Hb. -- Sîncrăieni, Luci 7.VI.1981, Epirrhoe 
alternata Mull., Epirrhoe molluginata Hb. , Camptogramma bilineata L., 
fntephria caesiata, Den. & Schiff., Mesoleuca albiciUata L., lampropteryx 
ot!·egiata Metcalf.e (det. L. Ronkay) - specie însă nesemnalată în ţa.că. Noi 
l-am intilnit într-o pădure mlăştinoasă din Munţii Nemira, Fagul Rotund, la 
8.VII.1978, 13.VII .1 979; Eulithis prunata L., Eulithis populata L., Ecliptopera 
silaceata Den. & Schiff., Cloroclysta· citrata L., Cloroclysta truncata Hfn. , 
Cidaria fulvata Forster, Plemyria rubiginata Den. & Schiff. (leg. L. Di6szeghy), 
Thera varicta Den. & Schiff. , Thera obeliscata Hb., Thera cognata Thnbg. 
(leg . et det. L. Ronkay) - O altă specie nouă pentru fauna României. Sîncră
ieni , Luci 23.VII.1981 ; Electrophaes corylata Thnbg., Colostigia pectinataria 
Knoch., Hydriomena furcata Thnbg., Hydriomena impluviata Den . & Schiff., 
Rheumaptera hastata L., Perizoma taeniata Steph. (leg . L. Di6szeghy), Peri 
zoma alchemillata L., Perizoma blandiata Den. & Schiff. (leg. L. Di6sz.), Eup-i
thecia abietaria Goeze, Eupithecia bilunulata Zett. (det. Dr. Doc. A. Popescu
Gorj et 1. Drăghia) - prezenţa aceste i specii în ţară a fost considerată în~ 
doielnică (32), publicăm următoarele date: Comandău 9.VII.1976, 26.VI I. 
1976, Covasna 15.VI.1975, Cheile Bicazului 3.VII.1982, Gheorgheni, Fogul 
Inalt 28.V.1983. Există mai multe exemplare din această specie şi în colecţia 
L. Di6szeghy: Munţii Retezat (1 000-1 450 m), 2.VI.1936, 3.VI.1923, 8.VI.1923, 
14.VII.1924, 14.VII.1929, 17.VII.1929, 17.VII.l937, Munţii Harghita (1 500 m), 
13.VII.34; Eupithecia nanata Hb. (det. A. Vojnits) - Tuşnad, Mohoş 26.VII.79, 
Eupithecia pusillata Den. & Schiff. (det. A. Vojnits), Anticollix sparsata Tr., 
Carsia sororiata Hb. - Specie nouă pentru fauna României. Tuşnad, Mohoş 
21.VII.1931 (leg. L. Di6szeghy), Venusia cambrica Curt., Lomaspilis margi
nala L., Semiothisa signaria Hb., Semiothisa liturata CI., ltame brunneata 
Thnbg., Plagodis dolabraria L., Opistograptis luteolata L. (leg. L. Di6szeghy), 
Epione repandaria Hfn., Epione paralellaria Den. & Schiff. (leg. L. Di6-
szeghy), Pseudopanthera macularia L., Selenia dentaria F., Odontopero bi
dentata CI., Deileptenia ribeata CI. (leg. L. Di6szeghy), Alcis repandata L., 
Alcis. jubata Thnbg. (leg. L. Di6szeghy), Ematurga atomaria L., Bupalus pi
niaria L~, Cabera pusaria L., Campaea margaritata L., Hylaea fascicuio L. , 
Puengeleria capreolaria Den. & Schiff., Notodonta dromedarius L., Ptilodon 
capucina L. , Eligmodonta ziczac L. (leg . L. Di6szeghy), Lymantria monacha L 
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(leg. L. Dioszeg~y), Cybosia mesomella L, Eilema complc:-na L (leg. ~ .. Di6-
szeghy), Ei le ma. deplana Esp. (leg. L. Di6szeg_hy), Ei le ma · lurideola Zincke·n 
(leg.: L , Diosi~ghy);- Parasemia plaptaginis. · carpat~cc:i · .. ·: Da.nief. . ~iCll:~ 
'chrisia ·. sannio ..• l., ~Agrotis ·_seg~tum · Den. _&· · ;Şchiff. ; (leg .. L · Dio~ 
szeghy)~· - Agrotis ··. ipsiJon ·. Hfn. (le9• . L:.; Dioszeghy); · Chersotiş; cu prea' [)ef). 
& Schiff . ..:; Tuşnad,, Mohoş 7.1X.1980, Noctua· pronubcrl., Di.arsia brunriea 
De.n: & Schiff., Xestia collin~· Bsd., Eurois occulta L,-..... Comandău · 26.VII. 
1976, Tu~nad, Mohoş 15VIL1985, Anaplectoides prasina Den .. & Schiff.; Polia 
hepatice·· CI., Mamestra suasa Den. & Schiff . . (leg. l. Di6szeghy), Mcll1lttsira 
bireri Goeze - Cornandău 30.VI.1975, Mamestra pisi L, Eriopygodes imbe
cillo F./ Cerapteryx graminis l., Mythimna impura Hh., Mythimna comma 'L, 
Br®hylomia viminalis F., Co-smia trapezina L., Hyppa rectili-nea Esp.' - 'Co
meridău .26.VII.1976; Apa mea rnonoglypha Hfn., ·Apa mea crenata Hfn., Apa-: 
mea lateritia Hfn., ·Apa mea re.missa Hbn., Oligia. strigilis· · · L. (leg. L .Oi6-
.szeghy), .Oiigia versicolor Bkh., Oligia latruncula Den. & Schiff. (leg: L Di6-
szeghy), Photedes minima Hw.; Charanyca trigrammica· Hfn: (leg: L :Di6-
szeghy), Hoplodrina alsines Brahm. (leg. L Di6szeghy); Eustrotio uncula CI. 
- Munţii Nemira, Fagul Rotund 15.VII.1976, Plusia festucae L., Autogro.pha 
gomma L., Autographa pulchrina Hw., Autographa bractea Den. & Schiff. 
Tu·şhad, Mohoş 20.VII.1 981; Syngrapha interrogationis l. ~ Comandău 26.VII. 
1976, Tuşnad, Mohoş 8.VIL 1979, 28 . .VII.1984, laspeyria flexula Den. & Schiff. 
(leg. l. Di6szeghy), Parascotia fuliginaria L. '(leg. L. Di6sieghy), Hermrnia 
tarsipennalis Tr. (leg. L. Diosz_eghy), HypaEma rostralis L. (leg. L Di6-
szeghy), Hypaena proboscidalis L.. Thymelicus lineQia 0 ; (leg. L. Di6szeghy), 
Leptidea sinapis L. (leg. L. Di6szeghy), Aporia crataegi L., Pieris rapae. L., 
Pieris napi L., Pieris brassicae L., Anthocaris cardamines L. , Colias hyale L., 
Gonepteryx rhamni L., lnachis io L., Cynthia cardui L., Aglais urticae l., 
Clossiana selene Den. & Schiff., Clossiana euphrosyne L., Argynnis ino Rott., 
Argynnis aglaja L. (leg. l. Di6szeghy), Argynnis niobe L. (leg. L. Di6szeghy), 
Argynnis paphia L., Melitaea athalia Rott., Melitaea aurelia Nick. , Pararge 
maera L., Erebia ligea carthusianorum Fruhstorfer, Erebia euryale syrmia 
Fruhstorfer, Erebia medusa F., Maniola jurtina L., Coenonympha pamphilus 
L., Coenonympha glycerion Bkh., lycaena phlaeas l. (leg. L. Di6szeghy), 
Lycaena virgaureae L. (leg. l. Dioszeghy), Lycaena alciphron Rott. (leg. L. 
Di6szeghy), Cyaniris semiorgus Rott., Polyommatus icarus Rott. (leg. L. Di6-
szegl<ly). 

Avind in vedere importanţa ştiinţifîcă, valoarea biogeografică a unor 
specii de lepidoptere din a-ceste mlaştini, sîntem de părere că ele ar merita 
să fie ocrotite de lege. Aceasta este realizabilă numai prin ocrotirea intre
gului biotop. Jn cazul mlaştinilor oli~otrofe, toate cele patru tinoave cer
cet~Dte sînt deja declarate rezervaţii naturale. Mlaştina de la Comandău 
suferă totuşi foarte grav din cauza exploatărilor de turbă, i·ar tinovul Fagul 
Rotund este perturbat de păşunatut intesiv. 
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. . 

'· . MlaŞtinile ~Utrăfe, iti schimb. sirH dHl c~ ili ~e mai peticlitcte d~ .tiffi-
· i>f~le -lucfdri tfe hidt'tiomelidt'bte tncepU'te în to'âte cele ttel depresluni ihtta~ 
: ~ontane. Majorltdte6 k>cdrilor mloştltioas~ din Ekiiinul Trei Stllune şi Ţdro 
Birsei sint dejb cotripl~t d~seecHe,_ trcmsfor~.ote th păş,uhi sd4. terenuH agri
cuiE!. frt depresii.Hîile Oiurg~Y ŞI Cioc; lucrâtile hU silit ln<:ă aHt d~ a'it)h~bte, 
diei se miil gasesc citeva pbtţiunl; p~actic n~h.ilburate de activitatea umdnă. 
Mldştina aorsdros ele lă 5încirăiehl, din petcate, s-1:] dateriordt mult în de
cursul uitimllor arii. De âltfel, eci ar!3 şi o întlri_dere prea miCă ca s~ poată 
tdinporiâ sdîhribările nefcive>rabile diri jur şi sa-şi conserve făra pit!!rdeiî e
s-enţiale flora şi fauna sd cidtddedstiCă. Extinderea rezet'vţiţiei Valea Mljlb
cie din sudul TU,Şhadului Nou Şi asUpra unor îrirrilăştifliri din jllr, ar teţ6lva 
in schimb şi probleni"a 6crotlrii ,uno~ populdţii de lepidoptere tu ihteres bi6-
gedgrdfk major (in afara de 8c!tula humilis Schranl<. şi Sdxifrago httcufiis 
l.. lepidopMrele Coenonyriipha tullio. tiphot1 Rott., Lycâena hippothobe t!ury
dite ~ott. şi Cei~opttia margâriteUa Den. & Sdîiff., tot aici işl sting pundol 
edrem sudic al (ospindlril lor). At merita sa fie ocrotit şi ii'OOnsul cot'nplex 
mi6Ştinos încă destui d~ puţin cetc_etot din pârinH!trul comun~lor Voşlobeni 
-- Joseni - Rerrietea. Mef\ţinefea stării lot actuale, est~ posibilă prin aban
donarea păşunafuh.ti. Vdlorlficareci resurselor sdie ftirciJere ar fi posibilă 
prin c:c:>sit. . . 

Considerăm ln . incheiere că ar fi necesara o reevaluare a florei şi tau
nei în urma schimbărilor iritenienite în decursui ultimelor decenii şi luarea 
unor măsuri mai ample de ocroiire. 
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LEPKEFAUNISZTIKAI KUTATASOK A KELETI KARPATOK DELI FELENEK 
lOZEGLAP JAIBAN 

(Kivonat) 

A szerok a terulet keletkezesi kărulmenye.i1nek, foldrajzi es eg•hajlati viszonyainak, fl6ra
es vegetaci6janak ismertetese utan reszletesen targyaljak az eutr6f es oligotr6f lapok jelleg
zetes năvenytarsulasai.hoz kătodo l epkefaUinat. Bebizonyitjak, hogy az euh6f lapok lepkei 
korai posztglacialis eredetuek az oligotr6f lapoke pedig glacialis reliktumok. A ket laptipus
ban gyujtott lepkekrăl kulăn-kulon jegyzeket kozălnek, koztuk Romania faunajara ha,rom uj 
fajt (Lampropteryx otregiata Metcalfe. Thera cognata Thnbg., Carsia sororiata Hb.). Felhivjak 
a figyelmet ezen lepketarsulasok jelento.segere es ezek, valamint biot6pjaliknak a vedelmere. 





DATELE PRIVIND EFECTIVELE DE BARZA ALBA 
(CICONIA CICONIA L) DIN JUDEŢUL COVASNA 

IN ANUL 1984 
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DAMO GVULA 

Primele date privind efectivul de barză albă din judeţul Covasna ou 
survenit din recensămintele efectuate în anii 1958, 1963, 1970, 1971, recen
săminte .care n-ou cuprins însă tot teritoriul judeţului. Măsutători cupriftzind 
toate locdlităţi le judeţului au fost întreprinse in 1974 de dr. Kovacs Sândor, 
apoi în 1978 şi 1980 de Mdlriâr lidia. Retultdtele acestor recensMi au fost 
publicate în ALUTA nr. VI-VII, respectiv în X-.XI şi XII-XIII. 

Cercul ştiinţific ,,PARUS" al pionierilor d~ la Şcoala Generata Bo
r'oşneu Mic. care şi-a propus ocrotirea păsărilor, în tadrul acţiunii interjude
ţene .. Pro natura" a efectuat recensamintul berzei aibe din judeţul Covasna 
în anul 1984. 

Membrii cercului au lucrat efectiv în partea sud-estică a judeţului. Din 
celelalte zone. (Bazinul Baraolt, Valea Oltului, Bazinul Tîrgu ~cuiest şi 
i ntorsura Buzăului) datele au provenit de la cercuri similare din şcol.ile exis
tente în zonele respective, pe bază de fişe de recensămînt, trimise de noi. 
Fişele completate pentru fiecare localitate au fost prelucrate de membrii 
cercului sub îndrumarea învăţătorului Darri6 Oyula. Este demn de menţionat, 
că la acest recensămînt au partiCipat 58 de colaboratori , dintre care wn nu
mar de 9 elevi, două aducatoare, 25 de învăţătorii precum Şi 22 de profesori 
de diferite spedalităţi. 

ln judeţul Covasna, numărul total al loccilităţilor sîrit de 127. ln 68%, 
adică în 84 de localităţi am găsit cuiburi de berze. Din cele 254 de cuiburi 
n urriărate in 1984 ciu fost ocupate 210. Repartizarea numerică pe locaiităţi · 
a cuiburilor este cuprinsă în tabelul nr. 1. 
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In prelucrarea date-lor, am folosit următorul sistem de codificare : 

HPa - Numărul perechilor de berze; 

HPm - Numărul perechilor care au clocit cu succes; 

HPo - Numărul perechilor care au clocit cu succes, dar puii au murit ; 

HPx - Numărul perechilor care au docit fără ~ucces; 

JZG ~--Numărul p!Jilorcare ou' zburat din;cuib; .. 

JZa ,.._,, Numărul mediu de pui la. o pereche; 

JZm - Numărul mediu de pui la 6 pereche care a clocit 
---------------- -------- -----

Cele mai multe perechi de barză albă au fost recenzate în localităţile: 
Pachia (31 perechi), Ozun (14), Bita (13), Hăghig (11), Lemnia (10), Brateş 
(9), Aita Mare (9). 

Dintre cele 210 cu iburi ocupate în anul 1984, în 174 (82,8 %), perechile 
au clocit cu succes. Reparth:area cuiburi lor în funcţie de numărul puilor este 
indicată jn tabelul nr. _ 2-3, din care reiese că în -anul 1984 au predominat 
cuiburile cu 2-3 pui. Datele comparative dintre rezultatele recensămîntului 
nostru (1984) şi rezultatele evaluărilor anterioare sîrit prezentate in tabelul 
nr. 4. Cu ocazia recensămîntului om inventar.iat şi suportul cuiburilor, ace
stea fiind oglindite de tabelul nr. 5. Cele mai multe cuiburi · le~am găsit pe 
şuri, grajduri, şi <;;ase cu acoperiş de ţig lă. ln ultima vreme s~a înmulţit nu
mărul de cuiburi aşezate pe stîlpi de beton, qjul!gînd in 1984 la un număr 
de 23, faţ6 de 7 in 1978, respectiV. 10 în 1980: fn niai multe localităţi, ca 
Pachiti,-Tîrgu Secuiesc, Petehi, Hilib, Estelnk, Lemnia, locuitorii au fixat pe 
acoperişuri roţi sau rame din scînduri, ajutînd astfel cuibăritul berzelor. 

CONCLUZII: 

- -1., In anul 1984 au fost găsite · cuiburi de barză albă în 84 dintre cele 
127 de local.ităţi ale j1.1deţului _Covasna. 

2. Populaţia de barză albă clocitoare din judeţ a fost caracterizată 
in 1984 prin următoarele valori: Total perechi ·- 210, perechi cu pui zbi.Jră
tori ...,. 174, perechi cu pui morţi - 4, perechi cu ouă nefecundate _ .... 32, total 
pui zburători - 453, _riu măr mediu de _pui/total perechi - 2, 15, număr mediu 
de pui/pere~hi cu pui zburători -:- 2,60. Efectivul popuiaţiei de ~erze la sfîr
şitul perioadei de reproducere :... 873 de exemplare adulte şi juvenile. · 

. 3. Comparind rezultatele din 1984 cu cel~ dip 1974, 1978 ş'i 1980, se 
constată o cFeştere a efedivului faţă de 1974; dar o uşoară scădere in raport 
cu ceilalţi doi· ·ani (1978, 19~. · 
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Covasna megye 127 t·elepl.ilesenek 68 %-6ban, vagyis 84 telepulesen 
ta ia ltunk g6lyafeszkeket, illetve feszkel6 golyap6rokat. Az osszeirt 253 fe
szekb61 1984-ben 210 feszket foglaltak el goly6k, teh6t 44 -feszek maradt 
uresen. A feszkek helysegenkenti sz6mszeru . megoszl6s6t az 1 sz. ta blazat
bon foglaltuk ossze. A rnegye teruleten elo feher g61ya611om6nyt 1984-ben 
o kăvetkez6 ertekek jellemzik: HPa = 210, HPm = 174, HPo = 4, HPx = 32, 
JZG == 453, JZa = 2, 15, JZm = 2,60. Az el mult tiz ev folyam6n vegrehajtott 
negy sz6ml616s adatait osszehasonlftva meg611aplthatjuk, hogy 1974-hez 
viszonyitva az 1984 evi adatok javul6 tendenci6t mutatnak, mig 1978 es 
1980-hoz viszonyitva gyengebbek. 

DER WEISSTORCH-EFFEKTIVBESTAND (CICONIA CICONIA L.) 
DES KREISES COVASNA IM JAHRE 1984 

Die Arbeit stellt die Ergebnisse der Zăhlung der Weisstorch - Horste 
GVt5 dem Kre.is Covasna dar, die im .Jahre 1984 vori Schulern, als Mitglieder 
von wissenschaftlichen Schulverienen durchgefU hrt wurde. In 84, von den 
127 Ortschaften des Kreises Covasna konnten Horste vorgefunden werden. 
Der Effektivbestond des Weisstorches aus dem Kreis Covasna konnte fo l
gendermasen charakterisiert werden : HPa = 210, HPm = 174, HPo ==-"' 4, 
HPx = 32, JZG = 453, JZa = 2,15, JZm = 2,60. Der Effektivbestand der Weis
storch-Population betrug am Ende der Brutzeht 873 erwachsene und junge 
Vogel. 

Ein Vergleich der Ergebnisse aus dem Jahre 1984. mit jenen der Jahre 
1974, 1978 und 1980 zeight eine leichte Steigerung des Effektivbestand ge
genuben dem Jahr 1974, gleichzeitig aher auch eine geringe Abnahme im 
Verhăltnis zu den ubr.igen zwe Jahren. 



9~ .. .. 

TABELUL NR. 1 

SITUAŢIA EFECTIVULUI DE BARZA ALBA 
DIN JUDEŢUL COVASNA iN ANUL 1984 

Nr. 
TOTAL 

Localitatea HPa HPm HPo HPx JZG (Berze Observaţii 
crt. 

+pui 
------------· 

1. Chilieni o o 1 o 2 

2. Coşeni o o 1 o 2 

3. Tîrgu Secuiesc 3 3 o o 6 12 

4. Lunga 3 3 o o 8 14 

5. Covasna -~ J G o 6 12 

6. Chiuruş o o ,., 
"' 4 

7. Bo.raolt 2 2 o o 6 î O 

8. Bi!:>orţeni :J 0 2 4 

9. Căpeni 1 n () ' .., 

10. Racoşul de Sus 3 3 o o 9 15 

11. Sărămaş 1 o o 2 4 

12. Sita Buzăului o o 4 6 

13. Băţanii Mari o o 4 i) 

14. Băţonii Mici o o 3 5 
15. Herculian o o 3 5 
16. Doboşeni -~ 4 c o 10 13 

17. Fiii o 2 2 o o 7 11 
18. Tălişoora 4 3 o 9 17 
19. Bel in 2 2 o o 7 11 

20. Belin Vale 1 1 o o 3 5 
21. A roci 2 1 o 3 7 
22. Ariuşd 1 o o o 2 
23. Hăghig 11 9 o 2 18 40 
24. llieni 1 1 o o 3 5 
25. Doboli de Jos 1 o 1 o o 2 
26. Chichiş 2 t 1 o 2 6 
27. Băcel o o 2 4 
28. Ozun 14 9 o 5 20 48 
29. Lisnău 1 o o 3 5 
30. Măgheruş 1 1 o o 3 5 
31. Sîntionlunca 3 3 o o 8 14 
32. Lunea Ozunului 1 1 o o 6 8 

33. Olteni 1 1 o o 2 4 
34. Zălon o o 2 .. 
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Nr. 
crt. Localitat~a HPo HPm HPo 

TOTAL 
HPx JZG (Berze Observaţii 

+ pui) 

35. Valea Crişul:ui o o 1 3 
36. Aita Mare 9 9 o o 23 41 
37. Aita Medie 2 2 o o 7 11 
38. Ghidfolău 1 1 o o 4 6 
39. Mal naş-Sot 1 1 o o 3 5 
40. Bicsad 2 2 o o 4 8 
41 . Cernat 2 2 o o 7 11 
42. lcafalău o o o 2 
43. Sinzieni o o 2 4 
44. Valea Seacă o o 2 4 
45. Turia o o 4 6 
46. Poian o o 3 5 
47. Bela ni 1 1 o o 4 6 
48. Estelnic 2 2 o o 4 8 
49. Lemn ia 10 6 o 4 17 37 
50. Mereni 1 o o 2 4 
51. Breţcu 2 o 3 7 
52. Mărtănuş 2 2 o o 5 9 
53. Hilib 1 1 o o 3 5 
54. Zăbala 4 4 o o 7 15 
55. Peteni o o 3 5 
56. Tamoşfalău 2 o 2 6 
57. Sur cea 1 o o 5 7 
58. Brateş 9 7 o 2 20 38 
59. Telechia 2 2 o o 5 9 
60. Pochia 31 23 2 6 51 113 
61. Păpăuţi 1 1 o o 2 4 
62. Boroşneu More 2 2 o o 8 12 
63. Boroşneu Mic 1 o o o 2 
64. Doboli de Sus 1 1 o o 2 4 
65. Ţufalău 2 2 o o 5 9 
66. Aninoosa o o 5 7 
67. Bita 13 10 o 3 31 57 
68. SHntu Gheorghe 2 2 o o 5 9 
69. Reci 3 3 o o 7 13 
70. Tinoasa 4 4 o o 11 19 
71. Cota lina 2 2 o o 4 8 
72. Hotuica 1 1 o o 2 4 
73. !meni 1 1 o o 2 4 
74. Mărtineni 1 o o 3 5 
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--------------- ---

Nr. TOTAL 

trt. 
local:i:tatea HPa HPm HPo HPx JZG (Berze Observaţii 

+ pui 

75. Mă reu şa 3 3 o o 7 13 
76. Vîrghiş 2 o 2 6 

77. Bodoş (1 cuib cu 1 barză hoinară) HB 
78. Bodoc (1 cu-ib cu 1 barză hoinară) HB 
79. Bicfalău (1 cuib cu barză hoina-ră) HB 
80. Ghelinţa (1 cuib cu barză hoinară) HB 
81 . Etfalău (1 cuib cu barză hoinară) HB 
82. Micfalău (1 cuib cu barză hoinară) HB 
83. Măorcuşa (1 cuib cu barză hoinară) HB 
84. Bră-duţ (1 cuib cu barză hoinară) HB 

De la nr. 77-84 cuiburile nu au fost luate în evidenţă. 

TOTAL GENERAL: 210 174 4 32 453 873 
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TABELUL NR. 2 

REPARTIZAREA CUIBURILOR CU NUMĂR DIFERIT DE PUf 

a) Anul 1984 

59 

Numărul cuibu rilor 
57 -

27 
1-

15 -
4 l1 

.j 5 ~ 1 2 3 

Numărul puilor 

r ABELUL NR. 3 

b) Comparaţii cu anii precedenţi 
------~--------.-------- ------------------~----------

1 
Cuibu;r.ile 1 1 1 Numărul puălor 6 1/ AN I 

1980 

ocupate ----,----~2-:-1-3- ! 4 1 5 1 

223 1 16 77 
l 

5 1 () 

Numărul total al 
puilor 

520 

97 

·----1------- -------- - - ---1---- --·-

15 57 59 27 1 
--------'------

1984 210 453 4 1 

1 - ALUTA XVII- XVIII 
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TABELUL NR. -4 

. COMPARAŢIA DATELOR PRIVIND EFECTIVUL BERZELOR 
DIN JUDEŢUL COVASNA 

ANI HPa HPm HPo+ HPx JZG JZa JZm 

1974 227 165 62 357 1,57 2,16 

1978 206 175 31 529 2,56 3,02 

1980 223 184 49 520 2,23 2,82 

1984 210 174 36 453 2,15 2,60 

TABELUL NR. 5 

UNDE SE AFLĂ CUIBURILE ? 

ANI Pe cl ăd iri 
Pe sti lp i 

Pe copaci Pe alte TOTAL electrici locuri 
"----------------·-

1978 208 7 9 225 

1980 223 10 6 240 

1984 222 23 9 254 

În anul1984, 44 de cuiburi n-au fost ocupate de berze. 
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TABELUL NR. 6 

GRAFICUl DATELOR PRINCIPALE 

35 

1974 1978 198o · 1984 
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R A"P O R T 
. 1 ~ 

ASUPRA SAPATURILOR NOI DE LA ARIU$0· (JUD; COVASNA) 
1968- 1985 

EUGENIA ZAHARIA- ZOLTAN 'sz~KELV 

. .. 

Amplele săpături făcute după ră;zboi în a·riile culturilor cu ceramică 
pictată; Cucuteni şi Petreşti, prin re~ultatele. n.oi şi importante obţinute', au 
.obligat o revenire şi în .arJa culturii Ariuşd, .al cărei nivel de cunoaştere ,era 
rămas .._la rezultatete· tui Fr. L6szl6 din 1924-1925. Dar chiar şi acele rezul
tate n-ou fost publicate în întregime, datorită morţii ' neaşteptate a lui L6szl6. 

. VechiÎe săpături arheol~~ice de la. c 'ucuteni şi Ariuşd, al~ lui Hub~rt 
Schmidt şi Fr. L6szl6 s-au făcut la o dată · cind preocuparea principală era 
concentrată asupra ceramicei pictate, categorie nouă in domeniul de atunci 
al cercetărilor . arheologice, ·Care _integra şi regiunile ţării noastre. în marea 
arie a culturilor cu ceramică pictată. 

. • .. : 

··Cercetările s-au făcut treptat. · într-un proces firesc de cunoaştere, o 
descoperire neputind fi niciodată valorificată în intregime de la început; sub 
toate aspectele şi implicaţiile ei de ordin arheologk şi istoric. 

Descoperirea şi aria aşezorilor Aril.lşd o unor fragmente ceramice. de 
stil Fedeleşeni, cu pictură pozitivă brun pe roşu, altele cu. benzi haşurate de 
linii cu roşu sau alb, fragmentele cu impresiuni C, caracteristice etapei Cu
cuteni B, ca şi fragmentele decorate cu .1mpresiuni proprii culturii Ariuşd, 
deschidea noi probler:ne pefltru cunoaşterea culturii Ariuşd şi pentru rolul 
pe core l-a avut in procesul de forma.re a culturil'or perioadei de trecere. 

Prin · atenţia permanentă o prof. Szekely Zoltan asupra regiunilor· sud
estice ale Transilvan.iei s-au salvat nenumărate · descoperiri, verificate de 
cele mai muHe ori prin sondagiL In acest fel, în măsura în core descoperirile 
s-au înmulţit şi cercetarea s•a dezvoltat, interesul ştiinţific s-a lărgit in ceea 
ce priveşte ceramica pictată, dar şi asupra altor elemente din conţinutul 
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cultufi,j Ariuşd. Menţionam, a~stfel, ca exemplu, prezenţa în oş:ezările Ariuşd 
a unor fragmente ceramice pictate de stil A-B Şi B - Petreşti, ca şi ce1"amico 
decorata cu impresiuni, a carei importanţă atît la nivelul cultural şi cr-ono
logic al ceramicii pictate, dar moi ales in legatura cu dezvoltarea pe(ioodei 
de tranziţie spre a!foco bronzului este de importanţă fundamentala. Această 
categorie ceramica este reprezentativă pentru acel:e elemente etnice şi ling
v~stice care au contribuit în mod important în dezvoltarea perioade~ de tre
cere, la formarea sintezelor culturale şi etnice care s-au conturat arheologic 
şi s-au individualizot în pragul epocii bronzului. 

· După această scurtă introducere. în preze-ntul material ne vom; r~.f~ri 
la rezultatele moi importante obţinute pnin noile săpături din anii 1968-
1985, core privesc aşezarea şi strotigrofia depunerilor, rituole legate de în
groparea unor resturi umane, de resturile unei mari construcţii de un ca
racter încă necunoscut; ne vom referi, de asemeni, şi la ceramica Ariuşd, 
la cea pictata, dor ma.i ales la cea decorată cu impresiuni, categorie aproa
pe necunoscuta şi nevolorificata de cercetările mai vechi. 

Săpăturile au fost reluate în 1968 de catre Institutul de Arheologie (Ion 
Nestor şi Eugenia Zaharia), Muzeul din Sfîntu Gheorghe (Szekely Zoltan plus 
un colectiv din 3-4 muzeogrofn şi Muzeul R.S.R. (Doina Galbenu). Am men
ţionat moi sus scopul noilor cercetări. Pentru aceasta, urmau ~ă .. ~e · focă 
două secţiuni pe axul lung E-V şi pe cel s(;urt, N-S. Se ştia că ~păturile 
lui laszl6 s-au plasat pe latura de N şi numai cîteva secţiuni pe panta 
sudică. Noile săpături s-au plasat tot pe latura N, în marginea d~ NV şi 
NE, unde existau două porţiuni neatinse de săpătura loszl6, intr-o supra
faţa începută de L6szl6 şi adîncită pinăJo 0,80-1 m. Pentru reol:izareo sec
ţiunii lungi E-V s-a largit săpătura L6szl6 spre sud, urmînd ca această sec
ţiune începută dinspre Vest, să fie extinsă, prelungită treptat spre Est. 

PREZENTAREA AŞEZARII. Aşezarea eponima se află chior în marginea 
de S-V şi N-V a satului actual cu acelaşi nume, pe un deal oval, orientat E-V. 
De fapt, este un capăt de terasă, separat de aceasta printr-o ruptură adincă 
pe toată latura de N, vale unde curge un pîrîu: ln capătul de Est, aşezo.reo 
se leagă de restul terasei pliintr-o fîşie de pamint foarte îngusta, ţinută de 
rădăcinile b.raz!lor. In panta acestui capăt de Est, aşezarea a avut .un şanţ 
de protecţie. Partea de sud 6 dealului are o pa11ţa domoal·ă şi ·largă coi:e 
duce într-o :vale unde se află şi drumul a·ctual; şoseaua tare intr& iri sat 
dinspre S-E. ln partea de vest, dealul se continuă' cu ·două terasa mari şi 
largi care coboara pînă la pîrîul care vine dinspre latura de nord şi ocoleşte 
dealul spre vest. Partea aceasta din vestul dealului, este total nelocuită. Lo
cuire·a cea mai intensa a· ocupat'·latura de. nord,· unde s-au delimitat 11 ni-

. ve le de locui re, in cCJpe'tele de N-E Şi N-V, fiind prezent doar. ultimul' nivel 
de locuire. latura de su·d şi centrul oşezari.i sint ocupate de depuneri mai 

.. subţiri şi de o mare construcţie· de cult şi 'cuptoare, unde se lucrează încă 
: şl asupra căreia vom reveni · (planşa 1). 
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Prima locuire de- pe Cetăţuie eparţine poleoliticului, semnalat prin 
citeva aşchii şi un instrument de cremene·. Atît pe latura de nord, cit şi pe 
cea de sud s-au întîlnit pe lutul galben două dungi fine de cenuşă care 
s-au format prin defrişarea l·ocului de către r;eotitici .. 

Locuirea Ariuşd ocupă platoul inalt al dealului, cel moi intens fiind 
locuită latura de nord, unde depunerea atinge 1,60 X 1,70 met~i. 

. ln marginea de N-V şi de N-E, porţiune neatinsă de săpăturHe lui 
Las-zl6, s-au găsit resturi de locuir·e ale ultimului nivel Ariuşd, peste core, 
numai în partea de N-V, s-au găsit restur.i de locuire Schneckenberg de 
etapă B . . 

In marginea de nord a aşezări, unde locuirea a fost cea moi intensă, 
au fost amenajate două tera se, in marginea celei de a doua, . dinspre ripă, 

··· rezervindu-se, din lutul galben, un prag înalt de 1,30 m şi lat de 1,20 m. 
Depunerile arheologice in situ sînt pînă la acest prag (pl. 11). 

. 1-3. Pr.ima locuire ocupă terasele de pe latura de nord şi de sud ale 
aşezării. li corespunde o depunere de pămînt cenuşiu-verzui cu pete.gol
bene şi cafenii, în care s-au diferenţiat· t~i nivele de locuire, notate, ince
pind de la bază, cu cenuşiu-verzui 1, Il, III. Aceste trei nivele de locuire au la 
bază alveolări mari, adinc·i între 25-30-60 cm; .vetre; depuneri de cenuŞ-ă şi 
cărbune, aglomerări de fragmente ceramice, oase de animale, scoici, m·etci, 
bucăţele mărunte de chirpici. Dintre aceste trei nivele, cel de-al doil-ea con
ţine cele mai bogate resturi de locuire şi mai mult -cărbune. Locuinţele au 
fost colibe adincite, de la core au rămgs alveolările, cu pereţii de nuiele 
şi trestie, lipiţi cu pămînt. Resturile de chirpici sînt bucăţele mărunte, nu 
form-ează o masă compactă ca în ultimele două nivele; · 

4. ~ depunere galben-cenuşie foarte cărbunoasă,- groasă de. 10-:11 
cm. Conţine puţine fragmente ceramice. 

5. ~ depun~re cenuşos-cărbunoasă cu mult' praf de cărbune, groasă 
de. 20-30 cm. Acoperă blocul de .lut f.ormînd şi depunere pe panta în care 
s-au aglomerat foarte multe fragmente. ceramice şi bu~ăţ~le de chirpici. 
Depunerea are la bază porţiuni mari de arsură, fără lipitură'. · ... 

6. ~ depunerea ·galben-cenuşoas6 ·cu ve~gi de. cenuş6. groasă · de 
.30-40 cm. . ,, 

7. - strat de chirpici masat~ gros de 10-15 cm; existent rlu~a~ ·dea-
supra primeiterasări; depunere de nivelare·. · · - · · · 

. s: ~ depunere golbem-cenu.şoasă cu ~ergi de .l.ut galben. A~ 1~ bază . . . . ,, ... . 
arsun ,.In s1tu .. 

9. - galben"cenuşos cu aglomerări de cenuşă. Conţine fodrte~ rilulfă 
-ceramică. · 
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10. -:" strat de pămînt castaniu-măzăros cu resturi foarte bogate de lo
cuire la bază, caracterizat de vetre cu· mai multe făţuieli groase pe podea 
de fragmef)te ceramice, 

11. - cenuşos-roşcat, ultimul nivel Ariuşd, care acoperă toată zona lo
cuită. Are la bază resturi de chirpici masate d~ la pereţi _şi foarte multă 
ceramică, dar corodată (pl. III). · · · 

Din qceste 11 depuneri, două nu au la bază restur,i . "in situ" de Jo
cuire. Depunere _nr. 4 - galben-c;;enuşos cu cărbune. Conţinutul plin de ce
nuşă al ace.stui strat, cuprins intre c.v. III. la bază şi nivelul cen.uşos-cărbunos 
care-o acoperă, ţinînd seama şi de faptul că săpătura este în marg+nea .de 
N-V a aşezării, pe o porţiune relativ restrinsă, înclinăm să o considerăm, 
totuşi, ca depunere a unui nivel de iocuire propriu-zis. ·· __ · 

A doua depunere în discuţie este a 7-a, cea formată din bucăţi de chir
pici aglomerate, fără alte resturi. Nu poate fi considerată ca rezultat al unei 
locuinţe dărîmate. 

12. - depunere a locuirii Schneckenberg, identificată numai în mar
ginea_ de N-V a aşezării. Suprapune nivelul ultim Ariuşd şi aparţine etapei 
Schnecke~berg B, caracterizată de ceramica cu decor in relief Nu s-au găsit 
fragmente ceramice Cll decor "au repousse''. 

Oincolo de pragul de lut sint 4 depuneri Ariuşd pe pantă, care n-ou 
urme "in situ" la bază şi care, începînd de jos sînt următoarele: · 

1~ strat cenuşos cu chirpic; 

2. . strat cenuşos-cărbunos cu chirpic; · 

3 . .:.. ·strat galben-cenuşos cu bucăţele mici de lut gol beri; 

4. - depunere cenuş,oasă cu chirpici în care s-au găsit fragmentele 
Fedeleşeni. 

5. - Schneckenberg 8. 

Rituale ale îngropării unor resturi umane._ 

Groapa 2/1971 ore un conţinut ritual: într-o suprafaţă săpată . de 
l6szl6 pînă la adîncimea de 1 m. Cu acest prilej s-a tăiat gura gropii. De 
aceea, nu putem fi siguri cărui nivel ti aparţine acest complex rituarl. Totuşi, 
anumite elemente asemănătoare cu descoperĂrile din complexul ~uptoare, pe 
care-:1 vom prezenta după aceasta, ne vor permite unele ipoteze. 

Groapa 2 a avut formă de sac cu s·ecţiunea aproximativ rotundă. La 
1,.40 m, groapa se lărgeşte pînă la baza ei, core se află la -1,60 m de la ni
velul de la core am lucrat n·oi; de fapt la -2,60 m de la nivelul de călcare 
actual. De la nivelul pragului, unde se lărgeşte, se află o podea de frag
mente ceramlc;::e arse in strat gros de 10-12 cm, cenuşă şi cărbune. Groapa 
se imparte tn două: partea de sub podea am notat-o gr. 2 a, lor cea de 
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deosup·ra podelei arse, gr: 2 b (fig.· 1): fn gr. 2 a, care · n-a fost arsă, avea 
pe fundul ei un strat gros de 2--3· cm de cenuşă c(rrbunoasă, ;·n· care· s~au 
g-ăsit o săgeată 1nţreogă de cremene, oase de animale şi puţine fragmente 
ceromice. rnărun~e. fn sf~.rtul de. nord al gropii s-a g,ăsit scheletuJ . unui . copil 
de 3;-:::4. ani,, depus "hocker" pe dreapta cu capul la nord şi privirea · spre 
vest. .Tn spatele şoldului drept au fost aşezate . 2 pietre dintre care una pe 
canţ. In marg.i.nţ!a .de N-E. a gropii, chiar in cuptorirea peretului, cu 25 cm 
mai su,s de fundul gropii (-:-2,35 m), s.-au găsit o. bucată mare de gardină 
din lut şi 6 fragmente mari dintr~un vas de provizii, aşezate plat, unul lîngă 
altul. lîngă gardină şi imediat sub ea s-au găsit oase ale unui alt individ, 
un . tînăr între 13-15 ani: un femur, o tibie şi un peroneu. La -2,40 m, .tot 
în pţ~rtea de est a gr. 2 a,.a!J fost găsite o altă grămodă de oase, o tibie 
şi un, peroneu aşez;ate în cruce, deasupra cărora erau coaste fragmentare; 
iar lîngă ·ti bie mai era un maxilar inferior, In jumătatea de .vest. a gropii 2 o, 
la a·ceJaşi nivel, cam în mijloc se .afla o altă grămadă de oase de copil: 
un ro_dius, 2 cubitus, o clavict,JI<;l, un maxilar inferior, citeva vertebra şi coaste. 
in restul gropii a.u mai ieşit l.o iveală 2 omoplaţi, 2 humerus, vertebre cervi
cale şi, un axis. După mărirr.tea oasel.or s-ar putea să oparţină aceluiaşi in
djvid .căruia îi aparţin oasele din partea de vest a gropii. lrt parteo de sus 
a gropii la primele 5..rînduri . d~ şpadu s-au găsit 2 femure de om.. . . 

. In . gura gropii 2 a, imediat sub podea.ua ·de fragmente ceramice arse 
s-a găsit un strat gros de scoici de riu, cele mai multe arse şi acestea de
sigur datorită arderii care s-a produs la nivelul podelei de fragmente ce
romice; Groapa 2 b, in formă de soc cu pereţii şi podeaua arsă, era ,;p!ină 
cu bucăţi de chirpici ars, cenuşă, cărbune şi fragmente ceramice .arse se
cundar. Pe .fundul gropii arse, în partea ei de N-V, o fost depus un colier 
din perle de scoică - in formă de mici discuri perforate - in jurul unui fund 
de vas aşezat cu faţa în jos. Atit colierul, cit şi fundul de vas erau · nearse. 
La ace.Joşi nivel, pe podeaua de fragmente ceramice s-a mai găsit o perlă 
şi jumătate, ca cele cfin colier, decît arse (fig. 2). Conţinutul acestei gropi, 
ne, referim in principal la oasel~ , umane, ca şi prezenţa altor oase umane 
în alte gropi (in gropile construcţiei cuptoare), atestă practicarea caniba
lismului legat de anumite practici rituole. 

De observat că scheletul de copil, cel mai mic dintre indivizi, cel puţin 
trei, ale căror oase s-au găsit in partea gropii nearse, a fost singurul schelet 
întreg şi aşezat rrtual. Descoperirea este de interpretat fie ca jertfă pentru 
colectivitate, fă-cută fn cadrul unor rltuale in care intră şi practicarea cani
balismului, sau copilul intreg .,hocker" ar fi reprezentat o formă de mormint, 
căruia i s-au adus alte jertfe. · 

Intre anii 1979-1985, săpăturile arheoloqice de la Ariuşd au fost con
sacrat~ cercetării unui more complex neolitic de chirpici ars, atins in' partea 
centrală a secţiunii lungi E-V de Szekely Zoltăn: iri anii 19n-1978, a fost 
lucrată partea de nord a ·complexului, descoperindu-se 11 cuptoare, consi
derate de olărie, cu o singură încăpere. Secţiunea EN a tăiat resturile con-
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strucţiei pe o lungime de 17 m. Descoperirea o fost prezentată intr-un raport 
despre ,,Cupto.are-le de ars oale. de la Ariuşd". 1 . 

SăpăturHe. actuale se desfăşoara la sud de secţiunea E-V, oa-re le-a 
tăiat, şi de cefe 11 cuptoare. Resturile acestei construcţii zac in pantă spre 
est, spre vest şi moi occ&ntuată spre sud: in parte pe o depunere Cef\-uşos
verzuie {probabil C.V.I.), in parte pe lutul galben, amenajat -ca te·rasfl, de 
unde depunerea (C.V.) a fost îndepărtată. In această regiune, sub dă-rîmă
turile. construcţiei, lutul este ars puternic ca -o vatră, pe o grosime de 5-20 
cm. Pe această podea arsă -se află o spinare, ca un zid de :lut ars p~ternic, 
gros de 40-50 cm şi inalt de 60 cm. Lipit·a~ ·acest "perete" median oi con
strucţiei, s.-au păstrat resturile a două bozine de lut cu marginea cvodrilo
bată (diam. aprox. 60-70 cm), la nivelul superior al acestui "perete~ de lut 
se află o vatră ovolă a- unui cuptor, f.ormată din 4 lipituri succesive; împre
jurul vetrei există o margine groasă care se înalţă şi care probabil forma 
cupola. la sud şi la vest de "peretele" median şi de vatră, se intinde o masă 
enormă de chirpici (des·făcută parţial înb:-o supraf-aţă de circa 80 m pătraţi), 
în core ou fost prins-e numeroase vase întregi şi fragmentare. rn partea 
vestică o con~trucţiei, în pantă spre sud, se află o _gordină de ·lut, î-n jurul 
căreia s-a găsit un strat de oase mărunte de animal, calcinate pu1ernic ; 
printre acestea erau coome cu ţeastă de la bovine şi ovi-ca'prine. 

Pe latura de ves.t s-a desfăcut o more suprafaţă (120 m2) în core .,com
plexul cuptoare" o fost cercetat pînă la pămîntul viu. fn această pofte s-au 
deosebit, chiar de la nivelul superior al masei de chirpici golur.i ovale, core 
corespundeau la bază unor gropi arse. fn imediata apropiere a acestor gropi 
s-au găsit numeroase vase sparte pe loc, prinse sub dărimotur:ile de chir
pici ars. Unele gropi ou fost pline cu bucati de. chirpici, iar altele cu cenu
şă, cărbune, lut galben neors, fragmente ceromice, cîte un vqs întreg, · oase 
de animal şi cîteva oase umane. 

· Au fost des~operite 6 g·ropi arse, din core s-au lucrat 3. Funcţia lor 
in cuprinsul complexului nu este încă clară (ng. 4). ln colţul de N-V ·al să
păturii şi in cîteva gropi s-au găsit moi multe bucăţi de plăci găurite, pro-
venind sigur de la cuptoare de ars oale. cu două încăperi. · 

Qupă rezultatele obţinute pînă acum, putem . considera c6 . ne ·af.lăm 
în prezenţa dărîmăturilpr upei construcţii de lemn şi lut, de proporţii şi de 
u11 caroc.ter neobişnuit,. necunoscut .incă la noi în aria culturii cu ceramică 
pictatQ. Sîntem siguri 'că sînt resturile unui:. complex de cuptoare cu o sin
gură încăpere (votrq şi cupolă) din care s~o4 găsit 12 ·pe latura de · nord, 
dar şi de. cuptoare cu 2 încăperi, sigur de ars oale, datorită prezenţei frag
mentelor de plăci găurite (fig. 3). Deocamdată putem face numai ipoteza 
unei construcţii - atelier de olărie, cu funcţii însă mult moi complexe legate 
de' colt şi · ritual~ - după cum reiultă din mărimea construcţJ~i. prezenţa 
gropilor arse, a vaselor întregi prinse sub_ chirpici şi a oas~lor colcinate. 

· · , Ce ro mica descoperită. la Ariuşd, în locuinţe, gropi. sau. strat de cul
tură se poate clasa în patru .categorii prinCipale; 
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1. . Ceramica comună; 

2. Ceramica pictată cu alb ; 

3. Ceramica pidată tricrom ; 

4. Ceramico cu impresiuni. 

In prima categori-e a ceramicei comune, intră vasele man, m prin
cipal două forme : vasul de provizii cu corpul oval şi gît cilindric; unele au 
2 sau 4 toarte; a doua formă este castronuf tronconic. Sţnt nedecorate sau 
acoperite cu barbotină în vărgi verticale sau oblice. 

- A doua categorie este ceromica Hnă,cenuşie-neogră pictată pozitiv 
cu alb, asociau:l cu coneh:..ri larg·i şi alveole. Incizia se întîlneşte rar cu rolul 
de a sublinia zonel-e pictate sau ~anelate. La această categorie se întîlneşte 
şi pictura cu roşu crud. Formele principale sînt: paharul cu variantele bine
cunoscute; capace mori canelote cu buton central. 

- A .treia categorie - oera"'ica pictată tricrom, se caractefizeoză, în 
principal, prii) motive meondr.ice re~ervate cu olb din fondul roşu şi mărgi
nite cu brun. Uneori benzile rezervattif· sint date cu roşu, alteori nu. Rar, se în
tîlnesc şi benzi sau panouri haŞurate cu brun sau roşu pe fond , qlb-gălbui, 
tehnică care s,e apropie .de stilul A-B. 

Se rezerva :·cu brun (- roşu închis) benzi înguste care se acopereau 
cu alb. fn codrul ceromicii pictată tricom, de tip A, menţionăm şi fragmen
tele Fedeleşeni. Ceromica roşie cu pictură tricromă are din p.d~u~ nivel de 
locuire un aspect dezvoltat, depUn format pe toată durata locuirii şi este 
categoria cea mai restrînsă (fig. 5). 

- Ceo de-o patra categorie ceramică este cea decorată cu impresiuni. 
Singura formă a aoestei grupe ceramice este botul sau castroneluL Sînt, în 
genere, de dimensiuni mici şi mijlocii. Au formă semiovală şi poartă ceva 
mai jos de buză 1-3 rînduri de impres-iuni, uneori organizate in căpriori. 
lmpresiunile folosite pentru decorarea acestor bolurl sint crestături lungi, 
în~uste ca o incizie, late - ovole, sau în spic, identice cu cele folosite în 
cu.itura Coţofeni. Jn afara decorului, cupele au urechiuşe şi proeminenţe 
midj~. pline. Sînt arse cenuşiu-castaniu - pătat: lustruite în interior şi în 
afară numai în jurul benzii şi a regiunii decorote : sub aceste suprafeţe sînt 
fin barbotinate sau grun_ioase. Formele vechi n-ou marginea articulată , doar 
o uşoară faţetare o buzei. Cele mai tîrzi~ au marginea articulată printr-o 
şănţuire exterioară sau îndoire a marginii, iar buza îngroşată sau cu feţe
tare Iotă şi oblică spre interior (fig. 6). 

Cele patru grupe ceramice se găsesc în toate nivelele de locuire 
Ariuşd, core se pot paralelizo cu etapa A o culturii Cucuteni. 

Prezenţa in ultimele nivele de locuire a unor elemente tîrzii, fie Pe
treşti , fie Fedeleşeni, ne fixează evoluţia culturii Ariuşd în raport cu ariile 
Petreşti şi <;ucuteni, între care se şi s ituează aria ei de răspîndire şi de dez-
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voltare. Sfîrşitul cu:lturii Ariuşd este fixat de prezenţa unui fragment de 
ceaşcă cu toarta pastilată, găsit în chirpiciul unei. mari locuinţe a ultimului 
nivel. Fragmentul de ceaşcă se încadrează -tipologie în nivelul Băile Her
culane C 2a. 

În afara celor semnalate, în aşezarea de .la Ariuşd s-au găsit un vas 
şi fragmente ceramice care depăşesc atit prin formă cît şi prin decor, etapa 
A - Cucuteni. Ne referim la vasul cu capac in care s-a găsH depozitul de 
perle de cupru şi dinţi de cerbi, ca şi la unele fragmente găsite în săpăturile 
recente. ' · 

Vasul depozitului (formă bitronconică cu gît scund, îngust, cilindric şi 
capac - coif suedez), ca şi decorul său {bvale cu cruci de Malta şi benzi 
haşurate) sînt caracteristice fazei A"B Corlăteni (elemente de strl · alfa). 

Din să-păturile mai n~i (1971-1975), provin f~agmente din form~ ase
mănătoare, decorate cu motive rotunde şi ogivale acoperite cu haşuri . şi 
reţea: 1 - pe fond alb pus cu brun şi haşuri cu roşu. Sînt găsite in depu
nerea cenuşoasă de pantă, care poate fi atribuită ultimelor nivele. Elemen
tele de caracter Cucuteni A-B le considerăm deocamdată, pătrunse. Ele nu 
se dezvoltă în cadrul culturii Ariuşd . Problema rămîne deschisă dacă aces:. 
tea s.înt'contemporane ultimului 'nivel sau ulterioare. •· 

'1 ; . • 

.. ... .. . 
'' 
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CONTRIBUTii PRIVIND RElATIILE INTRE CULTURA . . 
CUCUTENI SI· ARIUSD . . 

EUGEN COMŞA 

Printre numeroasele descoperiri arheologice care în ultimii ani au per
mis în mod considerabil cunoaşterea neol iticului în sud-estul Trans'i!vaniei 
sînt foarte importante cercetările făcute pentru lămurirea relaţiilor între 
cultura Cucuteni şi Ariuşd. 1 

Cultura Ariuşd, pînă la prima jumătate a secolului nostru a fost cu
noscută ca cea ma:i veche cultură neolitică din Transilvania de est. Noile 
cercetări efectuate în ultimele decade a1le secolului nostru în sud-estul Tran
silvaniei au doyedit că cultura ariuşdeană a fost precedată de culturile Criş, 
ceramicii lineare, Boian (faza Giuleşti) şi precucuteni (faza Zăneşti). 2 

După moartea lui Laszl6 Ferenc, care la începutul secolului nostru a 
executat săpăturile la aşezarea de la Ariuşd, cercetările au fost reluate după 
un interval de un sfert de secol în anul 1968 de către un colectiv compus 
d in prof. Ion Nestor (responsabil), E. Zaharia, Z. Szekely (membri). In afară 
de această aşezare, au mai fost cercetate şi alte aşezări d in această cul
tură, care au furnizat importante date referitoare la geneza şi dezvoltarea 
acestei culturi, care a dominat perioada neoliticului tîrziu în sud-estul Tran
silvaniei. 

ln aşezarea de la Ariuşd sînt foarte importante observaţiile făcute în 
ultimii ani, privind dezvoltarea acestei culturi şi descoperirea unui complex 
de cuptoare de ars oale în anul 1978, care a constat dintr-un cuptor central 
şi din două cuptoare laterale. Cuptorul central era de formă dreptunghiu
!a ră, neregulată, cuptorul lateral din partea stîngă a avut un schelet de 
nuiele, iar cel din partea dreaptă, a fost prevăzut cu un tub de reglare a 
temperaturii, avînd secţiunea pătrată. Ambele cuptoare au avut forma triun
ghiuloră. 

in afară de cuptoare, au ma~i fost găsite fragmente de vase caracte
ristice pentru faza finală a culturii C\Jcuteni A 3. Cerceţ()rile se continuă şi 
sperăm că, in viit,or, se va r~zolva prpbl·emq dezvoltării acestei c\Jituri. 
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In afară de ceFcetările făcute .la Ariuşd, sint importante şi cefeldfte 
descoperiri din ultimi-i ani in aşezările cu ceramică pictată, descoperite î-n 
Valea Oltului, dintre core unele au fost chiar necunoscute, ca aşezărite de 
La Leţ-Varheghiu, Doboşeni, Reci, Cernatul de Sus, Moocşo, Sînzieni, Pe
triceni şi Turio care prezintă o dezvoltare ulterioară fazei Cucuteni A 2. în 
aceste aşezări au fost constatate fazele A-B şi B, iar la leţ-Varheghiu, în 
faza Cucuteni B, au fost găsite şi fragmente de vase aparţinînd fazei Cucu
teni C, decorate la marginea vaselor cu şnur. 3 

Săpăturile făcute recent la Sînzieni şi Petriceni (jud. Covasna), au scos 
la iveală locuinţă cu vatră şi ceramica care sînt caracteristice pentru cultura 
Petreşti. În oforă de aceasta au mai fost găsite şi fragmente de vase care 
aparţin culturii Cucuteni A 3, de tip Fedeleşeni, Cucuteni A-B şi 8.4 În ceea 
ce priveşte legătura cu cultura Petreşti, un vas cu suport găsit într-o locuinţă 
în aşezarea care aparţine fazei tirzii a culturii Petreşti (faza 8), a fost găsit 
într-un complex ariuşdean dintr-o etapă de dezvo·ltare şi nu finală. Acest 
fapt arată că faza Petreşti B, cronologic nu se poate considera ca etapa 
finală şi a culturii Ariuşd .5 Se poate considera ca etapa finală perioada 
cînd pătrund în estul T ransilvoniei purtătorii culturii Ti sa, tirzii (descoperirile 
de la Reci şi Cristuru Secuiesc). 

În concluzie, putem constata că problema apariţiei culturii cu eera
mica pictată de la Ariuşd este departe de a fi rezolvată. Părerile emise pînă 
în prezent sînt numai ipoteze. Este însă un fapt cert că cultura Ariuşd a avut 
mai multe faze de dezvoltare şi prezintă o unitate cu cultura Cucuteni rele
vînd însă trăsăturile ei distinctive.6 

CONTRIBUTIONS SUR LES RELATIONS ENTRE lA 
CULTURE CUCUTENI ET LA CULTURE D'ARIUŞD 

Parmi les mombreuses decouvertes archeologiques qui ont permis, 
pendant ces dernieres annees d'elargir considerablement nes connaissances 
sur le neolithique au sud-ouest de ~a Transylvanie, sont tres :importantes les 
recherches effectues dans le but d'eclaircir le probleme concernant les re
lations entre la culture Cucuten·i et la culture d'Ariuşd. 1 

la culture d'Ariuşd jusqu'a la fin de la premiere moitie de notre siecle 
a reprezente la plus ancienne forme culturelle du neol'itique dans la Tran
sylvanie. les recherches nouvelles effectuees pendant les dernieres decades 
de. notre siecle dans la Transylvanie sud orientale ont eclair<;:i, que la eul
ture d'Ariuşd a ete precedee par la culture Criş, la culture de la ceramique 
lineaire, la cuolture Boion (de la phase Giuleşti) et la culture precucuteni (de 
la phase Zăneşti).2 

Apres la morte du prof. Laszl6 Ferenc qui au commencement de notre 
siecle a effectue les fouilles dans la station d'Ariuşd, les recherches ont ete 
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reprises apres un intervalle d'un quort de siecle e-n 1968 por le prof. J. 
Ne,tor. E. Zahario et Z. Szeke!y; en dehors de cette stotion etaient etudies 
J:»usteures . stotions de cette culture, qui ont fournise dates importontes sur 
la g~ese et le developpement de cette culture, qui o domine la periode 
neolithique tardive dans la Transylvanie sud-orientale. 

· Dans la station d'Ariuşd sont tres importontes les observations faites 
pendant ces dernieres onnees concernant le developpement de cette culture, 
et Ja decouverte des fours a cuire des vases. Au cours de fouilles effectuees 
en 1978 on trouvait une complexe des fours a cuire de vases, qui se com
posoit d'un four central et de deux folirs loteroles. 

le four central avait la forme d'une cerde irreguliere, le four lateral 
sur {a cote gauche avait une carcasse des branches et ce le droit. etait 
prevu avec un tube a section quodrangulaire, qui s_ertoit a regler la te~
peroture du four. T ous les deux fours aveaient la forme triangulaire. 

En dehors de cette decouverte on trouvait des frogments des vases 
caracteristiques pour la phase finale de la cultura Cucuteni A 3. On conti
nuera les fouillages et nous esperons que les fouilles futures apporteront 
une solution satisfaisante a ce probleme. 

En dehors des recherches faites a Ariuşd sont importantes les autres 
decouvertes, comme celles mises au jour par les fouilles effectuees dans 
ces dernieres annees dans les stations a ceramique peinte de la vallee de 
I'Oit, certa·ins inconnues, comme celles a Leţ-Varheghiu, Doboşeni, Reci, 
Cernatul de Sus, Moacşa, Sinzieni, Petriceni et Turia, qui attestent un de
veloppement ulterieur de la phase Cucuteni A 2. Dans ces stations on con
stante une phase de Cucuteni A-8 ou 8, a Leţ-Varheghiu la phase de Cu
cuteni 8 etait accompagnee par des fragments de vases Cucuteni C, de
cores sur le bord a la corde roulee.3 

les fouilles recentes efectuees a Sînzieni et Petriceni (dep. Covasna) 
ont mis a jour des huttes avec des foyers et ceramique, qui sont caracte
ristiques pour la civilization Petreşti. En dehors de cette decouverte on a 
trouvee des vases appartenants aux phases Cucuteni A3, type de Fedeleşen i , 
Cucuteni A-8 et 8.4 Dans les vallees des rivieres Olt et Tîrnava Mare a Reci 
et a Cristuru Secuiesc on decouvert des complexes d'habitations de forme 
rectangulaire dont le materiei cemmique est represente par les vases ty
piques pour la culture materieU,e de 8odr:ogkeresztur et Tiszapolgâr avec de 
fragments des vases peints caracteristiques pour la phase tord'ive de la 
Culture Cucuteni. Ce fait montre, que dans !'etape finale de la culture 
Ariuşd penetreront les detenteurs de la culture Hszapolgâr-Bodrogkereszt
ur dans la sud-ouest de la Transi·lvanie.s 

Sur l'apparition de la ctJiture Ariuşd en ce moment nous pouvons 
constater, que dans ce coin de cette region est represente par la ceramique 
pour la phase Cucuteni A 2 et au cours de son developpement sont ottestes 
les etapes Cucuteni A 3 type Fedeleşeni, Cucuteni A-B et B. 
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.. .. En ··ce q'ui . cohceii-n~ le l.ien ·avec 1'? culture PstreŞti, un . vase o ··'p·ied 

ch~ux: ' que appdrt_ienf a ' l'etap~ ţa.r.diy~ . de_ la ~ulture Petreşti; ttO:Jve dcHh''(În 
comple!x d'habitat'ions d'une phase ocmne (Moyerine) du· Clevelopp"m'e'iit de 
la culture Aduşd, mdntre, que .throncYiogfque Petreşti phds·e B n'eta]t pas la 
phase finale de la culture d'Ariuşd .5 On peut considerer l'etap~ ''fi hale le 
periode; quanâ les âetenteurs de .la tUih.i~ Tisidpolg6r-Bodtogkeresztur sont 
perietres ddns la Transylvanie sud-orientale. 

En resume, on peut constdter, que le probleme de l'apparition de la 
cerarriique peinte de la culture d'Ariuşd est encbre loin de sa n3Soll.iti6n. 
Toutes les hypotheses emis jusqu'au present ne sont que des suppositi6ns. 
li ~st de fait que la culture Arluşd a eu ses phas~s de developper'nent et 
presente une certaine uniformile mrec la culture Cucuteni, tout eri revefaiit 
des traits distinctifs niarques pour teffe culture.6 · · 
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PRECIZARI IN LEGATURA CU CORPUSUL AŞEZARILOR 
CULTURII ARIUŞD-CUCUTENI 

t2l 

A. LASZLO 

Cu ocazia împlinirii unui secol de la descoperirea, în 1884, a staţi uni i 

eponime a culturii Cucuteni au văzut lumina tiparului două importante 
cărţi. Prima, The Cucuteni-Tripolye C:ulture. A Study in Technology and the 
Origins of Complex Society, BAR International Series 217, Oxford, 1984, 221 
p., se datorează tinerei cercetătoare americane Unda Ellis, de la Univer
sitatea Harvard. Cea de-a doua, Aşezările culturii Cucuteni din România, 
laşi, 1985, 218 p., este opera arheologilor Dan Monah şi Ştefan Cucoş, bine 
cunoscuţi şi apreciaţi datorită exemplarelor lor cercetări, desfăşurate in 
cadrul Muze·ului de Istorie din Piatra Neamţ. Dacă in prima carte referi rile 
la descoperirile de tip Ariuşd sint doar sporadice, autorii celei de-a doua 
lucrări au acordat atenţia cuvenită şi ariei transilvănene a culturii studiate. 
Nucleul acestei importante cărţi, de mult aşteptată în literatura noastră de 
specialitate, îl constitu ie Corpus-ul descoperirilor, întocmit de Dan· Monah 
cu contribuţia lui Dragomir N. Popovici (p. 52-167), conţinînd datele prin
cipale referitoare la 1.151 aşezări, la care se mai adaugă şi cele cu nr. 1.152 
-1 373, cuprinse in Addenda (p. 168-177). Dorinţa autoril<or a fost de a re
aliza un studiu cit mai complet. "Intenţionam - se spune în Introducere -
să indicăm de fiecare dată poziţia aşezării (înaltă, medie, joasă), tipul de 
aşezare (deschisă, fortificată natural, artificial, grupată, răsfirată, sezonieră 
etc.), suprafaţa ocupată de urmele de locuire şi stadiul cercetărilor. Din ne
fericire, nu intotdeuna acest lucru a fost posibil" (p. 14. ln legătură cu pri n
cipiile care au stat la baza întocmirii Corpus-ului, vezi şi p. 52-53). 

Jn ce.le ce urmează vom incerca - în spiritul dorinţei autorilor - să 
acilucem unele completări şi corecţiuni in legătură cu aşezările de tip Ariuşd 
din sud-estul Transilvaniei, apeHnd la literatura de specialitate mai veche, 
astăzi mai puţin accesibi·lă şi nevalorificată în intregime de autori. Obser
vaţiile noastre vor urmări ordinea şi denumirile sub car~ aşezările au fost 
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induse în Corpus-ul la care ne referim. La urmă vom menţiona acele ase
ză ri de tip Ariuşd, cunoscute din literatură, care nu figurează în Corp~s. 
D,.J că nu_mele lc:calităţii este i~entic ~u cel al comunei de care aparţine, 
a.:esta dm urma nu se va ma1 menţ1ona . De asemenea, judeţul se preci
zează numai în cazul localităţilor aflate în afara judeţului Covasna. 

·:· 

ARACI, comuna Vîlcele 

Nr. 13, p. 54. Csl.ilak-Kare! = Coasta Deolului. Denumirea corectă în 
1. magh. Csulakkarej, Csulak-Karej sau Hegykarej. Aşezarea se află la apro
ximativ 3 km N de Ariuşd, la dreapta de drumul ce duce spre Araci, în faţa 
vărsării pîrîrului Retceş, pe un deal de formă arcuită, cu pante abrupte şi 
cu platoul orizontal. Aşezarea a fost descoperită cu ocazia săpăturilor de la 
Ariuşd din anul 1913. Cf. Jelentes SzNM, 1913. p. 13; L6szl6, 1914, p. 281, 
387. Schroller 1929, p. 334 o include în rîndul aşezărilor aparţinînd unei 
etape de tranziţie de la ceramica pictată de tip Ariuşd la cultura Schnecken
berg. 

Nr. 14, p. 54. Locul Păduros. Referindu-se la Lasil6 1914, p. 28i, :se 
afi rmă_ că în locul respectiv există o altă aŞeiare de tip Ariuşd, probabil din 
faza Cucuteni A. In rea litcite, la p. Citată F. Lasil6 scrie următoarele: "Dis
punem de date,· culese la faţa locului, indiCînd că în faia mai tirzie a pre
istotiei (si. n . .:- A.l::.), in jurul aşezării (de la Ariuşd-Tyiszk) •. într-uri cerc cu 
raza de 3 km au existat aşezări şi pe dealurile Vecer şi Osoka~ (de la 
Ariuşd), precum şi pe dealul Fasberc şi pe înălţimea . de deasypra locului 
numit Fi.izester, tie lîngă pîrîul Retkes, de la Araci". Locul Păduros "Cbres
punde probabil cu punctul Fâsberc, punct în care nu sînt semnalate însă 
descoperiri de tip Ariuşd. Roska 1942, p. 30, nr. 9, menţionează doar o sin
gură aşezare de tip Ariuşd de la Arac!, ca şi Comşa '1973, p. 55, fig. 3; nr. 
1 O. Astfel ; existenţa unei aşezări de tip Ariuşd la Araci-Locul ' Păduros , 
deocamdată riu se confirmă. 

ARIU$0, conl. Vîlcele 

Nr. 18, p. 55. Grădina de in. Aşezarea se află la 1,5 k:m N-E de Dealul 
Tyisik. Este menţionată Ici Laszl6 1911, p. 181, 232, nr. 11 (şi nu p. 181 şi 
urm.), precum $i la Lastl6 1914, p. 281; Roska 1942, p. 79; nr. 30. Schroller 
1929, p. 334 o incadreaza in a sa "etapa de tranziţie". 

Nr. 19, p. 55. Tyiszk·hegy. Se afirmă că în cursul şăpăturilor sisterriatic.e 
din ariii 1907-1913 şi 1925 a fost cercetată o suprafaţă de peste 315 rn2. 

In realitate, pînă în anul 1913 inclusiv, a fost săpată o suprcifa_ţă de 515 m2, 
corespunzind zonei locuinţelor i -4 (cf. L6sil6 1914, p. 291, 390 şi fig. 4). 
la aceasta se rnai adaugă suprafaţa de circci 220 m2, săpată în 1925, în 
zona locuinţelor 5-6, cercetate parţial, şi la sud de L 1-3 (ef. L6szl6 1978, 
p. 203-206 şi fig . 6; A L6sil6, Aluta, 1980 .. p. 13-18 şi fig . 1). Este necesar 



sC:dndre.i)ţ~~ şi_ datEiii~;;refe'ritoar~· IC:(sist~rriu·l d:e cipărâre.: Acesta con,stă dtn
h~un şanfsăpat in Tocul Ufgust, <:'!are leaga spre e·st Dealul Tyi.szk de platoul 
numit Tyisik de Sus. Potrivit observaţiilor făcute pe un profil natural, f0rtncn 
în urma unei surpări, acest şanţ avea o des.chidere de 18 m şi o adîncime 
maximă de 2,10 m. In partea de nord, ,aşezarea a; fe:sţ_qpărotă r:>rintr-un alt 
şanţ, mărginit de două valuri, înalte de 0,70-1'!.10 m, întărite Şi cu ţH:ilisade 
(cf:' L6szl6 1914,-p. 381 ~386; 415-417, fig. 3, 70, 72, · 76). Afirmaţia că F. 
L6szl6 ;,a identificat şase niveluri de locuire din faza Cucuteni A" esre numqi 
în parte corect6. El a deosebit, intr-ddevăr, şase depuneri alterna11ţe, de 
"terra mare" şi de chirpici ars, aparţinînd culturii cu ceramică pictată (~6szl6 
1914, p. 291-<381, 390..:..415), identificate la încept:Jt _tu trei, _ apoi cu patru · 
nive·luri de locuire (L6szl6 :1911, p. 186, 238; L6szl6 1924, p. 26). Mai trebuie 
·preCizat, pentru a evita unele confuzi,i, că aceste şase depuneri (,.cultura A'1) 

sînt suprapuse de un al şaptelea strat (,.cultura B") incadrat de F. L6szl6 
în "perioada de tranziţie de la epoca pietrei la epoca bronzului" (l6szl6 
1924, p. 2) 'şi atribuit ulterior culturii Schneckenberg (SchroHer 1929; p. 328-
330). Pentru istoricul cerCetărilor nu este, poate, lipsit de importanţă faptul 
că la săpături le din zilele de 26-27 septenibie 1908, ·a parţicipat _şi . Hube_rt 
Schmidt, cercetătorul aşezării de la Cucuteni (cf. Jelentes SzNM; 1?08-1909, 
p. 19) şi că lucrările· şantierului au fost vizitate, la 15 august 1925, şi de 
Vasile Pârvan (cf. l6szol6 1978, p. 42, 98; A. L6szl6, Cercetări istorice, 9-10, 
1978-1979, p. 639-644; idem, Aluta, 1980, p. 12). fn sfîrşit, bogata biblio
grafie referitoare la aşezarea. de la Ariuşd mai poate fi completată cu ur
mătoarele lucrări: F. L6szl6, Negyezer eves kultura emlekei Haromszek V,âr
megyeben (Mqnumentele . unei culturi de patru milenii in oomitatul Trei 
Scaune), Sf. Gheorghe, _1911, p. 27. ( · SzNep,, 1911, nr. 92-98); ic:J,em, 
Archaeologiai l:rtesito, 1914, p. 151-153; idem, SzNep, 1924, nr. 100; 1925, 
nr. 61; idem, Convorbiri literare, !1924, p. 874-877; l6szl6 1978; V.G. Childe, 
Emlekkonyv, SzNM, p. 338-350; M. Roska, ibidem, p. 264-269; idem, Az 
osregeszet kezikonyve (Tratat de arheologie preistorică), '11, Cluj, 1927, pas
sim: Schroller 1929; 1. Nestor, Studii şi Comunicări (Sf. Gh~6rgKe), 1973, 
p. 21-25; z. Szekely, ibidem, p. 37-43; A Niţu, ibidem, p. 57..:..124; A. laszl6, 
ibidem, p. 111-205. O bibliografie mai completă: Roska i942, p. 77-79, hr. 
30; J. Banner, 1. Jakabffy, 'A Kozep-Dunamedence regesteti bibliografidja, 1, 
Budapest, 1954, p. 195-196; E. Comşa, Bibliogrăfia neolitictilui de pe teri
toriul României, Bucureşti, 1, 1976, 11, 1971, 'passim. P.entru orientare, d. In
dicele tematic, 1, p. 157; ·11, ~ 116; L6szl6 1978, p. 208-212 (Apendice 2-3). 

AUGUSTIN, com. ,Ormeniş, jud. Braşov 

Nr. 33, p. 56. PunCt neprecizat. Cu trimitere la F. l6sil6, Jelentes 
SzNM, 1913, p. 15, ~e menţionează .,o aşeicire ariuşdeaiiă, dcitată probabil 
în faza Cucuteni A". În lucrarea Citată sîht menţionate îns6 doar piese de 
bronz, descoperite la Augustin, şi ajunse la Muieul din Sfintu Gheorghe dih 
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colecţia lui S. Simonffy; Rosko 1942, p. 29, nr. 5, menţionează deja de la 
Augustih şi descoperiri de tip Ariuşd. Ace.Qstă localitate e~te inclusă şi de 
Comşo 1973, p. · 55, fig. 3, nr. 36, in Hsta descope-ririlor de tip Ariuşd. 

BIXAD,. com. Malnaş 

Nr. 94, p. 62. Cetotea Şea = Vâpavâra. Aşezarea este semnalată deja 
în Jelentes SzNM, 1908-1909, p. 45. la loszl6 1911, p. 177, 227, nr. 1 nu 
este menţionat sondajul care ar fi fost efectuat ·în anul 1910. In ceea ce 
priveşte poziţia aşezării, ea se află la sud de Bixad, pe un promontoriu de 
andezit, care se inCJtlţă cu 45-50 m deasupra confluenţei pîrîului Rekettyes 
cu Oltul. Promontoriu!, inconjurat de pante abrupte, stîncoase, se leagă 
numai spre nord de prima terasă a Oltului. Aici se află un triplu şanţ de 
apărare, csdîncimeo max. fiind apreciată la cea. 10 m. "Numa·i pr:in săpături 
ar putea fi stabilit, dacă aceste şanţuri datează din epoca premyceniană 
(din epoca culturii Ariuşd} sau dacă sînt contemporane cu zidurile cetăţii 
(medievale}. Probabil, deja în epoca premyceniană a existat o şănţuire mai 
r.edusă, adincită de locuitorii din vremurile mai tirzii" (Loszl6 1911, p. 177. 
Cf. şi Lqszl6 1914, p. 386). 

BOD, jud. Braşov 

Nr. 117, p. 64. Movila Popii = Gorganul = Priesterhi.igel. Aşezarea se 
află pe o înlăţime izolată (martor de terasă, cu bază stîncoasă), purtind ş i 
denumirile de Hugel, Precligerberg, Gorgony, Csigodomb, Elesko (L6szl6 
1911, p. 183-184). Staţiunea este menţionată deja de Orb6n, VI, p. 441. 

BODOC 

Nr. 123, p. 65. Pădurea Mestecenilor = Nyirerdo (corect : Nyirerdo). La 
Schroller 1929, p. 334, citat pentru această aşezare, Bodoc este menţionat, 
fără precizarea punctului, în rîndul staţiun·ilor din a sa etapă de tranziţie. 
Roska 1942, p. 246, nr. 48, semnalează, într-adevăr, o aşezare de tip Ariuşd 
în punctul "Nylrerdo", precizînd, în acelaşi timp, că toporul de aramă cu 
braţele in cruce a fost descoperit în cetatea "Kincs6s•, aflată pe o înălţime 
păduroosă din imprejurimile localităţii (ibidem, p. 245). Primele informaţii 
cu privire la atestarea. unor staţiuni de tip Ariuşd la Bodoc le avem din anul 
1925: Este vorba de identificarea de către locuitorul lmre Bela din Zolt6n 
a două aşezări în iarna şi primăvara acestui an, studiate la faţa locului de 
F. Lăs.JI6 core a şi semnalat prompt aceste descoperiri in presă. Cf. SzNep, 
1925, nr. 61 (= l6szl6 1978, p. 187-188) şi interviul lui l. Simon in Brass6i 
Lapok, 1925, nr. 174. Nu putem stabili, cu care dintre ce·le trei aşezări, cu
prinse în Corpus (nr. 122-124), corespund aceste două staţiuJ1i. 
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BOROŞNEU MIC, corn. Boroşneu Mar:e 

Nr. 143, p. 67. Cetatea lui Borz = Măgura Rotundă. In bibliografia ci
ta tă (Lâszl6 1911, p. 182; 1924, p. 17) se menţionează doar toponimul .,Borz
vara" (Cetatea lui Borz sau, mai degrabă, Cetatea bursucului) şi nu se face 
nici o referire la denumirea de "Măgura Rotundă - Kerekdomb" (corect : 
Kerekdomb). De asemenea, se menţionează un şanţ de apărare şi nu şan

ţuri. Aşezarea este desemnată cu acelaşi toponim ( .. Borzvâra") şi la Schrol
ler 1929, p. 334; Roska 1942, p. 125, nr. 138. In legătură cu această aşezare 
se mai poate preciza că ea se află pe un promontoriu situat la vest de sat, 
în va lea pîrîului Kispatak, între două vir:oage (.,Szenegeto-ârok", .,Papszena
arka"), la o înălţime de 15-20 m deasupra nivelului apei . Lungimea pro
montoriului este de 60 m, iar lăţimea de 40 m. In locul unde acesta se leagă 
de restul terasei se află un şanţ de apărare a cărui adîncime a ~ost apre
ciată la 6-8 m (L6szl6 1911, p. 182, 232, nr. 16). Această fortificaţie este 
menţionată şi de Orbân, III, p. 164. În legătură cu cercetările efectuate in 
această aşezare vezi şi Jelentes SzNM, 1907, p. 19; 1908-1909, p. 44. 

CAT ALINA 

Nr. 197, p. 72. Punct neprecizat. In bibliografia citată (Roska 1942, 
p. 266, nr. 144) nu se semnalează "existenţa unei aşezări ariuşdene, pro
babil din faza "Cucuteni A". Roska menţionează doar descoperiri în parte 
analoage cu materialul provenit din stratul superior de la Ariuşd (aparţinînd 
culturii Schneckenberg)! Catalina nu este cuprinsă nici în lista descoperiri lo r 
de tip Ariuşd, întocmită de Comşa 1973, p. 55, fig. 3. 

CERNAT 

Nr. 205, p. 73. Dîmbul Bisericii = Templomdomb. Lâszl6 1911, p. 182, 
232, nr. 13 nu menţionează efectuarea unui sondaj în 1910. El precizează , 
în schimb, că un număr impresi,onant de descoperiri de tip Ar.iuşd, La Teme 
şi provincial-roman au ieşit la suprafaţă in anul 1901, cu ocazia unor lucrări 
de terasament core ou distrus in bună parte staţiunea. In legătură cu cer
cetările efectuate in această aşezare, vezi şi Jelentes SzNM, 1910-1911, p. 
62, 65, 79. 

DALNIC, corn. Moacşa 

Nr. 309, p. 85. Tanorok. Inainte de Roska 1942 (citat în Corpus), aşe
zarea este menţionată în Jelentes SzNM, 1913, p. 13, ca fiind descoperit~ 
cu ocazia unor cercetări geologice. 



-------------------------------

HĂLCHIU, jud. Braşov 

Nr. 496, p. 103. Eichrud<er. ·corect: ' Eichbrucken (cf. Roska 1942, p. 110, 
nr. 70). Contrar afirmaţiei din Corpus, aşezarea nu este menţionată !o 
Lâszl6 1911. 

. . . 
HĂRMAN, jud. Braşov 

Nr. 505, p. 104. Kosberg. Corect: Kasberg. Aşezarea este menţionată 
şi la L6sz16 1911, p. '184, 234; 1914, p. 281, 387, precizîndu-se că ea se află 
pe malul stîng al Oltului , pe o înălţime izolată (martor de terasă . cu bază 
stîncoasă). 

lliENI 

Nr. 571, p. 110. Dealul Izvorului = Forasdomb. Corect : Forr6sdomb. 
Cf. Jelentes SzNM, 1908-1909, p. 45; 1910-1911, p. 62, 79; Lâszl6 1914, p. 

281, 388. Doar la Lâszl6 1911, p. 180, 230, nr. 9 apare, datorită unei greşeli 
de tipar, Forrasdomb (corectată de mîna lui Lâszl6 pe exemplarul din po

sesia noastră). 

LEJ, com. Boroşneu Mare 

Nr. 589, p. 112. Dealul Cetăţii = Varhegy. Vârhegy (Varheghiu) este, 
de fapt, numele satului a_stăzi inexistent, contopit cu Leţ. Aşezarea de ti p 
Ariuşd se află pe un deal, situat lîngă fostul sat Vârhegy, între Boroşneu 
Mare şi Leţ (Lâszl6 1911, p. 183, 233, nr. 18). Roska 1942, p. 299, nr. 41, 
numeşte dealul "Vârdomb" (Dealul Cetăţii). Lâszl6 1911, p. 183, nr. 18 mai 
prec-izează că dealul, avînd o suprafaţă de 20 iugăre, se ridică brusc din 
lunea Rîului Negru, doar panta lui dinspre sat fiind mai domoală. lnălţi
mea sa absolută este de 550 m, iar cea relativă de circa 25 m. Cf. şi Jeien
tes SzNM, 1910-1911, p. 65, 79-80. 

LISNĂU, com. Ozun 

Nr. 603, p. 114. Dealul Jenejiek. Corect: Jenejek (-hegye). In Jelentes 
SzNM, 1912, p. 62 (citat în Corpus) aşezarea nu este menţionată. Conform 
datelo-r lui Lâszl6 1911, p. 182, 232, nr. 14, aşezarea se află la poalele Mun
ţilor Buzăului, pe o înălţime ce se ridică deasupra pîrîului Lisnău (afluent 
al Rîului Negru), sub dealurile Bukkps şi Csukjon. Vezi şi Je)fentes SzNM. 
1910-1911, p. 62. 
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MAL NAŞ 

De pe teritoriul comunei Malnaş sînt m~nţionate în Corpuş patru a9e-
1:ări (nr. 620-623), fără a ·Se preciza dacă ele Se află pe teritoriul localităţi:o r 
Malnas-Sat ori Malnas-Băi. 

~ ) , 
Nr. 620, p. 115. Culme nisipoasă = Fuvenyesteto. Staţiunea se află pe 

teritoriul localităţii Malnaş-Băi şi face parte din rîndul oşezărilor fortificate 
şi artificial. Dintre cele două şanţuri de apărare, presupuse, pe baza con
formaţiei terenului, încă la începutul secolului Laszl6 _1911, p. 177, 228, nr. 
2) a fost secţionat, cu ocazia recentelor săpături, doar cel interior, avînd 
deschiderea actuală de circa 7 m, iar adîncimea maximă de 1,60 m. Şanţu l 
taie singura cale de acces, dinspre NNV, unde promontoriu! pe care se află 
aşezarea se leagă de restul platoului - terasa inferioară a Oltului (A. Lasz-
16, Materiale, 14, 1980, p. 124). Bibliografia poate fi completată cu urmă
toarele lucrări: Jelentes SzNM, '1908-1909, p. 18, 44-45 (aici se menţionează 
printr~e altele, prezenţa lui Hubert Schm.idt la un mic sondaj efectuat la 18 
nov. 1909); 1910-1911, p. 62, 79, 81; 1913, p. 14; SchroHer 1929, p. 333-
336; Roska 1942, p. 170, nr. 137; VI. Dumitrescu şi colab., Hăbăşeşti. Mono
grafie arheologică, Bucureşti, 1954, p. 453. Materialele descoperite numai 
în parte au fost depuse la Muzeul Jude~ean Sfîntu Gheorghe, în parte aflîn
du-se în colecţia Seminarului de Arheologie al Universităţii din laşi. 

Nr. 621, p. 115. Colţul Mestea~ănul4i = Nyirsorlca (corect: Nyfrsorka). 
Referindu-se la Roska 1942, p. 170, nr. 137, se menţioneazq "o aşezare 
ariuşdeană, probabil din faza Cucuteni A". In locul citat sînt menţionate 
doar fragmente ceramice neornamentate, de tip neolitic, descoperite în 
punctul numit "Nyfrsorka", aflat între cîmpia Oltului şi drumul ce duce spre 
Hatod. Această staţiune ar putea să corespundă, totuşi, cu aşezarea de t ip 
Ariuşd, descoperită în 1925 la Malnaş-Băi, în dreptul intrării drumului ce 
vine dinspre Hatod (F. L6szl6, SzNep, 1925, nr. 61). 

MOACŞA 

Nr. 671, p. 120. Bobîlna. Referindu-se la Roska 1942, p. 245, nr. 47, se 
semnalează "o aşezare ari uşdeană, sondată în anii 1910-1911 de Fr. Lâszl6 
şi V. Csulak" (corect: Csutak). fn locyl citat, Roska s.e referă la fragmente 
ceramice corespunzătoare stratului superior de la Ariuşd (= cultwra Sch
neckenberg), descoperite în locurile numite ,.Kisvolgy" şi "B6bolna", din ho
tarul satului Pădureni (Sepsibeseny6) ! Aşezarea de la pun~:tul ,,B6bolna" 
a fost sondată de F. L6szl6 la 28.VII.1910. Cf. Jelentes SzNM, 1910-1911, 
p. 79. 

OLTENI, corn. Bodoc 

Nr. 727, p. 125. Cetat~ F~tii = Leanykavâr~ Lo g~scri~rea sumară din 
Corpus se p;qate a~ăuga c(] promQI"!toriul pe cqre se află aşe~~lreQ este le-
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gat numai spre NE de înălţimile învecinate printr-o limbă îngustă de pă
mînt. lnălţimea astfel izolată, bine apărată natural, ridicindu-ş~ cu cîrca 
50 m deasupra nivelului Oltului, are o suprafaţă trapezoidală cu diometrele 
de 55, respectiv 50 m. Cu ocazia sondajului efectuat la 6 oct. ·1910, sub 
humusul actual a fost observat un strat de chirpici interpus intre două de
puneri cu resturi menajere. Sondajul s-a efectuat pînă la adîncimea de 2,30 
m, adincime la care stratul de cultură Încă nu se termiriase. În ceea ce pri
veşte gf'10simea stratului de cultură; se apreciază că ace.astă aşezare este 
depăşită numai de staţiunea de la Ariuşd - Dealul Tyiszk (Lâszl6 1911, p. 
178, 229, nr. 5). Cf. şi Jelentes SzNM, 1908-1909, p. 43; 1910-1911, p. 79. 
L6szl6 1914, p. 386, include şi această staţiune în rîndul aşezărilor fortifi
cate cu şanţuri de apărare. Staţiunea este menţionată pentru prima dată 
de Orb6n, .nt, p. 58. Nu avem informaţii că după F. Laszl6 aşezarea ar f i 
fost sondată de J. Teutsch. 

Nr. 728, p. 125. în dosul cetăţii = Vârmege. Micul deal, de formă elip
tica, pe care se află aşezarea, se ridică cu circa 2 m faţă de terenul încon
jurător. Altitudinea sa absolută este de 569,2 m, iar cea faţă de apa Oltului, 
21 m. Aşezarea este mărginită spre est de albia Oltului, iar pe celelalte 
laturi de un şanţ de apărare oircular, lat de 6-8 m. Cu ocazia săpăturilor 
efectuate de F. Lâszl6 în 1908, a fost cercetată pînă Ja solul viu, atins în 
general la 1 m adîncime, o . suprafaţă de 31 x 14 m (434 m2). Cf. Jelentes 
SzNM, 1908-1909, p. 42-43; Lâszl6 1911, p. 177-178, 228-229, nr. 4 ş i 
pass.; Lâszl6 1914, p. 386. 

Nr. 729, p. 125. La Gy. Sântha. Mai exact: fostul teren al văduvei lui 
Gy. Santha . Aşezarea s·e află pe un promontoriu, lat de 60 m, avînd o înăl
ţime de cea. 15 m faţă de nivelul Oltului şi legat de restul terasei numai 
spre vest, loc În care se .observă urmele unui şanţ de apărare. Cf. Laszl6 
1911, p. 178, 229-230, nr. 6: 

RECI 

Nr. 871, p. 138. Comalău (corect: Comolău). Referindu-se la Roska 
1942, p. 136, nr. 235, de pe teritoriul fostului sat Comolău (acum înglobat 
în satul Reci) se menţionează "o aşezare ariuşdeană". In locul citat, Roska 
nu menţionează descoperiri de tip Ariuşd, ci doar "ceramică in parte eneo
l itică, în , parte identică cu cea a stratului superior de la Ariuşd" (aparţinind 
culturii Schneckenberg) ! Comolău figurează, totuşi, · fără .indica rea sursei, 
ş i in lista descoperirilor de tip Ariuşd, întocmită de E. Comşa (1973, p. 55, 
fig. 3, nr. 24). · 

Nr. 872, p. 138. Cimpia Turcilor = Torokretje. Mai corect ar fi : Ritu l 
(cîmpul) Turcului (sau al lui Torok, frecvent nume de familie). Aşezarea este 
menţionată deja în Jelentes SzNM, 1905, p. 10-11 (sondaj in ziua de 4 mai) ; 
1908- 1909, p. 45; 1910-1911, p. 62,78 (sondaj in ziua de 6 sept. 1910). 
Locul mai este numit şi ,,Templomdomb" - Dealul bis·ericii (ibidem). 
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Nr. 873, p. 139. Doboica (="Dobojka"). Dealul Dobojka, inolt..de 55 m, 
se ridică din cîmpia de pe malul drept al Rîului Negru, la nord de sat. Pe 
latura lui sudică se află biserica reforinată de Ici Reci. Aşezarea · de tip 
Ariuşd se află la sud de · biseriCă, pe terasa infe.i'ioară a Riului Negru, la o 
înălţime de circa 20 m faţă de nivelul apei. Stratul de cultură a putut fi 
urmărit pe o suprafaţă la~] de 90 m, întinsă de la malul înalt de de(lsupra 
cîmpului numit "Malomkert" (Grădina mori,i) spre vîrful dealului şi lungă de 
120 m, de la acelaşi mal pînă la limita vestică a Cimitirului vechi. Cf. L6szl6 
f911,p. 182.-183, 233, nr. 17. 

. Sîntem de părere că cele două puncte, nr. 872 şi 873, reprezintă 
ac;eea.şi aşezare, respectiv că "Torokretje" (care figurează, după cum am 
arătoţ, si sub denumirea de "Templomdomb") este o parte a dealului ,,Do
bojka" (pe care se află biserica reformată din Reci). Hotărîtor ni se pare în 
ac~astă. privinţă faptul că L6szl6 1911, menţionează o singură aşez(Jre de 
tip Ari.uşd de la Reci, aşezarea de pe dealul "Dobojka", precizînd că pri
mul sondaj a fost efectuat aici în anul 1905. Cf. Lâszl6 1911 , p. 182 şi nota 
2. în această notă se trimite la Jelentes SzNM, 1905, p. 10-11, unde se re
latează despre sondajul efectuat în locul numit "Torokretje" ! In concluzie, 
credem că aşezarea a fost localizată la început, în rapoartele anuale ale 
muzeului, în punctul "Tărokretje" (= "lemplomdomb"), iar în Laszl6 1911, 
pe dealul moi cuprinzător (probabil mai bin,~. cunos,cut) "Dobojka", ca în 
L6sz16 1924, p. 9 şi pass. să se revină, dinnou, la toponimul "Torokretje", 
indici.nd un spaţiu ma:i limitat şi fiind, deci, mai exact. 

· ... , Nr. 874, p. 139 .. Grădina bisericii . Ter,nplomkert. Acest toponim ar 
putea să se refere la aceeaşi aşezare, discutată mai su~. 

Concluziile noastre sint întărite şi de faptul că, prezentind aşezarea 
de la Sfîntu Gheorghe - "Gemv6ra", L6szl6 1911, p. 179, men·ţionează că 
de aici, în direcţia estică, poate fi văzută staţiunea aflată pe dealul bise
ricii de la Reci, dealul bis·ericii fiind invocat ca un punct de reper şi nu ca 
un toponim. 

SFINTU GHEORGHE 

Nr. 925, p. 144. Cetatea Cocoru!ui = Gem\J6ra. Aşezarea se află pe un 
promontoriu care se ridică cu 20--25 m deasupra apei pJrîului Debren şi este 
înconjurat spre S, V şi E de pante abrupte. Latura nordică este întărită cu 
\un şonţ de apărare, aflqt la 70 m de capătul sudic al aşezării. Cu ocazia 
săpături!or din anul 1901, traseul acestui şanţ a f,ost urmărit pe o distanţă 
de 22 m. Staţiunea a ·fost mult deranjată datorită îndelungatelor lucrări 
awicole. Cf. A SzNM l!rtesitoje, III, 1902,: p. 17..;.18; L6szl61911, p. 1'79, 230, 
nr. 8, f.ig ~ 2. ' . · 

9 - AlUTA XVII-XVHI 
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SINIONLUNCA (corect: Sîntionlunca), com Ozun 

Nr. 935, p. 145. Pîrîul Negru = Feketei.igy. localitatea este cuprinsă 
şi în lista descoperirilor de tip Ariuşd , întocmită de Comşa 1973; p. 55, fig . 
3, nr. 10. 

SINZIENI 

Nr. 936, p. 145. Pi~ră de şlefuit. Autorul Corpus-ului presupune că 
această aşezare "ar putea fi staţiunea amintită de Fr. laszl6 fără preciza
real toponimului". Jn bibliografia indicată (Laszl6 1924, p. 18, "nr. 1" -
corect: nota 1) aşezarea de la Sînzieni este însă menţi.onată in rindul sta
ţiunilor contemporane cu "cultura B" (= Schneckenberg) de ,fa Ariuşd ! De 
altfeL, în rapoartele anuale ale Muzeului din Sfîntu Gheorghe sînt menţio
nate în repetate rinduri recunooşterile şi sondajele efectuate la Sinzieni, 
în necropole de incineraţie de lîngă calea ferată, precum şi în aşezările 
din perioada de trecere de la neolitic la epoca bronzului (kobronzkor) aflate 
în locurile numite "Urakszer-16bja" şi ,.Tancospad". Cf. Jelentes SzNM, 1910 
-1911, p. 62, 79; 1913, p. 14; 1914, p. 14. 

ŞOIMENI, oom. suburb. Păuleni-Giuc, or. Miercurea Ciuc, jud. Harghita 

Nr. 998, p. 150. Punct neprecizat. Aşezarea este menţionată şi la Corn
şa 1973, p. 55, fig. 3, nr. 45. Identic cu aşezarea cercetată la Ciomortan (as
tăzi înglobat in comuna Păuleni~Ciuc) - .. Dealul Cetăţii" ? Cf. Z. Szekely, 
Materiale, 5, 1959, p. 238-240; idem, Studii şi Comunicări (Sflntu Gheorghe), 
1973, p. 37, 39. 

JUFALAU, com. Boroşneu Mare 

Nr. 1 074, p. 159. Punct neprecizat De venificat, dacă această aşezare 
nu corespunde cu cea de pe dealul aflat la confluenţa pirîurilor Covasna 
şi Papolc, sondată la 7 oct. 1910, staţiun·e a cărei vîrstă nu a fost precizată. 
Cf. Jelentes SzNM, 1910-1911, p. 62, 79. Ţufalău este inclus şi in lista des
coperirilor de tip Ariuşd , întocmită de Comşa 1973, p. 55, fig. 3, nr. 21. 

ZOLTAN, com. Ghidfalău 

Nr. 1 150, p. 167. Dealul Bisericii = Templedomb (corect: Templom
domb). Aşezarea se află la poal,ele Munţilor Bodocului, pe un bot de deal 
legat numai spre vest de înălţimile învecinate, zonă in care a fost săpat 
un şanţ de apărare. Urmele unor şanţuri inelare au fost observate şi pe la
tura de nord şi __ !lord-est a aşezării. Cf. l6szl6 1911, p. 179, 230, nr. 7; 1914, 
p. 386. Vezi ş i Jelentes SzNM, 1908-1909, p. 44; 1910-1911, p. 81 (sondaj, 
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.19 mai 1911). In publicaţiile moi vechi aşezarea este menţionată ca aflîn-
du-se pe teritoriul fostului sat l':tfalva, astăzi înglobat în Zoltan. · 

AŞEZARI NEINCLUSE IN CORPUS 

· 1. Aninoasa, corn. Reci. Aşezarea se află la circa 1 200 m distan.ţă, 
stînga de drumul ce duce de la Aninoasa spre Saciova, pe un bot de deal 
care se în·alţă cu 8-10 m deasupra confluenţei pirîurilor Saciova (Szacsva) 
ş i Kurta. Dealul, avînd o lăţime de circa 50 m, se leagă numai printr-o "lim
bă" îngustă de înălţimile înconjurătoare. Locul aşezării este numit de local
nici .. La şezut" ( .. 016hi.iles") şi se află pe terenul lui M. Denes. Cf. l6szl6 
1911, p. 182, 232, nr. 15. Vezi şi Jelentes SzNM, 1904, p. 8; 1908-1909, p. 
44. SchroHer 1929, p. 334, menţionează aşezarea în rindul descoperirilor din 
a sa ·etapă de tranziţie . Aşezarea figurează şi în lista lui Comşa 1973, p. 55, 
fig. 3, nr. 18. 

2-3. Ariuşd, corn. Vîlcele. Comşa '1973, p. 55, fig. 3, nr. 6-9, fără pre
cizări, menţionează de pe teritoriul satului patru aşezări, faţă de cele două, 
bine cunoscute, cuprinse şi în Corpus (nr. 18-19) şi discutate mai sus. De 
verificat! 

4. Boroşneu Mare. Schroller 1929, p. 334, menţionează o aşezare cu 
ceramică pictată de tip Ariuşd, situată pe 'Dealul Cetăţii (.,V6rhegy"). Roska 
1942, p. 186, nr. 12, menţionează de aioi, printre altele, fragmente de vase 
pictate, precum şi ceramică contemporană cu stratul superior de la Ariuşd. 
Aşezarea figurează şi în lista lui Comşa 1973, p. 55, fig. 3, nr. 20. 

5. Braşov. Punct neprecizat. Comşa 1973, p. 55, fig. 3, nr. 2. 

6. Caţa, jud. Braşov. Punct neprecizat. Comşa 1973, p. 55, fig . 3, nr. 
37. 

7. Ciomortan. Cf. supra, Şoimani, nr. 998. 

8. Feldioara, jud. Braşov. Comşa 1973, p. 55, fig. 3, nr. 11-12, men
ţionează două aşezări de tip Ariuşd la Feldioara. In studiul dedicat desco
peririlor de la Feldioara (ibidem, p. 45-54) se vorbeşte de o singură aşe
zare, cea aflată pe Dealul Cetăţii, cuprinsă şi in Corpus (nr. 416, p. 95). De 
verificat ! 

9. lmeni, corn. Catal·ina . Punct neprecizat. Comşa 1973, p. 55, fig. 3, 
nr. 25. 

10. Malnaş-Sat, corn. Molnaş. Aşezarea se află la 4 km ·sud de Mal
naş-Băi, între Molnaş-Sat şi Olteni, pe malul drept al Oltului, între şosea 
ş i marginea pădurii pe un mic deal i21olot, limitat de două vir.oage. Jelentes 
SzNM, 1908-1909, p. 45; l6szl6 1911, p. 1n, 228, nr. 3. 

11. Olteni, corn. Bodoc. Comşa 1973, p. 55, fig. 3, nr. 30-33, fără pre
cizări, menţionează de pe teritoriul sotului patru aşezări, faţă de cele trei, 
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cunoscute, cuprinse în .Corpus (nr. 727-::-_729) şi discutate mai sus. Cea de-a 
patra aşezare este oare identico cu staţil,.mea descrisă supra, lq nr. a· ·? De 
verificat ! · · 

12. Rişnov, jud. Braşov. Punct neprecizat Comşa, 1973, p. 55, fig. 3, 
nr. 1. 

·13. Rotbav, corn. Feldioara, jud. Braşov. Punct neprecizat Comşa 1973, 
p. 55, fig. 3, nr. 13. 

14. Sînzieni. in partea 'vestică a . satului, pe un·· promo.ritoriu numit 
Movilo de ·la Orb6 ("Orbai domb") a fost descoperită o . aş.ezare. de t ip 
Ariuşd, sondată în anul 1972. In stratul de cultură, gros de 0,90 m; alături 
de obişnuite ceramică de tip Ariuşd sînt semnalate şi fragmente de vase 
Cucuteni A, tip Fedeleşeni, precum şi altele, aparţinînd fazelor Cucutemi 
A-B şi B: Z.' Szekely, Studii şi Comunicări (Sf. Gheorghe), 1973, p. 38-41, 
fig . 1/5;2/1-5 . 

. 15. Turia. Pe teritoriul fostului sat Turia de Jos, pe terenul lui Csoboth 
Jânos, în apropierea pîrîului Turia, cu ocazia unor lucrări ·d~ terasament, a 
fost descoperită o aş·ezare de ·tip AriuŞd, care a fost în cea. nia·i mare pcrte 
distrusă. Jelentes SzNM, 1908-1909, p. 49; Lâszl6 1911, p. 181-182, 232, 
nr. 12. · 

16. Zoltan, corn, _Ghidfalău .. În primăvara anului 1925, locuitorul lmre 
Bela a descoperit pe teritoriul fostului saţ Etfalva o nouă aşezare de · ·tip 
Ari uşd care se adaugă la c.ea semnalată .sub nr. 1 150 din Corpus. F. Lâsz!6 
e efectuat personal o recunoaştere arhe<:>logkă la faţa locului. Cf. F. Lâ,sz t6, 
SzNep, 1925, nr. 61 (= Lâszl6 1978, p. 187-188) şi Brass6i lapok, 1925, nr. 
174 (interviu de L. Simon). · 

Lucrarea de faţă nu reprezintă un repertoriu al descoperiri lor de tio 
Ariuşd . In ea ne-am referit numai la descoperirile din Corpus-u·l cuprins in 
cartea lui D. Monah şi Şt. Cucoş, în legătură cu care am avut de făcut a nu
mite observaţii, incluzînd, de asemenea, cîteva descoperiri, omise de autori. 
Sperăm, totuşi, că p11ecizările şi completări le aduse cu piivire la localizare·a, 
poziţia, forma, întinde~ea, tipul, stratigrafia şi cercetarea aşezărilor vor con
tribui la o mai bună cunoaştere a locului descoperirilor din sud-estul Tran
silvaniei în ansamblul ·complexului Ariuşd-Cucuteni-Tripo.fie. ·· 
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Eugen Com.şa, Cîteva date despre aşezarea de tip Ariuşd de la 
Feldioara, Studii şi Comunicări (Sfîntu Gheorghe), 1973, p. 45-56. 

Emh!kkonyv ···a Szekely Nemzeti Muzeum 50 eves jubileumara, 
Sfîntu Gheorghe, 1929. 

Jelentes a Szekely Nemzeti Muzeum . . . evi ăllapotarol, Sfîntu 
Gheorghe. 

l6szl6 Fere.nc, Hăromszek vărmegyei praemykenaei jellegu telepek 
- Stations de l'epoque pre-mycenienne dans le comitat de Hărom
szek, Dolgozatok-Travaux, Cluj, 1911, p. 175-259. 

ldem, Âsatăsok az erosdi ostelepen - Fouilles ă la station pri
mitive de Erosd, ibidem, 1914, p . 279-417. 

ldem, Les types de vases peints d'Ariuşd (Erosd), Dada, 1, 1924 
{1927), p. 1-27. 

ldem, Taj es tudomany. Vălogatott irăsok (Scrieri alese), Bucureşti, 
Editura Kriterion, 1978, 246 p. (Ingrijire ştiinţifică, A. l6szl6), 

.. 
Orbcl-n Balăzs, A Szekelyfold leirasa tortenelmi, regeszeti, terme
sxetrajzi s nepismei szempontbol, III, Pest, 1869; VI, Budopest, 
1873. 

Rosko, Marton, Erdely regeszeti repertoriuma, 1, Oskor - The
saurus antiquitatum Transsilvanicarum, 1, Praehistoric:a, Cluj, 1942. 

Schroller, Hermonn, Die bemalte Keramik im Kom. Hăromszek 
- A hăromszeki festett keramika, Emlekkonyv SzNM, p. 327-337. 

Szekely Nep, ziar, Sfîntu Gheorghe. 
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PRECIZĂRI IN LEGATURA CV CORPUSUL AŞEZĂRILOR CULTURII 
ARIUŞD-CUCUTENI 

Rezumat 

Cu ocazia centenorului descoperiri1i, in 1884, a oşezaru eponime o cultu·rii Cucuteni 
a fost publicată cartea arheologilor Dan Monoh şi Ştefan Cucoş, Aşezările culturii Cucuteni 
din România, laşi, 1985, 218 p. Nucleu! cărţii il constituie Corpus-ul descoperirilor, Î·ntocmit 
de Da,n Mo.nah (cu contribuţia lui Dragomir N. Popovici), conţinînd date.le principale re
feritoare la 1 151 aşezări. fn prezenta lut:rare aducem unele completări şi corecţiuni cu pri
vire la denumirea, localizarea, poziţia, forma, întîndereo, tipul, stratigrofio şi istoricul cer
cetării următoarelor aşezări de tip Ariuşd din sud-estul Transilvaniei, cuprinse in Corpus-ul 
menţionat: nr. 13-14 (Aroci); 18-19 (Ariuşd); 33 (Augusti,n, jud. Braşov); 94 (Bixad); 117 
(Bod, jud. Braşov); 123 (Bodoc) 143; (Boroşneu Mic); 197 (Catalina); 205 (Cernat); 309 
(Dal.nic); 496 (Hălchiu, jud. Braşov); 505 (Hărman, jud. Braşov) ; 571 (llieni) ; 589 (Leţ); 

603 (Lisnău) ; 620-621 (Mal naş); 671 (Moacşa); 727-729 (Olteni); 871-874 (Reci); 925 (Sf. 
Gheorghe); 935 ~Sîntionlunca); 936 (Sînzieni); 998 (Şoimeni, jud. Harghita); 1 07..ţ (Ţufalău); 

1 150 (Zoltan). 

In ultima parte o lucrări>i sînt menţionate următoarele aşezări de tip Ariuşd, cu:nos
cute din literatura de specialitate, dar care nu figurează .în Corpus : A:ninoasa; Ariuşd; 
Boroşneu Mare; Braşov, jud. Braşov; Caţa, jud. Braşov; Ciomor.tan, jud. Harghita; Feldi
oaro, jud. Braşov; !meni; Mal naş-Sot; Olteni ; Rîşnov, jud. Braşov; Rotbav, jud. Braşov; 
Sînzieni; Turia; Zoltan. 

Judeţul este precizat numai in cazul localităţilor aflate în afara judeţului Covasna. 
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B:E.MERKUNGEN ZU EINEM CORPUS DER SIEDlUNGEN VOM WP 
ARIUŞD-·CUCUTENI 

Zusammenfassung 

135 

Anlăsslfch des hundertjăhrigen Jubilăums der Entdeckung der der Cucuteni-Kuitur 

eporl'irne;n Siedlung erschien die Arbei:t von Dan Monoh und Ştefan Cucoş, A~ezările culturii 
Cucuteni din România, Ju•nimea Verlag, laşi, 1985, 218i S. Den Kern de's Buches mocht der 
von Dan Monah (unter Mithilfe von Dragomir N. Popovici) zusammengestellte Corpus, der 

die wesenthichen Angoben zu 1 151 Siedlungen ous. Rumănien enthă lt e~nige E1rgamungen 
und Korrekturen bezuglich der Bezeichnu.ng, der Situiemng, der Lage, der Form, der Aus
dehnung, der Art, der Stratigraphie und der Forschung folgender sLidostsiebenbi.Jrgischen 
Siedlungen vom Typ Ariuşd aus dem oben erwăhnten Corpus: Nr. 13-14 (Araci), 18-19 
(Ariuşd), 33 (Augustin), 94 (Bixad), 117 (Bod), 123 (Bodoc). 143 (Boroşne'u Mic), 197 (Ca
t-alina), 205 (Cernot), 309 (Dolnic), 496 (Hălchiu), 505 (Hărman), 571 (llieni), 539 (Leţ), 603 

(Usnău), 620-621 (Molnaş). 671 (Moacşa}, 727-729 (Oiteni}, 871-74 (Reci), 925 (Sfîntu 
Gheorghe}, 935 (Sîntionlunca), 936 (Sînzieni), 998 (Şoimeni). 1 074 (Ţufalău). 1 150 (Zoltan). 

Am Ende der Arbeit werden folgende Siedlungen vom Ariuşd Typ erwi:ihnt, die ·in dem 
Corpus nicht aufgezahlt sind, obwohl sie -in der Fachliteratur beschrieben wurde-n: Aninoasa, 

Ariuşd, Boroşneu Mo.re, Braşov, Caţa, Ciomortan, Feldioara, !meni, Molnoş-Sat, Olteni, 
Rişnov, Rotbov, Sinzieni, Turia, Zoltan. 
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CATALOG SELECTIV AL IDOLILOR ANTROPOMORFI 
SI ZOOMORFI DIN NEOLITIC AFLA TI IN COLECTIA ' . . 

MUZEULUI JUDEŢEAN COVASNA 
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BARTOK BOTOND 

fn cursul companiilor de săpături arheologice întreprinse în aşezările 
ş i punctele neoLitice din judeţul . Covasna au ieşit la iveală, alături de un 
bogat material ceramic şi numeroase obiecte de plastică . antropomorfă ş i 
zoomorfă. Acestea în momentul descoperirii lor au constjtuit obiectul unor 
publ i caţii de specia!litate fiind descrise in cadrul unor lucrări de . mai mare 
a mploare sau în rapoarte preliminare de săpături arheologice, fără a face 
însă obiectul unor lucrări sau cataloage de sine stătătoare. Tocmai ca u r
mare a acestor stări de lucruri am considerat necesar întocmirea unui ca
ta log selectiv al plastidi antropomorfe şi zoomorfe din neolitic aflată în 
patrimoniul Muzeului Judeţean Covasna, Sfîntu Gheorghe. 

Ţinînd seama de starea fragmentară a marii majorităţi ci plasticii an
troponiorfe descoperite, în prezentul catalog am considerat necesar să pre
zentăm numai exemplarele întregi sau acelea care merită o atenţie deose
bită. De la bun început trebuie să precizăm că despre figurinele descope
rite, cu greu se poate afirma că locul în care au fost găsite, corespunde 
întru totul punctului în care au fost părăsite sau aruncate cu aproape patru 
mii de ani in urmă. Aceasta înseamn-ă că nu putem preciza în nici un fe l 
locul în care asemenea figurine erau păstrate :;.... ci numai locul de descope
ri re - în locuinţă, dacă , bineînţeles, cea mai mare parte dintre ele · erau 
simple amulete. lntrucît aproape toate exemplarele descoperite nu au nici 
un fel de orificii pentru suspendat, ipoteza amuletelor nu ·este prea vero
s i milă, cu atît mai mult cu ·cît felul în care sînt modelate picioarele ne arată 
că figurinele antropomorfe, puteau sta uneori in picioare pe un ·· loc pla t 
sau dimpotrivă erou înfipte. 

Deoarece majoritatea figurinelor antropomorfe sînt feminine .:.... o sin
gură excepţie de figu rină masculină în stare fragmentară - este clar că ele 
indică cultul unei divinităţi feminine, divinitatea - mamă prin excele.nţă : · 
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Figurinele de animale (plastica zoomorfă) modelate din lut sînt destul 
de numeroase, căci aproape nu există locuinţă, aşezare, punct, în special in 
cadrul neoliticului de tip Ariuşd, în care să nu fi fost găsite citeva, iar de 
multe ori s-au scos astfel de figurine zoomorfe şi din gropile din marginea 
locuinţelor. In genere aceste figurine ca şi cele antropomorfe sint lucrate 
din pastă obişnuită, bine frămîntată, dar nu au fost întotdeauna arse per
fect pînă la roşu . În toate cazurile figurinele înfăţişează patrupede, care ne 
permit să stabilim animalel-e domestice care erau crescute de comunitatea 
umană · neo,litică din · judeţul Covasna. 

CONSIDERAŢIUNI PRIVIND PLASTICA ANTROPOMORFA $1 
ZOOMORFĂ NEOLITICA DIN SUD-ESTUL TRANSILVANIEI 

(JUDEŢUL COVASNA) 

Plastica umană şi animală, împreună cu celelalte elemente cultice im
pune discutarea unor probleme în legătură cu latura magice-religioasă a 
comunităţii neolitioe. Căci, dacă unele din aceste realizări au pentru noi şi 
o valoare artistică, în cadrul orîndui'rii comunei primitive ele nu puteau fi 
privite dedt ca manifestări religioase. ,fntrucît majoritatea plasticii antropo
morfe este feminină, fără îndoială că ea reprezintă divinitatea feminină, 
mama-a-toate creatoare, comună întregii lumi a Mediteranei orientale şi 
Asiei Anterioare - în legătură directă cu cultul fecundităţii şi al naşterii 
vieţii. Desigur, faptul că în genere figurjnele ariuşdene s-au găsit în peri
metrul locuinţelor, indică şi un rol de permanentă ocrotire a vieţii oamenilor. 

Figurina masculină singulară şi cei d~iva phalloi ariuşdeni descope
riţi - a căror explicaţie, atît din punctul de vedere al originii formei, cît şi 
din punctul de vedere al rostului, trebuie căutate tot în Asia Anterioară -
indică şi introducerea în cult, şi deci, în credinţele religioase a elementu lui 
masculin, fenomen expHcabil numai în cazul în care situăm aceste comuni
tăţi primitive în stadiul de început al patriarhatului. 

ln privinţa plosticii zoomorfe, rolul magic al acesteia este indiscutabil. 
lncă din paleolitic, oamenii pictau şi chiar sculptau nenumărate animale 
sălbatice, 1n credinţa că, prin reprezentarea fiarei pe care doreau să o 
pr~ndă, capturarea şi uciderea acesteia era virtual împlinită .. In cursul neo
l'iticului, cînd omul a început domesticirea animalelor, fireşte că semnifica
ţia reprezentărilor plastice se schimbă - dar rostul lor magic se menţine: 
pentru sănătatea şi înmulţirea vite1or, a cornutelor mici şi a celorlalte ani
male domestice - reprezentarea lor în lut Ş'i diferite sacrificii simulate la 
care aceste reprezentări puteau sluji era socotită absolut necesară. Numă
rul mare al figurine,lor de animale din aşezările ariuşdene arată, poate, toc
mai numărul relativ mare al animalelor domestice care, prin ceremoniile 
(r,ligioase) magice, trebuiau ocrotite de toate duhurile rele şi ajutate să 
crească şi să s:e înmulţească. 
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CAPITOLUL 1. 

Idoli antropomorfi (plastică antropomorfă) 

1. Figurină antropomorfă (cultura Criş) 

Descriere: Figurină antropomorfă, cu corpul cilindric; la partea supe
rioară ·lăţită şi plată, este reprezentat capul cu ochii, nasul 
şi gura. Suprafaţo părţii lăţite şi plate este, de o parte ş i de 
alta a figurii, decorată cu linii şi puncte incizate. Capătul 
celălalt este rupt. 

· -Dimensiuni: L = 6 cm; G :_ 2,2 cm. 
loc de descoperire: leţ-Varheghiu, jude·ţul Covasna. 
Nr. inv.: 1 25 23 
Deţinător: Muzeul Judeţean Covasna 
Bibl~ograHe: Szekely Zoltan, Citeva figurine interesante din România, 

"Apulum" IX, Aiba Iulia, 1971, p. 129-130. 
Pl.l.; fig. 1. 

2. Figurină antropomorfă (cultura Criş) 

Descriere: Figurină antropomorfă cu corpu-l plat, careta partea supe-
rioară ii lipseşte; corpul se termină cu un capăt plat. 

Dimensiuni: l = 6,5 cm. 
Nr. inv.: 1 25 83 
loc de descoperire: Leţ-Varheghiu, judeţul Covasna 
Deţinător: Mu1eul Judeţean Covasna 
Bihliografie: Szekely Zoltan, Citeva figurine interesante din România, 

"Apulum" IX, Alba Iulia, 1971, p. 129-130. 
Pl. 1; fig. 2. 

3. Figurină antropomorfă (cultura Ariuşd) 

Descriere: Figurină ontropomorfă (fragmentară) cal"e reprezintă un băr
bat stînd pe un postament. Din corp s-a păstrat numai 
partea inferioară. 

Dimensiuni: l = 1 cm. 
loc de descoperire : Comuna Bodoc, satul Olteni, judeţul Covasna. 
Nr. inv.: ,8-4-1. 



Deţinător: Muzeul Judeţean Covasna 

Bibliografie: Szekely Zoltan, Citeva figurine interesante din România, 
.. Apulum" IX, 1971, Alba Iulia, p. 130-131. 

Pl. 1.; fig. 3. 

4. Figurină antr:opomorfă (cultura Ariuşd) 

Descriere: Figurină antropomorfă de peo · coadă de lingură; capătul 
cozii de lingură este în formă de triunghi şi înfăţişează par
tea superioară a corpului omenesc, cu braţele înălţate atin
gînd capul. Figurina redă o atitudine de invocare. 

· · Dimensiuni: L = 9 cm. 
l oc de descoperire: Comuna Vîkele, satul A~iuşd, judeţul Covasna. 
Nr. inv.: 16 535 

Deţinător: Muzeul Judeţean Covasna 
Bibliografie: Szekely Zoltân, Cîteva figurine interesante din România, 

,.Apulum" IX, Alba Iulia, 1971, p. 131. 
Pl. 1.; fig. 4. 

5. Figurină antropomorfă (cultura Ariuşd) 

Descriere: Pe o placă în formă de inimă, groasă de 0,4 cm, este aşezat 
un cap de om, avînd partea ·din spate foarte alungită, la ca
re se mai adaugă şi un coc. Fruntea, ca şi cutia craniană , 
sînt nedezvoltate în înălţime, linia nasului arcuindu-se uşor 
deasupra arcadelor ochilor. Ochii, nasul, gura sînt clar în
făţişate, prezintă un prognatism destul de vizibil. Privit din 
profil, capul aminteşte de craniile deformate. 

Dimensiuni: L = 3,5 cm. 
l oc de descoperire: municipiul Sfîntu Gheorghe, judeţul Covasna. 
Nr. i nv.: 286-902 
Deţinător: Muzeul Judeţean Covasna 

. eibliografie: Szekely Zolt6n, Citeva figurine interesante din România, 
,;Apulum" IX, Alba Iulia, 1971, p. 132. 

Pl. 1.; fig . 5. 

6. Figurină antropomorfă (cultura Ariuşd) 

.. ;Descriere: Figu liiriă antropomorfă, modelată destul de sumar din pastă 
arsă cenuşiu, capul s-a păstrat fragmentar, făcînd corp co
mun cu trunchiul, bărbia este put.ernic ascuţită . Capul nu 
prezintă vreo ind icaţie a ochilor sau a, gurii, ceea ce cores
punde datelor cunoscute pînă acum în legătură cu mgu:rinele 
fazei Cucuteni A. Din dreptul fe~i păstrate, prin două linii 
incizate semicircular, se disting aouă cioturi care constituie 



5 .14,1 

braţele. Trunchiul de la braţe spre şold.!Jri se îngroaşă·· uşor, 
picioarele se termină· printr-un virf comun sou labă comună, 
care are forma unui mic suport circular. Fesele s.înt proemi
nent reliefate, despărţite de o Unie incizată vertical, trunchiul 
figurinei fiind uşor îndinat înainte. 

Dimensit.mi: L = 8,~ c;m . 
. loc de. descoperire: .· Comuna Vîlcele, satul Ariuşd, judeţul Covasna. 
Nr. inv.: 18 079. 
Deţinător: Muzeul Judeţean Covasna 
B-ibliografie: Bart6k Botond, Contribuţii la ctu1oaştereo obiectelor din 

cupru şi ceramică, a plasticii ontropomorfe şi zoomorfe din 
aşezarea neolitică de la Ariuşd, "Aiutai•, 1982-1983, p. 28. 

Pl. IL; fig. 1. 

7. Figurină antropomorfă (cultura Ariuşd) 

Descriere: Figurină antropomorfă modelată sumar din pastă arsă· roş u, 
capul face corp comun cu trunchiul. Braţele sînt simple cio
turi uşor ieşite din umeri. Capul nu prezintă vreo indicaţie a 
ochilor sau a gurii :care încadreaiă figunind în' faza · Cucu
teni A. Existenţa picioarelor este pusă în . evidenţă printr-o 
linie continuă care împarte, d~ la abdorr~en în jos, figunina 
pe ambele feţe, inclusiv baza în două registre. Pe picioare 
şi tn regiunea abdomenului se întîlnesc lini.i incizate orizon
tal, iar fesele sint indicat~ prin două proeminef!te în formă 
de boabe. · 

Dimensiuni: L = 8,7 cm. 
loc de desc:;operire: Comuna Vîlcele, satul Ariuşd, judeţul Covasna . 

Nr. inv.: 18 080. 
Detinător: Muzeul Judetean Covasna 

1 1 . • 

Bibliografie: Bart6k Botond, Contribuţii la cunoaşterea. obiectelor din 
cupru şi ceramică, a plasticii cmtropomorfe şi zoomorfe din 
aşezarea neo!itică de la Ariuşd, "Aiuta", 1982-1983, p. 28. 

Pl. 11.; fig. 2. 

8. Figurină antropomorfă (cultura Ariuşd) 

Descriere: Figurină antropomorfă, modelată destul de, sumar, din pastc1 
arsă cenuşiu, partea inferi oară lipseşte. Braţele sînt simple 
ciotur,i, uşor i eşite din umeri. Capul preZJintă urme ale ochilor 
şi nasului . 

. Dimensiuni; 8,7 cm. 
Loc de descoperire: Comuna Vi lce·le, satul Ariuşd, judeţul Covasna. 

Nr. inv. : 16 536. 
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Deţinător: Muzeul Judeţean Covasna 
Bibliografie: inedtt. 
Pl. III. ; fig. 1. 

6 

9. Figurină antropomorfă (cultura Ariuşd) 

Descriere: Figurină antropomorfă, modelată destul de sumar! din pastă 
arsă spre roşu. Capul prezintă urme ale ochilor şi a nasului. 
Braţele sînt în pozi~ie de invocare, pe trunchi prin boabe sînt 
reliefaţi sîn ii şi ombilicul. Picioarele, ca şi fesele proeminente 
sînt delimitate printr-o Hnie incizato vertical din dreptul ab
domenului. 

Dimensiuni: 11,5 cm. 
Loc de descoperire: Comuna Vîlcele, satul Ariuşd , judeţul Covasna. 
Nr. inv.: 3 624. 
Deţinător: Muzeul Judeţean Covasna 
Bibliografie: inedit. 

. Pl. III.; ~ig. 2. 

10. Figurină antropomorfă (cultura Ariuşd) 

Descriere: Figurină antropomorfă modelată din pastă obişnuită, capul 
prezintă urme ale feţei şi nasului. Din trunchi se desprind 
două cioturi ce reprezintă braţele. Prin trei boabe sint re
prezentaţi sînii şi ombilicul, iar picioarele se termină într-o 
labă comună. Fesele sint proeminent reprezentate şi despăr-
ţite de o linie incizată vertica l. -

Dimensiuni: L • 15,5 cm. 
Loc de descoperire: Comuna Vîlcele, satUtl Ariuşd, judeţul Covasna. 
Nr. inv.: 17 009. 
Deţinător: Muzeul Judeţean Covasna 
Bibliografie: inedit. 
Pl. Hl.; fig. 3. 

11. Figurină antropomorfă (cultura Ariuşd) 

Descriere : Figurină antropomorfă modelată destu l de sumar din pastă 
obişnuită. Capul şi partea inferioară nu s-au păstrat. De la 
nivelul umerilor sint reprezentate braţele în poziţie orizon
tală . S-a păstrat doar un braţ şi acela fragmentar. Prin două 
boabe sint reprezentaţi sîni i. 

Dimensiuni: L = 6,5 cm. 
loc de descoperire: Comuna Vîlcele, satul Ariuşd, judeţul Covasna. 
Nr. inv.: 16545. 
Deţinător: Muzeul Judeţean Covasna 
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Bibliografie : inedit. 
Pl. III.; fig. 4. 

.. _, 
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12. Figurină antropomorfă (cultura Ariuşd) 

Descriere: Figurină antropomorfă inodelată destul de sumar din pastă 
obişnuită arsă spre roşu. Lipsesc capul şi picioarele. De la 
nivelul umerilor ies două braţe sc:urte în poziţie orizontală . 
Bazinul este uşor ingroşat, iar resele sint proeminent repre
zentate şi despărţite de o linie incizată vertical. 

Dimensiuni: l = 4,5 cm. 
loc de descoperire : Comuna Vîlcele, satul Ariuşd, judeţul Covasna. 
Nr. inv. : 16 535. 
Deţinător: Muzeul Judeţean Covasna 
Bibliografie: inedit. 
Pl. III.; fig. 5. 

13. Figurină antropomorfă (cultura A11iuşd). 

Descriere: Figurină antropomorfă, modelată destul de- sumar din pastă 
obişnuită. Capul şi trunchiul îi lipsesc; picioarele se termină 
într-o :labă comună circulară . Pe partea posterioară, fesele 
sînt proeminent reprezentate, iar picioarele delimitate de o 
linie incizată vertical. 

D1mensiuni: l = 3,2 cm. 
loc de descoperire: Comuna Vîlcele, satul Ari uşd, judeţu l Covasna. 
Nr. inv.: 16 540. 
Deţinător: Muzeul Judeţean Covasna 
Bibliografie : inedit. 
Pl. III.; fig. 6. 
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CAPITOLUL 11: 

Idoli .zoomorfi (plastică zoomorfă) 

1. Figurină zoomorfă (cultura Ariuşd) 

Descriere: Figurină zoomorfă, modelată destul de sumar, reprezentînd, 
probabil, o ovină. Capul îi lipseşte. Coada este reprezentată 
printr-o simplă prelungire ţuguiată a spinării. P·ic.ioarele sînt 
simple cioturi troncoriice, aproa'pe ascuţite, iar spinarea este 
decorată pe toată suprafaţa prin şirur.i de găurele ce suge
rează, probabil, lîna animalului . 

Dimensiuni: L = 7,2 cm; h = 4,3 cm. ~ 

. Loc de descoperire~ Comuna Vîlcele, satul Ariuşd, judeţul Covasna. 

Nr. inv.: 16 534. 
·· · ·Deţinător: Muzeul Judeţean Covasna 

Bibriografie: · inedit. 
Pl. IV.; fig. 1. 

2. figurină zoomorfă (cultura Ariuşq) 

Descriere: Figurină zoomorfă, mode lată di n pastă o-bişnuită, arsă spre 
roşu, repiezentînd. probabil, un porc sau un ciine, întrucît 
nu prezintă urme de coarne. Capul prezintă un bot scurt şi 
ascuţit, precum ş i două urechi destul de proeminente. Coada 
şi picioarele îi lipsesc. 

Dimensiuni: L = 6,5 cm. 
Loc de descoperire: Comuna Vilce!e, satul Ariuşd, j udeţul Covc::sna. 
Nr. inv. : 16 548. 
Deţinător: Muzeul Judeţean Covasna 
Bibliografie: inedit. 
Pl. IV.; fig . 2. 

3. F.igurină zoomorfă (cultura Ariuşd) 

Descriere: Figurină zoomorfă, modeiată destul de sumar din pastel 
obişnuită, arsă spre roşu, reprezentînd o ovină. Capul pre
zintă un bot alungit şi ascuţit, fiind de formă triunghiulară. 
Coarnele sint o prelungire a capului, păstrate fragmentar ; 
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picioarele sînt tronconice, destul de lungi şi ascuţite. Coada 
ca o prelungire a spinării s·a păstrat fragmentar. 

Dimensiuni: L = 6,3 cm; h = 5,2 cm. 
Loc de descoperire: Comuna Vîlcele, satul Ariuşd, judeţul Cova·sna. 

Nr. inv.: 16 573. 
Deţinător: Muzeul Judeţean Covasna 
Bibliografie: inedit. 
Pl. IV.; fig. 3. 

4. Figurină zoomorfă (cultura Ariuşd) 

Descriere: Figurină zoomorfă, modelată sumar din pastă obişnuită, 
arsă roşu, reprezentînd o ov;ină. Capul prezintă un bot alun
git, iar coarne.le ti lipsesc. Coada în prelungirea spinării este 
ţuguiată şi cu vîrful ascuţit. Picioarele sint tronconke, destul 
de lungi şi ascuţite. 

Dimensiuni: L = 5,3 cm; h = 3,5 cm. 
Loc de descoperire: Comuna Vîlcele, satu·l Ariuşd, judeţul Covasna. 
Nr. inv. : 16 537. 
Deţinător: Muzeul Judeţean Covasna. 
Bibliografie: inedit. 
Pl. IV.; fig. 4. 

5. Figurină zoomorfă (cultura Ariuşd) 
Descriere: Figurină zoomorfă, modelată din pastă obişnuită , arsă spre 

roşu, reprezentînd o bovină . Capul este de formă triunghiu
lară, botul masiv, iar coarne·le sînt mari şi tronconice. Spre 
registrul superior al capului, lateral, două găuri perforate 
care indică ochii. Corpul şi picioarele îi lipsesc. 

Dimensiuni: L = 4,1 .cm. 
Loc de descoperire : Comuna Vîlcele, satul Ariuşd, judeţu l Covasna. 
Nr. inv.: 3 399. 
Deţinător : Muzeul Judeţean Covasna. 
Bibliografie : inedit. 
Pl. IV.; fig. 5. 

6. Figurină zoomorfă (cultura Ariuşd) 

Descriere : Figurină zoomorfă, mode lată sumar din pastă obişnuită ş i 
arsă spre roşu, reprezentînd o bov;ină . Capul este de formă 
triunghiulară, botul reprezentat masiv, iar coarnele sînt tron
conice. Vîrful batului este perforat orizontal dintr-o parte în 
cealaltă , sugerînd nările animalului. Picioarele sînt scurte şi 
tronconice, iar coada este o prelungire ţugu iată a spinării. 

1n - ALUTA XVI I·-XVIII 



1.46 1_0 

Dimensiuni: L = 8,1 cm; h = 5 cm. 
loc de descoperire: Comuna Vîlcele, satul Ariuşd, juc;!eţul Covasna. 

Nr. inv.: 16 343. 
Deţinător: -Muzeul Judeţean Covasna. 
Bibliografie: inedit. 
Pl. IV.; fig . 6. 

7. Figunină zoomorfă (cultura Ariuşd) 

" 

Descriere: Figurină zoomorfă, modelată sumar din pastă ob işnuită, arsă 
cenuşiu, reprezentînd o bovină. Capul este de formă t riun
ghiulară, fără a prezenta urmele ochilor sau a nărilor; coar
nele se prezintă fragmentar. Coada ·este .6 prelungire ţugu
iată a spinării reprezentată masiv, picioarele sînt scurte şi 
butucănoase. 

Dimensiuni: L = 8,5 cm; h = 4,4 cm. ·. · 
Loc de descoperire: Comuna Bodoc, satul Olten i, judeţu l Covasna . 
Nr. inv.: 2 801. 
Deţinător : Muzeul Judeţean Covasna. 
Bibliografie: inedit. 
Pl. IV.; fig . 7. 

8. Figurină zoomorfă (cultura Ariuşd) 

Descriere : Figurină zoomorfă, modelată sumar, din pastă obişnuită şi 
arsă roşu, reprezentind o bovină. Capul este de formă t riun
ghiulară, virful batului şi coarnele îi lipsesc. Picioarele sînt 
păstrate fragmentar, ca de altfel şi coada. 

Dimensiuni: l = 7,6 cm. 
Loc de descoperire: Comuna Vîlcele, satul Ariuşd, judeţu l Covasna. 
Nr. inv.: 16 546. 
Deţinător: Muzeul Judeţean Covasna. 
Bibli·ografie: inedit. 
Pl. IV.; fig. 8. 
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CONSIDERAŢIUNI fiNALE .. · 

Fără să epu1zam întregul .fond al Hgurineior umane şi an.imaie aflate 

în colecţia Muzeului Judeţean Covasna, prezentul catalog constituie, deşi 
numai pentru perioada neoliticului, un prim instrument de lucru care va 

trebui supus unor continue completări. 

In elaborarea catalogului s-a avut în vedere surpr·inderea evoluţiei 

acestui gen de exprimare artistică a olarilor neolitici pentru aproape toate 
culturile materiale pe care le-a cunoscut neoliticul .,covăsnean", punîndu-se 
un accent aparte p~ produsele .,gîndiri·i" artistice a!.e purtătorilor culturii 
eera micii pictate d~ lcf' J\riuşd, produse ce se încadrează din punct de ve
dere cronologi~ pentru<fazg de sfîrşit Cucuteni A. 

. ~-. 

KIVONAT 

A szerzo a Covasna Megyei MtJZeum gyujtemenyeiben talalhat6 neh<iny jellegz.etes 

neolitikumi agyagszobrocskat es annak kotakigusat mutatja be. 

ABSTRACT 

The author presents some typical clay-,idols and their cathalogues from Neolitics, 

whics belongs to the collection of the Covasna Regional M1..1seum, Sfîntu Gheorghe. 
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Planşa IV. 





CONSIDERAŢII PRIVIND DEZVOLTAREA CULTURII 
WIETENBERG iN SUD-ESTUL TRANSILVANIEI 

Sll':KELV ZOI..iAN 

Cultura Wietenberg, ca re în perioada mijlocie a epocii bronzului a fost 
cultura dominantă în TransHvania, a format obi,ectul cercetării a mai multor 
arheologi din ţară şi din străinătate. 1 Tn urma săpăturilor de amploare exe-

cutate în ultimii ani în diferite regiuni ale Transilvaniei, precum şi prin pu

blicarea mai multor materiale provenite din vechile cercetări şi descoperiri 

răzleţe,2 s-au îmbogăţit muh cunoştinţele noastre referitoare la dezvoltarea 

acestei culturi. Cu toate acestea, au mai rămas încă multe probleme ne

l ămurite privind geneza şi dezvoltarea ei. 

Cercetările făcute în sud-estul Transilvaniei au adus şi ele unele con
tribuţii la clarificarea problemei dezvoltării culturilor din epoca bronzului, 
atestate în această regiune, printre care şi cultura Wietenberg. fn următoa
rele rînduri prezentăm unele rezultate ale cercetătorilor întreprinse de către 
Muzeul Judeţean Covasna în colaborare cu Muzeul Orăşenesc din Cristurul 
Secuiesc în văile rîurilor Tîrnava Mare şi Olt. 

Aşezările culturi,i Wietenberg au fost descoperite în peşteri, pe tera
sele rîurilor şi pîraielor, precum şi pe platoul munţilor. Ele sînt deschise sau 
întărite cu şanţ şi val. S-au construit şi cetăţi. 

In această regiune, deocamdată, singura aşezare a culturii Wieten
berg în peşteră este atestată în hotarul comuneni Virghiş, in peştera Alma
şulu i.3 Săpături sistematice nu au fost făcute, ci numai cercetări de supra
faţă.: Pe baza materialului ceramic cunoscut, aşezarea aparţine unei etape 
evoluate de dezvoltare, fapt atestat de un vas descoperit in peşteră. Vasul 
are git. cilindric, pîntec bombat şi fund lat şi pe git patru urechiuşe. Pe buză 
şi pe umăr este decorat cu triunghiuri incizate, ,jar pe corp cu benzi spira-
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lice, executate din linii incizate. În jurul fundului se găseşte tot un şir de 
triunghi uri incizate. Vasul este înalt de 26 cm, diametru l maxim 15 cm (fig. 
2/1). Acest tip de vas s-a găsit şi în aşezarea de la Derşida, în ultimele 
două niveluri, şi corespunde unei faze dezvoltate.4 

Aşezările situate pe terasele apeior curgătoare, în majoritate sînt cu
noscute din descoperiri răzleţe; de aceea ele nu furniz.ează date suficiente 
pentru încadrarea lor cronologică. În valea cursului superior al Oltului, pe 
teritoriul judeţului Harghita, în urma recentelor cercetări, au fost identifi
cate aşezări noi ca cea de la Casinul Nou,5 Ciucsîng.eorgiu,6 Cozmeni,7 Plă
ieşii de Jos,B Sînmărtin,9 Sînsimion, 10 şi Sîntimbru,11 pe teritoriul judeţului 
Covasna, la Sfîntu Gheorghe,12 la Baraolt în două puncte, la nisipăria 13 ş i 
între Baraolt şi Biborţeni pe terasa pîrîului Dong6, 14 'in valea Tîrnavei Mari 
la Simon eşti, 15 Fii iaşi, 16 şi El·iseni. 17 

Pe platouri înalte sînt aşezări la Porumbenii Mici 18 şi la Odorheiu 
Secuiesc.19 

Cetăţi pe promontoriu! munţilor atribuite purtătorilor culturii Wieten
berg au fost depistate la T uria,2° la Lemn ia şi în va lea pîrîului Ca sin 21 (jud. 
Covasna). 

Dintre aşezări le situate pe terase, mai bine cunoscute sînt cel~ în care 
au fost făcute sondaje, în valea Tîrnovei Mari, la Eliseni şi Filiaş . In valea 
Oltului aşezarea de la Miercurea Ciuc, pe locul denumit Şuta 22, la Sfîn!u 
Gheorghe aşezări le din punctele Piscul Cocorilor 23 şi la Bedehâza.24 In 
aceste aşezări sondate nu s-au. putut face observaţii stratigrafice. Pe baza 
caracterelor tipologice ale materialelor ceramice s-au putut depista mai 
multe faze existente în dezvoltarea culturii Wietenberg. Dintre acestea cele 
ma i importante observaţii au fost făcute în aşezările de la Eliseni, Simioneşti 
şi Nicoleni (jud. Harghita) care au furnizat date privind faza de început şi 
cea de sfîrşit a·le culturii Wietenberg. 

1. ELISENI 

Aşezarea se află la nord-vest de comună, pe un mic platou înconjurat 
de pîraiele Şomoş şi Szenâsvolgy. Peste aşezarea Wietenberg, s-au supra
pus aşezări din ·epoca La Tene dacică şi din epoca prefeudală, sec. VII-VIII 
e.n.25 Tn anul 1970, aşezarea a fost secţionată de 5 şa'nţuri de diferite di
mensiuni, în direcţia est-vest, stabilindu-se următoarea stratigraHe. Sub hu
musul gros de 20 cm era un strat de cultură brun închis, gros de 25-30 cm, 
urmat de lut galben. La adîncimea de 50-60 cm, în şanţuri le 1,· m. V au fost 
găsite resturi de Jocuire, care au aparţinut epocii bronzului, culturii Wie
tenberg. In şanţul 1 a fost descoperit un bordei adîncit în pămînt, de formă 
pătrată cu dimensiuni de 2 x 2 m. fn colţul nord-vestic al bordeiului a exis
tat o vatră ovală, cu suprafaţa făţuită. Jn borde.i, mai ales in jurul vetrei au 
fost găsite multe fragmente de vase. In mijlocul bordeiului se afla o groapă 
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în formă de sac, adîncă de 1 m şi ·lată de 1,40 cm şi umplută cu cenuşă şi 
bucăţi de chirpici (fig. 1). Inventarul bordeiului a constat din fragmente de 
diferite tipuri de vase, cu şi fără ornamente. 

Materialul ceramic a fost fragmentar, întregindu-se numai două vase. 
Primul este o ceaşcă cu toarta în bandă din pastă grosolană cu pietricele, 
arsă brun Închis (Pl. III. 1.). Celălalt este o strachină din pastă fină cu pe
retele arcuit, partea de sus fiind ornamentată cu şiruri de cerculeţe alternate 
cu benzi înguste haşurate în reţea (Pl. Hil. 2, IV. 1.). Restul ceramicii găsite 
în bordei se poate împărţi în două grupe: a) vase lucrate din pastă groso
lană şi b) vase din pastă fină. Vasele lucrate din pastă grosolană aparţin 
la trei tipuri de forme; de oală, castron şi ceaşcă . Oalele au două variante. 
Prima este În formă de sac cu gura largă şi cu pereţii bombaţi, avînd pe 
margine decor de alveole, sub care, uneori, se află şi un brîu alveolat (Pl. 
III, V, IV, 3; VI; 4), indzii, haşuri (Pl. VII. 3; IX, 1) şi spirale (Pl. III. 11-12). 
Sîn t ş i oale cu buza răsfrîntă în exterior şi decorate cu haşuri (Pl. IX. 1 ), 
altele au buza dreaptă şi brîu alveolat {Pl. III. 7-10; V. l); VI, 3; VII, 1, 5). 
Oa lele mai sînt decorate fie cu caneluri late (Pl. VI. 1 ), fie cu butoni (Pl. IV. 
5). Varianta a doua are corpul bitronconic şi cu două toarte, care pornesc 
de sub buză şi se sprijină de umeri. Vasele de acest tip nu au ornamente 
(P!. VI. 2). Ceramica din pastă fină este reprezentată în aşezarea de la Eli
seni prin castroane, străchini şi ceşti. Acestea sînt decorate cu ornamente 
de împunsături şi caneluri oblice (Pl. III. 6; IV. 4), cu şiruri de cerculeţe 
imprimate (P'I. V. 2), cu benzi haşurate sau cu împunsături făcute cu unghia. 
(Pianşa V. 4; IX. 5) şi cu triunghiuri (Pl. VII. 2). Un fragment de vas este de
corat cu triunghiuri acoperite de haşuri paralele petrecute. S-au găsit în 
stratul de cultură cuţite curbe de piatră (Krummesser) care aparţin acestei 
culturi. 

Aşezarea a avut un singur nivel de locuire; pe baza ceramicii, mai 
ales a fragmentului de vas decorat cu triunghiuri cu laturile petrecute, 
aşezarea se poate încadra la începutul dezvoltării culturii Wietenberg. Acest 
fapt este confirmat şi de forma ceştii care este destul de rudimentară în ra
port cu forme.le deplin constituite ale culturii Wietenberg,26 precum şi prin 
lipsa unor forme de vase, ca strachina cu co1ţuri trase în sus, formă carac
teristică etapelor mai evoluate ale culturii Wietenberg . 

2. SIMONEŞTI 

În hotarul comunei Simoneşti, într-o vale laterală a Nicăului, pe terasa 
pîrîului este o aşezare Wietenberg, suprapusă de o aşezare din epoca pre
feudală. Terenul a fost secţionat cu şanţuri, în care au fost găsite resturi de 
bordeie Wietenberg deranjate de locuinţe din epoca prefeudală. Inventarul 
bordeielor din epoca bronzului constă din fragmente de vase şi un ac de 
bronz cu cap romboidat Materialul ceramic (Pl. IX. 2-4, X. 1-5, XI. 1-5, 7) 
ş i acul de bronz ·indică o fază finală a acestei culturi.27 



156 

3. NICOLENI 

Satul este situat în valea pîrîului "Som6Jy"; pe malul stîng al lui se 
ridică o movilă cu pante spre pîrîu unde, arîndu-se cu tractorul s-au scos 
la iveală fragmente de vase din epoca bronzului. Molnâr K61m6n, învăţăto
rul din localitate a adunat fragmentele ceramice şi le-a donat Muzeului din 
Cristur. In urma acestei descoper•iri, directorul Muzeului din Cristur, Molnar 
lstv6n, în anul 1957 a făcut un sondaj de verificare, continuînd cercetările 
şi în anii 1958-1959, secţionînd terenul cu 12 şanţuri (S. I-XII) (fig. 5). Aşe
zarea fiind situată pe panta movilei, în unele secţiuni stratul de cultură era 
amestecat cu lut. In alte secţiuni unde stratul de cultură n-a alunecat (S. 
III - 1959) s-a putut stabili următoarea stratigrafie: sub humusul gros de 
20 cm se afla un strat de cultură de culoare brun-neagră, gros de 50-60 cm, 
urmat de lut galben. Intre 20-22 m, în secţiune se vedea profilul unui bor
dei cu dimensiuni de 2 x 2 m, umplutura lui constînd din pămînt negru, __ Q
mestecat cu multe bucăţi de chirpici ars, roşu (fig. 5). In stratul de cultură 
au fost găsHe fragmente de vase, unelte de uz casnic;- făcute din piatră, os şi 
bronz, o valvă de tipar şi figurine de lut de sex bărbătesc. Materialul des
coperit a fost publicat parţiaJ.28 

Cerarriica reprezintă diferite forme de vase, care au fost lucrate din 
pastă poroasă şi din pastă mai fină. Din fragmentele de vase făcute din 
pastă grosolană s-au putut reconstitui trei forme: 1. vas în formă de sac, 
cu gura largă şi cu pereţii bambaţi; 2. vas cu gura largă, cu pereţii puţin 
arcuiţi, cu fund plat şi prevăzut sub margine cu două toarte; 3. vas cu buza 
răsfrîntă în exterior, cu pîntecul bombat şi cu fundul plat. Pe marginea buzei 
şi pe umăr se află cîte un brîu alveolat, iar sub margine sînt patru toarte.29 

Vasele de acest tip sint ornamentate pe buză şi pe umăr cu alveole (Pl. 
XII 1, 8-9) sau cu brîu în relief 30 (Pl. XII. 5-6, XIII. 5). Tot acestei categorii 
îi aparţin vase fără decor (Pl. XII . 7), cu buza teşită, decorate cu zig-zag; 
vase prevăzute cu toartă cu creastă şi cu butoni cilindrici (Fig. 3/1).31 

Din pasta mai fină au fost lucrate străchini cu toartă suproînălţată cu 
şi fără ornamente (Pl. XIII. 2). Vasele sînt ornamentate cu benzi şi meandre 
umplute cu haşuri şi cu puncte (P:I. XII. 4; XIII. 1, 4) şi caneluri oblice (Fig. 
3/2-3). 

Uneltele au fost reprez,entate prin topoare de piatră cu gaură de în
mănuşare, pietre de măcinat de formă ovală, ace, suie de os, omoplaţi de 
vite crestaţi, lustruitoore cilindrice de vase şi prîsnele de lut (Pl. XVI. 1-5 ; 
XVII. 4-5). Din bronz s-au găsit un cui cu capătul plat şi un ac cu secţiune 
triunghiulară (Pl. XVI. 8). O valvă a unui tipar de piatră a servit pentru tur
narea unui obiect de podoabă, iar un alt exemplar, păstrat fragmentar, era 

folosit •la turnarea acelor de bronz (PL XVI. 9-10). Au moi fost găsiţi doi .idoli, 
dintre care unul fragmentar (Pl. XVII. 1-3). Reprezentarea umană se mai 
găseşte şi sub forma unor butoni aplicaţi pe vas (Pl. XVII. 2).32 
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Pe baza materialului ceramic descoperit, core după formele de vase 
şi după decor înfăţişează un aspect în care sint prezente elemente de cul
tură Noua, aşezarea se poate încadra într-o perioadă tirzie a epocii bron
zului, în ultima etapă de dezvoltare a culturii W~etenberg sau la inceputul 
perioadei de dezvoltare o culturii Noua. Aşezarea o avut un singur nive·l 
de locuire. 

In afara acestor aşezări deschise au mai fost depistate aşezăr·i situate 
pe movile şi pe munţi, întărite cu şanţ şi val. In valea Tirnavei Mari la Po
rumbenii Mici, pe platoul Muntelui Galath aşezarea Wietenberg descope
rită se încadrează, pe baza materialului ceramic, într-o fază evoluată o 
acestei culturi, ca şi cea de la Budv6r, de lîngă Odorheiu Secuiesc.33 

Aşezarea de la Şoimeni (Ciomortan, jud. Harghita) şi cea de la Mier
curea Ciuc din Valea Oltului, situate pe movile, aparţin tot unei perioade 
tirzii .din dezvoltarea culturii Wietenberg. La Şoimeni (Ciomortan) aşezările 
din epoca .bronzului, s-au suprapus unei aşezări Ariuşd. Primul nivel din 
epoca bronzului, după caracterul fragmentelor ceramice Monteoru I.C. 3 -
Costişe, aparţine epocii bronzului timpuriu şi anume culturi·i Ciomo(tan.34 

Peste acest nivel, la 0,30 m adîncime, s-au găsit fragmente ceramice Wie
tenberg care aparţin unei faze tir:zii (P!. XIV. 1-5). 

Depozitului de bronz descoperit la Miercurea Ciuc, pe Jocul denumit 
Suta, îi mai aparţin încă două brăţări de bronz cu diametru! 6,3 cm, fă
cute din bară groasă de 1 cm, cu secţiunea ovală (fig. 4). Brăţările acestea 
închise, neornamentote, sint cunoscute din depozite şi din descoperiri izo
late in nord-vestul Transilvaniei şi datate la sfîrşitul epocii bronzului.35 Pe 
baza celorla~te obiecte descoperite şi publicate, depozitul a fost încadrat la 
sfîrşitul epocii bronzului (Br.D.), şi atribuit purtătorilor culturii Wietenberg.36 

Locul de descoperire al depozitului este în apropierea unei aşezări Wieten
berg.37 Materialul ceramic din aşezare reprezintă o etapă tîrz·i.e de dezvol
tare. Capul de cerb găsit in aşezare, este un fragment din partea posteri 
oară a unui cărucior de lut (Pl. XIII. 3, 3 a). 

Cetăţi care pot fi atribuite purtătorilor culturH Wietenberg, deocam
dată sint cunoscute numai trei pe teritoriul judeţului Covasna. Cetatea din 
Valea Casinului,38 de la Lutoasa 39 şi de la Turia.40 Acestea sînt co-nstruite 
pe platoul munţilor cu incintă de piatră şi cu şanţ cme înconjoară vîrful 
muntelui. Zidul este făcut din pietre mari nelegate, lespezile fiind aşezate 
la ambele margini ale zidu'lui, iar la mijloc au fost aşezaţi bolovani mari. 
La Turia zidul a fost făcut din pietre amestecat cu pămînt, sistem de forti
ficare de tip "Schlakenwa.ll". Pentru încadrarea cronologică a cetăţilor ne 
servesc numai fragmentele de vase găsite in şanţuri şi in interiorul cetăţilor. 
Pe baza ceramicii din Valea Casinului (Pl. 11. 1-2), Lutoasa şi Turia (Pl. XI. 
Pl. XV. 1-9) se poate preciza că aceste cetăţi au fost construite într-o etapă 
destu·l de îna·intată a dezvoltării culturii .Wietenberg. 

Resturile de cultură Wietenberg provenite din săpături şi din desco
periri întîmplătoare, precum şi observaţi ile făcute cu ocazia cercetărilor în 
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sud-estul .Ţ ransilvaniei, · au făcut să- cunoaştem m9i bine această _cultură, 
care în perioada mijloci-e a epocii bron.~ului era do.minontă ş.i aici._ lipsa 
unei stratigrafii sigure intr-o aşezare ,cu mai multe niveluri d~ locuireJm_pie
dică ·rezolvarea c~onolegie+- relative şi o etapeJor .<;le dezvoltare ale -acestei 
·culturi. :Nu a -fost găsită, deocamdată.- nici o aş,ezar~ în. care .. s-ar fi pu_tţ~t 
constata mai multe niveluri de locuire, ceea ce ar fi arătat succesiunea etă
·pelor· sale. Aşezările ca şi cetăţile sondate au pr~zenta_t numai o anu~ită 
fdză din ·deivoltarea acestei culturi , Prin ur.mare. numai prin examinarea 
riguroasă a materialului descoperit în ~le şi prin compararea .lu i c;u. a lte 
materiale aflate în condiţii stratigrafice bune, se poa,te face încad rarea ior 
cronologică justă . . _ _ __ _ . _ _ _ . 

Din rezultatele ceroetări:lor r-eiese că purtătorii_ cult ur_ii Wi.etenberg s-au 
stabilit pe terasele ap~lor . curgătoare, avînd aşezări > c;ieschise, locu-inţe de 
formă _ pătrată, formă care s-a păstrat _şi. în etapa finală (Sin1oneşti), cu 
votră. :circulară făcută din lut (Eii·seni). După caracterul ceramicii <;l in peştera 
Almaşului de la Vîrghiş , folosirea unor asemenea locuri pentru aşezare apar
ţine unei etape tirzii, cînd, probabil,· oamenii au fost nevo iţi să- şi ca ute un 
loc de refugiu. Aşezările întă rite cu şa nţ .şi val (FiHaş, Poru mbenii Mici) _'pre
cum şi c-etăţil-e, după materialul descoperit în e!e, _aparţin tot unei perioade 
tîrzii. Faptul este dovedit de fragmentele de vase, de diferite forme şi cu 
ornamente, care sînt cunoscute d in aşezăril-e tîrzi i de la Sfîntu G heorghe 
(Pl. 1. 1-2), Sîntimbru (Pl. 1. 4, vas găsit la M u·ntel-e Mic, colecţia Muzeului 
din Miercurea Ciuc) şi Baraolt (Pl. III. 3). Vasul cu gura largă şi gît cilindric, 
decorat pe buză cu inciziuni, pe pintec cu bandă în spi rală haşurată,41 are 
ana\logii cu vasul găsit la Deva (înalt de 31 cm, diametru! gurii 25 cm, al 
fundului 12 cm, numă rul de inv. 11 206, col~ecţia Muzeului din Deva (Pl. 1, 3). 
Vasul din Peştera Almaşului şi din oşezarea de lo Nicoleni, prevăzut pe git cu 
patru urechiuşe, într-o formă mai evoluată şi fără decor, apare şi în cultura 
Noua, după cum o do'.lledeşte vasul descoperit in aşezarea de la Poian (Pl. 
1-1. 4). De asemenea, ceaşca scundă cu can-eluri, cu toartă cu buton (Pl. 11. 
1-2) găsită in cetatea din valea pîriu:lui Casin, arată tot o faiă t îrzie.42 
Cronologic ac-este aşezări, precum şi construirea cetăţilor, au fost l-egate 
de pătrunderea purtătorilor cultu rii mormintelor tumulare, care, după pre
zenţa mormîntului descoperit la Sinzi-eni şi a depozi tului de bronzuri de la 
Mi~ercurea Ciuc, au ajuns pînă la curbura Carpaţilor.43 Cu geneza şi fazele 
de dezvoltare ale acestei culturi s-au ocupat mai mulţi cercetători care au 
adus contribuţii însemnate la clarificarea problemei.44 Datorită faptului că 
nu cunoaştem încă o aşezare în care să fie toate fazel-e de dezvoltare cu
noscute, pentru cronologia re-lativă a culturii, ne intemeiem pe caracterele 
tipologice ale ceramicii, în comparaţie cu oele ale altor culturi, car-e au 
contribuit la geneza sa, precum şi a unor obiecte, care cronologic pot stabili 
o anume etapă din dezvoltarea culturi i Wietenberg. Aşezarea de la Derşida 
este, deocamdată, singura staţiune Wi-etenberg care a avut mai multe ni
veluri de locuire, şi unde s-au putut face şi observaţii stratigrafice. Totuşi, 
pe baza unor descoperiri făcute în sud-estu l Transilvaniei, sîntem de părere 
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că ki Derşida a fost surprinsă o per:ioodă :ma·i mare di.n dezvoltarea q.dturii 
Wietenberg, dar fără fazele· sale de început ,şi de sfîrşit, rămase încă ne.re
zolvate. Părerea, după care aşezarea de la .Şoimeni. (Ciol'l)ortan), reprezin.tă 
de fapt un aspect zonal al fazei arhaice a culturii W•ietenberg,45 nu se . poaţe 
accepta din moi mu.lte motive: Fragmentele de vase .. Wietenberg găsite la 
Ciomortan, după cum s-a menţionat mai sus, s-au oftgt l)umqi la 30 cm adîn
cime, în stratul de cultură din .J;~poc<:l bronzului, şi' re.prezii;ltă .o fază de . dez
voltare tîrzie. Prin urmare este .o.suprap.unere a unui nivel Wfetenberg tîrziu 
peste O . altă cultură. Materialul cerami·C din aq~astă cultură n~ reprezintă 
nici în privinţa formelor şi nid a omamentelor, caracteristicile cunoscute a·le 
culturii Wietenberg. Formel·e .d,:e vase şi ornamentele arată aserl_lănări .cu 
culturile Glina .111 - Schnecke.nberg - Monteoru. I.C. 3, Coţofeni şi, în unele 
aspecte., cu Costişe. Sînt deosebiri mari. mai ales în ,ceeq ce priveşte orna
mentul de triunghi folosit de ambele culturi. Prin urrnare,'.la Ciomortan eSte 
vorba de o cultură de la mijlocul epocii bronzului care se poate încadra 
între cultura Glina III. Schneckenberg 46 şi cultura Wietenberg. Fapt confirmat 
şi de un fragment de vas decorat cu triunghi cu supra.fpţa acoperită cu împun
sături, găsit în aşeza rea de la Turia (jud. Covasna), în. stratul de cultură din 
etapa mijlocie a epocii bronzul.ui (Pl. N. o), care nu a ~aparţinut culturii .Wieten 
berg. Contribuţia culturii de la Ciomortcin la dezvoltarea culturii Wietenberg 
este dovedită de fragmentele de vase decorate cu triunghiuri haŞurate ş i cu 
laturile petrecute, descoperite într-o locuinţă în aŞezarea de la Eliseni, ma.1 . 
terial care repr·ezintă o fază de inceput a culturii W·ietenberg. Acest fapt este 
confirmat şi de prezenţa unor forme de vase; ca ceaşca cu o 'toartă şi stra
china cu fund conic, care în aceste forme nu sînt cunoscute în alte aşezări 
(Pl. III. 1-2), la fel şi lipsa unor forme ca strachina cu patru colţuri trase 
din margin·ea vasului şi care la Derşida apare în nivel de locuire 2.47 Totuşi, 
nu putem afirma cu siguranţă că este faza cea mai timpurie, fiindcă orna
mentele de decor ale fragmentelor oeramice sînt caracteristice pînă în faza 
de sfîrşit a acestei culturi. . 

ln ceea ce priveşte faza finală a culturii Wi·etenberg, aşezăril.e de la 
Simoneşti, Nicoleni din Valea Tîrnave•i Mari şi de la Miercurea Ciuc din 
Valea Oltului, au furnizat unele date. Un ac de bronz cu cap romboidal 
descoperit în aşezarea de la Simoneşti şi un depozit de bronzuri descoperit 
in apropierea aa,ezării de la Mi·ercurea Ciuc datează ambele aşezări Wie
tenberg la sfîrşitul epocii bronzului (Reinecke Br. 0.).48 Materialul ceramic 
descoperit în aceste aşezări, dar mai ales cel de la Nicoleni, reprezintă faza 
finală a dezvoltării culturii Wietenberg şi faza de început a cultur1ii Noua. 
Acest fapt este confirmat de vasel·e cu două toarte supraînălţate găsite tn 
aşezare, între care unele sint prevăzute cu butoni cilindrici (fig. 3/1). Multe 
tipuri de vase şi ornamente ca benzile haşurat·e, umplute cu puncte, mean
dre etc. sînt caracteristice culturii Wietenberg. Aceste fapte - in lipsa unor 
observaţii stratigrafice sigure - sînt, deocamdată, dovezi că in faza ei f i
nală cultura Wietenberg a fost una din componentele cultul'iii Noua. Aşe-
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zarea recent descoperită pe terasa piriului Dongo, lingă Baraolt şi Biborţeni, 
unde stratul de cultură este gros de 1 m, după ce va fi săpată va aduce, 
desigur, date noi, stratigrafice şi tipologice, privind dezvoltarea culturii 
Wietenberg. 

în lucrarea de faţă, au fost prezentate rezultatel.e obţinute în cer<::e
tarea culturii Wietenberg in sud-estul Transilvaniei core au dus la clarifi
carea unor faze din dezvoltarea ei. Ţintnd seama de faptul că aria Wieten
berg o avut o more răspîndire şi o durată more în Transilvania, problema nu 
se poate rezolva prin cercetări restrinse doar la un anume teritoriu. In col
ţul sud-estic al Transilvaniei purtătorii cultufi.i Noua, iar în vest - după ob
servaţiile făcute în cimitirul de la Pir, unde au fost găsite fragmente de 
vose Wietenberg - (fig. 2/2-4) şi culturii Otomani ou avut legături cu purtă
torii culturii Wietenberg în diferitele lor faze de dezvoltare.49 Nu se poate 
neglija nici influenţa purtătorilor culturii mormintelor tumulore, de a căror 
pătrundere se poate lega construirea cetăţilor din epoca bronzului în sud
estul Trosilvoniei. Toate acestea au influenţat dezvoltarea culturii Wieten
berg, care în unele regiuni a primit un aspect zonal specific, .în afară de 
acestea mai sînt elemente arheologice neîncadrate în epoca bronzului care 
pot reprezenta unele faze şi aspecte de dezvoltare necunoscută încă ale 
acestei culturi.50 

Acest fapt este dovedit şi de aşezările din epoca bronzului descoperite 
recent la Turia (jud. Covasna) pe teritoriul comunei, pe terasele pîraielor 
Turia şi Caratno. Pe malul drept al pîrîului Cernat, lîngă cimitirul romana
catolic din Turia de Jos pe terasa înaltă, se află o aşezare' din epoca bron
zului, unde împreună cu fragmente de vase caracteristice pentru cultura 
Wietenberg, au fost găsite ceşti cu toartă suprainălţată, cu şi fără decor 
incizat în formă de zig-zag, avînd pe buză trei proemeninţe; borcane cu 
buza evazotă in exterior, decorate tot cu :linii incizate în formă de zig-zag 
ş i cu linii mici aşezate oblic pe gîtul vaselor. Au mai fost găsite şi străchini 
cu gura largă. Vase de acest gen, pînă acum nu ou fost cunoscute în cul
tura Wietenberg (Pl. XVIII). 

O altă aşezare, care aparţine tot culturii Wietenberg, a moi fost des
coperită la Turio de Sus, lîngă cimitirul refor~at, pe malul stîng al pîrîului 
Caratna; în acest loc purtătorii culturii Wietenberg, s-au stabi·lit peste o 
aşezare de cultură cu ceramică pictată de tip Ariuşd. Aşezarea din epoca 
bronzului, datată pe baza unui fragment de vas din cultura Monteoru, găsit 
lingă vatra unui bordei, se încadrează tot într-o fază tîrz,ie a acestei culturi. 

În sud-estul Transilvaniei, problema culturilor din epoca bronzului se 
complică şi mai mult prin descoperirea unui bordei in grădina conacului 
Apor, situat tot pe malul drept al pîrîulu i Turia. Bordeiul are formă dreptun
ghiulară, intr-un colţ fiind vatra rotundă, construită din pietre şi lut. ln jurul 
vetrei au fost găsite fragmente de că ni cu git oilindric, buza cu cioc şi cu 
toartă in bandă, cu o prelungire la capăt; u mărul a fost decorat cu orna
mente de linii incizote adînc şi încrustate cu var; un vas mic, prevăzut cu 
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toartă cu corp globular nedecorat a mai aparţinut inventarului bordeiului 
(Pl. XIX. 1-4; 4 a; 4 b). 

Originea acestui material ceramic este căutată în complexul de cul
t u ră cu ceramică încrustotă din perioada mijlocie a epocii bronzului (cultura 
Girla Mare) şi, deocamdată, este singura descoperire, care atestă pătrun
derea ei din vest sau din sud şi pare că a contribuit ia dezvoltarea culturii 
materiale a epocii bronzului în această regiune, după cum arată vasul cu 
două orificii, cunoscut din culturo Wietenberg 51 şi două fragmente de vase 
cu toartă cu prelungire ia capăt. Unul a fost găsit pe teritoriul oraşului 
Braşov, ce l ălalt în Peştera Almaşului de la Vîrghis (în colecţia Muzeului din 
Braşov, nr. de inv. 5 207 şi 5 708. Pl. XX). Acest material ceramic dovedeşte 
faptul, că la dezvoltarea culturilor din epoca bronzului, printre care cultura 
Wietenberg ocupă un loc dominant, au contribuit multe culturi din regiu
nile limitrofe, avînd o expansiune destul de mare în spaţiu. 

t1 - At.UTA XVU-XVIN 
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RESUME 

L'6uteur presente sur la base des fouilles effect ues dans les vallees des fleuves Tîr

nava More et Olt les resultats obtenus concernant l 'evolution de la culture Wietenberg 
dans le sud-est de la Tronsylvonie. L'etablissemenrt a Eliseni (Dep. Harghita) o fourni don

nees i mportantes concernant la phose initiale et ceiJes de Nicoleni et Simoneşti (Dep. 

Harghita) pour la phase finale de cette culture. Mais la foit, que la culture Wietenberg 

o ete repandue sur une vaste territoire et a eu une duree longe, on ne peut pas resolver 

la p robleme par :les recherches effectuees 5u r un territoire d',une certaine etendue, mais 

par 'les recherches suT tout le terri-toire de la Tra,nsylvonie, ou cette culture est dominante 

dans l 'epoque moyenne de bronze. 
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CONTRIBUTII LA RASPiNDIREA CARUC~OARELOR DE LUT 
J 

iN EPOCA BRONZUlUI iN SUD-ESTUl TRANSILVANIEI 

SZEKEl V K. ZSOLT 

Literatura arheologică de specia litate a acordat o atenţie deosebită 
apariţiei şi răspîndirii cărucioarelor de lut, şi deci o căruţei ca mijloc de 
transport, care a jucat un rol important în viaţa economică şi culturală a 
Europei. Cele mai vechi descoperiri de cărucioare de lut au fost în vestul 
Asiei şi în partea sudică a U.R.S.S.-ului, stabilindu-se şi originea lor. Pe 
teritoriul Europei Centrale apariţia primelor cărucioare este datată în juru l 
anilor 2200-1800 î.e.n., în cultura ,.Baden-Pecel" din aşezarea de la Buda
kal6sz, care aparţine acestei culturi. 1 

ln bazinul carpato-danubian, cărucioarele şi rotiţele de lut, apar la 
sfîrşitul neoliticului şi începutul epocii bronzului, fiind prezente în cu!turi le 
Gumelniţa-Gorodsk-Horodişt-ea, Cîlnic (Furchenstich), Cernavodă, Glina 
III, Schneckenberg, Monteor·u, Tei, Verbicioara , Periam-Pecica, Wietenberg 
ş i Vatina-Gîrla Mare.2 

În sud-estul Transilvaniei, frogmente!e de cărucioare de lut sint destul 
de rare, pînă în prezent numai în două aşezări au fost descoperite: la 
Cuciulata, lîngă Rupea - aparţinînd culturii Schneckenberg A3 şi la Sighi

. şoara, Wietenberg, aparţinînd culturii eponime.4 Rotiţe de lut, de diferite 
tipuri au fost semnalate la Jigodin,5 Ari uşd,6 Feldioaro,7 Sfîntu Gheorghe 8 

şi Miercurea Ciuc.9 
in primăvara anului 1981 numărul descoperirilor s-a îmbogăţit cu încă 

una, prin scoaterea la iveală în mod întîmplător, la Baraolt (jud. Covasna) 
a unor fragmente de cărucior aparţinînd culturii Wietenberg. lntre Baraolt 
şi Biborţeni, la vărsarea pîraielor Dong6 în Baraolt, cu ocazia regularizării 
cursului lor a fost săpat un şanţ adînc de 3 m, din care au fost aruncate 
fragmente de vase din lut. Deplasîndu-ne la faţa locului, om constatat că 
şanţul a tăiat un strat de cultură din epoca bronzului. Sub humus este un 
strat steril, gros de 1 m sub care se afla stratul de cultură gros de 60-80 
cm, urmat de solul virgin. Fragmente de vase şi aHe obiecte din stratul de 
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cultură au fost aruncate pe mal, de unde s-a putut aduna un bogat\ ma
terial ceramic, din care: un fragment de greutate de lut, de formă pira mi
dală, rotiţe din lut şi un fragment de cărucior. Fragmentele de ceramică 
sînt din diferite tipuri de vase şi sînt decorate cu ornamente cunoscute din 
materialul ceramic al aşezăril-or culturii Wietenberg, descoperite pe terito
riul Transilvaniei. Sînt bucăţi din vase de tip borcan (fig. 111/5-9, 11, IV/11), 
strachină şi castron (fig. IV/1-10). Este reprezentat şi tipul de vas cu patru 
colţuri trase din marginea vasului (fig 111/1-2). In ceea ce priveşte ornamen
tarea vaselor, aceasta este destul de variată. Elementele de decor sînt ur
mătoarele: brîu alveolat sau incizat (fig. 111/3-6), împunsături cu unghi (fig. 
111/7, 9), caneluri verticale (fig. IV/9-10), ornament în formă de melc (fig. 
111/10), ornament făcut cu mătura (fig. 111/11) şi benzi umplute cu incizii 
(fig. 111/12), (IV/2-3, 6-8). Un fragment de castron este decorat pe umăr cu 
bandă umplută cu inciziuni, urmată de spirale făcute cu linii incizate. De
corul este încrustat cu var (fig. IV/5). Un alt fragment de vas este decorat 
cu pastilă (fig. IV/4). O rotiţă de ·cărucior s-a păstrat fragmentar (fig. IV/12). 
Pe baza acestui material ceramic s·e poate constata că la Baraolt a fost o 
mare aşezare din cultura Wietenberg probabil în faza ei fina'lă de dezvol
tare, fapt dovedit de gama largă a tipurilor de vase, !a care se mai adaugă 
şi o toartă cu buton caracteristic pentru cultura Noua. Fragmentele de tip 
Hallstatt ne îndeamnă să presupunem, că peste aşezarea din epoca bron
zului s-a suprapus şi una din prima vîrstă a fierului (fig. IV/13). Din mate
rialul arheologic recoltat de la această aşezare face parte şi un fragment 
de cărucior miniatura! (fig. 1/1) păstrat mai mult de 1/3, putîndu-se reconsti
tui forma rectangulară cu dimensiunile lui (6 x 5,5 x 3 cm). Este un colţ cu 
pereţii înalţi, uşor arcuiţi şi înclinaţi spre exterior, iar în interior muchiile 
sînt rotunjite. Lăcaşul osiei este realizat printr-o urechiuşă care s-a rupt 
din vechime. Pereţii sînt âecoraţi cu dreptunghiuri formate din benzi um
plute cu linii incizate. ln a-fară de acest cărucior fragmentar (fig. 11) au fost 
găsite şi două rotiţe de lut de diferite dimensiuni: 7,7 cm (fig. l./2) şi 5,2 cm 
(fig. 1/3), care dovedesc faptul că in această aşezare au fost făcute mai 
multe tipuri de cărucioare. 

Căruciorul de lut este unul dintre acele rare piese pe care le cunoaş
tem din epoca bronzului din Transilvania. Fragrnentele de la Petreşti, Gher-
la,10 de la Cuciulata 11 .şi de la Sighişoara 12 provin din centrul Transilvaniei, 

unde sînt cunoscute numeroase aşezăr>i ale acestei epoci, cu o durată de 
timp destul de lungă, atestind dezvoltarea deplină, 13 în cadrul mai multor 
culturi. 

Materialul ceramic bogat şi variat, precum şi acest fragment de că
rucior de lut prez·entat, dovedesc nu numai aria largă de răspîndire a cul
turii Wietenberg şi în sud-estul Transilvaniei, dar şi faptul că această cul
tură este reprezentată prin acele faze de dezvoltare, pe care le cunoaştem 
din celelalte părţi ale Jransilvaniei,14 



191 

Constatările pe baza materialului descoperit vor fi mai bine apro
fundate după efectuarea unor cercetări sistematice in aşezarea de la Bara
olt, care după grosimea stratului de cultură dovedeşte că a avut o durată 
destul de mare şi nu este exclus că s-a prelungit şi în epoca de început a 
primei vîrste a fierului (Hallstatt A). 
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1/1 . Cărucior de lut de <la 1:3araoit - reconstituire. 

1/2-3. Rotiţe de că ru cior de lut d e !a Baraolt. 

îl. Fragment de cărucio r de lut de !a Baraolt. 

lii.-JV. Fragmente ceramice de la Baraolt. 
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CONTRIBUTIONS TO THE SPREADING OF CLAV MODELS OF BRONZE 
AGE WAGGONS IN TRANSILVANIA 

(Abstract) 

In spring, 1981, neor Baraolt, at the confluence of the Dong6 and Baraolt, brooks, 

during the control of the channel a Bronze Age settlement was descovered. Among the 

rich ceramical stuff there were found a f.ragment of a clay waggon and two clay wheels 

which enrich the findings from the Bronze Age in South-Eost Tra,nsilvania. 

The settlemen chronologically may be put to the rnidd! e of the Bronze Age, to the 

end of the Wietenberg civilization . 

EXPLANATION OF THE FIGURES 

1/1. Ciay model of Bronze Age waggon from Baraolt, .reconstruction 

1/2-3. Clay waggon wheels frorn Baraolt 

11. Fragment of clay waggon 

111-IV. Fragments of ceramics from Baraol t. 
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Fig. 11. 
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PECENEGII iN SUD-ESTUL TRANSILVANIEI 

SZEKElY ZOLTAN 

Prin cercetările arheologice şi istorice efectuate în ultimii ani au fost 
clarificate multe probleme privind istoria Transilvaniei, dar cu toate acestea 
mai sînt încă unele nerezolvate, printre care şi problema organizării apărări i 
graniţei în timpul feudalismului timpuriu . In următoarele rînduri, pe baza 
unor cercetări făcute recent în sud-estul Transilvaniei arătăm unele rezul
tate obţinute în acest sen,s. 

După instaurarea stăpînirii regatului feudal maghiar la începutul mi
leniului al 11-lea e.n. în Transi·lvania, regii maghiari au adus în sud-estul 
Transilvaniei pe secui, care în secolul al Xli-lea au ajuns deja în Ţara 
Birsei din părţile bihorene, iar la începutul secolului al Xlii-lea au fo~t 
mutaţi in regiunea unde locuiesc şi azi. Tn afară de secui, pentru asigura
rea graniţei de răsărit, au fost aduse şi alte populaţii înrudite la origine, 
pPintre care şi pecenegii.1 Aceştia, avind aceeaşi organizaţie gentilică, tra i 
ş i fel de luptă, în cursul vremii s-au contopit cu populaţia secuiască. Amin
tirea lor s-a păstrat prin unele denumiri de localităţi şi atestări documen
tare menţionîndu-i sub denumirea de "bisseni-picenati". Astfel, pe ter.ito
riul judeţului Covasna există satul denumit Beşeneu (actual Pădureni), iar 
documentele scrise menţionează existenţa pecenegilor la Sînzieni, T uri a 
(cuprinzînd localităţile Kanta, Voiai şi Karatna) şi Valea Seacă,2 toate si
tuate în curbura Carpaţilor Orientali. 

Primele date scnise despre pecenegi sînt din anii 1116 şi 1146, cînd 
în avangarda armatei maghiare în timpul regilor maghiari, Ştefan al 11-lea 
ş i Geza al 11-lea au luptat alături de secui la Olşova şi la Laita contra ba
varezilor şi cehUor.3 Resturile de cultură matenială a lor şi a secuilor, fiind 
vorba de populaţii cu aceeaşi organizaţie social-politico-culturală ca a un
gurilor, este greu de diferenţiat şi pînă în prezent nici nu s-a făcut. Datele 
furniiate de denumirea localităţilor şi de documentele scrise sint atestate 
şi de descoperirile arheologice făcute pe teritoriul judeţului Covasna. 

Astfel, în anul 1970, din albia pîrîului Vîrghiş, în hotarul oraşului Ba
.raolt, cu ocazia exploatării nisipului de la adîncimea de 2 m, excavatorul 
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a scos un vas din bronz cu trei picioare.4 localitatea Baraolt, este consi
derată ca aşezare de origine peceneagă.5 Acest vas nu putea să oparţină 
altei populaţii decit pecenegHor, fiindcă un astfel de vas nu este cunoscut 
din altă epocă, iar forma lui cu trei pidoare arată că a fost folosit la vatră 
liberă de o populaţie, care s-a ocupat cu creşterea animalelor mari. 

Alte descopeniri provin din campaniile de săpături din anii 1982, 1984 
făcute ·la Turia, în partea denumită Karatna, care au furnizat şi o altă dată 
mai importantă pentru cunoaşterea culturii materiale a acestei popu'loţii. 

Pe malul stîng al pîrîului Turia este situată o parte a comunei Turio, 
denl)mită ,.Karatna". lîngă podul care trece peste pîrîul din această parte 
a comunei, terenul este mai ridicat, avind denumirea de ,;loc de aşezare". 
Pe acesta au fost depistate resturile unei locuinţe din prima vîrstă a fie
rului (Hallstatt) peste care s-a suprapus şi o aş·ezore din feudalismul tim
puriu. Intr-o groapă provenită din prima vîrstă a fierului a fost săpată alta, 
aparţinînd feudaJ.ismului timpuriu. In groapa din urmă au fost găsite multe 
fragmente ceramice, bucăţi din vase cu şi fără toartă făcute la roată bună 
(fig. 2/3-6; 5/1-4; 6/1-7; 7/1-3, 8-9; 3-1), in afară de acestea au mai 
fost găsite şi fragmente provenite din buzele unor căldări de lut (fig. 211-2). 

Tot la Turio, în cursul companiei de săpătur.i din anul 1984, efectuate 
în curtea şi grădina conacului Apor, actualul sediu al C.A.P.-ului, pe locul 
unde s-a excovat pămîntul pentru silozuri, o fost descoperită o locuinţă din 
feudolismul timpuriu. Terenul unde a fost aşezarea a f.ost distrus, numai o 
mică parte s-a păstrat intact, în care·, printre alte resturi de cultură, au fost 
depistate şi resturile unei locuinţe· provenind din cultura matefliolă a feuda
lismului timpuriu. 

locuinţa a avut o formă dreptunghiulară, orientată est--vest. Latura 
estică a fost tăiată, terenul fiind folosit la nisipărie. Măsurînd după latura 
vestică, dimensiun,ife ei au fost: 4 x 4 m. Pe latura nordică şi sudică a , lo
cuinţei, la bază au fost aşezate pietre pe muchie ca un fel' de zid, împie
dicînd surparea nisipului. Cuptorul cu bolta săpată în peretele gropii a f.ost 
pe latura sudică o locuinţei. La o distanţă de 2 m de cuptor o fost. o vatră 
de lut rotundă cu suprafaţa lutuită. Dimensiunile cuptorului: 1 x 1 m; vetrei 
0,90 x 0,90 m. fn jurul cuptorului şi a vetrei ou fost găsite multe fragmente de 
vase, unelte de uz casnic din os şi din fier şi arme. Intrarea era în colţul 
nord-estic al bordeiului (fig. 1). . 

Din inventarul bordeiului, cel mai bogat a fost materialul ceramic. 
Vasele sînt făcute, atît la roată înceată, cît şi rapidă din pastă bună, arsa 
brun-negru sau cărămiziu. Vasele, în majoritatea covîrşitoare sînt de tip 
oală-borcan; cazanul de lut a fost reprezentat numai de un singt,~r fragment 
de margine. Apar de asemenea căni cu gura treflotă _ prevăzute cu to.artă 
de bandă . Pe două fragmente de fund de vas au fost ştampile in formă 
de cruce cu braţele în relief (fig. 3/2, 5/2). Oalele borcane sînt d~ două 
tipuri: oale cu buza răsfrîntă în afară şi tăiate drept, cu pereţi groŞi, făcute 

· la roată, de mînă şi oale cu peretele mai subţire din pastă mai fină, făcute 
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la roată rapidă (fig. 3/1-8; 5/2-3; 6/8-10; 7/5-7; 8/1-2). Uneltel·e de uz 
casnic sint reprezentate prin cuţite, ace, o cheie din fier şi un străpungător 
din os (fig. 4/1-3,7). Armele sînt reprezentate prin trei vîrfuri de săgeată din 
fier de diferite tipuri şi de jumătatea unui pinten din fier (fig. 4/4-6). Nu 
au fost găsite obiecte de podoabă şi nici monede. 

La distanţa de 5 m de latura estică a locuinţei a fost un cuptor cu 
boltă, de copt pîine, cu gura spre est. Tot în acest şanţ a fost găsită o groapă 
de gunoi aparţinînd locuinţei, in care au fost găsite fragmente de vase şi 
scheletul unui animal rozător. 

La încadrarea cronologică a locuinţei şi a aşezării ne-au furnizat date 
materialul ceramic 6 şi vîrfurile de săgeţi. Vasel·e din prima categorie, în 
număr destul de redus, fără ornamente, precum şi oalele-borcan cu forme 
mai evoluate, cu ornament de striuri din categoria a doua, ştampHa pe 
fundul unui vas? lipsa aproape totală a cazanului de lut,ll apariţia cănilor 
cu gura treflată şi cu toarta de bandă, arată că locuinţa nu se poate data 
în secolul al Xli-lea, oi numai la începutul secolului al Xlii-lea. Vîrfurile de 
săgeţi şi pintenul cu spin dovedesc numai faptul că aceste forme mai per
sistă şi in secolul al Xlii-lea, dar nu trec în secolul al XIV-lea. 

Denumirea locului (Loc de aşezare), precum şi materialul ceramic des
coperit nu lasă nici o îndoială că pe acest loc a fost o aşezare din feuda
lismul timpuriu, core etnic aparţinea populaţiei pecenege, atestată pe aoeste 
locuri şi prin documente scrise. 

Se pune întrebarea, cind a fost adusă această populaţie în această 
parte a judeţului Covasna. Deocamdată pentru stohilirea acestui fapt numai 
materialul ceramic ne furnizează date concret~. fn materialul ceramic al 
aşezărilor din sec. al Xli-lea din văile Tîrnavelor, a Oltului şi a Rîului Negru, 
nu au fost găsite vase cu toartă împreună cu fragmente provenite din căl
dări de lut.9 Acest fapt ne îndeamnă, ca data aşezării s-o situăm la sfîrşitul 
sec. al Xli-lea şi începutul s·ec. al Xlii-lea, prin urmare au venit cu secuii sau 
puţin timp după aceştia. Acest lucru este dovedit şi de faptul că in orga
nizaţia tnibală a secuilor au figurat între denumiri de gen şi de ramură (Ko
rozma şi Beşineu) care indubitabil au fost pecenege.10 Secuii din cele trei 
scaune în genul ,,Jeno" ou avut şi o ramură "beşinău".11 Aceşti pecinegi 
ca şi secu.ii, au fost liberi, avînd obligaţia de a efectua numai serviciul mi
litar, fapt reieşit şi dintr-un document din anul 1324, cînd sînt amintiţi pe
cenegii liberi la Valea Seacă. 12 Localităţile mai sus amintite ca aşezări pe
cenege făceau parte din teritoriul judeţului Alba de Sus.13 

Tn ceea ce pniveşte originea căldărilor de lut au fost emise diferite 
păreri. Dintre cercetătorii români unii cred că sînt de origine cu mană, 14 

considerînd că este ceramica caracteristică pecenegilor, 15 iar alţii nu admit 
aceste ipoteze şi sînt de părere că prototipurile lor trebuie căutate în aria 
culturii Saltovo-Maiaţk, de unde ou fost aduse în spaţiul carpato-dunărean 
de către Kabaro-chezari, bulgari şi maghiari, iar acestea ou fost preluate 
de populaţia locală. 16 Cercetătorii maghiari in general le consideră ca cele 
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mai caracteristice produse ale olăriei maghiare din secolele X-XIII,17 ori
ginea lor fi,i.nd în regiunea Donului, în cult,ura Saltovo şi că ungurii au 
folosit aceste căldări - de lut pînă !a sfîrşitul secolului al Xlii-lea. 

Din cele relatate mai sus, reiese că un singur lucru este cert, că 
populaţiile de stepă, ca ungurii, pecenegii şi cumanii au folosit căldările de 
lut Venind în Bazinul Dunării aduc cu ei acest tip de vase, iar descoperi
rea lor prin cercetările arheologke în anumite locuri unde au migrat aceste 
popoare, este întărită de documente scrise, denumirea unor localităţi, care 
specifică etnicitatea populaţiilor respective. 

În ceea ce priveşte locuinţa descoperită în grădina conacului Apor nu 
se poate preciza exact, că aparţine pecenegilor sau secuHor. Lipsa totală a 
căldărilor de lut dovedeşte că aşezarea este ulterioară ce~lei de la Telek, 
iar faptul că este situată pe malul drept al pîrîului, unde secu•ii s-au stabilit, 
pledează pentru atribuirea ei acestora . În concluzie putem constata că să 
păturile de la Turia au furnizat date importante pentru cunoaşterea istori
cului acestei regiuni în sec. XII-XIII, cînd secuii şi pecenegii s-au stabilit pe 
aceste meleaguri. 
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Planul locuinţei. 

Fragmente de vase din locui·nţă. 

Cuţit, ac, vîrfuri de săgeţi. 

Fragmente de vase din groapa de la Telek. 

Fragmente de vase. Telek: 1,4; Conacul Apor: 2,3. 

Fragmente de vase. Telek: 1-7; Conacul Apor: 8-10. 

Fragmente de vase. Telek: 1-3, 8-9; Conacul Apor: 4-7, 10. 

Fig. 8. Fragmente de vase. Conacul Apor: 1,2.; Telek: 3-7. 

THE PETCHENEGS IN THE SOUTH-EAST TRANSilVANIA 

Abstract 

On the bases of a few orcheological descoveries besides which, there are a bro·nze 

vessel found near Baraolt (Covasna Region) and fragments of pail mode of clay, found in 
a pit in Turia at the place named the settlements in Ba.raolt and Turia. 

He considers them to belong to the Petcheneg's brought together with the Szekely to 

guard the eastern fro.nlier of Transilvania. 
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ANALIZA PALEO-DEMOGRAFICA A NECROPOLEI DlN 
FEUDALISMUL TIMPURIU . DE LA PETENI (judeţul . Covasna) 

211 

SZlKELV K. ZSOLT 

Istoricul cercetărilor 

In colecţia de bază a Muzeului Judeţean Covasna, Sfîntu Gheorghe, 
~xistă citeva vcise de la Pete-ni, core provin din descoperiri tnttmplătoor.e şi 
core datează din · epoca bronzului. Pe baza .acestor de-scoperiri s-a localizat 
o aşezare din epoca bronzului pe teritoriul local.ităţii. Atenţia muzeului s-a 
or-ientat spre Peteni, în urma descoperirii intimplotoare a unui tezaur dacic 
- monede şi obiecte de argint - pe platoul "Hotarul de Jos", in primăvara 
anului 1960.1 In urma cercetărilor de suprafaţă localnt.cii au atras atenţia 
specialiştilor asupra existenţei unor oseminte umane în vecinătatea platou
lui unde s-a găsit tezaurul. fn urma sondajului executat între 28-29 sep
tembrie 1960 s-a descopera o necropolă din feudalismul timpuriiu, core s-a 
suprapus aşezării din epoca bronzului . Săpături arheologice sistematice la 
Peteni, au fost efectuate de colectivul Muzeului Judeţean Covasna Sfîntu 
Gheorghe, in anii 1978-1979, in cursul cărora s-au cercetat în mod ex
haustliv necropole şi cea mai mare parte a aşezării din epoca bronzuh.ii.2 

Descriereo aşezării 

Teritoriul judeţului Covasna se află in sudul Carpaţilor Orientali ale 
căror prelungiri - Munţii Bodocului şi ai Breţcului - înconjoară un bazin 
plat. Acest bazin tectonic s-a format în Pliocen şi este străbătut de Rful 
Negru. Malul drept al riului este mai ridicat, formînd terase, cel stfng mai 
coborît, la 1'\ivelul ptraielor confluente Rîului Negru şi nu se ridică aproape 
de loc spre munţii tnconjurători. · 

Satuf Peteni se află tn mijlocul acestui bazin pe malul sting al Riului 
Negru, între !meni şi Tamaşfalău, pe un teren deschis; numai partea sud
estică o sotului fUnd mal ridicată . La capătul sud-vestic al satului se oflo 
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drumul care duce spre Surcea şi Tamaşfalău . in imediata apropiere a ulti
melor case, la dreapta acestui drum, suprafaţa se ridică, formind o movilă, 
la poal.ele căruia curge un pîrîu. În margjinea sudică a movilei se află un 
izvor de apă minerală, iar părţile de sud-est şi nord-vest sînt mocirloase. 

Necropole 

Necropole S? 9flă p~ o supraf,qţă. qe J 380 _m2, avînd dimensiunile de 
15-30 )( 46 :de m. ~a· mârginea de . est şi cea de vest mormintele sînt cu 
mult mai · rare decit ··in · celelalte părţi. Au fost descoperiţi in ,total 296 de 
înhumaţi, numărul mormintelor distruse în cursul lucrărilor agricole se poate 
negJi.ja, 

Analiza paleodemografică a necropolei 

Prin dezvoltarea intens ivă a diferitelor ramuri ale ştiinţei, în ultimele 
decenii s-au creat condiţii pen'tru· prelucrarea şi analizarea vestigiilor ar
heologice după criteri.i noi. ln zilele noastre se poate reconstitui cultura 
materială şi spirituală a diferitelor populaţii după mai multe criterii. Aceste 
criterii sînt foarte pretenţioase. In primul rînd trebuie real,izate cit mai multe 
cercetări sistematice, care duc la descoperirea unui material arheolagk 
bogat Se impune existenţa unor complexe exhaustiv cercetate, iar la pre
lucrarea materialului este necesar să se elimine sau să se reducă la maxim 
criteriile subiective. O analiză paleodemografică nu se poate efectua fără 
rezultatele analizei antropologice. Omul trebuie cercetat şi privit împreună 
cu toate fenomenele care se leagă de viaţa lui. Arheologic a neglijat pină 
în prezent unitatea biologică a omului, cum e sexul, vîrsta, trăsăturile pato
logice şi de genetică, statura etc., care pot fi valorificate în domeniul ştiin
ţel or sociale. Aceste criterii se pot exprima numai prin date omogene. Prin 
calcul·e matematice se poate asigura nu numai omogenitatea, ci şi exacti
ta tea concluziilor. Folosire-a calculelor matematice elimină ·posibilitatea in-
terpretărilor greşite . · · 

Pe baza acestor criterii vom face o încercare de analiză paleodemo
grafică a necropolei de la PetenP 

Reconstituirea paleodemografică generală 

La Peteni au fost descoperite 236 de morminte cu 296 de înhumaţi;, 
din ca re 57 cu inventar, (19,25 %), iar 239 fără :inventar, (80,74.%), (M·. 1, 
Pl. 1., M. 2, Pl. 11/3; M. -3, Pl. III). Din cei 298 de înhumaţi , 75 erau bărbaţi , 
(25,33 %), 97 femei, (32,77 %), 74 infans 11 ., (25 %) şi 28 infans 1., (9,4 %), iar 
22 s.9helete .ou fost neidentificobile (7,43 Ofo). Matenialul arheologic se com
pune din obiecte de podoabă, anexe de îmbrăcăminte, unelte gospo.dă
re,şti •. arme ş i monede. Obiectele de podoabă sînt reprezentate prin inele 
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de timpiă cu capăt în formă de S, netede, deschise sau torsionate ş i inele 
de deget. . . . 

Inelele de tîmplă, in număr de 45, de diferite diametre Şi grosimi, cu 
capăt în formă de S au fost descoperite în 26 de morminte, (8,78 %, Pl. 
1/1-4). Lăţimea capetelor în formă deS nu ·s-a putut măsura numai în pu 
t ine cazuri din cauza stănii de deteriorare a obiectelor. Această lăţime va
~ iază între 0,2 cm şi 0,8 cm, astfel: 0,2 cm 1 buc. (M. nr. 206), 0,4 cm 5 buc. 
(M. nr. 28, 79, 140, 198/a, 206), 0,5 cm 10 buc. (M. nr. 7, 28, 42, 45, 111 , 
112, 116, 143, 147), 0,7 cm. 5 buc. (M. nr. 21, 79, 206), 0,6 cm 3 buc. (M . 
nr. 91, 193, 202) şi 0,8 cm 2 buc. (M. nr. 79. 193). 

Inele de tîmplă cu capăt în formă de S încrustate au fost descoperite 
în două morminte (M. nr. 79, 206), 3 buc. s-a descoperit şi un inel torsionat 
în M. nr. 32, cu dimensiunile: diametru! 2,6 cm, grosimea 0,4 cm. 

Inele deschise şi netede ca re fac parte din obiectele de podoabă pur
tate pe cap în majoritate sînt prezente împreună cu inelele de tîmplă cu 
capăt în formă de S, (M. nr. 78, 112, 116, 206), cu o singură excepţie M. nr. 
163. Aceste inele au diferite dimensiuni, de la 1,8 cm la 2,4 cm, grosimea 
lor fiind de 0,2 cm. in afara acestor inele de bronz s-o descoperit şi un inel 
de fier care putea să aibă şi un capăt în formă ·de S, fapt confirmat d e 
capătul lăţit, dar capătul propriu-zis lipseşte. 

Inele de deget 

Din cei 296 de înhumaţi, numai trei purtau ,inele de deget, (1 ,01 %), 
di n care două erau de bronz, (Pl. 1/5,7) şi unul de argint, care de fapt este 
ş i singurul obiect de argint din inventarul întregului cimitir descoperit. Din 
grupul obiectelor de veşminte face parte o singură cataramă , care a fost 
descoperită în partea dreaptă a bazinului în humatului în mormîntul nr. 191. 
Acest obiect de fier de formă pătrată , cu dimensiunile de 3,5 x 3,6 cm, gro
simea de 0,5 cm aparţinea unui bărbat, (Pl. 1/8). 

Unelte gospodăreşti şi arme 

Din această grupă face parte un cuţit de fier (Pl. 11). descoperit în 
M . nr. 56, aşezat lîngă braţul stîng al înhumatului. Lama cuţitului este ar: 
cu ită , îngroşată şi se subţiază către partea tăietoare; mînerul a fost fixat 
cu un cui, avînd lungimea de 9,5 cm, iar lăţimea medie de 4,3 cm. Armele 
sînt reprezentate prin două vîrfuri de săgeţi, ambele descoperite într-un 
mormînt de bărbat (M. nr. 41). Primul este în formă de romb, din fier, (Pl. 
111/1), aş·ezat în dreapta bazinului, iar celălalt tot în formă de romb din os, 
aşezat sub braţul stîng al înhumatului. Vîrful de săgeată din fier este la 
mijloc cu cre.astă, avînd o lungime de 8 cm şi lăţimea de 2,4 cm. Vîrful de 
săgeată din os, tot cu o creastă la mijloc, are lungimea de 7,2 cm, iar lă
ţimea de 1,1 cm (Pl. 111/2). 
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Monade 

Din cele 236 de morminte, în 13 din ele s-au găsit monede, (4,39 %), 
d in care identificabile au fost următoarele: 

1. M. 21. - schelet de femeie, în gură un denar de argint de la Be~a 
III, (1172-1196}, (C.N.H. 111, M.E. 93), (Pl. 1/6). 

2. M. 43. - schelet de infans 11, sub cap un denar de argint de la 
Bela III., (C.N.H. 142, M.E. 92). 

3. M. 72. - schelet de femeie, pe piept un denar de argint de la 
Geza 11. (C.N.H., M.E. 74). 

4. M. 109. - sexul neidentificabil, în gură un denar de argint de la 

5. M. 

6. M. 

7. M. 

8. M. 

o 
/ , M. 

170. 

194. 

195. 

206. 

207. 

Geza 11., (C.N.H. 136, M.E. 64). 

- schelet de femeie, în gură un denar de ar9int de la 
Geza 11 ., (C.N.H., M.E. 64). 

- schelet de femeie, în mîna dreaptă un denar de argint 
de la Ştefan III., (C.N.H. 271, M.E. 102). 

- schelet de femeie, sub bărbie un denar de argint de 
la Bela III., (C.N.H. 271, M.E. 102), (Pl. 11/2). 

- schelet de femeie, în gură un denar de argint de la 
Ştefan III. (1162-1172), (C.N.H. 119, M.E. 81). 

- schelet de bărbat, lingă mandibulă un denar de argint 
de la Bela III . (C.N.H. 111, M.E. 93). 

in afara acestor 9 rnonede enumerate, resturi a patru erau tocite, 
fi ind într-o stare nedatabilă. În mormintele de bărbaţi nr. 52, 74, 87, 89, 
201, 207 şi în mormintele nr. 97, 201, 204 de femei, scheletul avea urme de 
patină nobilă pe măsele, fapt care dovedeşte existenţa monedelor şi în 
aceste morminte. Astfel, putem fi siguri de existenţa a 22 de monede apar
ţinînd celor 296 de înhumaţi , care reprezintă un procentaj de 7.4 %. 

Alte obiecte descoperite 

Fragmente de ceramică au fost descoperite într-un singur mormînt 
(M. nr. 38), în care era un schelet de femeie decapitată la care sub coloana 
vertebrală s-au găsit două fragmente ceramice făcute la roata rapidă. Nu 
putem fi siguri că aceste fragmente făceau parte din inventarul mormîntului. 

Oase de animale erau prezente în următoarele morminte: 

1. M. nr. 1 - schelet de bărbat, sub antebraţul drept o mandibulă 
de cal şi un omoplat de bovină. 

2. M. nr. 2. - schel.et de femeie, pe bazin o măsea de cal. 
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3. M . nr: 22- schelet de bărbat, sub braţul stîng o mandibulă de caL 

4. M . nr. 43. - schelet de infans IL, în partea stîngă a craniului 0 
mandibulă de ovină. 

S-a . găsit cărbune de lemn aşezat sub craniu în mormintele de băr
baţ:i nr.t 42 şi 191 şi în M. 192 de femeie. In mormintul de bărbat nr. 48, 
cărbunele a fost aşezat pe bazinul scheletului. 

Ritul de înmormîntare 

In cursul săpătunilor, profilul mormintelor nu s-o putut observa, terenu l 
fi ind o suprafaţă cultivată, fierul de plug a ras mult din nivelul de epocă. 
La începutul anilor 50 ai secolului nostru, terenul a fost plantat cu pomi 
fructif.eri. Cu această oca21ie o parte din morminte au fost deranjate. Adîn
cimea mormintelor variază între 30 şi 102 cm. La adîncime mai mică, 30-38 
cm au fost înmormîntate scheletele de infans 1 şi 11. Morminte de bărbaţi 
la această adîncime au fost cele cu nr. 22, 82, 102, 104 şi două de femei, M . 
nr. 38, 84. Mormîntul nr. 226 o avut cea ma'i mare adîncime: 102 cm. Ma
rea majoritate a mormintelor erau la o adîncime de 40-80 cm. 

In general, scheletele erau la partea inferioară a stratului de pămînt 
de culoare brună, care aparţine epocii bronzului şi se află sub humusu l 
fe.rti!, sau la nivelul stratuluii virgin de culoare galbenă. Mormintele aveau 
formă patrulateră neregulată, cu colţuri rotunjite, poziţia înhumaţilor fiind 
în cele mai multe cazuri cu capul ridicat faţă de or.izontală . 

Orientarea mormintelor era în direcţie est-vest, (76,35 %), 56 de mor
minte erau in direcţie sud-vest, nord-est, (18,91 %), iar două morminte de 
infans 11. în direcţia nord-sud, (0,67 %). La 12 morminte scheletul fiind de
ranjat, nu s-a putut stabili orientarea lor, (4,05 %), în general mormintele 
erau individuale, dar foarte des aşezate. S-au găsit şapte morminte duble 
(M. nr. 5, 56, 81, 157, 158, 195, 198), reprezentînd un procentaj de 2,36 %, ş i 
un mormînt famil;iar, cu patru morminte, care conţineau şase schelete. ln 
unele cazuri, prin noi înmormîntări au fost deranjate 24 de schelete, 8,10 %. 

ln general, marea majoritate a înhumaţilor aveau poziţia culcată pe 
spate cu braţele întir.se lîngă corp şi fără sicriu, (86,82 %). Excepţie fac 
următoarele: 

1. Schelete cu ambele braţe pe bazin, zece la număr (M. nr. 11, 28, 
84, 87, 122, 185, 188, 198, 217, 220). 
Scheletul nr. 78 avea braţul stîng pe şold, ar cel cu nr. 133, braţu 1 
stîng la umăr. 
Scheletul nr. 78 avea braţul stîng pe şold, iar cel cu nr. 133, braţul 
şase la număr, (M. nr. 1, 94, 99, 117, 131, 218). 

3. Schelete cu braţul drept pe bazin, 12 la număr, (M. nr. 4, 6, 33, 35, 
37, 66, 119, 128, 135, 139, 147, 163, 191). 
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4. Schelete cu ambele braţe îndoite, cinci la număr (M. nr. 41, 46, 
90, 101,,114). 

5. Patru morminte în poziţie chircită, M. nr. 4/4 - infons 11., 5, 6 , de 
bărbaţi, M. nr. 80 de feme!ie - în poziţie chircită complet - mormint 
din epoca bronzului. Mormîntul 222 o avut picioarele îndoite sore 
exterior de la genunchi. Din trei morminte lipseşte craniul, (M .. nr. 
VII!, 7, 227). O femeie o fost decapitată, (M. nr. 38), iar capul o 
fost aşezat între pulpe. 

Inventarul mormintelor 

În privinţa inventorului mormintelor se pot afirma următoarele: inele 
de tîmplă au fost descoperite în 17 morminte de femei, (M. nr. 6, 21, 23, 28, 
31, 32, 45, 66, 79, 111, 116, 147, 163, 198, 200, 202, 206), reprezentind un 
procentaj de 15,74%, în trei morminte de bărbaţi, (M. nr. 42, 137, 193), 
(1 ,01 %) şi patru de infons 11., (M. nr. 78, 91, 110, 112), (1 ,35 %). 

Inele sau cerculeţe de bronz, folosite ca inel de deget s-au găsit in 
patru morminte de bărbaţi, (M. nr. 143, 145, 171, 193) şi două morminte de 
femei. 

Monede au fost descoperite în 9 morminte de femf!i (M. nr. 21, 72, 
109, 170, 194, 195, 206, 204, 214), în două de bărbaţi, (M. nr. 207, 223) şi 
două de infans 11. Urme de monede, patină nobilă, au fost semna late la 
şase schelete de bărbaţi (M. nr. 52, 74, 87, 89, 201, 207) şi trei de femei, 
(M. nr. 97, 201, 204). În unele morminte au fost descoperite mai mu!te 

-obiecte Astfel: 1. inel de tîmplă şi un inel de deget - într-un mormint de 
femeie, (M. nr. 6). Două inele de tîmplă şi un inei d9 deget în mon":1Întul 
unui bărbat, (M. nr. 193). Două inele de tîmplă în două morminte de femei, 
(M. nr. 28, 72) ş i la 2 infans 11., (M. nr. 91, 198/a). Un inel torsionat, un inel 
de deget şi o monedă într-un mormînt de femeie, (M . nr .. 32). Trei inele de 
tîmplă, la două femei, (M. nr. 79, 116). Zece inele de tîmplă şi o monedă 
la scheletul feminin nr. 206. 

Concluzii 

Împărţirea obiectelor pe sex: din cei 75 de bărbaţi înhumaţi in necro
pola din feudalismul timpuriu de la Peteni, 16 erau cu inventar, (21 ,33 %}, 
iar 59 fără inventar, (78,66 %). D,in cele 97 de femei, 62 erou cu inventar, 
(63,91 %), iar 35 fără, (36,08 %). Din cei 74 de infans 11. , şase erau cu in-
ventar (8, 10 %), iar 68 fără, (91 ,9% ). · 

Marea majoritate a obiectelor de podoabă fac parte din inventaru l 
mormintelor de femei. Catarama, vîrfurile de săgeţi şi cuţitul de fi er, care 
fac parte din obiectele gospodăreşti, îmbrăcăminte şi arme, erau numai în 
mormintele bărbaţilor. Din cele 296 de morminte, 22 aveau în inventarul lor 
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monede care reprezintă un procentaj de 7,43 %. Majoritatea monedelor fi 
gurează în inventarul mormintelor de femei, 12 - care formează 54,54 %, 
din totalitatea monedelor, iar restul lor se împarte în felul următor: 8 mor
minte de bărbaţi, 36,36% şi două morminte de infans 11 .. , 9,09 %. 

Oin inventarul cimitirului de la Peteni lipsesc brăţări cu 
ca păt în formă de şarpe, care sînt prezente în sudul şi vestul Transilvaniei 
în cimitire asemănătoare şi care sînt încadrate cronologic ca fiind mai tim
purii. În afară de acest fapt la dotarea mai exactă a necropolei ne ajută şi 
monedele emise în a doua jumătate a secolului al Xli - lea. Printre obiectele 
de podoabă, un loc de frunte îl deţin inelele de tîmplă cu capătul în formă 
de S, de diferite dimensiunii. Aceste inele reprezintă variante tirzii ale acestui 
t ip de podoabă în Transilvania, care mai persistă şi în prima jumătate a 
secolului al Xlii-lea. 
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NOTE 

1 Z. SZEKELY: f.n ,.SCIV", 1, T. 16, 1965., p. 56-66. 

2 z. SZEKELY: in "Materiale", Tulcea, 1980, p. 504, 508, idem ,.Materiale", Braşov, 
1981, p. 498. 

3 K. ERY KINGA - KRALOVANSZKY ALAN: Szekesfehervar kornyeki X-XI. szazadi te
metok nepessegenek paleoszociogrăfiai vizsgălata , în "Alba-Regia", 2/3, 1963. 

LISTA FIGURILOR 

Pl. 1. - Inele de tîmprlă, arme, diferite obiecte din sec. XI I ele la Peteni ş i Zăbala. 

Pl. 1!. - Cuţit de fier de la Peteni. 

Pl. III. - 1. Vîrf de săgeată din fier de la Peteni ; 

2. Vîrf de săgeată din os de la Pete ni ; 

3. Mormînt din necropole de la Peteni. 

PALAEO-SOCIOGRAPHICAL EXAMINATION OF THE EARlY MIDDLE 
AGE POPULATION CEMETERY FROM PETENI 

(Abstract) 

In the present study, about the Early M iddle Age Cemetery from Peteni, the author 

carried out his investiga.tions only on the bases of sex age, because these were only known 
from the anthropological data. He tries to reconstruct the material a·nd spiritual culture of 
ancient peoples. In orderr to present .it more detaned it needs more archeological re

searches. 
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ARHEOLOGIA ŞI CHIMIA ANALITICĂ MODERNĂ 

KfKEDY LASZLO • 

Este bine cunoscut faptul că scopul principal al orheologie.i este cu
noaşterea, reconstituirea civilizaţiilor vechi.. In Joarte multe c-azuri singurele 
mărturH sînt obiectele fizice din diferite materiale: ceramică, metal sau de 
origine organică. Din aceste piese se caută să se obţină informaţii relativ 
la: o) utilizarea o-biectului; b) locul îngropării; c) tehnologia de obţinere ; 
d) vîrsta, e) provenienţe etc. Date exacte. cantitative, mai ales privind punc
tele b)-e) azi se - obţin prin analiza chimică a o-biectelor respective, prin 
aplicarea metodelor moderne ale chimiei analitice, mai cu seamă acelora 
core nu necesită deteriorarea, sau chiar distrugerea (dizolvarea) obiectului, 
dene~mite meto-de nedestructive. Majoritatea acestor meto-de se bazează pe 
iradierea obiectului cu radiaţii de natură diferită (raze X, flux de neutroni, 
de protoni, de eledro-ni etc), urmată de observare-a şi măsurarea cantitativă 
a efectelor produse (de obicei tot radJaţii) şi corelarea acestora cu calitatea 
şi cantjtatea unor oomponenţi din probă (obiect). Folosind radiaţii de exci
ta-re de diferite energ.ii, aceste analize se pot extinde la adîncimi variabile, 
incepind cu straturile superficiale ale probei. Metode1e şi aparatura in cele 
mai multe cazuri sînt automotizote, permiţind efectuarea unui număr foarte 
more de analize, rezultatele Wnd prelucrate cu computere, 

Scopul acestui articol este ilustrarea cu citeva date, din literatură, a 
domeniului vast de probleme care pot fi abordate. prin aplicarea metodelor 
moderne de investigaţie chimică a obiectelor de interes arheologic. Problema 
are deja o literatură foarte vastă, existind articole rezumative 1,2, revistă 
specializată (Archaeometry, din 1958), precum ş1 tratate, lucrări monogra
fice.3-8 

Ideea nu este nouă. Intemeietorul anaUzelor arheologice este consi
derat chimistul · german Martin Heinrich Klaproth (1743-1817), care la 4 

'" Universitatea ,.Bobeş-Bolyoi" Cluj-Napoco, Catedra de chimie a.norgonico 
şi ona11tlcă. 
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cctombrie 1798 a prezentat o conferinţă expunînd rezultatele sale privind 
analiza unor obiecte de sticlă antică.9 Rezultatele ~-au stimulat pe chimişti 
să efectueze analize arheologice, iar pe arheologi să apeleze la asemenea 
investigaţii. Curind au apărut rezultate şi descoperiri interesante. Gobel a 
fost primul care a ,identificat alama drept un aliaj roman.10 Wocel 11 a în
cercat prima dată să facă o corelare între compoziţia chimică şi provenien
tă, precum şi vîrsta obiectului. Lucrarea lui layard este prima carte de ar
heologie care . are un supliment cu i.nf.ormaţii anqlitice. privind obiec}.!ale 
excavate.12 Bibra a rezumat 13 irivestigaţ1He privind compoziţia · bronzurilor şi 
a aliajelor de cupru, a obiectelor preistorice din Europa centrală. Acestea 
sînt.primel~ date de analiză arheologică, foarte importante, dar sporadice. 
Aplicarea pe scară largă, sistematică a metodelor analitice în arheologie a 
devenit posibilă numai după cunoaşterea unor metode de analiză speciale, 
adaptate scopului, respectiv prin dotarea muzeelor mari din lume cu labo
ratoare de analiză chimică specializată . 

Tipur.ile de analiză care se efectuează azi se pot împărţi în două ca
tegorii: a) Prima categorie poate fi denumită analiză sistematică şi se referă 
l.a analiza unui numă"r- de ·obi·ecte similare cu scopul de a obţine un număr 
mare de date privind compoziţia, care apoi. sînt prelucrate statistic, obţi
nîndu-se informaţii despre: sursa de materii pr,ime, drumurile comerciale 
privind asigurarea cu materii prime, metode de fabricare, eventuale 
schimbări în tehnologie, dotarea, ş.a.m.d.p.; b) Analize speciale, ana
liza mai detaliată a unor obiecte singulare pentru a' obţine in
formaţii suplimentare, pentru a stabili, de exemplu, autentiCitatea 
obiectului. Metoda analitică se al·ege după natura obiectului şi a 
problemei de rezolvat. Uneori se cer informaţii numai despre ele
mentele majore prezente. În alte cazuri însă este nevoie şi de determinarea 
elementelor prezente în concentraţie mică, chiar foarte mică (urme) în ideea 
de a corela impurităţil.e prezente cu aspectele geografice privind sursa 
obiectului. Aceasta înseamnă utilizarea unui număr foarte variat de metode, 
se·lec'farea judicioasă şi adaptarea. lor permanentă la problemele date. 
Dintre metodele care se aplică azi, pe scară largă, pentru efectuarea ana
lizelor arheologice· amintim: spectroscopia de emisie, analiză prin absorbţie 
atomică (a.a.s., sau AAS prescurtarea uzuală după denumirea metodei in 
limba engl·eză), difracţia de raze X, fluorescenţă de raze X, analiză prin 
activare cu. neutroni (n.a.a., _sau NAA), spectrometrie de masă, ·radiografie 
cu raze X, spectrometria de emisie .de raze X prin excita re cu protoni (pro
ton-lnduced X-ray emission analysis, PIXE), . analiza compoziţiei izotopice 
(mai ales la plumb), analiză cu sondă de electroni, microscopie cu baleia.i 
de electroni, metode radiochimice, termoluminiscentă, dispersia inelastică 
de electroni, spectrometrie de fotoelectroni cu raze X, spectrom~trtia Roman 
cu laser şi multe altele. Dintre metodele de separare metodele cromatogra
fice au o utilizare foarte vastă si in acest domeniu. Tn cazul metalelor si 
al iajelor se mai determină şi un'ele constante fizice cum ar ·fi: densitate~ . 
căldura specifică, duritatea etc. 
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Un aspect d~ un int~res dE!'Qs~bit p~ntru arheolog este problema sur
s-elqr ~e min,reuri util.iz~te la confecţionarea obiect~lor m,talice antic~. 
Unii au pF'~supus că sursa poate fi stabilită prin corelarea impurităţil~r gă
si.te în metal cu cel~ pre~ente în depoz.itele de mine:reuri. EXaminînd însă 
pro~lema cu atenţie, apar două dificultăţi: in primul rind multe mine ex
ploatate în antichitate, azi s1nt complet epuizate astfel încît nu mai ·dispu
nem de materiale de comparare. fn al doilea rînd, multe obiecte metalice 
O!llice - mai ales cel{! ale Unor civilizaţii moi tÎrzii - OU fost con:fecţionote 
prin retopirea unor piese metalic~ de origini foarte diferite. Cu toate aces
tea, în unele cazuri această corelare între minereu şi obiect de artă este 
posibilă. Otto şi WJtter 14 au efectuat analiza spectrografică ci unor obiect~ 
preistorice de cupru şi de bronz din Europa centr~lă, şi au putut demonstra 
prez~nţo unor cantităţi apreciabile (0,3-2 %) de ~rsen, stibiu, ~ismut şi 
argint, ceea oe indică utiliz9rea unor mi~er~uri ~in ·Ge.rmonia, care conţin 
impurităţi similare. Un studiu analog a fost efectuat de Junghans, Sang
meJster şi Schroder 1s care au reuşit să elobore~e şi un sistem de clasificare. 
Brown şi Blin-Stoyle 16 au onaliţat specţrografic peste 400 de obiecte din 
epoca broniului mijlociu şi tîrziu din Marea Briţ9nle, obţinînd rezultate cor~ 
a:u permis o prelucrare statistică, evid~nţiind o origine geografică dotă . 

M:qi recent, Ballczo şi Mouter~r au publicat rezulţ<;Jt~ intf:resonte privin~ 
qnaliza complexă a unor pi.9se de cupru şi de olom9,17 de br,onz, 18 respectiv 
de aur, argint şi aliajele lor.19 

Principala metodă de anolhă folosită in numismatică este analiza 
prin activare. Barrondon a folO-sit in qcest scop două metode de activer~ 
pentru .determinarea nedestructivă a elementelor majore, minore sau .. in . 
urme in trei metale importante din punct de ved~re orh~l~gk: aurul, ar
gintul, cuprul, şi oliojele lor.20 Cu prima metodă, onoli~ă prin activare cu 
ne.utroni (sursă de neutroni: cqiHorniu 252 din reactor nudeot), s-a deter
minat concentroţio celor trei e!emente majore: aur, argint şi cupru. Cu cea 
d~~ci doua, anol!ză prin ocţivare cu prot~ni, s-pu d~termin~ţ urme de el~
~şnte la un nivel qe ppm (părţi pe mil.ipn, ~e ex. pgfg) in m~ţolele amintite. 
Utilizînd oce.ste tehnic! s-au urmărit do~ă pr~bleme numismotice importan.
t~: evoluţia fineţ~i şi natura metafului utilizaţ la baterea monedei (e:f.~mente 
În urmer o problemă generală o chimiei arheologice este osigurar~a unei 
mostre (probe) reprezentative pentru analiză, ştiut fi.ind că de obicei obiec
tele supuse analizei nu sint omog~ne din punctul d~ v~~r~ al coll')poziţiţ;i. 
ln cazul metalelor şi oliojelor neomoge.nitat~o provine din ma.i multe surse. 
ln primul rînd s~ dţ:~tpreoz~ utilizării IJnu,i oli~j f1e<>m~g~n. dator.ită prelu
crării aliajului - in unel~ ~a~uri - t9 o t~rYJp~ratur~ insuficie'!t de ridicoţ~ . 
Pe de altă parte ~st.~ ~un·oSţuţ foptţ~l cq la rqcireo olioju(ui topit, citeodată 
qr~ !P.~ () uŞot?ră ~eporgre p fazel~)r (s~gre.gore) ceea ce d~termină . o neo
mogenitate a obiectului răCit. Szonntogb E.l. o analizQt ~, monede, luînd 
prob~ ·pr\ntr~ ill~fo~~ "·şp~ciq}~ şf o ~on$totat n~fr)o;g~nJţo~a .,9,.· . ln un~J~ 
C::P.UJfi ·~j m~ţ(?~~ moi ~ir:opl.e pCJ.ţ d.o r~zultot~ ~ptişf{? .... c~ţoqre, ~e ~x. l~or~o 

'ts,... AllJ'TA xvn4CYnr 
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probei prin metoda electrografică.22 O altă cauză . a neomogenităţii unor 
obiecte metalice este fenomenul cunoscut sub denumirea de imbogăţire 
superficială.23 Termenul se referă la schimbări de compoziţie ce au loc pe 
permite clasificarea datelor în clase, categor,fi sau grupuri folosind anumite 
suprof,aţa obiectelor din aliaje de metale nobile care conţin şi metale 
mai puţin nobile in cursul şederii lor mai îndelungate în pămînt. Meta1ele 
mai puţin nobile din aliaj cu încetul se corodează, apoi se dizolvă şi se in
depărtează prin umezeala înconjurătoare .. Drept urmare suprafaţa meta
lului (de exemplu a monedei) se îmbogăţeşte în metal mai nobiL Calitativ, 
fenomenul a fost cunoscut de mai multă vreme, astăzi este posibilă şi de
terminarea cantitativă a gradului de îmbogăţire. Sutherland şi Harold 24 ou 
examinat un număr de monede emise în timpul_împăratului Diocleţian şi 
au găsit un conţinut mediu de argint de 3,7 Ofo. In acelaşi timp conţinutul 
de argint pe suprafaţă, determinată prin analiză de fluorescenţă de raze X 
a fost de 5,6 Ofo, indicînd o îmbogăţire superficială netă. Un studiu similar 
al unui obiect de aliaj de aur din epoca bronzului a fost făcut de Hali şi 
Roberts.25 Prin anal.iză de activare cu neutroni au găsit în medie un con
ţinut de 73,4 Ofo aur, 10,1 Ofo argint şi 16,5 Ofo cupru.· Prin fluorescenţă de 
raxe X pe suprafaţa obiectului au găsit 88,7 Ofo aur, 8 Ofo argint şi numai 
3,3% cupru. Este evidentă îmbogăţirea superficială în aur, metalul cel mai 
nobil în aliaj, ca rezultat al leşierii lente a argintului şi a cuprului. Se aş
teaptă ca cercetări viitoare să clarifice etapele intime ale proceselor ce au 
loc în cursul acestui fenomen. Studii sistematice 26 privind conţinutul de aur 
şi de cupru a unor monede greceşti timpurii au relevat diferenţe caracteris
tice privind minereurile de arg.int utilizate. Tn unele cazuri s-a putut constata 
devaiorificarea deliberată a monedelor prin majorarea conţinutului de cu
pru. In cazul monedelor analiza prin activare cu neutroni este deosebit de 
avantajoasă, obiectele respective putînd fi iradiate uşor în reactoare nu
cleare. Dos si Zanderhuis 27 din centrul de reaotori din Petten (Danemarca) 
au determinat compoziţia a 200 de monede din aliaj aur-argint, originare 
din Asia Minor. Metoda are o sensibilitate mare (10-6 micrograme), este 
selectivă şi permite analiza completă, rapido a obiectelor, fără distr!Jg-ere. 
Detalii privind metoda au fost rezumate recent în două articole.28 

O tehnică foarte promiţătoare, pe cale şă devină un mijloc deosebit 

de util arheo!ogilor este analiza izotopică, determinarea compoziţiei izo
topice a unor elemente prezente. Brill şi Wampler 29 a'u efectuat astfel de 
studii privind. conţinutui de pl.umb a unor minereuri provenite din mi~e e;
ploatate în antichitate, respectiv a unor probe de plumb din .obiecte antice 
originare din diferite locuri şi perioade. S-a determinat abundenta relativă 
a celor patru izotopi stabili ai plumbului; 2°4 Pb, 206 Pb, 207 Pb şi 208 Pb, prin 
spectrometri·e de masă. S-a putut deduce .că pe baza .compoziţiei izotopice 
.obiectele. studiate se pot grupa în trei grupe,. în funcţie de minereul de 
galenă provenit din c;ele 3 s.ectoare de mine antic~ bine .cunoscute: Laurion, 
Spania de sud şi Britania Romană. Orice obiect cu conţinut de plumb poa-
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te fi analizat astfel (metal sau combin.aţii~ pigmen.ti, glazuri, sticle de plu.mb 
etc.} Un alt avantaj. faţă de .compoziţia chimică, cea izotopică nu se schim
bă în cursul proceselor de degradare. Recent analiza izotopică a urior sticle 
de plumb, respectiv de glazuri, au fost efectuate tot prin spectrometria de 
masă.30 ., ·· · · · · · 

O altă problemă ce poate fi investigată prin anali,za sist~matică· a 
metalelor ·~ste relaţia dintre compoziţiei unui aliaj şi metoda de obţinere, 
respectiv schimbări în tehnologia metdlurgică. Astfel, analiza bronzurilor din 
statuete din Egipt, arotă o vario·ţie foarte mar·e (şi de multe ori greşită)· a 
compoziţiei, indicind o lipsă totală de control al compoziţiei şi de corelare 
a acesteia cu proprietoţile fiz.ico-mecanice. Din contră, analiza bronzuri·lor 
din statui. greceşti şi romane a relevat ex~stenţa · unui asemenea control, 
existînd diferenţe caracteristice în compoziţia bronzurilor utilizate. Bronzu
rile greceşti conţin cantităţi semnificati:ve de staniu şi foarte puţin p~umb, 
eventual nimic. În schimb, bronzurile romane sînt bogate în · plumb şi . să
race în staniu. Tot pe baza analizelor s-a putut stabili că aliajele de. bronz 
-folosite la confecţionarea oglinzilor de către etruscani sau de romani au.o 
compoziţie relativ constantă, la fel · şi oliajele fol·osite în acelaşi scop ~-îh 
China în timpul dinastiei Han. Alte exemple privind studiul chimic al meta-
l.elor. antice se găsesc în monografia cuprinzătoare a lui Caley.3l . . 

,. -.. U!l .. alt domeniu important este cel al obiectele~ de ceramică (în g~
nera 1 pe · bază de silicaţi: produse de olărit, Terra Sigillata; ţiglă,cărămidă, 
mortar, sticlă, porţelan). Prob1ema analizei se simplifică .în oarecare l]lăsu~ă 
întrudt unele dificultăţi · .menţionate la metale, · la acest grup de m9teriale 
nu mai apar.. Pe de alta parte, în unele cazuri nu trebuie să se returgă la 
inetode de: analiză rwdestructive scumpe, utilizîndu-se metode clasice mu!t 
riwi ieftirie (destructive), ·dat 'fiind' ia.buhqenţa probelor disponibile, de ex. 
cioburi din vase ·ceramice. Folosind tehnica activării prin neutroni, Sayre 28 

d d~terminat concentraţiile relative de ~odiu, n~~~gan, scandiu, la.ntan Şi 
de.·c:;rom în cioburi, resturj de vase antic-e, reuşind s(i coreleze compozitia 
chimica cu originea .geogr'cifică a ceramicii. Ricl)ards şi Hartley 32 au efec
t i.!at analiza . unor obiecte cerâmice toma ne· din Britannia, 'respectiv din 
Mykene. Problema stabilirii origi'nii În cazul ipaterialelor ceramice, dese'ori 
.este difidlă, căci cioburile sînt frecvente în mai toate straturile geo.logice, 
vasele 'respective fiind larg utilizate în diferite scopuri, drept . şi ambalaj 
pentru .alte bunuri. ·stabilireo orig!nei se face prin cornparare·::l cu cor:npoziţia 
doburiJ:or d~ ori.gin.e cunoscută. ln qcest . scop [)edleu . şi. colabon:rtotii 33 au 
det~.rminat·concentraţia unui număr de elemente chimice carocteristice-' unor 
Jpcuri de confecţionare a ceramkii respectiv~: Astfel, de ~x. datele dnoH~ice 
ale unei omf.ore de tip Qauloise ·3 găsită · lîngă Geneva. întH...rn strsrt' datat 
pel!tr.lj. sec. J e.n . . qu fost comparate cu cele ale t,rnui grup de p'rC?be . de 
referinţă· dintr-un atelier roman din FranJa (~orneil~an) . . Prelucrare(] statis
tică a datelor analitice a indicat că amfora a fost făcută la ·cdrrieilhan . 
Astfel s-a putut pune în evidenţă existe.nţa unui comerţ intens d~ vinuri la 
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mare distanţă in sec. 1. e.n. Procţde~ similar a fost utilizat d~ Tubb şi 
Niţ::kles',3-4 la analiza 9biectelor de C&1'9mică de origine romană din Mare:o 
Britanie. Metoda a permts să se atribuie in mod obiectiv un loc de origine 
la 96% din obiectele analizate. 

Sticlele constituie un alt domeniu în care anolizeJe siste-matic~ au 
fun\i~at informaţii valoroose, de importanţă arheologică. ln urma lucrărilor 
de pionierat ale lui Klaproth s-a efecţuat an~liza m(]i mulţo,r sute p~ obiţe
te de : sticlă din Egiptul antic, Orientul îndepărtat şi apropiat, din lndip, 
Imperiul Roman, precum şi a obiectelor de sticlă medievale sau din epoca 
Renaşterii. Aceste analize ou relevat faptul că pentru obţinerea sticl~i tn 
dife.rite epoci s-au folosit reţete foarte diferite. Uneori s-au adăugat in mod 
deliberat ingrediente speciale pentru a influenţa culoarea, transparenţa sau 
proprietăţile de prelucrare ale ··sticlei. Rezultatele tuturor analizelor efec
tuate în perioada 1790-1957 au fost prelucrate de Caley.35 Mai recent, Sayre 
şi Smith,3 36 au .examinat peste 200 de mostre de sticlă transparentă găs·ite 
în Orientul apropiat, in Europa, respectiv în Africa de nord, originare din 
perioada sec. XV î.e.n. - sec. XII e.n. Probele ou fost analizate in raport ·cu 
26 de eremente, folosind 3 tehnici: spectroscopio de emisie, fotometria de 
flacără şi colorimetria. Pe baza acestor ana11ize sticlele au putut fi înca
drate intr-una din cele 5 clase principale de mai jos, fiecare clasă reprezen
tind o c()rnpoziţie caracteristică în rapprt cu concentr(]ţia următ~orelor ele
m~nte: magne~iu, potasiu, mangpn, stibiu şi plumb. Grupurile astfel stabi
lite si.nt l.lrmătoarele: Grupul' 1, sticl-e din mileniul al li-1~ î.e.n., bogoţ' în 
magneziu (2,9-4,6 %); grupul 2, stiei~ din p~riQOda s~c. VI. î.e.n. - s~c. IV. 
e.n., Qogote în stibiu (0,53-1,93 %); grup~! 3, sticle "romane" din sec. IV. 
î.e.n. - ·sec. IX. e.n., cu conţ~nut scă~~Jt în stibiţt (0,018-0,089 %) şi ridicat 
în mangan (0,10~1.~ %); grup\JI 4, sticle islamice timpurii, sec. VIII-X e.n. 
cu conţinut ridicat in magneziu · (3,6-6,5 %) şi potasiu (0,95-2,2 Gfo); grupul 
5, sticle de plull)b islamice cu cqnţinut foarte înalt de plumb (33-40 %). O 
altă problemă legată de sticl~le antice est~ cea a materiilor prime utilizate 
pentru producerea · de sticle opo.ce. Turner şi _gQC>k~by 37 au inliesţigat exţen~ 
sîv ogenţii de opacizore utilizaţi în sticle!~ dintr-o periqadă de 3 400 de ani 
(1450 i.e.n. - prei~nt). Au găsit că in cazul sticf~Jor opo(;e albe li alba str~ 
din Egipt şi Roma (ptnă in ~c. IV e.n:) ·agentul d~ opacizore utili~oţ a , fos·t 
stibiatul de calciu, Ca~b201. iar după sec. V, pin9 · in Seţ. XVII o f9st 
dioxid.ul de staniu, Sn02. Incepind cu ·sec. XVIII, principalul ageot<:le op0 -
cizare e~ fost fluoruro ~~ · calciu, Cof2• Un studiu similar al t.mor sticle opaţ::~ 
chlnez~şti efectuat d~ W~rner şi Binison 35. a rel~vat faptul deosebit d~ in
teresant că in aŞa-numitei~ orriam~nte d, sticlă jade din Miioado Tţarig 
(618~07 e.n.), drept agent de c)pacizare s-a ·utîlizat deja Ccf2, cu mult~ 
sut~ de ani inaintea meşţerilor din Europa. Cu ajutorul .anei te~nici mai 
sofi.stica~e. sond? c~ fa~cic~lu_ 1 de elecţrqni, · s.e pot ~~ctu9 iriv~stlgaţii şi 
mat del!cate. Bnll ŞI Moi! 39 ou efectupt Qnphza cantttottvci a 6 feluri de 
sticle dif~rite, co.mponerte ale un~i plăţi miniaţ~rale ele inozcii.c (dlmensiu-
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nea 2 x 1.8 x 0,8 cm) din sec. 1 î.e.n. - 1 e.n. Delicateţe9 extraordiooră o 
analizei se poate aprecia dacă se consideră fciphiJ ca componenţii de 
sticlă care formează mozaicul în multe cazuri au un diametru mai mic de 
1 mm. Hornblower 40 a utilizat o tehnică similară pentru a analiza incluzio
riile în straturile foarte subţiri de lac de pe o cutie chinezească din sec. XV. 
S-a găsit că particulele cu diametru! de aproape 4-6 microni in stratul roşu 
sînt de sulfură mercurică (HgS), iar cele de 10-12 microni în stratul galben 
sînt de sulfură de arsen (As2S3). 

In ultimii ani au fost investigate şi articole de obsidian. Obsidianul, 
un fel de sticlă vulcanică este omogen, are o compoziţi.e uniformă. Folosind 
metoda PIXE, Nielson si colaboratorii 41 au analizat 49 de vestigii din obsi
dian din Mexic reuşind şi o clasificare bazată pe conţinutul în ~lemente 
minore si în urme. Microsonda cu laser a fost utilizată la determinarea in
cluziunil'or din pi,etre preţioase.42 Materiale de origine organică (oase, dinţi, 
resturi de organe, hîrtie, textile etc.) au fost de asemenea analizate. Passi 
şi colaboratorii 43 au analizat pe cale cromatografică materialul extras cu 
solvenţi din 6 amfore avind o vîrstă de 1 500 de ani. Din acizii graşi iden
tificaţi s-a putut deduce natura uleiurilor vegetale pe care aceste amfore 
le-au conţinut. Concentraţia de carbon 13 din collagenul oaselor, respectiv 
a ţesuturilor unor resturi umane din oameni care au trăit între 5200 î.e. n. 
şi 1750 e.n . a permis lui Tauber 44 să tragă concluzii asupra naturii alimen
telor cu care s-au hrănit aceşti oameni. Mostrele au provenit de la esch i
moşi, doi dintre ei par să se fi alimentat în proporţie de 90-95% cu peşt i 
de mare, iar celălalt numai cu circa 70%. Acumularea fluorului (înlocuieşte 
OH- în hidroxiapatită) în oase îngropate pe perioade lungi este baza unei 
metode de datare prin determinarea raportului fluor: fosfor 45• Dificultăţile 
analizei unor reziduuri arheo-organice sînt discutate de Robius.46 

Atestarea autenticităţii, respectiv descoperirea falsificării este un alt 
domeniu unde chimic analitică modernă poate să aducă o contribuţie im
portantă, de multe ori decis ivă. Cîteva exemple. O statuetă considerată de 
origine romană şi de bronz cu patina de coroziune obişnuită, a fost supusă 
ana lizei în laboratorul de cercetări de la British Museum. O simplă analiză 
spectrografkă a relevat însă că statueta este de zinc aproape pur, meta l 
necunoscut de romani. Originea trebuia deci reconsiderată. Prin analiză de 
f!uorescenţă de raze X s-a constatat că un fragment de craniu o fost ,.îm
bătrînit" artificial cu un pigment galben, cromat de potasiu,47 imitînd astfe l 
culoarea brună-ruginie a oaselor îngropate de mai multă vreme in pămînt. 
Un alt exemplu pentru detectarea unei imbrătrîniri artificiale este cazul unui 
obiect de sticlă, considerat de origine romană. Analiza prin difracţia razelor 
X a relevat însă că stratul superficial conţine fluosilicat de calciu, evidenţă 
pentru îmbătrînirea artificială a sticle·i cu acid fluorhidric. O altă piesă , 
declarată de bronz de origine etruscă, la analiză s-a dovedit a fi un aliaj 
cupru-argint şi nu de cupru staniu cu 15% staniu utilizat în bronzurile 
etrusce din secolele V-III î.e.n. Acest aliaj curios a fost utilizat pentru a 
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permite acoperirea cu o patină care să dea o aparenţă de vech ime. O 
metodă de investigare recentă, foarte proiniţătoare este analiia prin termo
l umi niscenţă.48 Metoda permite dotarea absolută a unor obiecte, răspun
zînd astfel şi la problema autenticităţii. · 

Uşurinţa relativă cu care azi se pot obţine în scurt timp un număr 
foarte mare de date analitice exacte (aparate complet automatizate, calcu le 
efectuate cu computer) a deschis domenii noi de cunoaştere, prin prelu
crarea potrivită a acestor date. În acest scop, recent se ut,ilizează din ce 
în ce mai mult şi în arheologie un grup de metode matematice cunoscute 
sub denumirea de recunoaşterea formei (pattern recognition).49-52 Metoda 
permite clasificarea datelor in clase, categorii sau grupuri, folosind anumite 
criterii. În cazul nostru, proprietatea de clasificare este compoziţia chi mi că, 
cantitatea unor elemente prezente în urme. Prin prelucrarea datelor ana liti
ce după această metodă diferite obiecte arheologice: monede, ceramică, 
sticlă etc., au putut fi grupate în clase, în grupuri bine definite, care s-au 
dovedit a fi caracteristice în privinţa provenienţei şi a cronologiei . Metoda 
permite identificarea eşantioanelor similare, deosebindu-le de acelea ca re 
t rebuiesc considerate ca avînd o compoziţie diferită. Peste 30 de elemente 
chimice au fost considerate pentru a grupa astfel obiecte ceramice şi de a 
corela aceste grupuri ca orig,ine şi istoric.53 Problema clasif.icări i vestigiilor 
arheologice folosind metoda recunoaşterii formei (forma în care se · pot 
g rupa rezultatele analitice) a fo·st discutată în general de Kowalski şi cola
boratori,i.54 Metoda implică efectuarea unui număr foarte mare de ca lcule 
laborioase, executate cu computere pe baza unor programe special ela bo
rate. Avantajul constă în eliminarea aspectelor subiective in clasificare, 
p recum şi în posibilitatea de prelucrare a unui număr foarte mare d e date 
care ar depăşi capacitatea unui om, dar care pentru un computer este o 
problemă trivială. Alte date recente de aplicare sînt indicate în bib!lo
g rafie 34, 55, 56. 

Se poate concluziona că ana liza arheologică a devenit un domeniu 
foarte specializat în care chimistul anal·ist utilizează şi adaptează un n umăr 
mare de tehnici analitice moderne pentru a rezolva problemele specia le 
ridicate de arheologie. Pe de altă parte, arheolog·i i sînt interesa ţi într-o 
măsură crescîndă de a obţine informaţii obiective, cantitative despre mate
r ialele şi tehnicHe folosite de oamenii epocilor străvechi. Acest domeniu in
terdisciplinar în prezent este în atenţia cercetătorilor, metodele mode rn e, 
sofisticate ale chimie·i analitice şi ale matematicii fiind utilizate pentru a 
obţine o privire mai adîncă în dezvoltarea istorică şi tehnica-materială a 
moşteniri i culturale a omenirii. 



9 23l -

!BIBLIOGRAFIE 

1 CALEY, E.R., J. Chem. Educ., 28 (1951) 64. 
2 WERNER, A.E.A., Anal. Chem., 40 (2), (1968) 28 A. 
3 LEVEY, M., editor, Archaeolog:ical Chemistry. Un·iversity of Pennsy!lvania Press, 1967. 
4 BECK, C.W., editor, Archaeological Chemistry. American Chemical Society, Wash-

ington, 1974. Adva.nces in Chem.is-try Series, Voi. 138. 
s CARTER, G.F., editor, Archaeological Chemistry 11. American Chemical Society, 

Washingto:n, 1978. Advances in Chemi·s.try Se>ries, Voi. 171. 
6 GOFFLER, Z., Archaeological Chemistry. A Sourcebook on the Applications of 

Chemistry to Archaeology. Wiley, Chichester, Sussex, 1980. 
7 SCHIFFER, M., editor, Advances in Archaeology. Methods and Theory. 

Voi. 4. Acad. Press, New-York, 1981. 
8 CURRIE, L.A., editor, Nuclear and Chemical Dating Techniques. Ame·rica•n Che

mical Society, Washington, 1982. 
9 KLAPROTH, M. H., Mem. Acad. Royale Sci. (Berlin), 1801. 

10 GOBEL, F., Ober de.n EinHuss der Chemie auf die Ermittelung der Volke.r der 
Vorzeit. Erlange:n, 1842. 

11 WOCEL, J., Sitzber. Kaiserl. Akad. Wiss. Wien, 11.176 (1853); 16, 169, {1855). 
12 LAYARD, A. H., ms.coveries Among the R•uins of Niniveh and Babylon. 1853. 
13 BIBRA. E., Die Bronzen u·nd Kupferlegierungen der alten und ăltesten Volker mit 

Ri.icksicht auf jene der Neuzeit. Erla.ngen, 1869. 
14 OTIO, H., WITIE·R, W., Handbuch der ăltesten vorgeschichtlichen Metallurgie in 

M itteleuropa. Leipzig, 1952. 
15 JUNGHANS, S., SANGMEISTER, E., SCHRODER, M., Metallanalysen Kupferzeitl icher 

und Fri.ihbronzezeitlicher Boden~unde aus Europa. Berlin, 1960. 
16 BROWN, M.A., Blin-Stoyle, AE. Proc. Prehîst. Soc., 6 (1959) 188; şi Archaeometry, 2, 

Supp.lement, 1959. 
17 BALLCZO, H., MAUTERER, R., Freseniu;s' Z. Anal. Chem., 295 (1979) 36. 
18 ldem, ibid., 298 (1979) 269. 
19 ldem, ·ibid., 299 (1979) 46. 
20 BARRANDON, J. N., J. Radioanal. Chem., 55 (1980) 317. 
21 SZONNTAGH, E. L., Microchim. Acta, 1981,, 1 (3-4) 191. 

22 DEY, A K., GHOSE, A K., SHUKLA, D. K., Microchim. Acta, 1981, 11 (1-2) 175. 
23 HALE, E. T., Archaeometry, 4 (1961) 62. 
24 SUTHERLAND, C.H.V., HAROLD, M.R., Archaeome.try, 4 (1961) 56. 

25 HALL, E.T., ROBERT$, G., Archaeometry, 5 (1962) 28. 

26 SAYRE, E.V., et al., Am. 1. Archaeology, 61 (1957) 35. şi USA At. Energy Comm. 
Rep., BNL-508 (1958). 



232 Hl 

27 DAS, H.A., ZANDERHU1S, J., Archaeometry, 7 (1965} 90. 
2B SA,YRE, E.V., AnJl. Rev. Nuci. Sci., 13 (1963) 145 şi Proc. 'VII. Intern. Cong~. Gfass, 

Brussels, 1965, No 220, p. 1-9. 

337. 

2? BRILL, R.H., WAMPLER, J.M., Am. J. Archaeology, 71 (1967) 63. 
3o DOLNIKOWSKI, G.G., WATSON, J.T., ALLISON, J., Anal. Chem., 56 (1984) 197. 
31 CALEY, E.R., Analysi·s of Ancient Metcil·s. Pergamon Press, New York, 1964. 
32 RICARDS, E.E., HARTLEY, K.F., Natu.re (London), 185 (19-60), 194. 
33 DEDIEU, M., ROSENBAUM, B., WIDEMANN, F., J. Radioanal. Chem., 69 (1982) 

34 TUBB., NICKLES G., Anal. Proc. (Londo.n), 19 {1982) 334. 
35 CALEY, E.R., Analyses of Ancient Glasses, 1796-1957. Corning Glass Center, 1962. 
36 SAYRE, E.V., SMITH, R.W., Science, 133 (1961) 1824. 
37 TURNER, W.S.E., ROOKSBY, H.P., Gla-stech.n. Ber., 33 K {VII) ? 17 (1959) . 
33 WERN-ER, A.E., BIMSON, M., Advances in Glass Technology. Port 2. Plenum Press, 

New York, 1963; pp. 303-305. 
39 BRILL, R.H., MOLL, S., in Thomson, editor, Recent Advances in Conservation. 

Butterworth's London, 1962, pp. 145-151 şi Advances in Glass Technology, 11. Plenum Press, 
New York, 1963; pp. 293-302. 

40 HORNBLOWER, A.P., Arc.haeometry, 5 (1962) 108? 6 (1963) 37. 
41 NIELSON, K.K., HILL, M.W., MANGELSON, N.F .. NELSON, F.W., Anal. Chem., 48 

(1976) 1947. 
42 DHAMELINCOURT, P., WALLART, F., LECLORCQ, N'GUYEN, A.T., Anal. Chem., 

53 (1979) 414A. 
43 PASSI, S., et al., J. Lipid Res ., 22 (1981} 778; di:n Analytical Abstracts 42 (1982) 

2 D 155. 
44 TAUBER, H., NATURE (London} 292 (5821), (1981) 332. 
45 CHINDAHLE, V.l<., GOGTE, V.D., JOGLEKAR, A.G., BHORESKAR, V.N., Radiochem., 

Radioanol. Lett., 52 {1982) 141. 
46 ROBINS, G.V., Anal. P.roc., 20 (1983) 379. 
47 HALL, E.T., ENDEAVOUR, XVIII, {1959) 83 şi Achaeometry, 3 (1960) 28. 
48 CAIRNS, TH., Ana1l. Chem., 48 {1976) 266 A. 
49 VARMUZA. K., PatteM Recognition in Chemi,st.ry, Springer, Berlin, 1980. 
5° FU, K.S., editor, Digital Pattern Recognition, Springer, Berlin, 1974. 
51 JURNS, P.C., ISENHOUR, T.L., Chemical Applications of Pattern Recogn ition. Wiley, 

New York, 1975. 
52 FU, K.S., Appli<:atio:ns o,f Patterrn Recog,ni.tion. CRC Press, 1982. 
53 PERLMAN, 1., ASARO, F., Archaeometry, 11 (1969) 21 . 
54 KOWALSKI, B.R., SCHATZKI, T.F., STROSS, F.H, Anal Chem., 44 (1973) 2176. 
55 BOULLE, G.J., PEISACH, M., J. Radioanal. Chem., 50 (1979} 205. 
56 BLASIUS et al., FRESENIUS' Z. Anal. Chem., 310 (19EJ2) 98. 
57 RIEDERER, JOSEF, Kunstwerke chemJsch betrachtet. Springer, Berlin, 1981. 
58 x x x MukincsekrO:I vegyesz szemmel. Muszaki Kiad6, Budapest, 1984. 



11 23.3 

ARCH~Ol.OGIE UNO 011: MODERN€ ANAL VTISCHE CHEMIE 

Dic Arbeit enthălt Hfnweise aus der Literatu;r bezuglic.h des Studiums archăologischer 

Befunde mit Hilfe der modernen Methoden der analytische·n Chemie. Es sind die am hău

figste.n angewendeten Methoden ohne Zerstorung der Gegenstand aufgezăhlt Es sind auch 

einige interesante Ergebnisse bez·uglich der Analyse der Gegenstănde ous Metal, Keramfk, 

Glas oder organischer Herkunft, angegeben. Mit HHfe der analyHschen Daten kann ma n 

die h\.erlwnft, T ech nologie der Bearbei·tung der Ro·hstoffe, vielleicht die Echtheit, bestimmen. 

Neulich erhi:ilt man wertvolle lnformationen durch matematische Bearbeilung (pattern re

cognition) der Daten. 

ARCHAEOLOGV ANO THf MODERN ANALYTICAL CHEMISTRV 

literature data nre presented concerning the investigation of mchaeologica:l objects 

by modern methods of analytical chemistry. The most freque.ntly used non-destructive analy

ticai pwced ures are indicated as well as some interesting applications concerning the ana

lysis of ancient metals, ceramics, g lass or organic motter. Ana•lytical data are used to de

termine the origin, technology and authentîcîty. Recently more informatio.n is obtained by 

mathemat ical processi ng of the data (by the pattern recognition method). A representative 

bibliography is also indicated. 
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iNTREPRINDERILE DE EXPLOATARE ŞI PRELUCRARE 
A FIERULUI DIN BAZINUL BARAOL TU LUI * 

VAJDA LAJOS 

Mineritul şi prelucrarea f ierului în Baz. Baraolt, activitate care a cîştiga t 
în pondere mai ales din deceniile al treilea şi al patrulea ale secolului 
t recut, îşi are începuturile - după tradiţie, dar mai cu seamă conform des
coperirilor arheologice - încă in cele ma·i vechi timpuri. Astfel, la Doboşeni 
au fost aflate urmele a două cupto-are primitive, vechi de cîteva milenii, 1 Din 
albia pîrîului Baraolt a fost sc-oasă o nicovală asemănătoare acelora aflate 
în inventarul atelierelor de fierărie antice romane.2 Urme ale unor mine şi 
cuptoare de topit minereu de fier au fost dezvelite de arheologi în valea 
pîrîului Egres din Brăduţ, în zona muntoasă din jurul pîrîului Dung6, " pînă 
sus la Băţani" 3; alte descoperiri s-au făcut, de pildă , lîngă Biborţeni, pe 
vîrful Tortoma .4 "Zăcămintele de la Biborţeni, Doboşeni , Filia şi Herculian, 
mai uşor de topit, vastele zone împădurite şi pîra·iele bogate în debit de 
apă au favorizat această regiune, aidoma Trascăului , în construirea unor 
cuptoare de topit" - se arată într-un studiu c-onsacrat trecutului meşteşu
gului fierăritului în Secuime. Autorul continuă: "De-a lungul pîraielor, pînă 
departe în Ciuc, vom găsi holde de zgură, mărturii ale acti vităţii amintitelor 
ateliere".5 Mai recent, geologul Banyai Jânos constata: "Şi în prezent se 
mai pot identifica în multe părţi amplasările de minerit, depunerile de zg ură 
d in cuptoarele de topit."6 

Intreprinderea de fier Bodvai 

Şirul întreprinderilor de fier fondate în secolul al XIX-lea in Bazinul 
Baraoltului se deschide cu cea de la Bodvo i. 

Exploatarea ş i prelucrarea minereului de fier din Bodvai, în hotarul 
localităţii Herculian, este documentată prin izvoare scrise din anu l 1831, 

* Cefe de faţă co-nst itu ie prima parte a studiului cu titlu•! de mai sus. 
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dar referiri la activitate<:~ de oici gas1m încă mult înainte de această da·tă , 
cam între 1700 şi 1720, iar apoi, din nou, după anul 1768.7 Benedek Elek 
merge şi mai înapoi în timp, afirmînd că, cu sute de ani în urmă, Bodvoi-ul 
aparţinea unui fierar pe nume Gyorgy, al cărui nume îl regăsim în toponi
micul Gyorkov6cs, desemnind un fînaţ împădurit de cîteva sute de iug-ăre, 
aflat în hotarul localităţii învecinate, Băţanii Mici.a Orb6n Bal6zs invocă 
un trecut şi mai îndepărtat, prezent în tradiţie: ,.Pe vîrful Paphomlok, aflat 
la confluenţei pîraielor Halas şi Baraolt; apare zgură de fi-er în cantităţi atit 
de mari, încît trebuie să deducem de aici o an_1plă activitate de extracţie a 
f ierului practicată în vechime ( ... ). Tradiţia susţine că în epoca romană se 
aflau aici excelente mine de fier."9 

inceputurile întreprinderi'i de fier Bodvai sînt legate de numele lui 
Zakari6s Antal, coproprietar al minei de cupru Bălan. Zakari6s a fost în
cunoştiinţat despre existenţa zătămintelor de fier din zona Herculian de 
către Gal Samu din Băţanii Mici, fratele unui muncitor de-al său. Dupa 
efectuarea unor probe de topit, s-a luat hotărîrea de a se înfiinţa întreprin
derea şi, în primăvara anului 1828, în valea îngustă Feny6spatak au început 
lucrările de construcţii ale uzinei şi coloniei de locuinţe. fn 1831 , întreprin 
derea de fier de la Bodvai a intrat în funcţiune . 10 

Noua întreprindere dre îhsă de înfruntat unele obstacole, fără să mai 
punem la socoteală greutăţile inevitabile legate de pornirea producţiei şi 
asigurarea desfăşurării ei continue, probleme de ordin tehnic, tehnologic 
sa u ale necesarului forţei de muncă calificată. O preocupare de prim ordin 
a fost pricinuită de delimitarea teritoriului pe care se afla exploatarea mi
nieră. Unul din coproprietarii întreprinderii de fier din Filia, înfiinţată în 
1842, baronul Rduber N6ndor, uzînd de drepturile sale de proprietar funcia r 
pe resp~ctivul teriţoriu, a intentat un proces - prelungit ani de zile ş i 
motivat prin ,.conflicte îri problema demarcării perimetrului minei" 11 - lui 
Zakari6s Antal, socotit !de el concurent. la 10 septembrie 1842, bdro:nul 
Raubert înaint& o .. fntîmpinare de protest" Tribunalului montanistic provin
cia l regal ,.în cauza sechestrului judecătoresc asupra pădurii numite Pîrîul 
Bodvai din Herculian", cerînd t.opografia perimetrului minier.12 Cu toate că 
adresa tribunalului trimisă scaunului Brăduţ specifica cloar existenţa unor 
vicii de formă din partea lui Zakari6s Antal, întrucît, ,.neincliaŞteptînd pro
cura din partea suszisului tribunal montanistic regal, el exploatează o mină 
de fier în hotarul localităţii Herculian, aparţinînd scaunului Brăduţ", decizia 
fu de partea lui Rauber, emiţîndu-se un .,Sigiliu . de interdicţie" impotriva 
lui Zakarias; spre aducerea la împlinire a deciziei, s-a cerut delegarea unui 
comisar din partea scaunului.13 

Problemele .,conflictelor ivite în jurul minei de fier" au fost agravate 
pri·n molestarea ·muncitorilor lui Zakarias şi violenţele îndreptate impotriva 
lor, care au tulburat activitatea minieră şi de prelucrare. Redăm, în acest 
sens, textul unei , apr~se a tribunalului montanistic, reda,etată de Szentkirâlyi 
Zsigmond, datată 9 noiembrie 1843 şi trimisă scaunului Brăduţ: "Proprietarul 
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minier Za.kari6s Antal din S1ndominic ni s·a plins că, deşi a început pe bază 
de d<maţie . legolg primită de gici exploatare9 min.~i 9e fierîn 'locul numit 
B:rQ.dv.aj (l!ic !) 'din ho-ţart;JI localităţii Herc4lian, de curînd m~ncitorii săi ou 
fost atqcaţi de unii l()cuitori din Băţanii Mici, care le-au şi răpit ~ouă sape 
ş.i un · tim~cop; luind in considerare petiţia solicitantului, dorim să ne adr~
~0'1 oficial On. lnstpnţe, invitin~·o să aţragă atenţia locuitorilor din satele 
'tnconjurătoare că donaţie emisă de tribunalul montdni~ttc în ca~ul dat esţe 
u-n fapt real şi legal, ca urmare să-i avertizaţi ca nu cumva să se încumete 
o tulbura şi impi.e<;fico prin aseme~a violenţ~ pe Zakarios Antal in conti
n4(Jre.a exploatărilor de fier in cq4ză. "H Adresa nu a avut insi;~ ef~ctul scon
tat. O mărturiseşte şi o scrisoare a pr~şedint~lui tribunalului montanistic 
în care se cere instanţei scăunale "să .~e oblige ... a interzic~ orice fel de 
violenţe." 15 

Pînă în 1847, Zakariâs Antal a investit 60 000 de florini in întreprin
d~rea de la Bodvai. Contemporanii au apreciat pozitiv activitatea de c~:m
sttuire a atelierului de extracţie şi prelucrare a fierului, precum şi de ~x
ptootore minieră; totuşi, Zakori6s a ajuns într-o situaţie critic:ă, întrucît 
ot.ît insuficienţa energiei hidroulice, cit Şi lipsa de combustibil {lemne Sa!J 
carbuni) frinou ~xtrogerea şi prelucrarea minereului de fier exploatat şi 
fabricarea unor produse comerciale, cum ou fost sape!,~. co.asele, furcile şi 
ofte unelte agricole. Din această cauză, la Bodvoi s-a ajuns - arată infor
Jllaţio în core este prezentată sitţt.pţi~ - ca .. <;,~c~:~m propri~torul să se gîn
degscă cum ar putea transporta la mina sa un chintal de pr9f de puşcă, 
d:rept încheiere o activităţii. "16 

in cele din urmă, înt~prinderţ-a reuşi să scape de strimt9are şi astfel, 
din noiembrie 1848, ca prim 1~ al făuririi de tunuri în Secuim~. o devenit 
unul din factorii cu o contrib~ţ~ important~ la lupta d~ autoopqrare anti
h.absburgicp cu coract~r popular din Trei Scaun!'!. moment re-marcabil al 
revoluţiei burghezo-democratice din Transilvania. 

Cercetările din ultimii ani au adus dovezi incontestabile, demonstrind 
că Gabor .Aron a turnat la Bodvai primele două tunuri care. montat~ la 
Sfîntu G~eorghe, ou fost introduse în lupţo victorioasă de la Hăghig 1n 30 
noiembrie 1848, impotriva formaţiunii militare conduse de căpitanul de 
drag.oni Heydte, făCînd parte din trupele imperiale· pătrunse ' in zona Ba-
Zin ului Boraoltului. 17 · · · 

Turnarea celor două tunuri d~ şase livre, "după un model confectio
nat ... d~ . (36bc;>r Aron, caporal secui ş.i arti!~rist foarte ag-~r la min'te",1t~ 
va fi avut l9c în jur de 20 noiembrie, urmînd unor pregăţiri precipitate şi de 
more in-yenti~iţate. lucrgtorii inţr~prinde~ii 1-o~:~ 8iutot cu toată dăruirea pe 
G6bor Aron şi l?e m.eşţerul turn9~r ~e cl<?pot~ K!şs ~qnos, ~osit impreţ~nă 
cu primul la ~odvai, să ~fectuez~ turnarea tunurilor, fără să dezarmeze 
după. primele incerct?ri n~r.-euşite. txecuti!? 'coclîili~l' q -rey~~}f Jui Nag·y~ Abra
~om v'i· lllYnc:ttoryl{Ji c~lificqt .Pcx:Jr6c~~ . d~ 9rigi':"~ cefî? ~~~ ~~lierul de 
t.1mplo~re-m?d~l. c1t şi lui Solo F~renc df) !o strungăriţ!; ei s-au foloşit d.e 
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strungul lui Nagy ibrahâm din Herculian, trpnsportat . la' ~?dvai, î.ntrudt 
strungul de 50 de ţoli al intreprinderii nu era potrivit pentru confecţionarea 
cochiliilor cu diametru! de 60-70 de ţoli. Operaţiunea turnăr.ii a fost exe
~·~tată, sub conducerea maestrului Bartalis Sândor, de germanu{ Eiben, de 
Ko,lâka Ferenc din scaunl,.!l. Ciuc, de .Timcs6k J6nos, ceh de pe ·ta .Brno Şi 
de alţ.ii, cu consimţămîntu,l şe_fului de. proou'ctie al întreprinderii, Bard6tz 
l6szl6 din Băţanii Mari.19 

Bodola Lajos senior, martor ocular şi' ·participant,· relatează · . in felul 
următor procedeul aplicat la turnare: ,;·Mai întîi, tunul era cioplit din lemn 
la dimensiunile sale normale, strunjit pînă devenea · neted; apoi, linia de 
unire între cele două urechi ale tunului era tăiată cu ferăstrăul in două 
jumătă(i de tunuri. In interiorul a două lăzi umplute pînă la refuz cu ·lut 
executam cochilia celor dou6 jumătăţi de tunuri, iar atunci cînd cochiliile 
s-au uscat bine, le asamblam exact şi atît de strins pe cît puteam,. cu copci 
de fier. Inainte însă de asamblare, plasam în mijlocul celor două jumăJăţi 
de tunuri uh cilindru din lemn de stejar bine uns de jur-împrejur cu lut in 
aşa fel, incit, în măsura posibilului, să stea în· aceeaşi direcţie cu axa ICf;)R

gitudinală a ţevii ·de ·tun -şi, corespunzător diametrului calibrului, să repra
zinte orificiul ţevii. După aceasta, masa încinsă· era turnată în cochilia de 
lut. "20 . · 

. . Turnarea ţevii de tun nu însemna însă ter~i;1a~eo operaţiunii. Era ne
cesară o finisare, din două m·otive conexe izvorite din caracterul rudimentar 
a l insta!aţiei tehnice a intreprinderii. Intrucît la Bodvai nu exista o insta
la ţie· de afinare a fierului brut, se putea utiliza pentru turnare numai o 
"m'dsă feroasă" împură, plină de zgură şi grăunţe, provenită din· prima td
pire. De· aoeea, după răcirea ei, ţ~ava devenea ca ciupită de vărsat, pro
dudndu-se pe oo băşici ·atit în exterior, cît şi in partea interioară . la aceasta 
a contribuit în mare măsură sdluţia · tehnologică specială aplicată la tur
na{e, şi anume faptul că ţeava era turnată în poziţie orizontală şi nu ver
tical(]. Asemenea soluţie a fost aplicată de Gâbor Aron şi tovarăşii săi siliţi 
fiind de. împrejurări, întrucît la Bodvai, la acea dată, încă nu exista o tur
nătorle, întreprinderea fiind profilată pe fabricarea de produş,e forjate. ,,Noi 
-~:continuă Bo.dolo Lajos să-şi depene amlntiri.!e - ştiam pr:ea hine că tur
narea se face de obicei în poziţie verticală, căci numai aşa fenta poate 
căpăta,. o consi?tenţă uniformă; dar, pe de o parte din lipsa instalaţiilor ne
cesci-re •. a. schele lor, pîrghiilor şi a unor fundaţi i solide, pe de alta din cauza 
?Cu.rtirnii ,timpului, nici nu ne puteam gînd i la amenajarea unor instalaţii 
care să ·necesite o m1,1ncă a'tît de îndelungată . "21 Proerninenţele, băşiCile 
produs·e . în' .interiorul ţevii erau tăiate, pe dt se puteq,_ c::u ojutorul uno~ dălţi 
înmănuşate în mînere lungi, ia~ suprafata. exterioară era· lăsată n~finisată . 
~; ;· ... ; Sint zbirlite . ca aspect - scrie Orb9n Balâzs despre aceste tunuri ~. 
pentru. c9. cu ocaziq turnări l nu mai -era timp să fie curăţate;. au rămas _pină 
la sfîrŞit· 'in ace<;~ stă - stare, iar poporul, i!Pre a · le deosebi de tunuriJe .de 
::.~ra mă de mai tîrziu, le-a· poreclit broaşte riioase."22 De asemenea, din 
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cauza scurtimii timpului, pentru. stabilirea qimensiunilor ţevii de ţun şi a 
accesoriilor sale, a inelelor direcţionale din faţă şi spate, a afetului, a ca
rului de tractare şi în general a fiecărui a-ccesoriu feros şi lemnos - spre 
a contracara "caracterul rudimentar şi imperfect" al procedeului de fabri
caţie -, s-a utilizat o scară mai mare decît cea prevăzută în instrucţiunile 
regulamentului de inginerie militară Gribeauval, încetăţenit în tehnica mi
litară a vremii. Prin urmare, tractarea şi minuirea lor erau mai greoai~. decit 
ale tunurilor de acelasi calibru fabricate în uzinele de armament. Cu toate 
aceste· inconveniente, 'însă, practica · de pe cîmpul de · bătălie a demonstrat 
cu strălucire utilitatea şi·eficacitatea lor. De fapt, G6bor Â11on, încă înainte 
de a fi montate - pentru aceasta lemnăria fusese furnizată de cei din 
Herculian -, le-a încercat cu .succes pe un poligon improvizat lîngă intre
prinderea din Bodvai.23 Cele două tunuri au fost transportate .. la Sfîntu 
Gheorghe, oraşul luînd asupra-şi toate cheltuieli!e.24 

La Bodvai, sub conducerea lui Kiss J6nos, au mai fost turnate şi mon
tate încă două tunuri de infanterie de cîte 3 livre, ele fiind puse la dis
poziţia artileriei conduse. de G6bor Ăron.25 Evoluţia nefavorabilă .a ·eveni
mentelor militare întrerupe însă continuarea producţiei de tunuri. La 7 ia
nuarie 1849, soldaţii căpitanului imperial de dragoni Heydte au distrus în
treprinderea de la Bodvai. lncă înainte de aceasta, temindu-se de un atac, 
cei din Bodvai au transportat la Sfîntu Gheorghe, în atelierul lui Kiss J6nos, 
cochiliile şi o parte din piesele turnate, iar stocurile şi instalaţiile rămase 
pe l·oc au fost ascunse în pămînt.26 . . 

La iniţiativa C910nelului Gal S6ndor, comandant-şef al trupelor mili
tare secuieşti de la sfîrşitul .lui ianuarie 1849, conducerea autoopărării 
populare ontihabsburgice din Trei Scaune a acordat un rol de seamă între
prinderii de fier Bodvai in lărgirea producţiei de război. Cu ceva mai mult 
de o lună după distrugerea întreprinderii, în ziua de 16 februarie, s-a ho
tărît reconstrucţia sa cit mai grabnică . In acest scop, lui Zakari6s Antal i 
s-a alocat un avans de 2.000 florini ca garanţie pentru producerea şi livra
rea "fierului necesar obuzelor, tunurilor şi montării acestora." Instalarea 
uzinei de tunuri şi obuze Bodvai a fost proiectată într-un interval record de 
numai 7 zile, ea avînd ca destinaţie producerea de tunuri cu more putere 
de foc~ de 12-18 şi chiar 24 livre.27 

ln cadrul întreprinderii reconstruite din Bodvai, nu s-au produs, e 
drept, tunuri, dar pînă in momentul înfrîngerii revoluţiei a. fost turnată o 
mare cantitate de obuze, G6bor Âron participind personal la pregătirea 
l ucrărilor. În afară de aceasta, întreprinderea - la · nivelul capacităţii sale 
de producţie - a mai furnizat şi fier forjat şi turnat, destinat fabricilor de 
tunuri şi obuze din Secuime.2B ·· 

În anii '50,...'60 .ai secolului al XIX-lea, perimetrul minier. al intreprin
deri.i - făcînd parte din zona. Herculian-Bodvai -, cuprindea o .suprafaţă 
de circa 86 867:-101 360 m2• Zăcămi nte!e de limonită şi sferosiderită formau 
un strat gros de doi metri, cu o cantitate de minereu de circa un rni'liori 'rn3, 
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care conţinea în părţile de la Herculian 31,7-37,4 °/o fier, iar în cele de la 
Bodvai 42,7% fier.29 

G9~eta "Kolozsv6ri Ko~lony" menţi_~na Bc:>dvaiul drept "o fabrică re
marcabilă", qvînd o colonie de locuinţe cu peste 100 de locuitori; se scoate 
in reli~f execuţia migăloasif a produselor turnate,·· mai ai~s a vaselor de 
fier, pentru a căror strunjire dispune de un strung speci~l. Ga~eta n:~greţ8 
însă lipsa forţei motri~e cu aburi, atunci cînd, din cauza resurselor redus~ 
de · fortg hidr~uf!că. (de care se plîng~ şi Zak~ri6s Antal), nu se puţ~ci 
qsig~ra o funcţion9re continuă a procesului de producţie.30 Intr-adevăr, in 
d~~rs ~e un an munc.a se efe.ctu9 doar cîte o perioadă scurtă. Astfel, în 
1867 s-a lucrqt doar timp de 16 săptămîni, iar în 1868 12 săptămîni.31 

ln 1857 s-a decis ca întreprinderea s9 fie reconstruită, ridicîndu-se un 
furnal nou şi o turbină acţionată hidraulic, mai economicoasă, în locul roţii 
hidraulice de pînă atunci. "Un mecanic de pripas s-a şi angajat să le con
struiască - se arată într-o relatare a vremii - ... şi atunci, cînd clădirile 
erau deja terminate, două baraje de retenţie şi un canal de aducţie erau 
deja executat~. iar cochiliile necesare turbinei nu numai că erau gata lu
crate, dor stăteau chiar turnate şi nu mai lipsea decît să fie montate, el şi-o 
luat rămas bun de la călciie, cu avans cu tot, de nici urmă de el . . . " 32 

ln deceniul al şaptelea, conducerea întreprinderii din Bodvoi a fost 
preluată de fratel~ mai mic al lui Zakari6s Antal, pe nume Andras. Acesta 
a căutat ca, in măsura posibilităţilor materia)e, să menţină întreprinderea 
in stare de funcţionare. In 1867, utilajul tehnic consta dintr-o cale de trans
port de 227 m în mină şi la suprafaţă, construită din lemn, ·cind maşini de 
extracţie acţionate prin forţă hidraulică, un cuptor zidit din piatră cioplită 
şi căptuşit pe dinăuntru cu lut refractar, de dimensiuni mijlocii, inalt de 24 
pi~oare, un cubilou mic pentru produse turnate şi un ciocan acţiorat hi
draulic pentru produse forjate.33 · După aprecierea contemporanilor, insta
laţia intreprinderii era simplă şi totuşi ea producea fier de calitate destul 
de bună, creind şi populaţiei din jur posibilităţi de lucru.34 

Galeria Anton, după intrarea sa în funcţiune, în 1853, a produs 2 172 · 
chintale (3 878 chintale vieneze) de minereu d~ fier. Can.titat~a a crescut 
în anii următori: în 1854 s-au extras 3 753 chintale de minereu de fier, in 
1855, 2 253 chintale, în 1856, 3136 chinte~le de minereu, fonta brută rezul~ 
tată dind 20, 15 şi respectiv 14% din cantitatea de minereu de fier SUP':JSă 
prqcedeului de topire. Producţia de fonţă turnată s-a ridicat in 1Ş53 la ?39 
chintale, in 1854 le 753 chintale, în 1855 la 347 chintale şi in 1856 la 42~ 
chintale. Faţă de c~le 729 chintal~ în 1853, produţţiq de fontă br~:Jţă şi tur~ 
notă însu ma in 1858, 1 438 ·chintaJe.35 · · · · 

Conform dqtel9r furni~ate de căpitănatul minier, din anul 18,67 pro
duc;:t!o ţotală ni~i~ ant1glq de f9nt~ erp ~e 1 18? chintal~. !=!1 ~~c~pţ!g p 
cîţiva ani, .ea fiind rep<irtizotă tn cantit9ţi destul de unif9rtne. limita ·;nff!;!
riO.oră s-a inregistrat in 1875, c~ea ce s~ expliţ~ prin faptul că , furnol~l s-a 
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dărlmat şi retonstrucţia s-o făcut moi lent. De altfel, datele refe,ritoare la 
pt~ucţre indică fabricarea cu prioritate lo întreprinderea din Bodvcii a 
produ!ielor de fier forjat, înde~.s~bi a uneltelor agricole. Dacă luăm in cC)n
siderâre media anilor 1867-1879, peste două treimi din totahJI pro4ucfiei 
de fontă du fost utiliiote in se'l>pi.JI Cii mintit, . restul vinzindu-se pe piaţă ca 
fontă brută. Produsele turnate erdu constituite în obiecte de uz casnic, cum 
ar fi cazanefe de fiert, sobele de încălzit şi d~ gătit plitele.36 

A1i'l.i! 

1867 
1 !l66 

1869 

1870 
1871 

1872 

1873 

1874 

1875 

1876 

187"7 

1878 

1879 

Producţia de minereu de fier şi foi;tă la Bod•ai într~ 
anii 1867-1879 

Minereu de Fon.t6 Fon~ă Total Nr. săptămîni 

f1er brută turn ata fontă lucrate 
-------- ---------·· 

- in chintale -

3 481 896 251 1 147 16 

4 533 631 245 876 12 

3459 1 012 284 1 296 16 

4 034 852 337 1 189 14 

3 932 740 324 1 064 14 

4 943 769 392 1 161 17 

5884 878 416 , 294 16 

5152 741 171 912 15 

5176 680 iS2 862 6 

2 912 993 340 1 333 22 

5 OQ2 868 501 1 429 27 

7 477 750 654 1 404 r\u avem date 

4 044 744 658 1 402 nu avem date 

Efectivul muncitoresc mediu al intreprinderii socotindu-i numai pe 
angajaţii permanenţi - era de 28 persoane. Cei mai puţini, numai 20, au 
lucrat în 1875, cînd - după cum am menţionat - furnalul şi-a întrerupt 
activitatea, iar cei mai mulţi, 33 la număr, în 1870. ln anul 1878, cînd s-a 
în registrat cantitatea maximă de minereu extras, de 7 477 chintale, numărul 
muncitorilor se ridica la 30, iar în 1877, cînd, cu 1 429 chintale, se ajungea 
la nivelul maxim al producţiei de fontă, lucrau un număr de 29 muncitori . 
Număru! !femeilor muncitoare oscila între 2-5 anual, iar al muncitorilor 
copii între 1-2.37 

Cu toate că în a doua parte a deceniului al optulea al secolului - pe 
baza datelor referitoare la producţie - intreprinderea a atins cota maximă 
în ceea ce priveşte nivelul de dezvoltare, fiind in aparenţă prosperă, rapor
tul pe 1 880 al camerei de comerţ şi industrie din Cluj r-elatează că, "lipsind 
capitalul necesar, întreprinderea de fier din Bodvai a fost nevoită ca la 
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sfîrşitul_ anului să-şi" sist~z~ vt~~<:l activ!tate~:"38 ~e pare. că Zakari~s ~ndr6;s 
utiliza iri finanţarea act1v1tOţ11 mtrepnndem ma1 ales 1mprumutun banfil_Ştl, 
ale· căror sume şi dobînzi, agravate şi de îngustarea posibilităţilor p,.ieţi"i, nu 
le putea plăti. O indicaţie în acest sens o constituie şi licitaţia., hotărîtă de 
tribunalul montanistic şi desfaşurată la 17 iunie 1882, cînd întreprinderea a 
fost cumpărată de comerciantul Sz6va Zakari6s.39 Noul proprietar nu a ştiut 
însă cum să-şi fructifice achiziţia · şi · astfel, la scurtă vreme,. a vînd.ut între-
prinderea. 

Din 1884, Bodvaiul a trecut în posesia proprietar\Jiui_întreprinderii de 
fier Vlăhita Lcmtzky S6ndor.40 In 1885, cu numai 4 mineri," .. a reinceput ex
ploatarea' ~inereului de fier, dar cu o producţie abia simţită. in decurs de 
cinci ani, s-au scos la suprafaţă numai 2 300 chintale de minereu de fier, 
nu cu mult peste jumătate din cantitatea extrasă în 1879, ultimul an de 
activitate de dinaintea si stării. producţiei. Din zăcămintele de minereu de 
-fier "s-ar putea scoate milioane de chintale şi . .. ele sînt destul de îmbel
şugate pentru a aduce chiar profituri, căci dau în medie 45% fier, dar lipsa, 
de bani, deconjunctura, nu permit darea în funcţiune a intreprinderii ·· şi 
aşa lîncezeşte o foarte frumoasă intreprindere în plină Secuime" - se plînge 
L6ntzky căpitănatului minier; adăugînd: ,.dacă guvernul ar acorda atenţie 
acestor factori, foarte mulţi ... ar primi de lucru, posi-bilităţile venind· în 
întregime din România, căci acoio s-ar putea · vinde toată producţia. "41 

Extracţia şi prelucrarea fierului întîmpina în continuare obstaco le In 
materie de valorificare, avînd de înfruntat concurenţa marilor întrepri nderi 
siderurgice, la care se adăugau urmările nefaste a le războiului vamal de
clanşat de monarhia austro-ungară împotriva României. Într-o dare de 
seamă a proprietarului se re;marcă că nu există perspective de punere. în 
funcţiune a· întreprinderii, deoarece "războiul vamal a ruinat cu desăvîr
şire"42 transportul de fabricate turnate în România. 

Procesul de producţie se reia abia în 1890, deci după o întrerupere de 
zece ani, ş i aceasta intr-un cadru foarte modest: dispunind mai întîi de 
12-16 muncitori bărbaţi şi 2-3 muncitori copii, iar în 1893 cu un efectiv 
muncitoresc de 28 oameni.43 Producţia de fontă de 500 chintale în primul 
an a fost urmată de 1 000 chintale în 1891, 400 ch intale în 1892 şi 600 chin
tale in 1893, pe cînd cantitatea de fontă tu rnată a fost, în aceeasi ordine 
anuală, de 100, 200, tot 200 şi 2 400 chintale. Cifrele specificate' demon
strează că nu s-a putut efectua topirea întregii cantităţi de minereu de fier, 
care, în 1890, se ridica la 4 000 chintale, în 1891 la 5 000 chintale, în 1892 
la 4 000 chintale şi în anul 1893 la 11 300 chintale, producţie record. 

În 1895, un nou repaus impus de. împrejurări in terveni !a Bodvai. 
Muncitori i s-au împrăştiat şi în incintă n-a ră mas decît un paznic de noapte. 
In legătură cu aceasta, darea de seamă pe anul 1899 a camerei de comerţ 
şi industrie di n Tîrgu Mureş cuprinde următoa rele, pline de amar, conside
raţii: "lată cum se dezvoltă întreprinderi le industriale in Secuime; Da, astfel, 



9 

dureros lucru, pe care însă noi îl descriem şi-1 afirmăm, zi de zi, fără vreun 
rezultat ( ... ). în zadar arătăm, fără încetare de un deceniu încoace, că se
cuiul, pierzînd spaţiu, meserie şi pîine, peregrinează prin străinătăţi .. . , deci 
trebuie degrabă să se facă ceva în contra acestui fenomen; toate acestea 
rămîn cuvinte deşarte."44 

în toamna anului 1903, întreprinderea a fost repusă în funcţiune, cei 
3-4 muncitori lucrînd din stocul existent de fontă brută. Furnalul însă în
cepu să producă din nou doar în 1905, fără ca cei în drept să fie preocu
paţi de reconstrucţia sa tehnică, cu toate că, după. aprecieri de specia litate, 
,. prin utilajul·său rudimentar; aminteşte de starea de acum o sută de ani a 
furnalelor noastre."45 S-au utilizatîri rhuncă 14 cărbunari, ·16 mineri, 16 tur
nători, 8 furnalişti, 2 fierari, 16.căruţaşi ·şi 10 zilieri, în total 82 de persoa
ne.46 ·Deja anut ·următor însă, furnalul, învechit şi deteriorat şi · mai rău în 
timpul repausului de nevoie, deveni incapabil de producţi.e. Din cauza pre~ 
ţurilor joase ale fontei brute, Lântzky nu considera rentabile investiţiile de 
capital; de aceea, el continu-ă numai exploatarea mine-reu lui gros de 3 m, 
cu conţinut de fier de 55%, amînînd reconstrucţia pînă într-o perioadă 
conjuncturală mai propiceY care însă nu a mai sosit. 

În cele din urmă, în 1914 statul a achiziţionat întreprinderea din Bod
vai de la succesor.ii lui Lântzky Sandor, dar numai sp-re a completa necesarul 
de minereu de fier al -furnalelor din Hunedoara. Aceasta deoarece din ex
pertiza efectuată ia faţa locului a rezultat că furnaiul nu se putea integra 
decît cu multă greutote în ·ansamblul întreprinderilor siderurgice ale statu
lui, .,nefiind viabil" şi "ajungînd în stare de ruină". În schimb, mina "poate 
da 3 milioane de chintale minereu de fier de buriă calitate - se arată în 
expunerea de motive. Zăcămîntul de minereu continuă mai departe, astfel 
că se vor mai putea obţine noi cantităţi de minereu. Minereul de fier este 
de bună calitate, bogat în conţinut de fier şi iipsit de impurităţi, şi, întrucît 
furnolele din Hunedoara necesită asemenea minereu de fier, este justifi
cată achiziţionarea şi a acestui zăcămînt pentru întreprinderile siderurgice 
aie statului."48 În urma unor tratative, wccesorii care au făcut oferto de 
vînzare primiră 100 000 de coroane pentru întreprinderea lor de la Bodvai, 
d in suma de 1 544 600 coroane aprobată de parla ment spre a se aprovi
ziona cu moterie primă întreprinderiie siderurgice ale statu lu i.49 Odată cu 
acest contract de vînzare-cumpărare, !n Bodvai a ln'cetat activitatea minieră 
şi de prelucrare a fieru lui. 
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34 Adam Eva, Baro Daniel Gabor, Udvarhelyszek utolso fokiralybirojanak ismereifen 

emlekezesei, Szeged 1938, p. 24. 
35 Bericht der Handels- und Gewerbekammer in Kronstadt, 1853-1856, p. 81 - 82. -

Arhivele statului Deva, arh. căpitănatului minier Zlatna, 1868, f. 598. 
36 Arhivele statul-ui Deva, arh. căpitănatului minier Zlatna, 1876, f. 354. 
37 ldem, 1871, f. 372, 1876, f. 354, 1877, f. 497, 1879, f. 475. 

38 Kolozsvari kereskedelmi es iparkamara jelentese, 1880, p. 86. 

3? Arhivele statului Deva, arh. căpitănatul'u'i mi11ier Zlatna, 1884, f. 392. 
40 Ba nyaszati es Koha szati La pok, 1905, 11, p. 308. 
41 Arhivele statului Deva, arh . căpitănatului mi,nier Zk1tna, 1836, f. 1273. 

42 ldem, 1887, f. 758. 
43 Marosvasarhelyi kereskedelmi es iparkamCHa jelentese, 1892, p. 157, 1893, p. 141. 
44 ldern, p. 14-15. 

45 lpari akcio a Szekelyfoldon, Budapest, 1905, p. 165. 

46 Banyaszati es Koh6szati Lopok, 1905, 11, p. 308. 
47 ldem, p. 315. - Marosvăsarhelyi kereskedelmi es iparkamara jelentese, 1906, p. 52. 

Papp l<aroly, A magyar birodolom vaserc- es koszenkeszlete, Budapest 1916, p. 374. 
48 Papp Karoly, op. cit., p. 373-374. - Lang Lajos - Munnich Ka lm6n, A Kepviseiohăz 
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erdekeben teendo nemely intezkedesekrol szolo 945. szamu torvimyjavaslat tărgyliban. A 
penziigyi bizottsag 1913, junius 23-an tartott Ulesebol. 

49 Az Orszaggyules Kepviselohazănak !romanyai, 1910-1915, XXXV, B.udapest 1914, 
p. 414. 





TIPARE DE ARTĂ POPULARĂ GĂSITE LA CERNAT 
(jud. Covasna) ŞI SOVEJA (jud. Vrancea) 
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SZEKEL V ZOl T AN 

ln co lecţia Secţiei de artă populară de la Cernat a Muzeului Judeţean 
Covasna, se află o valvă de turnat butoni ornamentali, care, prin varietatea 
mofivelor de decor reprezintă o adevărată piesă de artă. Această valvă 

de tipar a fost găsită de un copil pe locul denumit "Mal", care este teren 
agricol situat la mijlocul comunei Cernat, pe terasa înaltă a pîrîului cu ace

la si nume. P. Haszmann, conducătorul sectiei muzeale din Cernat, ne-a . . 
cedat piesa pentru publicare. Valva este făcută din marnă argiloasă com-

pactă (din zona Flişului Carpatic, formaţiune posttectonică); are forma unui 
topor plat, cu marginile tăiate drept; o latură are colţurile rotunjite, iar pe 
latura cea mai îngustă sînt gravate, ulterior, literele K.H.S., iniţialele nume
lui descoperitorului. Dimensiuni: 6 x 6 cm; grosimea 1 cm, avînd pe ambele 
feţe diferite motive gravate, ca rozete de diferite forme, cruci şi ornamente 

dreptunghiulare. Unele ornamente sînt numai începute, rămase neterminate. 
(fig . 1, 1 a). 

Piesa cealaltă, tot de acest gen, a fost găsită de o femeie din comu
na Soveja (jud. Vrancea), şi donată de către prof. O. Nekrasov lnstitu.tulu i 
de Arheologie din Bucureşti. 1 Tiparul este făcut din şist argilos compact, 
turanian, d in Flişul intern, Unitatea din T eleajen.2 Are formă pătrată, nere

gulată, pe ambele feţe şi pe marginile opuse, pe o fîşie lată de 3 cm., şle
fu ită , sint gravate motive în formă de rozete şi de dreptunghiuri. Dimensiun i: 
9 x 8 cm, grosimea: 3 cm. 

Ambele piese sînt tipare de piatră de turnat, artă practicată de meş
teri populari pentru obţinerea "ţintelor" folosite la decorarea obiectelor de 
piele, ca brîuri, traiste, etc.3 O astfel de valvă de tipar a mai fost găsită ş i 
la Gorneşti {jud. Mureş).4 
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Descoperirea acestor obiecte în valea Oltului şi a Mureşulu i arată că 
arta de a lucra ,.ţinte" , butoni sau mici aplice de metal pentru decorarea 
obiectelor de piele cu ajutorul tiparelor a fost un meşteşug infloritor pe 
ambele versante ale Carpaţilor. fn judeţul Covasna, la Racoşul de Sus popu
l aţia a purtat brîu decorat cu butoni (bogl6ros), pentru care de asemenea, 
a fost confecţionat tipar de turnat de către meşterii locali5 Tiparele sint con~ 

fecţionate din material brut care se găseşte în r~iunea respectivă, unde 
obiectele au fost descoperite. Orna mentele folosite, atît cele-geometrice, cit 

şi cele florale, sînt de tradiţie străveche; multe dintre aceste elemente se 
găsesc şi in sculptura în os şi în lemn, practicate de către meşterii popu lari 
pe aceste meleaguri. 

NOTE 

1 Pe această cale mulţ<ume·sc tovarăşei E. Zaharia pentru cedarea publ.icării piesei. 
2 Mulţumesc tovarăşul-ui A Lasz16, geolog la Centrul de Cercetare, Fil-iala Sfîntu Gheor

ghe, verificarea qmbelor piese. 

3 A. Beluleszko, în Anuarul Secţiei de Etnografie al Muzeului Naţional Maghiar (A 
Magyar Nemzeti Muzeum Neprajzi osztalycinak Ertesftoje) 1910, 98-102; K. K6s, Etnografic 
muncii (Eszkoz, munko, nephagyomany), 1979, 57, fig. 1.67. 

4 Mulţumesc pentru informaţie tovarăşei E. Zaharia. 

5 B. Orb6n, Descrierea Ţării Secuieşti (A szek~lyfold leirâsa) 1. 1868, 210; K. Gazda, 

în "Aiuta", 1971, p. 440. 

' 1 

Res~me 

On a trouve a Cernat (dep. Covasna) un moule de fonderie des bijoux pour orner 
les ceintures. Une P•iece ressernblante est connue de Soyeja (dep. Vrancea). C(ls qui ont 
confectionne sont maîtres locals, gordont les omaments traditîonnels. 
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PUNCTE . DE CUSĂTURI, APLICATE iN PORTUl POPULAR 
DIN JUDETUL COVASNA , 

251 

GAZDA KLĂRA - LORINCZI ETELKA 

Tehnicile de cusut din România sînt tratate în mai multe publicaţi i, 
apărute mai ales în ultimele decenii. 1 Astfel, rezultatele noilor cercetări pot 
f1 încctdrate în suita rezultatelor anterioare. Lucrarea noastră 2 prezintă punc
tele de cusut care servesc la unirea foilor de pînză, la încreţirea materia 
lului şi la întărirea tivurilor, precum şi la decorarea pieselor portului popula r 
al j udeţului Covasna, _începînd cu punctele cele mai rudimentare şi pînă la 
ce le mai evoluate, ·cu funcţie decorativă, evidenţiind ordinea lor tehnică ş i 
completînd, astfel, catalogul cămăşilor ţă.răneşti.3 Lucrarea constituie tot
odată un plan premergător pentru o viitoare monografie ~ - tehnicilor de 
cusut. 

1. PUNCTE DE "CUSĂTURĂ PLATĂ" 

De utilizare generală, punctul de cusătură plată se realizează astfel: 
se înfige acul pe faţa materialului şi apoi se scoate într-un punct determi
nat. În funcţie de dimensiunea punctelor, de relaţia între ele, de proporţia 
şi dispunerea lor într-un spaţiu, deosebim mai multe genuri de puncte plate 
ş i anume: 

1. Punctul înaintea acului (punct de însăilat - elooltes, fercelooltes) 4 

Este răspîndit atît la români, cît şi la maghiari, fiind şi astăzi folosit 
la în săilare, la încreţirea în cute în forme mai simple şi mai evoluate, fiind 
punctul de bază la încreţirea simplă (fig. Vl/22), la punctul "de pătrunje l" 
(fig. Vl/23) şi la punctul pe păsări (fig. Vl/25). 

S-e realizează prin înfigerea acului, pe faţa pînzei, în sens linea r, 
înaintînd pe firul ţesăturii, călCînd trei-patru fire şi ridicînd acelaşi numă r 
de fire la scoaterea acului din dosul pînzei. Din repetarea acestor călcări 
ş i ridicări de fire rezultă un rînd,.. linear întrerupt {fig. 1/1). 
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2. Ttghelul (punct de maşină - tones, gepoltes) 

Este un punct de cusătură rezistent şi durabil, folosit în primu l rind la 
încheierea bucăţilor de pînză, ale stanului sau minecii cămăşilor, ca de 
exemplu pe cămăşile româneşti din Zagon (6513), la încheierea pieselor 
componente: a gulerului cu gîtul şi a stanului cu mineca - ca pe cămăşile 
maghiare din Racoşul de Sus {5693) şi Herculian (88n); se utilizează la 
tivitul gurei . gîtului, astfel pe cămaşa românească sus-amintită din Zagon, 
ş i lo fixarea pliurilor pieptului, pe cămăşile din Racoşul de Sus, accentuînd 
totodată, liniile de structură ale · pieselor de costum. 

Uneori acest punct completează ornamentul propriu-zis: cusut în 2-2 
rînduri orizontale, încadrînd un rînd de punct oblic, formează cadru pentru 
motivele principale geometrice, ca în cazul manşetei şi gulerului cămăşii 
româneşti din Zagon. 1 

Arareori s-a cusut acest punct şi în zig-zag, aşa, cum îl găsim pe gu
lerul cămăşii femeieşti din Virghiş (5730). 

Tighelul, cusut după un model oarecare este utilizat în decorarea unei 
ii româneşti din Valea Mare (8411). Motivele cusute astfel apar pe bordura 
volănaşului minecii şi însoţesc din exterior modelul de bază de pe piept. 

Se coase pe faţa pînzei: de la punctul de pornire, înaintînd în linie 
dreaptă, scoatem acul, pe care l-am înfipt în dosul pînzei peste două-trei 
fire de ţesătură, apoi ducem acul înapoi - adică spre stînga - sărind peste 
două-trei fire, pe care ",e călcăm", îl înfigem în ţesătură, ca apoi, pe dos 
să înaintăm cu acul în linie dreaptă peste două lungimi de puncte, unde 
vom scoate acul la suprafaţă (fig. 1/2). 

3. Punctul înapoia acului (Szâroltes) 

Acest punct de cusătură plată, destul de frecvent, apare mai rar in 
vestimentaţia ţărănească, şi în acest caz serveşte la întărirea manşetelor de 
la cămăşi. Tn secolul al XVIII-lea se utiliza, ca punct ornamental, pentru 
realizarea motivelor de romburi pe cămăşile bărbăteşti maghiare.s 

Executarea: se coase un punct plat trecînd peste trei-patru fire de 
ţesătură, de la stînga la dreapta, apoi acul înfipt trece pe dos spre stînga, 
luînd numai o jumătate din numărul de fire ce constituie un punct; scos la 
suprafaţă va înainta cu firul strîns apropiat de punctul alăturat, trecînd peste 
acela.şi număr de fire din ţesătură. Astfel vom obţine o linie cursivă de 
puncte uşor suprapuse (fig. 1/3). 

4. Punctul "ti~ritură simplă" (Drugul ---,,gysz~ru beszeges) 

Pie-sele de pq-rt de Hecare zi se tiveau de obicei cu puncte plate, astfel 
comaşa bărbăt~ască din Herculian (5693, 8883), etc. 

Marginea pinzei se îndoia de două ori, sau se răsuc,ea cu ajutorul 
dege-telo-r more şi arătător, într-un tiv cilindric, ca·re se fixa apoi pe dosul 



pînzei cu o cusătură de linii vertical·e, distanţate tot de cît-eva fire de ţe
sătură (fig. 1/4). 

Acest punct se întrebuinţa citit la români (Vileele, 6211), cit şi la ma
ghiari (Covasna, S371) şi pentru unirea beritiţei de pe git c~ stimul cărrioşii. 

5. Punctul peste muchie (Drugul, aruncat - behânyâs) 

O formă frecventă a tivitului ·este cusutul peste muchie a morg1011 m
doite a materialulur. Cusutul acesta se aplică cu aţă colorată cu scop orna
mental la iile româneşti din Valea Mare (8411) şi din Vîlcele (5160). 

6. Punctul pe muşte (muşte pe fir, punct .,oblic" - szalagoltes, ferde 
laposoltes). 

Este în primul rînd un punct de cusătură, care împiedică destrămarea 
ş i care întăreşte marginea gulerului ş.i a manşetelor cămăşilor românesti, 
unde îl găsim grupat de-a lungul tivului. Apare totodată in rol decorativ, 
delimitînd elementele componente ale ornamentaţiei, prin sublinieri şi în
cercuiri, ca de exemplu la iile din Valea Mare (8411-8413) sau la cămaşa 
bărbătească din Zagon (6513). 

Execuţia: se înfige acul de sus in jos, înaintînd de la stînga la dreap
ta, in sens invers, cu puncte de cusătură oblice, alăturate des pe lungime. 
Ca sistem de orientare se calculează 1n realizarea fiecărui punct cite două 
fire în sens vertical şi cîte patru fire în sens orizontal (fig. 1/6). 

7. Punctul muşte pe fir (punct "peste" fire"- "laposoltes) 

Este folosit ca punct decorativ, fiind cusut pe fire numărate la man
şetele cămăşilor bărbăteşti (Zagon, 6513, Vîlcel-e 5891) şi femeieşti (Voi
neşti. 8794) româneşti şi pe pi·eptul şi umărul cămăşj.j maghiare din Vîrghiş, 
de obicei cu aţă albă, şi in cazul din Voineşti cu fir. Moi rar se execută cu 
acest punct motivul principal, core se extinde pe toată suprafaţa ii (Araci, 
8484) iri acest caz fiind cusut cu negru. Pe pieptarele de blană maghiare 
din Racoşul de Sus modelul desenat este. acel•a, care determină sensul şi 
dimensiunea punctelor cusute alăturat (fig. 1/7). 

8. Punctul zig-zag 

Este un punct cu o redusă frecvenţă: apare pe o cămaşă fei'Qeiască 
romanească din Vîlcele (6211), unde este folosit la tivul mînecilor. 

Se compune din puncte plate egale oa lungime, dispuse oblic în sen 
suri opuse, formind ·astfel o linie~ întreruptă, într-o suită de unghiuri ascuţite.6 

Se coase pe faţo materialului în aşa fel, că de la capătul primulu i 
punct (oblic) trece acul pe dos, urmînd o direcţie, de asemenea oblică, dar 
In sens opus (fig. 1/8). 
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1/9. Cusătură· plată din Treiscaune 

Vechea tehnică de broderie a cămăşi lor . maghiare din Treis<;:aune o 
cunoaştem din descrierea lui Fe~encz Ko~nelio-Palotay ·Gertrud: .. orn.amen

taţia geometrică de pe mînecile cămăşilor confecţionate din pînză de casă, 
este cusută în rînduri de puncte plate, îri aşa fel încît partea superioară a 

fiecăror două puncte vecine se apropie" 7 (fig. 1/9). 

11. PUNCTE îN CRUCIULIŢE 

Acestei grupe îi aparţin punctele pl<ate de cusătură, core se încruci
sează: se înfige acul în "ochiul" ţesăturii, luîndu-se pe ac - ca bază -
~celoşi număr de fire, pentru fiecare "picior". 

11/10. Punctul strimbuleţ 

Este cusătura de întărire preferată, păstrată pe iile românce!or diri 
Valea More (8411-8413) avînd şi un rol ornamental. Este utilizată pe de o 
parte pe suprafeţe netede, mai ales la extremităţile omamentelor, astfel, la 
marginea de sus o bentiţei de pe gît, sub rÎIJrile peste umăr, pentru a însoţi 
tivurile, clinile şi pava, sou se utilizează ca motive aparte, peste cot. Pe de 
altă parte, apare cusut pe creţuri. 

Constă din puncte plate uşor oblice, formînd o linie frîntă în scară, 
care ajungînd la vîrf, iau sens opus.a (fig. 11/10). 

11/11. !.ăcreţe (sămătău, pundul de cruciuliţă simpiă - keresztszem) 

Este frecvent, ca punct decorativ pe iile femeilor românce din Vîlcele 
(51 03, 5160, 6211, 6217, 5068, 5894 etc.), Araci (6181), Ariuşd (6180) şi Va!e,a 
Mare (6281), ale căror ornamente principa le sînt cusute fie cu punctul de 

cruciuliţă simplă, fie cu variantele acestuia, sau cruciuliţe duble, in funcţie 
de asocierea punctelor în cadrul fiecărui motiv. Mai rm apare pe gulerul 
cămăşii maghiare,9 contemporane din Rocoşul de Sus, cusută cu roşu. 

Dacă pe o suprafaţă dată, dorim să coasem numai o singură cruciu
liţă, trecem un fir oblic, "un picior" în diagonală peste un pătrat imaginar, 
de fire numărate din ţesătură, şi opoi trecem un olt fir oblic, "a!t picior" în 
sens invers, de asemenea, diagonal (în cadrul aceluiaşi pătrat imaginar) 
care se încrucişează cu primul fir oblic. Astfel se formează motivul de cru
ciuliţă. Dacă - aşo cu m putem observa pe cămăşile femeieşti din Va lea 
Mare - dorim să realizăm un şir de puncte în cruciuliţe, efectuăm întîi un 
şir de linii oblice paralele (la distanţa de 2-4 fi re din ţesătură), după care, 
la întoa rcere, coasem a doua serie de ilnii oblice, dar acum în sens invers, 
care se încrucişează cu primele, fo rmînd astfel un şir de cruci (fig. 11/11). 



5 255 .. 

11/12. Brînelul {brîna.şul - sz61ânvarott, zsinorvarrâspo 

Acest punct de c~s'ătură decorativă .este . preferat cnid uliţei ' s imple~-: 
atîfde către femeile românce, cît şi de cele maghi-are din sateh:~ pe·de ·cursul 
Oltului. Primele coseau cu acest punct motive mai dimensionate, femeile 
maghiare însă, îl foloseau pentru fixarea cr.eţurilor verticale de ICI' gîtul şi 
de la manşetele cămăşii, ori coseau cu ·acest punct şnururi pentru struc-:-
turarea ornamentului.l1 · · ·· · ·. _· · · · · _ 

. . fntîi se coase o cruciuliţ·ă simplă, apoi din punctul de po~nire al aces:. 
teia~ treceau cu un "picior" lung şi peste pătratul (imaginar) următor, în 
sens oblic, formînd piciorul cniciuliţei a doua. Peste Ocest picior lung coa~ 
sem al doilea picior însă mai scurt (numai peste un singur pătrat) care se 
încrucişează cu piciorul anterior, lung (fig. 11/12). 

11./13. Umplutura pe buşteni 

Motivele de bază ale iilor femeieşti din Valea Mare (8411, 8412, .8413, 
5831), aşemte orizontal pe umăr, pe obinzica de pe git, şi vertical de-a !un
gul deschizăturii gurii, precum şi în li.nia întregirii spatelui cu mineca, sînt 
cusute cu punctul umplutura .pe buşteni. 

Se ·coase cîte un buştean - o diagona lă -, peste care se trasec2ă 
j umătăţi de cruci de dimensiunile dorite (fig. 11/13). 

11/14. Punctul .,de vrăjitoare .. (Boszorkcmyoltes) 

Acest punct de cusătu ră, care se încrucişează sus şi jos - la ca pătul 
picioarelor oblice - apare pe unele ii româneşti de. pe cu rsu l Oltu!u i 
(Ariuşd , 5189, Vîlcele, 9360), în funcţie ornamentală, însoţind l in ia de ro
tunjire a gîtului şi gura cămăşii. 

Se execută, de asemenea, prin î ncrucişarea liniilor - a "picioarelor" 
-, dar în acest caz, numai la capetele acestol'1a. Se coase un oicior oblic 
ma i lung, iar la capătul acestuia luăm pe ac citeva fire de · pi~ză în sens 
orizontal, iar cînd scoatem din nou acul, efectuăm din nou un picior oblic 
mai lung, dar în sens invers. Acesta întretaie la un ca păt piciorul făcut 
anterior (fig.ll/14). 

III. FESTO ANE Ş! PUNCTE DE LANŢ 

Din lăţuirea firului şi apoi din punctul derivat prin fixorea acestuia, 
cunoaştem m-ai multe variante : 

ll l/15. Punctul aruncat !h?s.tonul - beh6ny6s) 

Pentru întărirea marginilor de pînză, în af<Oră de tivitura simp lă ~e 
fo losea şi festonul, care, cusut cu aţă colorată , servea şi oo ornament. Cu 
acest punct se tivs-au cămăşile la gît (Va lea M are, 8414, A 11aci, 6181) la des-
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pică:rile de la git (Araci, idem) şi de la minecă (idem, Vîlcele 5103, 6184 şi 
8540, Ariuşd (6189), Valea Mare (5831), Dobîrlău (9360). 

· se execută îrifigind acut în m_arginea tivului (o pînz~l) şi trecihd appi 
firul de cusut pe sub v·îrful ai:ului (de Ici stinga la drea ptd) în aşa fel, co lo 
scoc:itereia dcului să se formeze un laţ (o buclă). Mai riou s,e lucrează c:u tieul 
de croşetă. In functie de distanţa dintre punctete de festori, ce s~ leagă 
între ele, ca şi de lungimea cicestora, deosebim festoahe ,.rare" (i'itt«:i be
hanyas) (fig. l!l/15o). (Araci, 6181, 8414), ,.dese" (sutu behănyas) (fig. Iti/ 
15 b), Arad (6189), Vîlcele (5103), Dobîrlău (9·360) şi două feluri de festoone 
,.dinţate" (fo·gas behanyas) (fig. lll/15 c.d.) (Araci 6184, yalea Mare 5S31, 
8412).12 

111/16. Punctul de lănţişor (Lancoltes) 

Pe bordura mînecilor unei ii din Voineşti (8794) se înşiruie ghirfonde 
cusute cu fir Cl:J punct lănţişor. Pe gîtul unei cămăşi secuieşti din Sfîntu 
Gheorghe (7957) motivul în creţuri ,.cuib de viespi" este îrkadrat intre şnu
ruri iiol·ate, cusute cu punct lănţişor. ln secolul ai XVIII-lea cămăşile bărba
ţi l or' secui erau ornamefltate cu motive de pătrate şi ronibuti, cusute cu 
punctul "înapoia acului" şi cu lănţişorul. 13 Năfrămile fine din colecţia mu
zeului (Peteni, Secuieni), sint de asemenea ornamentata cu punctul de lănţi
şor cusute cu aţă albă pe motiv desenat. 

Se coase scoţînd ·acul (din dosul pînzei) la suprafaţă, apoi formind 
un la;ţ 'din firul de cusut, se înfige din nou acul la o mică distanţă de la 
punctul de ~lecore, ca apoi să fie scos în mijlocul laţului, care trece pe sub 
virful acului, făcînd o buclă ovală cînd acul trage aţa. Repetind această 
operaţie, se formează un rînd de bucle legate în formă de lanţ (fig. 111/16). 

IV. PUNCTE "RASUCITE" SI PUNCTE "CU FIRE TRASE" 

IV/17. Punct tras prin cusătură peste fir (lengyelezes, okorhugy, dorâzs
feszek 

Acest punct de cusătură apare pe cămăşile românilor (Zagon, 6513), 
aie româncelor (Araci, 6184), precum şi ·ale ungurilor (Racoşul de Sus, 5571) 
şi unguroaicelor (Racoşul de Sus, 5579, Vîrghiş , 5730), ca punct de întărire, 

cusut cu aţă albă, ori într-un singur caz neagră (Araci, 6184), aplicat pe 
guler (Zagon), piept şi umăr (Vîrghiş, linia plătcii şi gîtului (Anaci) şi pe 
manşetă (Rocoşul de Sus, Zagon). Are două varionte, în funcţie de direcţia 
verticală (Zagon, Vîrghiş) sau oblică (Arad, Racoşul de Sus) a punctului de 
bază . 

In primul rînd se cos puncte plate, paralele in sens vertical, sau oblice, 
la o depărtare de cîteva fire de ţesătură, :apoi, tot cite o pereche din aceste 
puncte se incolăcesc - cînd sus, cînd jos - alternativ, cu un alt fir de cu-
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sătură (fig. IV/17). În cazul cind punctele plate de bază ou un sens oblic, 
firul încolăcit primeşte altă mişcare. · 

Cusutul cu acest punct poate rezulta motive de şnur, de pătrat şi de 
triunghi, conform numărului punctelor şi naportului' dintre ele. 

IV/18. Punctul "răsucit" (besodorâs) 14 

Pe o ie românească din Ariud (6189) ap:are punctul răsucit pe bază 
de ,.punct de vrăjitoare" de "zig-zag" şi de punct tras prin cusătură peste 
fir. Acestea sînt des răsucite circular, cu un fir negru (fig. IV/18). 

Ajurul (azsur) 

Punctul de cusătură denumit "ajur11, are o frecventă utilizare la tivurile 
cămăşilor de sărbătoare - poale, mîneci, gulere şi despicări. 

IV/19. Tivul "cu găurele" (Likosszego) 15 

După cum am văzut la tivitura simplă, se răsuceşte marginea pînzei 
cu degetele mare şi arătător în formă cilindrică; tivul plat însă se obţine prin 
îndoirea marginei de două ori, formind o tivitură presată, care se fixează 
de suprafaţa pînzei. ln caz că fixarea tivului se face pe linia unor fire trase 
din ţesătură, (de-a lungul tivului), cum este cazul cămăşii româneşti din 
Zagon (6513), cu punct de ajur, tivul obţinut se numeşte "tiv cu găurele" 
care reprezintă prima fază a cusutului ajurului. 

Ajurul de găurele se face pe dos. Acul se infig.e de jos in sus in mar
ginea tivului, se troge firul de cusut şi ·apoi se face un laţ (o buclă) in 
direcţia înaintării cusutului; apoi se iau pe ac 3-4 fire din ţesătură (de-a 
lungul tivului) se scoate acul deasupra laţului (a buclei) şi se trage strins 
(fig. IV/20. 1-4). Asetfel Heoare laţ adună strîns un grup de 3-4 fire din 
ţesătură, formindu-se o suită de găurele mici de-a lungul tivului. 

IV/20. Ajurul decorativ (ojurul impletit - cifra azsur) 

Unele ii româneşti de pe cursul Oltu!ui :au mînecile brăzdate cu rîn
duri inguste de ajur decorativ, cu aspect de dantelă (Araci, 8414, Vîlcele, 
5894). Gulerul cămăşilor bărbăteşti maghiare era decorat prin ajur de
corativ. 

Ajururile decorative, de pe cămăşile aflate in colecţia muzeului sint 
de trei feluri: 

a) Pentru roolizm,ea oelui mai simplu ajur decorativ, se trag citeva 
fire alăturat·e din ţesătură, în lăţime de 2-10 mm. Pe lungimea acestui rînd 
cu fire scoase se "ajure,ază" ambele margini, in grupe paralele de fire, 

17- ALUTA XVII-XVIII 
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pentru realizarea tivului minecii, cum este cazul iilor româneşti din Vîlce.le 
(5894) şi Araci (8414), sau cu scopul de a uşura compoctitateo părţilor de
corote (Vîlcele, 6211). Aceste grupe de fire servesc totodată, ca unitate de 
bază în executarea ojurului decorativ, în diverse modele (fig. IV/20 a). 

b) Un model se formează prin înfăşurarea (împletirea) a două grupe 
alăturate de fire - perechi - le9a1ie una-ntralta pînă la mijlocul rindului 
de ajur, unde grupele de fir:e se despart, trecînd fiecare la grupul de alături, 
cu ·care se împl.eteşte prin acelaşi procedeu. Astfel se realizează un decor 
in gen de tablă de şah (IV/20 b, 1-3). (Vîlcele, 8414, lucrat pe partea de 
jos a minecii, cu aţă albă, pl,asat orizontal; Cernat, 1958, pe fustă albă). 

c) Alt model de ajur decorativ se realizează prin ~aceeaşi împletire a 
două grupe de fire; aici însă, într:e două grupe de fire imp.leti•te se lasă 
cîte două grupe de fire libere, nimpletite, care primesc o anumită mişcare 
prin firul, core le pătrunde la mijloc şi core le leagă de ce·le două grupe de 
fire împletite, învecinate pe ambele părţi (Pe ia sus-amintită, plasat peste 
umăr şi vertical pe mînecă, avînd funcţie identică). 

V. PUNCTE PERFORATE 

V/21. Gura păpuşii (tyuksegg) 

La talia poal·elor femeieşti maghiare din Rocoşul de Sus (5570), se 
înşiră la distanţe de 10-15 cm găuri, care serves'c pentru introducerea şire
tului de susţinere a poolelor. Acestea ou fost deschise cu virful unui fus, şi 
uneori întărite cu punct de cusătură denumit tyuksegg (.,curu găinii"), cusă
tură de întărire, deasă, realizată în formă de oerc. Pe gîtul şi despictura 
gurei gîtului ii romăneşti de miroosă din Voineşti (8794) se înşiră cerculeţe 
legate între e.J.e prin linii realizate prin punctul lănţişor, fiind cusute cu fir. 
Acestea ·au funcţie decorativă . 

Se cunosc două variante ale acestui punct. 

a) Acul se înfige în oentrul găurii şi firul se duce în formă de rază, 
de circa 1 cm lungime de pînză, unde se înfige cu un laţ (o buclă) de ~eston. 
As.bfel se formeoză1 un cerc din linii evaZJate, în formă de raze, care sînt 
întărite cu un feston la margine (fig. V/21 o). 

b) Cu acelaşi punct de cusătură se prooedeoză invers, adică firul se 
duce din afară (din marginea cercului), spre centru, festonul făcîndu-se, 
acum în jurul găurii. Se formează de asemenea, un cerc (fig. V/21 b). 

Moi recent s-au cusut cu acelaşi punct şi butonierele cămăşHor pre
văzute cu nasturi (5693, 8886, 8884 Herculian, 8396 Voineşti, 6924 Zăbala 
etc). 
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VI: INCREŢIREA 

Materialul larg, lung, îngust, destinat mînecil~r şi gîtului cămăşil~r~ 
precum şi toliei fustelor, le-ou adunat în cute prin încreţire, strînse, la di
mensiunea cerută, de obicei lo o treime. Acest indispensabil punct de cusă
tură s-a dezvoltat în diferite tipuri de increţiri decorative. 

VI/22.Pllnctul încreţirii simple (Egyszeru r6ncol6s) 16 

lncretirea materialului se face cu aţă rezistentă, de obicei cu fir de 
cînepă, tr~s iri moi multe rînduri po11al~le. Punctul încreţirii simple este 
"înaintea acului" şi se execută exact la fel in toate rîndurile suprapuse, 
punctele fiind impunse la aceleaşi intervale, pe fire numărote (din ţesătură) 
in acelaşi rind de ochiuri, astfel, ca la încreţi11e, cutele să fie egale, urmînd 
aceeaşi suită (fig. Vl122). După ce om atins lărgimea necesară (prin încre
ţire), firele se înoadă la ambele capete. In cazul că natura materialului nu 
permite numqroreo firelor de ţesătură, se procedează la însemnarea - pe 
dosul materialului întins - punctind cu creionul locurile, unde se va intro
duce şi se va scoate acul cu firul, cu care îricreţim. 

La Racoşul de Sus, aceste creţuri se realizează cu ajutorul acului tras 
in direcţie verticală, sus-jos, urmînd firul materialului, rezultfnd astfel un
ghiul ne·cesor unui ochi. Fiecare 8-10 ochiuri sînt fixote apoi prin infigerea 
acului prin acestea. 

Vl/23. lncreţirea prin punctul de ,.pătrunjel" ("ales in cute" -

Petrozselymos szedes, râncba szedes) 17 

Cămăşile bărbăteşti şi femeieşti ale popul(]ţiei maghiare aveau mîne
cile încreţite la umeri şi la manşete; în unele ·cazuri şi talia fustei albe, 
folosindu-se diverse modele de încreţi re, astfel de exemplu în · formă de 
.,sămînţă de cînepă" (kendermagos), în "creanga bradului" (feny8agas), 
în .,cuib de viespe" (darcl.zsfeszkes} şi în punct de "pătrunjel" (petrozsely
mos szedes) (fig. Vl/23). Din toate acestea, astăzi îşi mai amintesc numai de 
punctul "pătrunjel", care la Araci este denumit "aJes în cute" (râncbaszedes). 
În colecţi,a muzeului se găsesc cămăşi bărbăteşti (5571), femeieşti (5579, 
5569), precum şi o fustă albă ( ) brodate cu acest punct, provenind toDte 
d in Racoşul de Sus. 

Vl/24. lncreţirea "simbure de ovăz" (zabszem~s szedes) 

Creţurile de pe umărul unor cămăşi femeieşti din z,agon sînt orna
rnentate în modelul "sîmbure de ovăz". 

Acest punct de încreţire este lucrat pe baza punctului înaintea acului, 
din linii oblice şi verticale (fig. Vl/24). 

lncreţirea cu "pătrunjel" se deos·ebeşte de tehnica încreţirii simple pre
zentate numai prin faptul că aici cusătură de încreţir~e)n rînduri suprapuse 
nu se efectuează prin introducerea acului în aceeaşi suită de ochiuri (ale 
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pînzei), ci punctele sînt dispuse în sens de scară, astfel că împunsăturile 
rîndului de jos vor cădea sub intervalele punctelor din rîndul de sus (fig. 
Vl/23). 

Vl/25. Punctul pe păsări 

La iile femeilor românce din Valea Mare (8412, 8411, 5831, 8621) des
coperim ciupagul pe piept, cusătură, ca~e se execută peste muchiile creţu
rilor, trase anterior în cute paralele mărunte, perpendiculare (VI/25). Creţu
rile strînse servesc - oa un strat ..,.. drept element de bază, fiecare cută, fiind 
considerată ca un fir de ţesătură care se coase colorat cu punctul "inaintea 
acului" (fig. Vl/25). 

Vl/26. Punctul . brăţări 

La iile româneşti sus-amintite, brăţăria dintre mînecă şi obinzică este 
încreţită şi umplută ulterior cu motive întrerupte în formă de zig-zag (fig. 
11/10), folosind punctul strimbuleţ. 

Vl/27. Punctul în faguri, ("cuib de viespi" - dar6zsol6s) 18 

Cămaşa bărbătească românească din Zagon (6513), ca şi cea feme
iască maghi·ară din Sfîntu Gheorghe (7957) este încreţită, prima la mîneci, 
deasupra manşetei, a doua la gît. Tehnica 1aplicată în aceste increţiri orna
mentale este punctul .,cuib de viespi": sau în faguri (fig. Vl/27). 

Acesta se execută în felul următor: Din cutele materialului încreţit se 
strîng într-un laţ într-un anumit punct trei cute, de aici porneşte firul în 
sens oblic, în jos ş·i strînge într-un anumit punct alte trei cute, dintre care 
cele două din margini, aparţin grupurilor strînse în rîndul de sus, şi aduse 
în sens oblic la mănunchiurile de cute din rîndul de jos. Se execută pe do
sul materia,lului, cu o cusătură în punctul de strimbuleţ. 

Vl/28. Punct de "creţuri călcate" (Rancleoltes, szedes) 

La cămăşile femei'lor maghiare din Araci, gîtul cămăşii et1a încreţit. 
Marginea creţurilor era ră,sucită într-un tiv cilindric, oare, la rindul său, era 
ornamentat cu o cusătură de întărire în aţă albă, .. ~ătut"_. Acest tiv plastic 
al creţurilor, în formă de linie şerpui·tă de lo gît, era fi.~at printr-o cusătură, 
care uneşte tot cite o pereche de c~eţuri într-o suită ondulată a tivului, şi 
apoi tot a,J doil.ea creţ era întors şi culcat pe pînza de bază, de core era 
fixat (fig. Vl/28). 

Vl/29. Punctul "şnur" (brînelul - zsin6rvarrâs) 

Cămăşile femeilor maghi•a re din Araci - după tradiţie orală - erau 
increţite la git şi manş·ete cu aceleaşi cute dese paralele şi perpendiculare, 
care serveau de asemenea ca element de bază; cusătura care urma şi care 
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a ici era executată cu punctul de ,.brinel", se executa peste stratul de cre
ţliri ale pînzei, strînse anterior (fig. 11/12). 

VII. CHEIŢELE 

Pentru unirea, încheierea foilor de pînză se folosesc variote puncte 
de cusătură, mai mult, sau mai puţin decorative, purtînd denumirea gene
rală "cheiţă''. 

Vll/30. Cheiţa în zig-zag - "okorhugyas kotes" 

Cea mai simplă cheiţă, folosită şi la încheierea iilor femeilor românce 
din Valea Mare şi maghiare din Cernot (1958), la pavă şi 'cl!in, se 
execută printr-un punct de cusătură orizontal, leg·at de alt punct oblic (am
bele: puncte peste fire sau muşte pe fir), care la ambele capete se prind 
de marginile pînzei, pe care o unesc (fig. Vll/30). 

Vll/31. Cheiţa puricelui (bokorkotE~s) 

Apare la cămăşile femeilor românce din Aroci (6181), din Vîlcele (5103), 
din Valea Mare (5831, 8411, 8412), ca şi la poalele femeilor maghiare din 
Araci, ca o cheiţă decorativă. Pe ii le · româneşti este lucrată cu arnici 
negru, sau roşu (5831), ior pe poalele maghiare cu fir de cînepă sau cu 
bumbac îngălbenit, cu joldeală (Serratula Wolffi Andrae). 

Execuţia: se înfige acul în marginea pînzei, din dos spre faţă, apoi 
trecînd la marginea celeilalte bucăţi de pînză, înfigem de ;asemenea, acul 
realizînd un punct orizontal, oare uneşte cele două foi de pînză. Peste acest 
punct de cusătură orizontal se trece la mijloc un fir oblic (un laţ) orientat 
într-o parte (spre una din marginile foilor de pînză) de unde se începe din 
nou, în continuare, repetînd, oceeaşi procedură. În cazul că, pornind de la 
acelaşi ochi de ţesătură, se execută două linii orizontale (două păşituri) ală
turate, ce unesc foile de pînză, firul, care trece peste mijloc, va cuprinde 
numai o păşitură, linia de jos, iar cea de sus rămîne liberă (csukros bokor
kotes, fig. Vll/31). 

Vll/32. Cheiţa unda apei (osszehurkol6s, gyenge vfzfoly6s) 

... . Este foiosită la încheierea i.ilor româneşti, şi a poalelor, purtate de 
femeile maghiare, de pe cursul Oltului, (181, 8414, Araci). 

Acul se înfige alternativ - din faţă spre dos - cînd în marginea unei 
foi de pînză, cînd în marginea celeilalte. La fiecare punct împuns ("picior") 
se prinde aţa într-un laţ (de feston) strins, formînd un şir de noduri (bucle), 
care întind la ambele margini ~ale foilor de pînză, pe întreaga lungime 
(fig. Vll/32). 

· · Cheiţele realizate · în acest mod, au fost împărţite în diverse categorii, 
în funcţie de 'gruparea pUnctelor, a "picioarelor" Tn suita cheiţei şi de dis-
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tanţa, care se creează între eie. Astfel este cheiţa ,.dinţii _ lupului" (farkas .. 
fogas kotes), (fig. Vll/32 a), cu punctele distan~te egal (intre .fiecare fiind 
un interval de 1/2 cm). Cheiţa "creanga bradului" (fenyoagas osszehurkolâs) 
este realizată cu aceleaşi puncte, dar grupate tot cîte trei alăturate, urmind 
o distanţă de cîte 1/2 cm intre ele (fig. Vll/32 b). · · 

. .. Vll/33. Cheiţă înodafă (Cheiţa unde apei - vizfoly6s) . 

O găsim la cămăşile româncel.or de pe cursul Oltult:~i (de osemenea, 
şi la poalele cămăşilor maghiare, în prima treime •a lungimii purtate în ace
l aşi loc. ln primul caz, sînt cusute cu negru, iar în al doileo cu aţă 
al bă, sou ingălbenită . 

Punctul de bază este punctul cheiţei unda apei simple, oare se întă
reşte la marginea pînzei cu un 'laţ (punct de fest9n) strîns. Aioi însă ,;pi
ciomele" se dublează pentru a întări cheiţa. La pornire s-a făcut un laţ la 
marginea unei foi de pînză, efectuată de sus in jos (de pe faţă la dos). Pe 
acest fir de legătură rezultat astfel, se face o încrucişare, 'iar pe firul dus în 
direcţia dezvoltării cheiţei, se formează un laţ prin care se trage acul în 
sens orizontal între marginile foi,lor de pînză. ln sfîrşit s-a în~ipt acul de sus 
la baza punctului în aşa fel, ca să formeze din nou un laţ la marginea 
pinzei. Astfel se succed punctele de unda apei simple, cu continue l ăţui ri, 
din care rezultă forma de V a modelului (fig. Vll/33). 

Vll/34. Cheiţa "mică;', "mică-mare", şi ,,cheiţa mare" Kicsi- , kicsi-nagy
es n·agykotes) 

La cămaşa bărbătească românească din Zagon (6513) este întărită 
gura cămăşii cu "cheiţa mică"~ la poalele femeilor maghiare din Aroci 
- în 1/3-a parte de jos - găsim cheiţa "mică-mare", ior l.a unele texti'le de 
interior din Araci sînt unite marginile foilor cu ,;cheiţa mare". Toate trei 
acestei cusături au la bază acelaşi punct, elementul de deosebire Hind ca n
titativ, şi anume: "cheiţa mică" cuprinde 1-2 legături de bucle, "cheiţa 
mică~mare 3-4, ,iar "cheiţa mare" 5-12 legături, sau grupe de bucle. 

Fiecare grupă se formează din trei buole, dintre care a doua urmează, 
iar a treia precedează prima, aşezîndu-se pe marginea anterioară. Prima 
grupă se aşează pe laţul de jos, următoarele pe firul mo'i Jung perpendi 
cular, care leagă cele două foi de material, după core urmează o grupă pe 
marginea foii de sus, punctul de pornire al paşilor următori de sens invers 
fiind legătura unităţilor anterioare (fig. Vll/34). 

Vll/35. Cheiţa "cu patru picioare" ("cheiţa lată", - szejjes kotes) 

La poalele femeilor maghiare din Racoşul de Sus, îmbrăcate la dans 
( ) . pe 1/3 parte din jos, se aplică o cheiţă cusu~ă cu aţă albă, core 
propriu-zis urmeoză aceeaşi tehnică de laţuri înodote, care trec alternativ 
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de la o margine la alta a foilor de pînză, şi în oazul acesta, reolizîndu-se o 
cheiţă "cu patru picioare". 

Se realizează: începînd din marginea unei foi de pînză, unde se fac 
patru picioare înfipte în margine l'a fiecare picior se înoadă un laţ, înainte 
de a trece la următorul. Astfel, după ce se fac patru picioare aJăturate la 
margihea unei foi, trecem la ceolaltă margine, unde repetăm aceeaşi pro-· 
cedură (fig. Vll/35). 

In urma analizei făcute, pr,ivind punctele de cusături aplioate în portul 
popular din judeţul Covasna, am reuşit să prezentăm un material <testul de 
bog,at. Dacă adăugăm la cele 35 de tipuri de puncte numerotate şi varian
tele incluse (vezi tipurile: 2, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 32), numărul Iar va fi de 
circa 50 elemente de cusături. Datorită faptului, că în primele1 decenii ale 
secolului nostru brodatul cămăşilor la români era o practică obişnuită, 
punctele de cusături prezintă o frecvenţă şi o varietate mai mare (33 de 
puncte) decît la maghiari (27 de puncte). La cei din urmă unele puncte (29) 
s-au păstrat numai datorită tradiţiei orale, sau literaturii de specialitate 
anterioare (9). La maghiari, numărul pieselor brodate este relativ mic, da
torită faptului că, la începutul secolului deja nu s-a practicat cusutul de
corativ al cămăşilor. O parte din puncte·le de cusut am reuşit să le salvăm 
cu ajutorul unor reconstrucţii, bazate pe tradiţie locală, executate de către 
femei din Racoşul de Sus. Dintre punctele de cusături prezentate, 18 puncte 
(1, 2, 4, 7, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 27, 30, 31, 32, 33, 34), adică 4 puncte 
plate, 2 puncte în cruciuliţe, 1 punct de lanţ, 2 puncte răsucite şi cu fire 
trase, 1 punct perforat, 2 încreţiri şi 5 cheiţe se găsesc atît pe piesele ro
mâneşti, cît şi pe cele maghiare, cu deosebirea că la primele sînt cusute în 
general cu arnici negru, mai rar cu roşu, sau cu fir, şi uneori cu a·lb, iar la 
cele din urmă cu aţă albă sau ~ngălbenită. · 

Elucidarea aprofundată a interferenţelor etnocuhurale privind tehnicile 
de cusut, necesită o analiză complexă, istorico-comparativă, . extinsă pe o 
arie cît mai largă . La realizarea acestei sarcini ştiinţifi·ce importante am 
dorit să contribui prin redactarea tabelelor anexate care cuprind date cu 
privire la răspîndirea în R.S.R. a punctelor de cusut apl'icate în portul popu
lar din judeţul Covasna. 



TA 8 EL 

PRIVIND RASPiNDIREA PUNCTELOR DE CUSUT DIN JUDEŢUL COVASNA 

Pentru a reflecta unitatea şi diversitatea artei populare, am socotit util să publicăm datele 

care ne-au fost accesibile pînă în momentul de faţă privind răspîndirea geografică în România a punc
telor de cusut din judeţul Covasna, dorind să dăm un instrument util cercetătorilor tehnicilor de cusut. 

Denumirea tehnicii 

1. PUNCTE DE ,.CUSĂTURĂ PLATĂ" 

Proven ienţo (zona, 
subzona, sot, etnie) 

2 

Funcţie 

3 

1/1. PUNCTUL îNAINTEA ACULUI (PUNCT DE INSĂ!LAT - ELOOLTES, FERCELOOLTES) 

Punctul înaintea acului 

Punct de însăilat 

Punctul înointea acului 

lnsăilătura 

Elooltes, fE!rcelooltes 

EIO.otis 

ătogetes 
----

general în Republica 
Socialistă România, la români a. unirea foHor 

idem 

Maramureş 

Bazinul Crişului Alb 

general la maghiari 

zona Arad 

Că lata 
Valea Tirnovei Mici 

Valea Siretului 

b. însăilat 

c. cusătură de bază a 
în creţitu rilor 

a; b; c. 

a; b; c; d. punct de semne 
simple 

a. 
d. conturarea motivelor 

brodate cu fir 

a. tehnică premergă1:oare a 
unirii foilor 

b; c. 

d. 
a; b; c; el. 
c . 

e. 

Izvor bibliografic 
sau muzeistic 

4 

Doagă 1981, 41, fig . 31 . 
Tomida f.a. 9, fig. 1. 
Petrescu - Secoşan - D.oogă 

1973, 25, CLI fig .. 

Dunăre 1969, 424, 444, f ig. 257. 

Dogaru 1984,115, fig.l. 

Ferencz-Po lotay 1940, 13, fig. 5. 

ldem, 47, 77, 80, fig. 112, 196. 

Pentek, 1979, 279. 

Nogy J. 1978, 268. 

Szentimrey 1981, 306-307, 
fig. 66 a. 

1 

1 

1 

1 

i 

1 

1 

1 

1 
1 

N 
{,)\ .... 

.,.. 



1. 2 

1/2. TIGHELUL (PUNCT DE MAŞINĂ - TCZZES, GEPOLTES) 

Tighelul 

Ti.izaoltes 

Todzeles 

Todzoles, visszaoltes 

Ti.idzes 

Szegooltes 

Otogetes hatra 

Mesinvarrcis 

Buzaszemek 
Todzes 

qeneral la români 

Maramureş 

Baz inul Cri şu !ui Alb 

general la maghiari 

Valea Tîrnove i M ici 

Şapteso te, BV 

Sic, CJ 

Ghimeş, HR 

zona Bacău 

1/3. PUNCTUL îNAPOIA ACULUI (SZAROLTES) 

3 

o. tivit 

b. conturarea un ui motiv 
orna mental 

c. delimitarea motivelor 

d. realizarea mot.ivelor 

b. 
e. punct de bază pentru 

broderie trăsureşte 

a. 
d. realizarea liniilor 

decorative 

e. întregirea părţilor comp. 

e . 
f . fixarea cutelor pieph ilui 

f. 

e. 

('. 

e. 
d. 

Punctul rămurică u a. la conturarea motivelor 

Punct de rămurea 

CuoSătura înapoia acului 

ornamentale 
Tălmăcel, Ţara Zorandului b . linie (chingă) pe piept 

o, b. (delimitarea motivelor) 

c. unirea foilor de pînză 

4 

Petrescu-Secoşan-Doagă î 973, 
cu f ig. 

Doagă f.o., 41 , fig. 35. 

Dogaru 1984, 115, fig. 3. 

M6zes 1975, 53. 

Ferencz-Pa lotoy 1940, 13, f ig . 8, 

p. 40, 80. 

Noqy 1978, 268. 

Seres 1973, 6. 

Gazdone O losz 1980, 132, f ig . 1. 

K6sa Sz6nth6 f.a ., 132, 133, 
fig. 38. 

Szentimrei 1981, 307- 309, 
fiq . 66 d. 

Tomida, f .o .. , 9, 10, fg . 4. 
Dunăre 1969, 459, fig . 269/ 3 
Petrescu-Secoşo n-Doa.qă 

1973, 25, cu fig. 

.... 
;UI 

N e; 



SzciiOtis Că lata 

Szciroltes Şaptesate, BV 

2 3 

d. executarea unor elemente 
ale motivelor 

e. sublinierea .motivelo.r de 
pe pava 

1/4. PUNCTUL "TIVITURĂ SIMPLĂ" (DRUGUL- EGYSZERO BESZEGES) 

Cusutul simplu pe dos 

Szegis (lapos szegis 
gombolyu szegis, 
kerek szegis 

Szegelyosszevarrcis 
Szegooltes 

general la români 

Sic, CJ 

idern 
Ghimeş 

Cob~r 

Ghe.orgheni, CJ 

a. tivit 
b. unirea părţilor 

a., b. 

b. 
a. 

1/5. PUNCTUL "PESTE MUCHIE" (DRUGUL, ARUNCAT, BEHANYAS) 

Drugul 

idem 

Nojiţala peste ac 

Tivitură turcească 

Surfilat 
Cusutul călăreşte 

Moldova 
Vlaşca 
Buzău 

Fundul Mo'ldovei 

Suceava 
Dumbrăveni 
Botoşani 

T ransi Iva ni a 
Ţara Bîrsei 

MJS* =Muzeul Judeţean, Sfîntu 
Gheorghe, Colecţia etno· 
grafică, nr. inv. 

a. tivit 
cusătuw marg·i·n·ilor 
gulerului iilor 

pe ·muchia trci.istelor, 
cioarecilor 

la poalele cămăşilor 
bărbăteşti 

4 

Pentek 1979, 48. 

Seres 1973, 7. 

Dunăre 1969, 424, fig . 257/ 4 

Gazd6ne Olosz 1980, 132. 
idem, 132. 

Kosa Sz6nth6 1979, 132. 

MJS* 9087 * 
MJS 5716 

Doaqă f.a ., 42, fig . 38 
Petre.scu-Secoşan-Doagă, 

1973, 27, cu fig . 

Dună re, 1969, 443. 

Toniida, f.a., 10. . 
Dunare 1914, 338, fig . 109 e 

1\) 
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Paroszthanyăs, behanyas 
Szeges 
Bezere 

zona Bacău 

Săcădate, SB 
Şaptesate, BV 

(Satul ung) 
Cobor 

2 3 

cusăturo marginilor 
gîtului iilor 

pe gU!ra gîtului 
pe despicările de pe 
mÎnecă. 

b. unirea părţilor 

4 

Szen:bi·m rei 1981, 314. 

Informaţie de pe teren 
MJS 5774 

MJS 9087 

l/6. PUNCTUL PE MUŞTE (MUŞTE PE FIR, PUNCT ,.OBLIC", SZALAGOLT~S. FERDE LAPOSOLTtS) 

Punctul oblic (rar) 
idem . (des) 

In cosoaie 

Sinor, szenetur 

Szalagoltes 

Maramureş 

Ţara Bîrsei 

zona Bacău 

la maghiari 
Cobor 

a. omamentarea cămăşilor 
b. delimitarea rîndurilor 

de altiţă, pe mînec& Şi 
·la mqrginea gulerului 

a. ornamentare în cojocărie 
şi pielărie 

b. şnur drept pe iile 
.,ungureşti" 

a. pe text.ilele micii nobilimi 
b. bordură pe manşetă 

de cămaşă 

1/7. PUNCTUL ,.MUŞTE PE FIR" (PUNCT PESTE FIRE - LAPOSOLTES) 

Cusătură plină pe verbe Bazinul Crişului Alb a. pu•nct decorativ 
Miezeşte Bazinul Crişului Repede a. 
Pe luate Ţara Vrancei a. 
Fufeşte pe fir zona Hunedoara a. 
Peneşte pe fir Munţii Apuseni a. 
La un fir Oltenia a. 

Moldova 
Muntenia 

Peste fire, urzit ta· fir Ardeal a. (pe guler, umeraş) 

Bătut la fir Dolj a . 

Dogqru, 1984, 115, cu fig .. 

Petrescu-Secoşan-Doagă~ 
1973, 30. 

Dună•re 1974, 346-347, fig. 111 /i. 
Szentim~ei , 1981, 30S-309; 

fig. 70-71. 
Undi 1927, 97, 100, fig . 11. 

MJS 9087 

M6zes, 1975, 52, 159, plonşa 1. 

M.6zes, 1968, 12, planşa 1/5-7. 
Dunăre, 197-4, 344. 

idem 
idem 

Doaqă, .. f.a., 42-43, fig. 39. 

idern, Petrescu-Secoşon
Doagă 30-31, fig. 

idem 

":'l 

~ 
-"-1 



2 3 
--------------·-------

Egysxerii laposoltes 

Sujta 

Loposvarrăs 

11. PUNCTE îN CRUCIULIŢE 

genera.! la maghiari 
Arad 

Călota 

Troscău 

Sălaj 

Şoptesate, BV 

Atuniş, MŞ 

Cobor 

11/10. PUNCTUL "STRîMBULEŢ" (P-işatul boului) 

Broderie plină pe fir, cu 
împunsătu-rile una după alta Ţara Bîrsei 

Nyi.i, okt$mugyas Sic, CJ 

a. 
a. 

a . (după desen) 
a . (şi după dese-n) 
a. (pe manşetă) 
a. pe pieptul cămăşii bă<rbăt. 

a. idem 

a. idem 
o. idem 

o . ornamentore 

pe gulerul, umărul , 
spatele cămăşii 

11/11. LACREŢE (Sămătău, PUNCTUL DE CRUCIULIŢĂ SIMPLĂ - keresztszem) 

Cruce~te 

Brînele~te 

Punctul î.n bumbi 
Cruci drepte 

Muşte 

Şinore~te în cruci drepte 

Crucea, musca 

Bazinul Crişului Repede 

Bazinul Crişului Alb 

Maramureş 

Valea Jiului 
Ţa;ra Vrancei 

Olt 
Gorj, Vîlcea, PăduTeni, 
Mărg~nimeo Haţegulu i , 
Valea Jiului 

întreaga ţară 

a. ornamentarea cămă:ş.ilor 

pe gu ler ş i pe p ~! m nar 

a. pe poale 

a. pe poale 

a. pe cămăşi şi ii, în culoare 
specifică zonei 

4 

Ferencz-Polotay 1940, 12, f ig. 1. 
idem, 47 

idem, 59, Pentek, 1979, 101. 
idem, 65 

Naay J.. 1974, 190. 

Sere.s, 1974, 6-7 

MJS 6111 
MJS 9087 

Dunăre, 1974, 342, fig . 110/ p. 

Gazda-ne O losz, 1980, 133--1 34, 
f ig . 7- 9. 

Mozes, 1968 p lanşo 11 /1 -3. 

M6zes, 1975, 55-56, pla nşa 
6/8-11 . 

Doga ru, 1984, 115-1 16. 
Dunăre, 1974, 343 

idem 

Stoica, 1985, 354. 

Doagă, f.a ., 43-44, fig. 41. 
Petrescu-'Secoşan-Doog-ă, 

1973, 31 . 

1\,) 
o. 
al. 

.... 
o. 



l<eresztszem, akasztalat 

idem 

Keresztecske 

l<ereszteshim 

2 

Că lata 

Cîmpia Transilvaniei 

Hunedoara, Caraş-Severin 

zona Bacău 

Ghimeş 

3 

a. pe mineca (manşeta iilor) 

idem 

o. pe pieptul cămăşilor 
"ungureşti" 

o. pe umăr de ii (sec. XX) 

li/1 2. BR.INELUL (BRlNAŞUL, SZALANVARROTT, ZSINORVARRAS) 

Nojiţală in cruce 

Fo nottkeresztoltes 

Siny6r 

Alonaşul Mic, HD 

Şaptesate, BV 

Satulung, BV 

Gheorgheni, CJ 

Călata, CJ 

a. o rnamenta·re 
pe marginea gulerulu i pe !e 

pe mineca cămâşii femeieşti 
(umăr, cot, manşetă) 

pe marg.inea monşetei şi 
beJ,tiţei de pe git 

idem 

idem, pe mi,necă 

l l/1 3. UMPLUTURA PE BUŞTENI 

In buşteni 
In ioiege 
în butuci 
Butucul 

Brineleşte 

idem 

Felkereszt, 
Roviditett keresztoltes 
Butuk 

Butukos, vertvarratos 

Săce,]e a. frecvent la cămăşi femeieşti 
Subzono Bron, Birsa de Jos o. 

Ţara Vrancei a. 

Bazinul C•riş·u·lui Repede a. 
Bazi1nul Crişului Alb 

Zonele Olt., Argeş, Muscel 

Săcele, BV a. pe guler, pe mînecă 

Ghimeş a . peste umăr (tehnică no{Jă) 

judeţul Bacă.u a. pe umăr 
zona Hunedoara a . pe mineca cămăşii 
------------·---·-----···------

4 

Farag6, 1977, 237, Pentek, 19'81, 
49, fig. 11. 

Ferencz-Palotay, 1940, 64, 74. 

Szentimrei 1981, 323, 324, 
fiq. 104-106. 

K.Osa Szanth6, f.a ., 133, fig . 38. 

Dunăre, 1969, 449, fig. 3. 

Seres, 1972, 9. 

MJS 5774. 
MJS 5716/VIII. 
Pentek, 1979, 83, fig . 135. 

Dunăre, 1974, 343, fig . 1 10/g 
idem 
idem 

Petrescu-Secoşan-Doagă, 
1973, 32. 

Mozes, 1968, planşa III 4. 
idem 

Stoica, 1985, 354. 
Seres., 1972, 9, fig. 

Kosa Szanth6, 1979, 133-5, 
fig. 38. 

Szentimrei, 1981, 325, fig._ 105. 
Ferencz-Palotay, ' 1940, 74, 

1 

'O 
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11/14. PUNCTUL "DE VRAJITOARE" 

Ruptura făcută pe jos 
Margit-oltes 

Boszorkanyoltes 

Horgaska 
Horgasoltes 

Fontsin6r gyeren 
Kandargo, csipke 

b) Varianta mai deasă 

Brinelul 

Cusutul p!etinic 

Fontsi1,6r, ingujjhegye, regi 

Bazinul Crişu,lui Repede 

general la maghiari 
T rascău (R·i metea, AB) 
Săcele, BV 

zona Călata , CJ 

zona Bacău 

Argeş 

Sibiu, Făgăraş 
Carpaţ i i Meridionali 

brecar zona Bacău 

Cseresnye vetese, ura:i!a idem 
Kockazas zona Călata, CJ 

Kettos nyolcasolt€~s 
Fonatoltes Cîmpia Transilvaniei 

III. FESTOANE ŞI PUNCTE DE LANŢ 
111/15. PUNCTUL "ARUNCAT" {FESTONUL - BEHANYAS) 

Festonul 
(des) 

Pu·nctul pe muchie 

Bătu cea la 

Banat 
Ardeal (Oaş, Satu Mare, 

Ma•ramureş) 

Mateiaş, BV 
Maramureş 

Bozin·ul Crişului Alb 

3 

a. fixarea tivului 
b. ornamentare, pe cepse, 

textile de interior, cămăşi 
c. încadrarea motivelor de 

pe manşetă 

c. 

c. pe ie de femeie 

c. con tu ro rea motivelor de 
pe cămăşi 

c. pe muchia mînecii 

b . pe cojoace 
b. cusut pe cutele 1ustelor 

c. încadrarr;la vertica lă a 
ciupagului 

a. 
a. ornamentareo cămăşiloll' 

bărbăte.şti şi femeieşti 

b. tivitul de.spicării gîtului 

b. pentru tivit fodrii 

b. tiv decorativ 

4 

M6zes, 1975, 56, 159, fig. 6/1-5. 
Ferencz-Palotay,·1940, 18, 66, 

fig. 28. 

Sere.s, 1972, 11, 1972, 14. 

Farog6, 1977, 275. 

Szentimrei, 1981, 312, fig. 72 b. 

Dunăre, 1974, 144, fig. 110 h 

Szen.timrei, 1981, 312, fig. 78 a. 
idem, 314, fig. 82. 

Ferencz-Palotoy, 1940, 61 , 
fig. 29, 1 ,2 .. . 

idem, 63~4. fig . 157. 

Doagă, 1981; 43, fig. 40. 

MJS 5288 

Dogoru, 198:4, fig. 2, p. l16. 
M6zes, 1975, 54. planşo 4, 

fig. 1-3. 

1\) .... o 
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1 

Feston rar: 
Nojiţala bătrînească 

(rar) 

Felzsinorral varrt hanyas 

Urokszeges, farkasfog 

Hurokoltes 
Feston dinţat 

2 

Nordul Moldovei 

Tara Bîrsei 
De-a lungul ambelor ver

sante ale Carpaţilor 

zona Călata 

zona Bacău 
Sic, CJ 

/\lun iş , M$ 

Cobor, BV 
Gheorgheni, CJ 

general la maghiari 
Aluniş, MŞ 

1!!/16. PUNCTUL DE "LĂNŢIŞOR" (LANCOLTES) 

Lănţişorul 

Lănţucul 

Chicuţă 

Cusutul în fănţic după ac 

Cusătura în virful acului 

Gorj, Romonoţ\, Dolj 

general la români 
(Suceava, ·Argeş, Arad, 

Vrancea, Vlaşca, Dolj, 
Cîmp·ulutng Moldovenesc, 
Muscel) 

Mtt:nţii Apuseni 

Ţara Bîrsei, Buză•u, 
Prahova, Oimboviţa 

Ţara Zarandu;J,uti 
Bazinul Crişu11ui Repede 

3 

b. tivi t cioareci 

b. tivit cămăşi·le de pu rtare 

b. pe muchia despicăturii 
de la gît 

4 

Dunăre, 1969, 443, fig. 259. 

Dunăre, 1974, 339-340, fig. 109 k 

Pemtek, 1981, 48, fig. 14. 
Ferencz-Palotay, 1940, 6 a. 

b. idem 
b. pe muchia laterală a 

Szentimrei, 1981, 314. 
guleru!uGazdane Olosz, 1980, 136, 

b. pe muchia minecii, fodrii 
de la gît, pliu de la 
piept, despicare de le gît 

b . pe despicări 
b. idem 

b. oe lenjerie 
b. pe fodrii de la gît 

şi mînecă 

a. ornamentare 
a1 umpluturi cu fir metalic 

- se lucrează intercalat 
între galoanele altiţei 

a2 completarea motivelor 

a, ,z. 

c. cu'Sătură domi·nantă 
d3 imprejmuirea motivelor 

fig. 21-22 
MJS 611 1 

MJS 9078 
MJS 5716/VII I. 

Undi, 1927, 97, 106-207, fig . 33. 
MJS 6035. 

Tomida, 1972, 10, fig. 8. 

Doagă, 1981, 41-42, fig. 37. 
Stoica, 1984, 273. 

Dunăre, 1974, 344. ·· 

M6zes, 1975, 159, 54. 

NI -
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lngur:zătură 

Loncoltes 

U.mcotis 

Lu11cotes 

Urogbavetes 

2 

Bazinul Crişu1lui Repede 

general la maghiari 

Arod 

zona Căloto 

Gheorgheni, CJ 
Al.uniş, MŞ 

zona Odorhei 

Şo pksate, BV 

zona Bacău 

IV. PUNCTE RĂSUCITE $1 PUNCTE "CU FIRE TRASE" 

3 

a . pe piese de port (cepse, 
sumane, coareci, cămăşi) 
şi textile de interior 

a. pe cămăşi 

b. fixarea creţuri lor pe şorţ 

a. pe gitul ii 

- însoţeşte linia volănoşulu i 
de pe mineca în linie de 
val · 

- între pliu·rile încolţite ale 
pieptului cămăşii (l~nie de 
va l, cerc) 

a. pe gîtul ii 

a. sub pava, pe manşetă 

a. idem, cusută cu fir 

pe muchia mî-necilor iilor 

4 

M6zes, 1968. PlonoŞa 1/16-17. 
Fere.n.cz-Palotay, '1940. 

idem, 47, fig. 38. 

Pentek, 1981, 48, 158, fig. 15. 
MJS 5716 
MJS 6111 

MJS, 6051, 6052 

K6sa Szanth6, 1979, 65, fig. 12. 
Seres, 1974, fig. 82. 

idem, fig . 117,119. 

Szentimrei, 1981, 315-316. 

IV/17. PUNCT TRAS PRIN CUSATURA PESTE FIR (LENGYELEZES, OKORH(JGY, DARAZSFtSZEK) 

Bănuşei 

Colţi de aţă 

Darazsfeszek 
Horgas 

Okorhugyas, darazs, 

Chereluş, AR 

Maramureş 

Cimpulung Moldovenesc 

Mateiaş, BV 

Apaţa, BV 

Sic, CJ 

----------------

a. ornamentare 
a 1• însoţeşte marginile piesei 

(Pe muchia de jos de pe 
ismenele de june) 

a2• încadrarea motivelor 
a 1• pe muchia minecii 
a1• pe man-şeta cămăşii 

(ornament Jin~or) 

Comşo, 1976, fig. 187 a. 

Dogaru, 1984, 117, 129, f.ig. 
Doagă, 1981, plonşo 
MJS 5288. 

a . ornament i:ndepende.nt pe Seres, 1974, fig. 86, 87. 
manşeta ii 

a2. pe gulerul, umărul cămăşii Gazd6ne O losz, 1980, 134, 
fig . 10-16, 18, 21-22. 
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feldarâzs, fertâlydarazs 

Hegyes darazsolâs. 
Horgas darăzsolâs 

Tyukbor 

2 

Valea Tîrnavei Mici 

Ghimeş 

Aluniş, MŞ 

- Variantă pe bază de cruce: 

Poduţ, lăntuţ 

Darâzs 

Bazinu-l Crişului Repede 
Bazinul CrişuiiUi Negru 
zona Călata 

Sălaj 

IV/19. TIVUL CU GAURELE (LIKASSZEGO) 

Tiv cu tighel 

Tiv simplu pe dos 
Rupturg 

Likas szego 

Jukas szegis 
Lyukas szegely 

Bazinul Crişului Alb 

Bazinul Crişului Repede 

Şaptesate, BV 

zona Călata 

zona Sălaj 

3 

o2• pe bentiţo de pe mînecă 
cu-sut cu aţă neagră 

a . pe pieptul şi manşeta 
cămăşii bărbăteşti 

a2. pe poole 
a2. pe manşeto cămăşilor 

bărbăteşti 

a2. pe manşeto cămăşi lor 
bărbăteşti 

a2. pe umă-r, pe guler 

a2. 

a 2. însoţeşte motive "·scrise" 

a . pe texti>le de inte-rior 

a . tivit 

a. tivuri ornamentale 
b. închei~f!!O pînteî, 

fixarea pliurilor 
o. 

a . 
a. tivîtul ismenelor 

-4 

Nagy, 1981, 277. 

Ko-sa SzO.ntho, 1979, 132, fig. ~
idem, 145, fig . 73/3. 

MJS 6049. 

MJS 6051 . 

Moze.s, 196.8, 15, planşa 11/~11 . 

Pimtek, 19a1, 102. 
Ferencz-Palotay, 1940, 60, 

fig. 150. 

Petrescu-Secoşa n-Doagă, 
1973, 26. 

M6zes, 1975, 57, planşa ~/6-10. 

Mozes, 1968, 16, plonşa 111/7-8. 

Seres, 197-4, 15, fig. 17. 

Pentek, 1981, 49. 
~ogy, 1974, 192. 

IV/20. AJURUL DECORATIV (AJURUL IMPLETIT, - CIFRA AZSOR) 

Voria•nto o. 
Tiv cu găurele 
Ajur pe fire trase 

Ţara Bîrsei o. tivit Petrescu-Secoşan-Doagă, 
b. punct o~namental dea<S.upro 1973, 26. 

tivului la cămăşile bărbăteştiDunăre, 1974, 345, tig. 111/o. 
-----------------
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Varianta b. 
Şa bac 

Mreajă 

1 

Felborso, egeszborso, 
tortborso, horgasborso 
bcrs6ka, subrikolas 

szalhuzăs 

Bors6, holyagos borso 

2 

Ţara Vrancei 

genexal la români 
Banat 

Tălmăcel, SB 
Sic, CJ 

răspîndit la maghiari 

Al·uniş 

Că lata 

t 

o. tivitul cămăşilor arnbebr 
sexe 

b. pe textile di:n sec. XX, 
pe pieptul, poalele şi 
g·ulerul cămăşii bărb. 

b. de-a lungul minecii 
pe muchia ismenelor 

b . pe cepse, texti'le de interior 
mîneci de cămăşi 

.( 

idem 

Dună.re; 1969, 453, fig. 266. 
Doagă •. 19&1 ', plan şa 

Comşa, 1076, fig. i 1 /b. 
Gazdane Olosz, 1980, 137-138, 

fig. 25-27. ' 

Ferencz-Palotay, 1940, 55, 
fig. 139. 

b. pe.ntru încadrarea motivelor MJS 6049, 6053. 
de pe manşetă, umăr, mînecă 

· Pe111tek, 1979, 87, 95, 142, 
171, 198. 

Va rianta c. 

Sabac in foarfeci Oltenia, MUinte:r.ia, Dobrogea b. pe textile de interior Doagă, 1981 , 46 ,fig. 48. 

V. PUNCTE PERFORATE 
V/21. GURA PAPUŞH (,.curu găini.i" - TYOKSEGG) 

Vanianta a. 

Copciuţa 

Pupuleţ 

Ochi după ac 

Gura păpuşii 

Săpinţa, MM 

Gorj 

Cusut cu putnct plat (broderie pUnă): 
Ochi înto.rJi Criş-ul Repede 

Banat 

Tyuks~gg Bazinul Tîrnavei Mici 

a . punct ornamenlal 

pe gitul şi umăor.ul cămăşii 
femeieşti, de-a lungul 
tivului, formind şi ruri 

a . pe un cojocel 

a . j.ncadrare a moti-velor orna
mentale de pe cămă~i 

a. pe mineca cămăşii 

Dogaru, 1984,118, 12S, 129 
cu fiquri 

Ou;năre, 1969, 459, fiq. 269/2. 
idem, 1974, 346, fig'. 111/m. 

M6zes, 1968, 17, pla.n<Şa 111 / 11. 

Ferencz-Pa lotay, 1940, 46. 
Nagy, 1978, 278. 
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1 

Tyuksegg Sic, CJ 

lyul"as tyukszem zona Călata 

Apaţa, BV 

VI. INCREŢIREA 

2 3 

b. pe git·ul şi manşeto cămăşii, 
pentr·u introd. şnurulu:i 

a. sub gîtul şi despicarea 
cămăşi lor 

a. pentru realizarea elemen
telor în formă de cerc 

a. motive de bază sub pava 
şi pe manşete.le cusute cu fir 

Vl/22. PUNCTUL iNCREŢIRII SIMPLI: (EGYSZERO RANCOLAS) 

general fa toate popoarele a. incutorea p·Înzei 

4 

Gazdone, Olosz, 1981, 135, 
fig. 17. 

Pe.ntek, 1979, 48, 49, 
fig. 33, 34. 

Seres, 1974, fig. 82, fig. 119. 

Du·năre, 1969, 42Ş, 1974, 431. 

Vil/23. INCREŢIREA PRIN PUNCTUL DE "PATRt iNJEl) ("ALES iN CUTE",- PETREZSELYMES SZEDES, RAN<:;BA SZEDES) 

lncreţ 

lngmejj szedes 
Darăzsolăs 

Folszodes 
Szedes 

Oltenia, Munte.n.ia, Moldova o. 

Valea Tirriavei Mici 

Trascău 

Apoţa, BV 

Jirnbor, BV 

Lueta, HR 

la gitul iHor, lucrat cu alb, 
galben, ori crem 

idem, cu alb 

idem 

idem, pe mînecă 

idem 

idam 

Vl/24. fNCREŢIREA "SIMBURE DE OVAZ" (ZABSZEMES SZE.DtS) 

Creţul 

Vl/25. PUNCTUL PE PĂSĂRI 

Ciupagul 

Trăsură pe increţele 
lnchingătură 

lunceţ, linceţ 

Scăfătură 

Sudul ţ6rii 

Transilva.n,ia (Munţii 
Apuseni, Cluj, Sălaj 

Maramureş 

Bazinul Crişului Repede 
Cîmpia Tisei, Nă·săud 

Bihor 

b. ornamentare 
.:.. pe cămăşi, ii 

- la gîtul (pieptul) iilor 

!a manşeta minecii 
la gît ş i •la pumna-r 

idem 

Doogă, 1981 , 49-50, fig. 58. 

Nagy, 1978, 268-269. 
Nagy, 1957, 17, fig. 2. 
Seres, 1974, 1 O. 
K6sa Sz6nth6, 1979, 'fig . 25. 
Ha6z, 1929. 

Doagă, 1981, 50, fig. 59 . 

Doogă, 1981, 53, fig. 66. 
Pet!rescu-Secoşon-Doagă, 

1973, 42, cu fig. 

Dogaru, 1984, 123, cu fig . 
M6zes, 1968, planşa , IV/1-3. 
Dunăre, 1969, 428. 

idem, 1974, 341. 

~ 
tii 

1\) 
-..J 
OI 



2 3 
-----.,.--------------------.. -·-------- -------------
Unit în lung pe creţuri 
Trăsure,te pe creţuri 
lngmejj, csupăk 
Vonasoltes, verueles 
Szedes 

Vl/26. PUNCTUL .,BRĂŢARI" 

Brăţări 

Creţurile de Banat 

Darazsolas 

Nordul Olteniei 
Bazin-ul Tîrnavelor 
Bazi·n·ul Tîrnavei Mici 
Şaptesate, BV 
Ghimeş 

Cobor 
Săcădate 
Gheorgheni, CJ 

Banat, Prahova, Zărand, 
Mărgin·imea SibiiUiui 

Ţma Oltului, Ţara Haţe
gului. Valea Jiuh,li, 
zonele subca:rpa,tice din 
Munten.ia şi Moldova, 
Ţara Bîrsei 

Că.! ata 

Tisa de Sus 
Cobor, BV 
Gheorgheni, CJ 

- pe gît 
- pe gît 
- pe git, peste cot 
- pe gît 
- pe gît 
- pe gît 

b. 

b. sub guler, la încheieturQ 
mînecîi 

b. pe fustă şi şorţ 

b. pe gîtul iilor 
b. pe mineca iilor 

idem 

Vi / 27. PUNCTUL ,.IN FAGURI" (CHIZDUCI, ,.CUIB DE V!ESPI" - DARAZSOLAS} 

Alun·iş, MŞ b. la încheietura umărului; 
sub piept 

Lueto, HR b. sub git 
VII. CHEIŢELE 

Vll/30. CHEIŢA ,.IN ZIG-ZAG" (Pîşotul boului - .,OKORHUGYAS KOTES") 

o. l.mi,rea foilor, ornamentore 

4 

fig. 110 O, b. 

Nagy, 1978, 268. 
S·ere.s, 1974. 
K6s.a Szanth6, 1979, 134. 
MJS 9078. 
Informaţie de pe teren 
MJS 5716/VIIL 

Dună·re, 1969, 42a, 1974, 341. 

Petres~l.I-Secoşon-Dgagă, 
1973, 45. 

idem, plonş~Je XCIV- XCVI. 

Ferencz;-.Palotay, 19.W, 61, 
fig. 154. 

idem, 77. 
MJS 9078 
MJS 5716 

MJS 6051-53 

Ha<irz 1929. 

Cheiţă simplă 

(îngrăditură) 

Kandargos gyUttes 

zona Muscel 

zona Bacău 

idem 
- pe ie Dună:re, 1969, 4-43, fig. 260/3. 
- pe ie de sărbătoare S..:entimrei, 1981, 311, fig . 7~ o. 
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Vll/31 . CHEIŢA PURICELUI (BOKORKOTES) 

Ciocănele 

Balhăszva, bakorkotes 

Bokorhănyas, nagygyuttes, 
vertgyuttes 

Puricelui 

Kicsikotes 

Să li şte, Mărginimea S. , 
Valea Jiului, reg.i•unea 
subcarpatică munteană 
şi olteană 

Va lea Tîrnavei Mici, 
Bă•lă.uşeri, MŞ 

zona Bacău 

Oltenia, Muntenia, Argeş, 
Olt , Prahova, Mu.scel 

Ghimeş, HR 

3 

- pe ie 

- pe poale, gaei 
- pe ie 

- pe ie de sărbătoare 

idem 

Vll/32. CHEIŢA "UNDA APEl" (OSSZEHURKOLAS, GYENGE ViZFOLYAS) 

Cheiţa 

Cheiţa in picioruşe 
Cheiţa in gheruţe 

Cheiţa 

Hurok, hurkos kotes 

Kotis, hăromotis 

Chereluş-lineu, AR 
Voit i nei-Rădăut 
Fundul Moldov~ i 
Valea Ariesului 
Gorj · 
Dobrogea, Ilfov 

Bazinul Crişului Alb 
Sic, CJ 

zona Călata 

- pe ii, poale 

- pe · poale, cămăşi 

Vll/33. CHEIŢĂ iNODATĂ ("CHEIŢA UNDA APEl " - ViZFOLYĂS) 

Mindenember kotese Valea Tîrnavei Mici - pe cămăşi 

4 

Dunăre , 1969, 443, fig. 260/ 2. 

Nagy, 1978, 281. 
MJS 6134 
Szentimrei, 1981 , 315, 317, 

fiq . 89, 90. 
Doagă, 1981, 54, fig. 68. 
Petrescu-Secoşa.n-Doagă, 

1973, 51' cu fig . 
Stoica, 1984, 127, cu f ig. 
1<6sa Szanth6, 1979, 139, fig. 68"; 

Dunăre, 1969, 443, f ig . 260/L 
1974, 339, fig. 109 n. 

Doagă, 1981 , 54, fig . 69. 

Pet•rescu-Se~:oşa·n-Doa g ă , 
1973, 51, cu fig. 

M6zes, 1975, 59. 
Gazdane, O losz, 1980, fig . 139, 

130. 

Ferencz-Palotay, 1940, fi~. 149. 

Nagy, 1978, 278, fig. 33. 
Mindenember kotese Sic, CJ - pe despicarea gîtului Gazdam~. O losz, 1980, 139- 140. 

f ig . 31. 
Vizfolyas, idem zona Odorhei - pe textile de interior l<6sa Szcrnth6, 1979, 61. 
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Mindon embor kotese, Şaptesate, BV - pe cămăşi, cu aţă ga 1 b-enă Seres, 1973, 15. 
Vizfolyăs 

Vl:l/34. "CHEIŢA M!CA, "MiCA-MARE" ŞI "MARE" (KICSI-,KICSI-NAGY -~S NAGYK01~S) 

Cheiţa c:iur 
Cheie 
Rudaskotes 

Ţara Bîrsei 

Bazinul Crişului Alb 
Crizbav, BV, 

Ghimeş 

- pe mînecile vechilor cămăşi Dunăre, 1974, 340. 
M6zes, 1975, planşo, 9, 10. 

idem Seres, 1973, fig. 107, 11 O. 
K6sa S76nth6, 1979, 139. 

Vll/35. CHEIŢA "CU PATRU PICIOARE" ("CHEIŢA LATA" - SZ!:JJES KOT!:S) 

Cheiţa de Vrancea 

Kilenc:bogos koh!s Valea Tîrnavei Mici, 
Satu.lung, BV 

Petre.scu-Secoşa n-Doagă, 
1973, 52-53. 

Nagy, 1978, 278, fig. 34. 
Ferencz-Palotay, 1940, 74, 

fig. 179. 

r~ 
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NOTE 

1 Astfel de st·udii cu cmacter general sînt: Dunăre 1969, 423-435, Petrescu-Secoşan
Doagă 1973, Tomida 1972, Doagă 1981, Undi 1927, 89-112, Ferencz-Palotay 1940, etc. 
Variantele zonele ale tehnicilor de cusut pot fi consultate în diferitele monografii zonale şi 
locale, cum sî•nt: M6zes 1968, 1975. (Crişul Repede, Cnişul Alb); Dunăre 1974, Seres 1972, 
1973. (Ţara Bîrsei); Famg6 1977, Pentek 1979 (Căla:ta); Sewşan 1979 şi K6sa~Szânth6 1979 
(Ciuc); Szentimrei 1981 (zona Bacău); Nagy 1974 (Săloj); 1978 (Valea Tîrnavei Mici); 
Gazdâne Olosz 1980 (Sic); etc. 

2 Mult-umesc si cu acea:stă ocazie lu•i Lorinczi Etelka, care m-a ajuta.t la identificarea 
şi clarificar~a unor' puncte de cusut, 'lui Haâz Sândor şi Haaz Katalin, care au prezentat 
in desen aceste tehnici, precum şi l·ui Elena Secoşan, pentru traducerea parţială a lucrări i. 

3 Gazda, 1984. 
4 Terminologia folosită dife,ră de la caz la caz, în funcţie de cunoaşterea sau necu

noaşte,rea termenilor locali. M-am străduit să folosesc denumirea răspîndită î·n zonă. in 
cazul termenilor traduşi am folosit ghilimelele. in lipsa termenului local, am folosit termeni i 
din literatma de specialitate. 

s Szekely, 1955. 63. 

6 După tehnica execuţiei acest punct diferă - fiind mai rudimentar - de zig-zagul 
prezentat de Dunăre (1969, 456, fig. 4) şi kicsikandarg6, descni•s de :Szentimrei (1981, 318, 
fig. 92). Este identic, î.n sc·himb, ou punctul den~Jmit zegzugoltes, prezentat de Undi de pe 
!î.ngă rîul Drava (1927, 97-98, 199, fig. 40). 

7 Ferencz-Palotay, 1940, 73. 

8 Punctele cuprinse în tabelul anexat a·u o mică deosebi.re; avînd sens ·uşor obloic. 

9 "Pe cămăşi·le lor din pînză de casă aplicuu in executarea modelelor ornamentate 
şi cruciuliţe, mai rar însă, ca pUinctul plat" - ~ne informează Ferencz-Palotay (1940, 73). 

10 Acest punct de cusăt:ură., de origi.ne din Europa de vest, es-te •rălSpîndi•t pe textilefe 
de interior ale populaţiei maghiare, s·ub denumirile szalara varras (Sic: Gazdane Olosz. 
1980, 140), inas varras (Sălaj, Sze.ntimrei 1974, 159). 

11 Ferencz-Palotay 1940, 73. 

12 Aceste festoane sint gene.rale pe textilele de interior ale maghiarilor. 

13 Szekely, 1955, 63. 

14 Acest punct este prezentat de către Undi şi Ferencz-Palotay din Valea Dravei ş i 
din Slovacia (1927, 97, 103., fig. 17; 1940, 82-83) . 

. . 15 Acest punct are o frecvenţă relativ mică, datorită faptului că, la tivitul pieselor 
cot1d1ene nu se trag fire, iar cele sărbătoreşti sint tivite cu o variantă de tiv mai dezvoltat, 
denumit obinzeli, după cum o ate·stă obiectele din colecţia muzeală . 

16 lncreţirea simplă - după cum constată Dunăre - este o tehnică străveche, intrucit 
a fost utilizată spre a forma (strî·nge) gura cămăşii şi totodată Ulniversală (1969, 429). 
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17 Această tehnică ,.,datează probabil din prime·le secole ale mileniului :nostru. El a 
fost rezultatul unei îmbinări creatoare între cusutul pe fir, a:nterie»r practicat de pop·uloţia 
băştinaşă de pe întreg cuprinsul teritori•u·l.ui patriei noastre, cu o altă tehnică veche, cunos
cută în literatura de specialitate sub diferite denumiri: în cea germa1nă de Gereihsel, în 
cea poloneză de wkule, în cea maghiară de darazsolas, etc., pătrunsă din Occident direct 
ca o decoraţie de provenienţă orăşenească, precum şi p.rin mijlocirea populaţiei săseŞti, 
atît din oraşe., cît şi de la sate. Acest procedeu a mai fost practicat şi în decorul partul.u:i 
slovac, ceh, ucrainean etc." (1969, 430). După consta.tările cercetătorul.ui Dunăre, punctu l 
pe păsări, cunoscut Î•n literatura de specialitate s·ub denumirea cusutul urzit pe areţuri este 
o variantă tehnică prop:r.ie a broderiei româ:neşti, care a fost împrumutată şi de saşii d in 
zona Bistriţei (1974, 366-367). 

18 Umplutul pe mu'Chia cutelor poate fi dotat din secolele XVII-XVII.I şi este răspîndit 
din Occident Î·n toate ţările sud-est europene. Dunăre, 1969, 430, 1974, 367. 

19 Acele puncte de cusături, pe care n•u le-am întîlnit Î•n alte localităţi, respectiv, iz
voare bibliografice, nu apa,r în tabelul ·nostru. Asta explică Upsa unor poziţii în nume1rotorea 
curentă. 
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A COVASNA MEGVEI NEPVISELETEK OLTESMODJAI 

Kivonat 

A dolgozat a Covasna megyei nepi oltozetekben alkalmazott funkcion61is es diszito
olteseket veszi sz6m ba, azok teohnikai rendjeben, A bemutatott 1 O lapos-, 4 keres.zt-, 2 

hurok-, 4 6tcsavar6sos es szalvon6sos oltes, egy lyukhimzes, 8 rancolas es 6 osszekot6 oltes 

sor6t tov6bbi, ezek kereteben bemutatott v61tozatok gyarapitjcik, igy az olteselemek szama 

eleri az otvenet. A rom6nok 33, a magyarok 29 oltest ismer-nek, vi•szont elobbiek valamennyitt 
sokkal gyakrabban alkalmaztak, tekinrtve, hogy az elso vilagh6boru tajan meg himeztek 

·ingeiket. A magyaroknal tal6lt sz6r·vanyos anyagot torteneti forr6sok e•s emlekezet alapj6n 
rekonstrukci.6k egeszitettek ki. A feltart a.nyagb61 18 oltes kozos, csakhogy a rombnok fekete-: 

vei, pirossal vagy aranyszâllal himeztek, a magyarok pedig feher, vagy sârgitott cernaval. 

Elegend6 torteneti es os·szeha:sonlit6 anyag hi6nyaban az inte.retnikus kapcsolatok 

tisztazasâra a szerzo nem v611alkozott, viszont a rendelkezesere 6116 muzeumi es szakirodalmi 
anyag alapjan t6bl6zatot allitott ossze a bemutatott oltesek hozai p6rhuzamaib61. 
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CORNURILE DE PRAF. DE PUŞCĂ DIN COLECŢIA 
MUZEULUI JUDETEAN COVASNA · ' . 

DEMENV ISTVAN PAL 

Ornamentica cornurilor de praf de puşcă confecţionate din corn de 
cerb constituie unul dintre genurile cele mai arhaice ale artei populare: 
Deşi rechizitorul de praf de puşcă din corn de cerb n~a avut cum să apară 
mai devreme de jurul anului 1500, perioada de răspîndire o puştilor, pro
babil chiar mai tîrziu puţin, cînd puştile au fost f,olosite tot mai mult şi la 
vînătoare, ~ presupun că carnurile de praf de puşcă făceau parte în primul 
rind din echipamentul de vînătoare ş·i nu de luptă -, ornamentica .geome
trică a lor oonţine reminiscenţe foarte vechi, avînd analogii în arta din 
preistorie. Lucrurile se mai complică şi prin faptul că astfel de obiecte din 
corn sînt cunoscute şi din mileniul 1 e.n., ·din descoperirile arheologice. (Ex. 
Silvan-Ionescu 1977, fig. 2. Dinogetia-Gărv:an, sec. X). In literatura de spe ... 
cialitote se presupune aproape unanim, că erau fol-osite ca sărăriţe (Vezi: 
Bănăţeanu 1975, 262). 

lnsemnătatea carnurilor de praf de puşcă este mult ridicată prin faptul 
că .multe piese sînt datate, (în general din sec. XVII-XVIII). Cele nedatate 
pot fi socotite ca provenind tot din această perioadă, cel mult din prima 
parte a secolului trecut, deoarece după răspîndirea puştilor moderne de 
vînătoare cu cuiul percutor, folosirea lor nu mai avea rost. 

Ornamentica carnurilor de praf de puşcă ridică o serie întreagă de 
probleme. Astfel: cum au ajuns aceste ornamente arhaice pe carnurile de 
praf de puşcă, care .era semnificaţia l~or şi ce legătură au cu restul culturi i 
populare, care sînt vari,antele locale etc. Pentru rezo·lvarea acestor probleme 
este de dorit ca .oercetarea să dispună de un material cit mai bogat. La 
acecista dorim să contribuim cu publicarea carnurilor de praf de puşcă din 
corn de cerb din colecţia Muzeului Judeţean Covasna. O . parte dintre ele 
au fost deja publicate (Moln6r-Ughi 1975, nr. 2 b, 16 a, 16 b, 22, 33 a), dar 
nu .toate, şi dor~m să completăm această lacună. La descrierea pieselor, 
căutăm să indicăm şi variantele lor din publicaţiile din România, contribuind 
astfel la stabilirea răspîndi~ii V<Jriantelor. 
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Cornurîle de praf de puşcă se împart în două mari grupe (cf. Petrescu 
1985): 

- cornuri cu decor vegetal, zoomorf şi ontropomorf de gust orăşenesc-· 
nobilior, de factură barocă, răspîndite în multe ţări ale Europei; 

- cornuri cu decor stilizat-geometric, specifice zonelor extra şi intra
carpatice. 

a. Muzeul nostru în prezent nu posedă nici un exemplar din primul 
grup. O piesă d.e cicest gen, dor de factură popuknă eX!istă îr;1 colecţia din 
Cernat, provenind din lcofalău (Fig. 1. Aid şi în continuare locurile de pro
venienţă înseamnă ' bineinţeles loc de descoperire şi nu de confecţiona re). 
Motivul centra4 e un cerb, parcă luat la mijloc de vinătorul şi ciinele de 
vînătoare de pe -ce·le două "picioare" ale cornului. Deasupra cerbului e o 
pasăre mare, iar la spatele lui o lalea. Compoziţia este închisă pe partea 
de jos cu motive geometrice. (0 compoz·iţie asemănătoare, însă în alt stil, 
executat mai stingaci: K6s 1977, fig. 13 b. Hun·edoara). 

Au existat în colecţia muzeului nostru două piese· cu motive hero-ldice, 
oare ou dispărut în timpul celui de-al 11-lea război mondial şi pe care le 
cunoaştem doar din registrele-inventar şi după o fotografie veche, de ca li
tate destul de slabă, (Malonyay 11. fig . 368). 

Pe una dintre ele, provenită din Baraolt (nr. inv. 107/884), era înfăţişat 
ca motiv central un leu încoronat, iar pe cele două "picioare" ale cornului 
erou motive fi orale în stilul renaşterii (fig. 2). Datată: 1709. (Piese asein9-
nătoare, făcute probabil de acelaşi autor: K6s 1977. fig. 34 d. Bisericani, 
HR, 1723 şi fig. 34 a. Nicoleşti, . HR, 1718. De aceeaşi "şcoală": Moln6r-Ughi 
1975, nr. 9. Cristuru Secuiesc, 1726 şi nr. 11 . Tărceti, ·1727. Menţionez că, 
cornul cu decor florol, Mo!n6r-Ughi, 1975, nr. 6. Odorhei, 1709, ore acelaşi 
autor cu piesa noastră, socotind după stil. De remarcat, că toate ace·ste 
piese sînt dotate). 

Cea!alotă piesă avea ca motiv central un peHcan sfîşiind propriul 
piept, încadrat într-un cerc mare, iar pe "picioare" era ornată cu motive 
florale (Fig: 3). A provenit din Chilieni, CV, şi avea inscripţia: 1719 KM (Nr. 
inv. 106/1891). 

b. Grupa carnurilor cu decor geometric are ce! puţin două variante 
principale, după cum a observat Adrian Silvan-Ionescu (1977). Una este 
specifică pentru nordul Moldovei şi întreaga zonă a Carpaţilor Oriental·i, 
totuşi în · primul rînd pentru Bucovina, iar cealaltă pentru teritoriul intra
carpatic . 

. b.1. Tipul moldovean (sau bucovinean} se caracterizează prin ·faptul 
că are "picioare" relativ scurte, tăiate· în unghi ascuţit,' şi piesele acestea, 
moi ales cele din Bucovinra, sînt luc;:rate cu o precizie şi migală deosebită. 
Structura l.or orna mentală este foarte unitară: în centru au cîte o · rozetă 
mare, înconjurată de cele mai multe ori de u·n şir de cerculeţe, iar pe cele 
două "picioare" şi în partea de sus motive cu trei virfuri, foarte specifice, pe 
care nu le-am întîlnit nicăieri în afara carnurilor de acest tip: 
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Silvan-Ionescu (1977, 196-197) le· consideră ca fiind motive florale stil izate 
şi probabil are dreptate. Compoz.iţia are totdeauna un ancadrament destul 
de lat din motive geometrice. 

In muzeul nostru se ofl.ă o S·in.gură piesă de acest tip (fig. 4), prove.
nită din Tirgu Secuiesc (tir. inv. 0-48); 'a mo·i existat una (fig. 5), care s-a 
pierdut în timpul ultimului război mondial şi care avea pe partea de sus o 
placă de aramă atît de specifică pieseior din Bucovina, încît considerăm 
că acest corn probabil acolo ~a fost confecţionat. Au fost publioote destul 
de multe astfel de piese, ornamentica lor fiind unitară, enumerăm numai 
cîteva: Bănăţeanu 1975, fig. 293; Molnar-Ughi, 1975, nr. 17; Valea . Ghi
meşului nr . . 18. Zona Baraolt (vezi aceeaşi · piesă · la noi pe fig . 5 a), 19 a; 
zona Topliţei, 19 b. Odorhei; K6s, 1977, fig. 11 d; Corbu, HR, 12 a; Racu, 
HR, 32 c. "Transilvania". Silvan-Ionescu, 1977, fig. 10; Bucovina, fig. 17, 18. 
Arta populară de pe Valea Bistriţei, fig . 149. Hangu, NT, fig. 150. Buhalniţa, 
NT. 

b.2. Tipul "transilvănean" (cf. Silv:an-lonescu, '77) se caracterizează prin 
faptul că are "picioare" mai lungi, tăiate perpendicular, în centrul compo
ziţiei omamentale are totdeauna un s-imbol solar, un şvasticoid cu mai multe 
braţe, uneori foarte lungi ("vîrtej", "ciutură"), iar pe picioare şi uneori şi 
pe partea de sus are motivul "horei", format din figuri antropomorfe foarte 
stilizate, reduse la cîte un triunghi isoscel cu un cerculeţ la vîrf. (Aceste re
prezentări antropomorfe frecvente pe paftalele lor, sînt numite de către hu
ţulii din Bucovina "boieri cu capete''. Petrescu, 1971, 21). 

Din acest tip face parte şi piesa frumoasă cu nr. inv. 8337, ajunsă la 
muzeul nostru din Şard, AB (fig. 6), pe care, între "hora" şi simbolul solar, 
cît şi pe partea de sus a piesei sînt motive formate din linii curbe, asemă
nătoare oarecum cu motivul numit în istoria artei: "val etrusc". (Pentru va
riantele acestei compoziţii, vezi: MET. fig. 60 b, zona Pădureni, Catalogul .. . 
fig, 114. "Ardeal", Silvan-Ionescu, 1977, fig. 1. Deva, 1608, fig . 14. Răchita 
HD). ~ 

. Un corn provenit din Bixad, CV, nr. inv. 30/882, care s-.a pierdut în 
război şi pe care îl cunoaştem doar din descrierea din . inventar şi după o 
fotografie veche (Malonyay 11, fig. 368), avea pe Ungă "vîrtej", "horă", mo
t ivul specific din l-inii curbe şi motive florale şi figura unui cerb (fig. 7). Face 
parte dintre puţinele piese de ~acest tip care sînt datate. Avea inscripţia: 
SMIV 1762. (Variantele cele mai apropiate acestei compozitii: M.E.T., 60 a, 
zona Pădureni, Petrescu, 1971, fig. 44. "Transilvania", K6s,' 1977, fig. 9 d. 
Alun, · HD şi fig. 33 b. lunea Cernii, HD). · 

Tot ~e acest tip aparţine şi un corn din Calnic, car~ a fost deja publi
cat (Molnar-Ughi, 1975 nr. 22) (fig. 12). Poate, e,ste o variantă mai îndepăr
t~tă "! acestui ~ip şi o altă pi~să pub_liootă anterior, al cărei loc de prove
menţa nu se şt1e exact (Molnar-Ugh1, 1975, nr. 2 b). Din acest tip au fost 
publicate şi alte vori·ante, aicii renunţăm to înşirarea lor, deoarece noi nu
mai pe acestea le avem in muz-eu. · 
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b.3. Aici trebuîe ·să vorbim desp·re' o ·piesă a cărei orn<lmentică repre
zintă. un fel de trecere· la stilul flota! (fig. 8) şi despre a cărei provenienţă . 
stim doar că e din judeţul Covasna (nr. inv. 218/95) . .Motivul central este o 
~ozetă înconjurată de patru arcuri .de cerc, două păsări stil-izate, dou~ flori , 
iar pe partea de deasupra, un triunghi isoscel, avînd •O floare la vîrf. In rest 
este omat cu păsări sti.lizate. P-e pic;iorul din stînga se găseşte şi o rozetă 
mică; iar pe part-ea de. jos a picioarelor sînt nişte triunghiuri, ultimile fiind 
p r-obabil reminiscenţe ale .,horei". 

b.4. Sînt cornuri de praf de puşcă a căror ornament constă în primul 
rînd în rozet-e mari . Astfel, cornul din Boroşneu Mare (fig. 9), o piesă cu • o 
formă neobişnuită, cu picioare foarte scurte, are la mijloc o roz-etă mare cu 
sase raze, iar mai sus una ceva mai mică cu patru raze. In rest este ornat 
~u triunghiuri isoscele. Un astfel de triunghi se ,a"flă şi pe rozeta mai mică 
(nr. inv. 9267). (Varianta compoziţiei: K6s, 1977, fig. 32 b, Simbrieşi, MS). La 
formă este asemănătoare şi o altă piesă cu rozete mari, care a fost deja 
publicată (Moln6r-Ughi, 1975, nr. 16 b). 

b.S. Există cornuri de praf de puşcă a căror ornament constă numa i 
d in cerculeţe concentrice (Ex.: K6s, 1977, fig . 32 a, "Transilvania"). Sînt foarte 
apropiate de acestea, două piese -ale muzeului nostru, publicate anterior, 
care ou şi rozeta centrală (Moln6r-Ughi, 1975, nr. 16 a şi 33 a). 

b.6. Piesele amintite pină acum, după cum se poate judeca din exe
cuţia foarte precisă a ornamenticii tradiţionale, uneori destul de complicate, 
au fost confecţionate de specialişti. In muzee se păstrează însă şi un numă r 
oarecare de cornuri decorate de nespecial-işti, care decorau piesele pentru 
propria lor folosinţă. În parte şi acestea respectă compoziţia tradiţională , 
lltiăcar prin folosirea rozetei in centrul compoziţiei. 

Locul de provenienţă a piesei următoare nu este cunoscut (fig. 10). 
Are o formă neobisnuită din cauza formei initiale a cornului cerbului si da
torită ~aptului că ~u partea convexă\ este de~or·ată ca la celelalte pie'se, c i 
partea concavă. La bifurcaţie sînt cinci tăi~turi adinci. Rozeta are şi 18 raze 
exterioare, accentuînd astfel, că este simbol solar. La stinga rozetei sint opt 
cerculeţe mici, iar pe picioare, cit şi la cele două margini motivul "cursul 
apei", executat destul de neindeminatic (nr. inv. 0-50). 

Cornul relativ mic şi subţire din Satul Mic, HR (fig. 11), are ca motiv 
central o rozetă, i-ar în rest este ornarnentat cu triunghiuri şi dreptunghiuri 
aşezate destul de nesigur. Dotat: 1674 (Şi dotarea este destul de nesigură . 
Se poate c-iti şi 1694, eventual şi 1614). Nr. inv. 0-52. 

Pies·a din Zagon este ornamentată într-un mod foarte stîngaci (fig. 13), 
de o mînă fără experienţă. liniile nici nu sînt destul de adinci. Motivul cen
tral este o rozetă, iar mai jos şi moi la stînga se află o lalea . Nr. invJ 0-75. 

Ş i mai neîndemînatică esţe ornamentaţia pe cornul din Sîntim" 
bru, HR. Cornul are o formă destul de frumoasă, ornamentica lui constă 
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însă numai din linii simple, executate în mod stîngaci. Liniile uneori, por a 
forma motivul "creanga bradului". Nr. inv. 64/51. 

c. Trebţ~ie să mai prezentăm o piesă din Bancu, HR, care este dife
rită de celelalte, dar foarte interesantă. Ca formă este .aproape identică cu 
cornurile de praf de puşcă simple fără, fără bifurcaţie. (Vezi de ex. Bănă
ţeanu, 1975, fig. 294, K6s, 1977, fig:'9·a, Chizătău, TM). Piesa noastră este 
însă confecţionată din lemn şi ornamentată cu trei plăcuţe de aromă cu un 
decor fitomorf foarte stilizat. Nr. inv. 1939/104. (fig. 14). 

d. În sfîrşit, să menţionăm încă citeva piese, pierdute în război, pe 
oare l.e cunoaştem din tabelul însoţitor din 1927, ·cu care· o·u fost trimise la . 
expoziţia· din Bedin la cererea -lui George Oprescu. Despre acestea ştim 
doar cele menţi-onate în tabelul respectiv şi în cărţile de inventar . 

. 1. "Trei Soaune". Decor incizat. Inscripţie: ANNO 1614. 

(Ar fi una dintre piesele cele mai vechi despre care ştim. Numai 
scl nu fie cumva identică cu cea diri fig. 11, cu data.re n~sigură). 

2. Covasna. Flori incizate. Inscripţie: H 1636 L. Nr. inv. 5495. 

3. Mujna, HR. Cu cerb şi - ~epure. Inscripţie: 1698, Michael Bac. 

Nr. inv. ·1268. 

4. Covasna. Inscripţie: G.P. Michael Fi.ilop. A 1714. Nr.inv. 4189. 

5. Zetea, HR. Fiori incizate şi o pasăre. Inscripţie: M 1718. Nr. inv. 2579. 

6. Loc de provenienţă nespecificat. "Decorat". Fără datare. 

(Aceasta s-ar putea să existe şi astăzi şi să fie u~a dintre cele 
publicate în albumul Molnar-Ughi sau de noi, acum). 
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BtBUOGRAFIE 

Arta populară de pe Valea Bistriţei. Bucureşti, 1969. 

BĂNĂŢEANU, 1975 = Bănăţeonu, Toncred : Artă populară bucovineană. Bucureşti, 1-975. 

CATALOGUL ... = Catalogul Muzeului de Artă Populară al R.P.R., Bucureşti, 1957. 

SILVAN-IONESCU, 1977 = Silvan-Ionescu, Adrian: Cornu.ri de praf de puşcă româneşti. 
SCIA 24. 1977, 189-203. 

KOS, 1977 , K6s Karoly: Obiecte de os şi corn în colecţiile Muz:euiA~i Etnografic al Transil-
vaniei. AMET. IX. 1977. 71-107. 

MALONVAY Il = Malonyay Dezso: A magyar nep muveszele. 11. Budopest, 1909. 

M.E.T. = Muzeul Etnografic al Transilvaniei. Text de Vo·leriu Butwră. Bucureşti, 1966. 

MOLNAR-UGHI, 1975 = Moln6r lstv6n - Ughi lstvon: Modele de incizie pe os. Miercurea 
Cfuc, 1975. 

PETRESCU, 1971 = Petrescu, Paul: Motive decorative celebre. Bucureşti, 1971 . 

PETRESCU, 19S5 · = Petrescu, Paul: Osul. în: Stoica, Georgeta - Petre•scu, · Paul - Bocşe, 
Moria: Dicţionar de artă populoră. Bucureşti., 1985. 

Fig. 1. Desen de Haszmann Pal. 

Fig. 2, 3, 5, 5 a, 6, 7, 13, 14, desene de Plugar Sandor. 

Fig. 4, 8-11 . Desene de Gazda Klara. 

Fig. 4, 6, 8-11 reprezintă, desfăşurat, toată omomentaţio pieselor respective. 

LOPORSZARUK A COVASNA MEGVEI MOZEUM GVOJTEMENVEBEN 

Kivonat 

A szerzo, .tizennegy a Sfî.ntu Gheorghe-i muzeum tulajdonaba,n levo, porszaru 

leirasat kozli. Mindeniknek fel·sorolja a romonioi szokirodalomban mar kozolt legkozelebbi 
variansoit is. Az onyagat a kove.tkezokeppen csoportositja: a. noturâlis es heraldikus ab;râzo
lâsu porszaruk, (1-3. kep); b. geometrikus diszu po.rszaruk, ugymint: b.1. bukovinoi-moldvai 
t ipus (4-5 kep); b.2. napjelkepes-kortancos (6-7, 12. kep); b.J. florolis-madaros (8. kep); b.4. 
rozettâs (9. kep); b.S. apr6 koros; b.6. egyszeri pr6bâlkozosok (1 0-11, 13 kep); c. rezlemez
ratetes fa ,J.Qportart6 (14. kep); vegul a d. ponthan felsorolja a m6sodik vilaghaboruban 
elveszett, de n~gi leltorokb61 ismert peldonyokat. 
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2. Baraolt, 1709. . . . ! . ·~ 

3. Chilieni, 1719. 
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4. Tîrgu Secuiesc. . ... . ~· · · . :r' 

5 a . Zooo Boroott. 



5. probabil Bucovina. 

./ 

7. Bixad, 1762. 
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6. Şard, (AB). 
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9. Borotneu More. 
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10. Zona Covasna-Harghita. 

11. Satul Mic, (HR), t674. 



i 5 
·-- ----~·· · ·- - ····- ···-- - 30.7 -·--·-

12· Calnic. 

13. Zagon. u s· . mtimbru, (HR). 
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LEGATURI DE CARTE ORNAMENTAlE CU MOTIVUL 
EVANTAIULUI EXISTENTE iN PATRIMONIUL JUDETULUI . 

COVASNA 

.30C? 

MIKLOS JOlANT A 

In urma cercetării fondului de carte veche al judeţului Covasna am 

reuşit să depistez cîteva exemplare de imprimate care au pe legătură mo

tivele evantaiului, lucrări care nu sînt cuprinse în bibliografia de specialitate 
apărută pînă în prezent. Se impune cercetarea mai aprofundată a acestor 

legături, întrucît ele ne oferă date noi privind stabilirea originii şi perioadei 

legăturilor de oarte cu motivul evantaiului, care în secolele XVII-XVIII au 

avut un mare rol şi în ţara noastră. Considerăm necesară prezentarea unui 

scurt istoric, mai ales pentru faptul că ornamentica legăturilor cu motivul 
evantaiului se încadrează în mod organic în ansamblul motivelor răspîndite 

pe plan european. 
Conexiunile europene ale motivelor evantaiului, rolul lor în arta le

găturii din vestul Europei, încercăm să le urmărim din punct de vedere al 

originii, al specificului autohton, ca pe ·această bază să încadrăm formele 
l egăturilor transilvănene în conexiunile generale. Forma arhaică de apariţie 

a acestui motiv trebuie să o căutăm in rîndul elementelor ornamentale ale 

a rtei răsăritene, unde se repetă în mod frecvent linii spi110le, care sugerează 

ornamente de evantai. Primul centru european in care s-au adaptat şi pre

luq~at ·motivele de inspiraţie ale artei or·ientale a fost Veneţia, unde, la 
sfîrşitul secolului al XV-lea şi începutul celui de-al XVI-lea au lucrat încă 
legători arabi, care prin operele lor au contribuit în mod direct Ira răspîn-

direa ornamenticii specifice arabe. literatura de specialitate consemnează 

legături veneţiene din secolul al XVI-lea 1 oare con~in motive arabe. Cu 

toate acestea, teritoriul de afirmare si dezvoltare a tehnicii si ornamentării 
' ' 
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cu evantai nu este Italia, ci Franţa, de unde a fost din nou preluat şi ridicat 

la o înaltă ţinută artistică în Italia. Ca atare, în utilizarea acestui ornament 
în arta legătoriei, primul loc revine meşterilor francezi. Cea mai veche le

gătură cu ocest motiv, conservată pînă astăzi, s-a executat în Franţa în anul 
1604,2 iar în Italia în 1640. 

in decurs de cîteva decenii de după formarea sa în Franţa, motivul 

evantaiului se . răspîndeşte în întreaga Europă, astfel şi în ţara noastră. În 

Transilvania legăturile cu acest motiv s.e statornicesc în timpul domniei lu i 

Mihail Apafi 1 (1661-1690), care în literatura de spedalitate au intrat sub 

denumirea de legături Bornemissza.3 ele fiind comandate de Ana Borne

missza, soţia principelui Apafi, din biblioteca căreia s-au păstrat numero·ase 
legături cu acest motiv, pe care au fost consemnate şi numele principesei. 
Legăturile de cărţi Bornemissza au constituit una dintre sursele de inspiraţie 
şi pentru legătorii români, care în mod frecvent treceau munţii pentru a îm
brăca manuscrisele şi tipăriturile ortodoxe. Verosimilă pare şi ipoteza, ca 
motivul evantaiului să fi fost importat direct de la surse din Veneţia, prin 
studenţii români care studiau la univers·ităţile din Italia. Viziuneo ornamen
tală statornicită în legătoria românească se întrerupe cu pătrunderea în 
ţările române a elementelor apus.ene aduse de curentele renaşterii şi baro
cului. O reinnoire în toate domeniile artei se constată în timpul domniei lu i 
Şerban Cantacuzino. Un exponent de seamă al acestei înnoiri a fost fratele 
său, Constantin Cantacuzino, stolnicul. Este perioada cînd se pun temel·iile 
viitorului stil brîncovenesc, şi legătoria adaptează înnoiri, atît in schema 
de repartizare a ornamentelor pe scoarţe, cît şi în motivele folosite. Apare 
o nouă împărţire a cîmpului, păstrîndu-se chenarul, dar în locul romburilor 
la colţuri apar motive florale mici, mai tîrziu evantaiul,4 

Se presupune că în a doua jumătate a secolului al XVII-lea, la Cluj , 
au activat cîţiva legători anonimi foarte Îndemînatici. Nu ni s-ou păstra t 
însă documente de arhivă despre atelierul de le-gătorie, dar mai mult ca 
sigur, acesta a avut aceeaşi caracteristică cu cele din străinătate. Tipografii 
şi legătorii, în primul rînd, primeau însărcinări din partea curţii, precum ş i 
de la ,alte categori·i înstărite, întrucît numai comenzile curţii nu aveau posi 
bilitatea sustinerii unui atelier înzestrat cu numeroase unelte si în care lu
crau mai m~lţi meşteri. Elementul ornamental dominant pe p~odusele ate
lierelor de legătorie, era motivul evantaiului, ceea ce însă nu exclude că nu 
s-au confecţionat şi legăturii de alt gen. in pofidp excepţiilor, motivul do
minant, cel care a determinat legăturile de la curtea principelui Apafi, era 
cel al evantaiului, care va primi trăsături specifice. Elementele preluate di n 
străinătate pe produsel·e autohtone primesc un caracter 'specific loca l. Va
rianta transilvăneană a motivului cu evantai nu este însă atît de fiină ·ca 
modelul fr-ancez, în mod frecvent avînd chenare cu motive florale şi vege
tale, care apar atît in creaţiile arhitectonice, precum şi în ornamentica lem-
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nului din perioada respectivă . Caracteristica lor este formarea chenarelo r 
compuse din patru-cinci sau mai multe variante ornamentale, precum ş i 
supra încărcarea motivelor, cu intenţia de a crea un efect somptuos. Toate 
aceste•a conferă legăturilor un caracter specific, deosebindu-le în mod c lar 
de cele străine, ele fiind şi argumente în plus, că au fost confecţionate la 
noi în ţară. Legăturile s-au făcut din piele marochin vopsit în roşu, marcu 
sau negru, .aurirea manuală fiind de obicei ireproşabilă. Ornamentele se 
trăgeau cu ajutoml unor rolete încinse. Ele se compuneau din chenare avînd 
în interior ghirlande florale şi vegetale, iar în cadrul acestora, în mijlocul 
cîmpului dreptunghiular era aşez,at evantaiul în formă de rozetă . In cele 
patru colţuri, într-un arc de cerc de 90°, sau pe lîngă liniile transversale 
puteau fi ansamblate un număr nedefinit de palete . . Paletele evantaiulu i 
sint umplute în mod frecvent cu garoafe cu patru petale sau floarea stilizată 
de "nu mă uita".5 Printre valorile păstrate sînt şi numeroase legături tran
silvănene, a căror depistare şi prelucrare detaliată revine cercetătorilor. 

Înainte de a trece la prezentarea legăturilor depistate pînă în prezent 
în patrimoniul judeţului Covasna, consider necesară elucidarea cîtorva pro
bleme ridicate de către J6nos Herepei, fostul custode al muzeului din Sfîntu 
Gheorghe într-o comunicare publicată în anul 1942 în Erdelyi tudomcmyos 
fuzetek 6 (Caiete ştiinţifice ardelene). Autorul descri·e în mod amănunţit le
gătura imprimatului lgaz hit (Credinţă adevărată), de Gheorghe Kom6romi 
Csipkes, lucrare care s-a aflat în proprietatea muzeului din Sfîntu Gheorghe, 
dar care din păcate, în timpul celui de-al doilea război mondiol a dispă rut. 
Herepei constată pe baza analizei amănunţite a scoarţei, că legătura, pri n 
ornamentico ei , se încadrează în stilul specific al legăturilor transilvănene . 
l ocalizînd atelierul, ajunge la concluzia că impri'matul a ieşit de sub tipa r 
în anul 1666 la Sibiu, din atelierul lui Abrah6m Szenczi Kertesz, ca atare 
ş i legătura este de origine sibiană. Întrucît, G6bor Tolnai în lucrarea sa 7 

stabileşte anul 1673 ca dată de apariţie a primului exemplar de legătură 
cu motivul evantaiului în Transilvania, argumentele aduse de J6nos Herepei 
ne fac să ajungem la concluzia că, această dată se poate stabili cu 6-7 an i 
mai devreme. Prin însemnările de pe interiorul copertei superioare,B Herepei 
aduce noi argumente istorice, arătînd că lucrarea în cauză s-·a aflat cîndva 
în proprietatea soţiei principelui Mihail Apafi 1, la 4 iunie 1667, cînd văduva 
tipografului şi compactorului Abrah6m Szenczi Kertesz, a donat-o principe
sei. Evenimentele ·i storice ale vremii I-au constrîns pe Szenczi Kertesz, ca din 
cetatea Oradeei, ocupată de către turci în 28 august 1660, să se mute la 
Cluj, iar la începutul lunii decembrie a anului 1662 -cu tot atelierul să se 
stabilească la Sibiu.9 Dacă luăm în cons·iderare că atelierul a cuprins atît 
tipografia cît şi compactoria, ne dăm seama că de acum încolo exemplarele 
tipărite în atelierul lui au fost şi legate pe loc. 

Există informaţii şi despre o altă legătură în evantai, confecţior;wtă 
chiar înaintea anului 1632,10 care s-a aflat în posesia principelui Gheorghe 
R6k6czi 1 - respectiv Biblia editată în 1608 la Hanau.11 Intrucit pe a doua 
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legătură 0 Bibliei apare motivul evantaiului cu specificul transilvănean, de
ducem faptul că ornamentica motivelor in evantai a fost adusă de către un 
compactor care a activat în tipografia domnească de la Alba Iulia şi ccire 
şi-a însuşit modul de ornamentare de origine franceză în timpul peregrină
rilor sale. Este demn de menţionat ş· i faptul că tipografia din Alba Iulia, in 
perioada .anilor 1628-1634 1-a avut ca meşter pe Iacob Lignice din Effmurdt, 
care a fost şi un apreciat compactor, el îndrumînd activitatea din legătoria 
tipografiei.12 Probabil că, el a introdus in ţară elementele de bază ale aces
tui mod de ornamentare şi a făcut ca ea să fie atît de apreciată de către 
colecţionarii de cărţi. Este incontestabil faptul că, ornamentele în evantai, 
cunoscute din ultima treime a secolului al XVII-lea diferă de cele aflate pe 
legătura Bibliei de la Hanau a lui Rak6czi. Ornamentarea legăturii din 
preajma anului 1632 este mai puţin încărcată, motivele avînd un aranja
ment mai pretenţios din punct de vedere artistic, deci nu se încadrează in 
rîndul celor din perioada următoare, în care devin supraîncărcate şi se ex
ploatează orice spaţiu liber pentru ornamentare. În funcţie de cele prezen
tate mai sus, considerăm că, probabil, în deceniul al patrulea al secolului 
al XVII-lea, au apărut şi în ţara noastră primele legături cu motivul evanta
iului, şi în funcţie de cantitatea ;Tlotivelor folos·ite, de amplasarea lor pe 
scoarţe distingem două perioade de ornamentare. Prin stilul său caracte
ristic, în rîndul exemplarelor din prima perioadă poate fi inclusă lucrarea 
depistată de mine la Liceul de Matematică-Fizică din Sfîntu Gheorghe, in
titulată Az keresztyeni religi6ra es igaz hitre val6 tanitâs (lnvăţătură pentru 
religie şi adevărată credinţă creştinească) de Jean Calvin, editată la Ha
novra in 1624.13 (Foto 1). Exemplarul, o adevărată capodoperă o genului, 
puţin deteriorat de-a lungul timpului, prezintă un interes deosebit din punct 
de vedere al istoriei culturii. Cartea, de format 4°, este legată în piele nea
gră şi aurită manual. Centrul scoarţei este încadrat în trei chenare. Che
narele 1 şi 3 sînt ornamentate cu motive florale (floarea de "nu mă uita") 
şi vegetale, realizate cu roleta. Marginile exterioare ale chenarului sînt or
namentate cu fileta, avînd motive mărunte plas.ate in f.ormă de semicerc. 
Chenarul 2 are motive realizate cu ştampila. Aici apar cercuri mărunte, floa· 
rea de "nu mă uita" încadrată de lale·le, şi un motiv solar avînd în centru 
o inimă. ln mijlocul cîmpului central se află un motiv flo-ral stilizat, de formă 
romboidală, toate acestea încadrînd două cercuri concentrice. În cele patru 
colţuri apare motivul evantaiului, omamentat de asemenea. cu floarea de 
"nu mă uita", dublat de un alt motiv flora!, f.in dantelot. Pe partea supe
rioară a centrului scoarţeî se află supralibrosul I.S.P., 1656. Schnitul gravat 
în aur cu motive florale în stilul renaşterii oferă legăturii un echilibru artis
t ic perfect. Din lipsa unor date corespunzătoare nu cunoaştem meşterul, dar 
a urirea manoolă a scoarţei, ornamentele fine, specifice în general, impresia 
artistică sugerată, toate conduc la concluzia că legătura s-a executat intr-un 
atelier transilvănean . lnsemnările găsite în carte - din păcate - nu aduc 
elucidări asupra posesorilor din secolul al XVII-lea, nici asupra compacta~ 
rului, totuşi, consider necesară comunicarea textelor ca fiind interes·antă 
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pentru istoria culturii. Pe fila de gard.ă se .a~!~ următoarele: .,Ann~merat 
suis libris charissimis post justam prec1y exh1bJtlonem Petrus Letzfalv1 Arm e 
1728", iar pe ultima filă albă: "Ex oblatione gratuita spectabilis ag G/ene/ 
rosi Dni Johannis Dobai possidet Franciscus B6nyai", caracterul scrisului 
înlesnind stabilirea perioadei insemnării pentru secolul al XVIII-lea . 

Următorul exemplar care constituie obiectul prezentei comunicăr i este 
opero lui Cicero, Epistolae familiares Lib. XVI. 14 (Fato 2), în 8°, legată în 
piele cafenie, ornamentată cu motive în evantai. Pe această legătură, rolul · 
dominant ca ornament revine chenarului şi nu motivului evantai. Chenarul 
este încadrat de trei linii, avînd pe ele mot~ve florale şi vegetale. In cîmpul 
central este o rozetă sub formă de evantai, încadrată de motive florale în 
formă de steluţe, caracteristice legăturilor ornamentate cu motivul evanta
iului. In partea superioară şi inferioară a dmpului central se află cîte un 
chenar cu ornamente identice. ln colţurile cîmpului central, în locul pale
telor evantaiului apare cîte un motiv flora! şi vegetal. Pe ma 301 am găsit 
o însemnare interesantă: ,.P.aulus Veinrekhius Cib(iniensis) Textoris Anno 
1668, Die 1 Mort. Emptus denariis 85", din care aflăm date despre unul 
dintre primii posesori ai imprimatului, precum şi preţul cărţii, informaţii care 
însă nu ne permit ca din ele să deducem dotarea legăturii. fn coperta a 
doua se observă însă un fragment de tipăritură în ~imba maghiară din se
colul al XVII-lea, a cărui identificare s-ar putea realiza numai în urma unei 
operaţiuni de laborator. Pe baza celor de mai sus, legătura poate fi datată 
pentru sfîrşitul secolului al XVII-lea. Tnsemnarea de pe fila de gardă arată 
însă că la începutul secolului al XVIII-lea cartea s-a aflat în posesia familiei 
Teleki: ("Ladislaus Comes Teleki possidet hunc librum ab Anno 1721"), de 
unde a ajuns, prin donaţia lui Domokos Teleki, în proprietatea Liceului de 
Matematică-Fizică din Sfîntu Gheorghe. 

Un alt exemplar este Biblia 15 (Foto 3) tradusă de Caspar Caroli şi 
editată în 1645 la Amsterdam. Legătura, prin împărţirea cîmpurilor şi prin 
onamentica sa arată asemănări importante cu cea din 1684 publicată de 
către Tolnai. 16 Motivul în evantai şi în acest caz are un rol subordonat. Tşi 
menţine poziţia centrală, dar îşi pierde rolul dominant, reducîndu-se doar 
la un motiv de importanţă mediocră. Locul garoafelor din palete este luat 
de floorea de "nu mă uita", cu opt petale. Pe ghirlandele florale ale che
narului apar elemente florale naturaliste (bujorul). ln realizarea acestei le
gături se constată o oarecare neindemînare a legătorului, care poate de
curge şi din faptul că instrumentele folosite nu au avut o gravură destul de 
fină . Legătura poate fi datată pentru perioada ultimilor ani ai secolului al 
XVII-lea, cînd deja se face simţită o oarecare decădere în tehnica legăturii 
cu ornamentul evantaiului. Astfel se încheie o prioadă bog·ată a legăturii 
transilvănene, condiţiile de menţinere stingîndu-se odată cu desfiinţarea 
Principatului. 

Influenţa atel·ierului transilvănean se face simţită pe produsele atelie
rului iezuit de l·a Tîrnava. Dar legătoria de aici urmează calea tehnicii ger-
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m~me, elementele evantaiului formează doar o infimă parte a motivelor or
namentale folosite, evantaiul nu va avea un rol atît de central oa în Transil
vania. Materialul legăturilor confecţionate în atelierul de la Timava o forma 
pergamentul alb, iar ornamentarea lor era foarte bogată în aurire. Eleme~
tele decorative s·e compun din chenare înguste, formate din ghirlande. In 
cîmpul central apare şi 'aici evantaiul întreg, iar în cele patru colţ!Jri cîte 
o floare. fnsă şi aici în deoeniul al treilea al secolului al XVIII-lea tehnica 
legăturii în evantai ajunge într-un proces de decădere. Ultimul exemplar al 
lucrării de faţă, este un produs al atelierului de legătură de la Tîrnava şi 
poartă titlul: Professionum scholasticarum. Opera et Studio, de Paulus K. 
Lisznyai, editat la Debreţin în anul 1683 17 (Foto 4), cu legătură în perga
ment pe carton presat. Motivul evantaiului apare în cîmpul centrul în for
mă de rozetă, paletele fiind decorate cu garoafe, iar cele patru colţuri cu 
cîte o floare de bujor în stil baroc. Chenarul îngust încadnat de .semicercuri 
mărunte este ornomentat cu motive florale şi vegetale naturaliste. Legătura 
poate fi datată pentru începutul seco·lului al XVIII-lea. 

Am ,abordat tematica de mai sus cu scopul de a-mi aduce contribuţia 
modestă la cunoaşterea prin intermediul acestei publicaţii a patrimoniulu i 
existent în judetul Covasna. 

r, 
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.,Numele lui Korosi Csoma Săndor 
este demn să dăinuie in vecie." 

(B. Sa.int-Hila ire) 

KOROSI CSOMA SANDOR, FONDATORUL FILOLOGIEI 
TIBETANE 

ZAGONI JENO 

Incepind din Renaştere, marii călători , pornind in căutarea unor dru
muri neumblate şi descoperind continente noi, mutind mai departe marginile 
lumii, ou făcut ca intinderea acestuia să crească de zece ori. Cristofor Co
lumb descoperă America; Magellan pătrunde în Oceanul Pacific ca să cu
prindă pentru Spania, insulele rivnite de portughez:i; Cortez ajunge pînă in 
Mexic, înecind în si'nge regatul aztecilor; Pizzaro cucereşte Peru, trecind prin 
foc şi sabie ţara incaşilor. Acestea """ şi altele- au fost încercări ale lumii 
feudale de o obţine- prin rapt bunuri>le pe care nu erou în stare să le creeze 
prin muncă. 

N-ou lipsit, desigur, nici cercetători·i însufleţiţi de o sinceră pasiune 
pentru valoarea ştiinţifică. Astfel, englezul James Cook, descoperitorul Noii
Zeelande; împreună cu cei doi savanţi germani, Jo·hann~s şi Georg Forster, 
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au fost cei dintîi exploratori ~ai regiunilor dinJur~J., ţpl.ţJ,Jyi:Ş,~;:~,fi;., P:?u-8!99 Pf:~t'W\· 
ti oase contributii la cunooşterea unor regiuni foră\donl.Ur pe ,hâ"ftdGtsj:I:Qb\~JYf;W,: 
pămîntesc. Ucr~ineanul Mikluho-Maklai a 9-..:t~:e.i~d::lt';'ţfnul_urtl~ J\Jpii.~~tll;ţt~;·:;:~~,: 
studiindu-le ca geograf şi natural·ist, cu o lhp~ hro{nte· străid9. ·a~::' ·orre:~tf&,F<~·:: 
tenţii exploatatoare. Din această familie d#' .;c~r9E:lt0tdrl'f.6ce .. :. p6rt~} Ş'i;·:iţiplf:~; i\'i\. 
silvăneanul Korosi Csoma S6ndor, care a potpit .de unul;'sirigUr, .:c(]uttry<.f:tW.:::t;: 
aur, nici drumuri negustoreşti, ci temeinice •:qulioştinţe . Jtespre. şţi.i'Qva ,s,i' : (ţ:Qlk.-;;t 
tura străveche a unor popoare, din ţări foţîrte ~.î.ndepăr.tate ~%t.;r16i) 69n~trf~'· << 
buind la schimbul de valori spirituale între ··.Qrign_t şi Ocbid~hf,SABJ<: frerze-Şt~ ,; : 
în cugetul nostru aceeaşi aleasă încîntare şiaceleaşi em~ţii, · d&~':şi druf1l#l ::::;::,., 
spătarului Milescu în China, însemnările de colălorie· al·eJuiDinicd Golesc:u.:: •·: 
sau Ion Codru Drăguşanu" - mărturisea Vlai~u . B6r~a in p·refo~a ~b~ţij .\ 
.. Drumul ce·l more" de Korda lstvăn. ··:. ·. ·· · :·.·:.:·.. . · ~ · ~·< }X: 

MOMENTE DIN VIAŢA ŞI ACTIVITATEA LUH~ORQSI CS.OMA SANDOr( :~:; .. :>·: 

K6rosi Csoma S6ndor s-a născut în satuiChi~ruş, aparţinător oraŞul~\:::~;.\: 
Covasna, într-o familie de grăniceri secui, .la şfîrŞitullunî:i .martie 1784 ... ;. '' : 

· . Părinţii, Csomo Andr6s şi Gecse Krisztin~. -. la f.eLca t<>ţÎJocuitorii ,soiJ'_ . 
lui, au fost nevoi'ţi din cauza pămîntului mai ·p6ţtn .. .fertif=să-ş.i cîşfige =·e.xis';; : 
tenţJa şi din pădurărit, confecţionări de site, tnansportî:nd obieCtele executate, ' 
nu numai la tîrgurile din Transilvania, Moldova şi Ţara Românească; dar şi 
în tările învecinate. 

' Casa părintească, şcoala sătească, viaţa aspră, dar omenească şi 
onestă au contribuit din plin lo formarea caracterului tînărului Csoma S6n
dor. După anii de şcoală din Chiuruş, l.a vîrsta de 15 ani devine elev-slugă 
la Colegiul din Aiud, f i ind nevoit să facă servicii şcolii şi colegilor proveniţi 
din familiile înstărite pentru o ~ şi cîştiga existenţa şi a urma cursurile. 

După absolvire1a studiilor medii şi superioare, fiind un elev eminent, 
el studiază, datorită unei burse primite din Anglia, limbHe ori.entale la Uni
versitatea din Gottingen, iar în toamna anului 1818 se întoarce în Transil
vania. Profesorului şi teologului deja renumit, cu o pregătire impresionantă, 
i se deschide perspectiva une'i cariere fără griji. Cu toate acestea alege par
tea mai grea a vieţii, munca dedicată ştiinţei, a cercetării ţin.uturilor înde
părtate. 

Tncă din ti nereţe se hotărăşte să întreprinda o călătorie în dorinţa de 
a efectua cercetări lingvistice-etnice. In scopul r~alizării planului dorit, în
vată limbi străine, in soecial ce~e cr1snto1e, se c!<~d:.:;cl unui tT!od de vkJţa 
sp~rtan, pentru a se ob.işnui cu condiţii deoseb.it de grele. In toamna anului 
1819 porneşte la drum pe jos, ovind ca bagoj ... doar cel·e 17 limbi, - prin
tre care şi iimba română -, pe care le stăpînea, foarte bine, ş i ... vo! nţ·'J 
fermă, de neinfrint, setea nestinsă de a cunoaşte şi învăţa. 

Conform planului său iniţi.al trebuia să călătorească prin Ode·ssa, 
Moscov·a şi lrkutsk, în Asia Csntrcdă, însă din cauza epidemiilor este nevoit 
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să încerce atingerea ţelului propus printr-un ocol spre sud. P·orneşte la d rum 
din Ăiud. Prin Sibiu, Turnu Roşu,. · Bucureşti şi Sofia ajunge la Alexandria: 
Următ.oarele "staţii" qle călătoriei sqle tc.>t mai primejdioase ~ efectuate 
pe j~s. cu nave, bărci, prute 'Şi oaravane - sînt Larnaca, Sidor ; Beiruf Alep~ 
po, Mosul şi Bagdad, de unde pleacă la Teheran. Timp de 4 luni rămîne în 
capitala Persiei, perfecţionîndu-se în limbil·e orientale. la' 1. martie 1821, 
părăseşte oraşul şi prin Meshed şi Buhara doreşte s·ă ajungă în Asio Cen
trală. lntrucît teritoriile respective deveneau ţinta aspiraţiilor de coloni zare 
anglo-ruse, iar dincolo. de Eniiratele 'Buhora izbucnise un război civil , Kă
rosi Csoma a fost nevoit să~şi schimbe din ·nou direcţia ·, plecînd ~ spre sud, 
la Kabul. Această călător-ie - pe jos · c... în condiţii vitrege, prin ţinutu ri puţin 
locuite a durat 10 luni. ln capitala afgană învăţatul european se întîlneşte 
cu un grl;Jp de ofiţeri francezi, în compania cărora într-un confort neob i ş 
nuit pentru el sose·şte în oraşul Lahore, de unde, singur continuă drumul pdn 
capitala Kashmirului, Srina.gar, in, oraşul Leh din regiunea Ladak. Pînă aici , 
pel.erinojul lui Csollla .Sândor a durat doi ani şi şapte .luni. In continuare, 
i ntenţiona să ajungă prin deşert şi prin Munţii Karakorum in Asia Centra lă, 
însă cei din Leh I-au sfătuit să r~n unţe la această rută periculoasă, l ungă 
de 3 000 km, din care două treimi1 era neexplorată de europeni. Astfe l şi a 
treia oară este nevoit să renunţe la atingerea cît mai urgentă a ţelului său 
f inal. Se intoarce spre Lahore, iar în drum se întîlneşte cu W.W. Mocrcroft, 
reprezentant al guvernului englez, care convingîndu-se .de talentul deosebit 
al călătorului modest, îi propune contra elaborării unor rucră.ri de sinteză 
privind limba tibetană, ajutor mater-ial guvernamental şi acoes liber la bi
b liotecile mănăstirilor din Tibet. Csoma cunoscind faptul că aceste bibl io
teci ascund valori spirituale milenare, documente şi manuscrise inaccesibile 
pînă atunci pentru ·oamenii de ştiinţă, neavînd "chei:a" descifrării acestora, 
în speranţa că in urma cercetărilor pe care le va efe-ctua va găsi şi mă r
t urii scrise referitoare la originea ş i istori.a antică a poporului· din oore se 
t rage, acceptă propunerea. 

Pentru Korosi Csoma, 16 iulie 1822 - dată la care s-a întîlnit cu W.W. 
Moorcroft - marche,ază începutul unei vieţi noi, rar întîlnită în istoria ştiinţe i 
ş i a explorărilor. fntr-o perioadă de şapte ani, printr-o voinţă şi abnegaţie 
fanatică, cu un talent ieşit din comun pentru filologia universală, a creat 
lucrări cu o valoare inestimabilă. ln condiţi·ile deosebit de vitrege ale ierni
lor de sub poalele celor mai înalţi munţi din lume, în ·chiliile rieincălzite a le 
mănăstirilor din Zangla, Puktal şi Kanam studi,ază sute de volume de lucră ri 
a le ştiinţei şi literaturii, zeci de mii ·de manuscrise, conspectind, adunînd şi 
selectind un bogat material de peste 40.000 cuvinte, care va sta la baza 
principalelor sale lucrări . · · 

' . 
. Ca rezultat a l cercetă rilor, întocmeşte "Dicţionarul tibetano-englaz" 

(Dictionary Tibetan and English) ş i ,pGramatica limbii tibetane" (A Grammar 
of the Tibetan language in English) care vor vede.a lumina tiparului în anu l 
1834 la Calcutta sub ingrijirea Societăţii Asiatice. Cele două lucrări au o 
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importanţă deosebită pentru istoria lingvisti~ii. orie~tale, de~~e;~ :te pun 
bazele filologiei tibetane. Ca urmare a Pr"P~•g•oase• sale act•v!taţJ, m on.ul 
1830 a fost ales ca membru al Societăţii Asiqtice ~egale din Londra, în 1833 
a ! Societăţii Maghiare de Ştiinţe, iar în 1834 devine me-mbru de o!'loore al 
Soci etăţii Asiatice Bengaleze. 

In perioada anilor 1835-1842, continuă cerc~tările lingvistice la nord 
de Colcutto, de-a lungul fluviului Gange, iar în cadrul Societăţii Asiqtice 
Bengaleze - deven·i·nd bibliotecar (1837-1842) pregăteşte mant,.tscrisul 
Dicţionarului sanscrito-tibetano-englez, a Vqcabularului sanscrito-anglo
maghiar etc .. In acelaşi timp publrică în revista Journal of the Asiatic Society 
of Bengal numeroase studii şi articole din domeniul filozofiei, ·istoriei, geo
grafiei, medicinei, lingvisticii tibetane, al istoriei retisiei budiste. 

Nu a abandonat însă nici scopul său iniţial, de a continua cercetările 
l ingvistice şi etnice in Asia Centrală . In febr~rie 1842 porn~şte la drum spre 
capitata Tibetului, Lhasa, dorind apoi să ajungă prin Munţii Himafaya în 
Mongolia, dar pe parcurs, în regiunea Tera se îmbolnăveşte de malar1e şi 
moare la Darjeeling la 11 aprilie 1842. 

Ca o mărturie a aprecierii activităţii sale ştiinţifice, în afara lucrărilor 
so•le principale - care au fost şi sînt reeditate de mai multe ori - stau şi 
volumele tipărite după moartea lui K6rosi Csoma Sândor: Sanscrit· Tibetan
English Vocabulary (1910, 1944, 1978, 1984); Tibetan Studies (1885, 1912, 
1972, 1984); The Life and Teachings of Buddha ("Viaţa şi învăţăturile lui 
Buddha") (1957, 1972, 1982, 1984) şi altele. 

ECOUL VIEŢII ŞI OPEREI LUI KOROSI CSOMA SANDOR 

ln afara revistelor de specialitate, care publică studiile şi comunică
rile lui, activitatea călătorului şi lingvistului transilvănean ·este urmărită şi 
de presa vremii din Europa şi Asia. Sursele de informaţii le constituie vizi
tele efectuate de unele personalităţi la locurile pe unde a trudit cercetătorul, 
corespondenţa dintre K6rosi Csoma Sandor şi unele oficialităţi din Transil
vania, India, lran şi Anglia. Primele înştiinţări despre modul lui de viaţă şi 
despre condiţiile vitrege de lucru, le aflăm prin intermediul medicului englez 
Dr. G.E. Gerard, care 1-o vizitat la mănăstirea din Zangla . "În acest loc, 
intr-o chilie mică, neîncălzită, înfăşurat intr-o pătură, studiază documentele 
bibHotecii dis-de-dimineaţă pînă la inserare, permiţindu-şi numai mici pauze 
pentru consumarea amestecului de ceai cu untură. Patul lui era podeau de 
argilă, iar pereţii de piatră îi dădeau adăpost în iernile aspre de sub poa
lele Himalayei. fn acest loc şi în aceste condiţii - care disperau pe oricine 
a ltul - a adunaţ şi a ordonat 40.000 de cuvrinte tibetane .. . " Informarea 
amplă a medicului englez a fost preluată de numeroase ziare şi reviste din 
Europa şi Asia. Prin intermediul publicaţi:ilor franţeze şi germane Albina 
Românească publică in anul 1830 i nformaţ.i i despre ,.unul dintre 'cei mai 
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curajoşi explorotori", iar Blătter fUr Geist, Gemuth und Vaterlandskunde din 
Braşov (1856) apreciază activitatea ştiinţifică a lui Korosi Csoma. 

Dupţr editarea Dicţionarului tibetano-englez şi a Gramatidi limbii t i
betane, opere de bază inegalabile pînă-n prezent, oamenii de ştiinţă de 
pretutindeni au elogiat munca supraomenească a modestului filolog euro
pean. Compatrioţii săi au fost mîndri de curajosul călător, oare şi-a sacri
ficat intreaga sa viaţă pe altarul ştiinţei şi culturii universale. ln ajutorarea 
lui, în ţară - dar şi în străinătate - au fost întreprinse co•lecte de sume 
importante. Prin intermediul ziarelor: Tudomânyos Gyujtemeny ("Culegeri 
ştiinţifice"); Erdelyi Hirad6 ("Jurnal transilvănean") etc., oamenii au urmă
rit activitatea savantului în Asia îndepărtată. 

Korosi Csomo nu şi-o uitat însă pămîntul natal, concetăţenii săi. Cu 
toote că el o trăit în condiţi1i deosebit de grele - explicate şi de modul de 
viaţă preconizat de ascetism - ca semn de recunoştinţă şi dragoste faţă 
de semenii săi, o parte a ajutoarelor primite şi a dreptului de autor le-a 
trimis acasă. Astfel, sume importante au primit Colegiul din Aiud, rudele 
sale, precum şi toţi sătenii din Chiuruş. Şcolii militare de grăniceri din 
Tirgu Secuiesc i-a donat un_ stipendiu, care în 1860, după desfiinţarea aces
tei instituţii de învăţămînt, a· fost transferat Colegiului Mik6 (azi Liceu l de 
Matematică-Fizică) din Sfîntu Gheorghe. Dobinda banilor a fost folosită 
pînă la începutul celui de-al doilea război mondial pentru recompensarea 
în bani ş.i în cărţi a celor mai sîrguincioşi elevi. Sprijinitorilor săi din Tran
si·lvania şi unor biblioteci din Austria, Italia, Ungaria, Anglia, Cehio, Ger
mania şi din Transilvania, printre care şi celor din Aiud, Blaj, Cluj, Sibiu, 
Tîrgu Mureş, Odorheiu Secuiesc, le trimite exemplare din lucrările sale . .,Nu 
am trimis aceste cărţi cu scopul de a fi studiate in Transilvanio, ci ca dovezi 
ale recunoştinţei mele şi ale studiilor efectuate în Asia, ca pînă ce savanţii 
îşi vor pronunţa sentinţa despre ·ele, să vodă lumea, că şi noi am făcut ceva 
pentru deschiderea izvoarelor ştiinţei asiatice" - scria în anul 1835 foştilor 
săi profesori din Aiud. 

MEMORIA LUI KOROSI CSOMA SA.NDOR 

Locuitorii judeţului nostru au apreciat la valoarea lor reală meritele 
şti.inţifice deosebite şi vioţa plină de abnega-ţie a lui Korosi Csoma Sândor. 
Konya Sâmuel, învăţătorul satului Chiuruş, îşi exprima intr-o poezie admi
raţia fGJţă ' de fiul de renume al micii looalită~i. Timp de peste un veac reci
tarea acestei poezii de către cel mai bun elev a•l şcolii va constitui punctul 
culminant al serbărilor de inchidere al anului şcolar; 

Csoma Sandor a devenit şi erou al basmului popular local. Poetul şi 
pumlicistul Zajzoni Rab lstvân (1832-1862), - care o vrut să .,calce" pe ur
mele lui Korosi Csoma, împiedicat fiind · î1:1 rea,Jizarea aceste.i dorinţe de o 
boală contactată in închisorile obsoluţismului şi de moartea sa · trmpuri~ 
- publică Tn anul 1858 un bosm, despre marele cărturar, auzit in mai mul'-

~~ - Al'UTA XVII-XVIII 
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te variante din gura unor ţărani din judeţul Trei Scaune, care !u_crau la 
Zizin. în nota sa introductivă, printre altele, _menţionează, că din nici una 
din variantele basmului nu a lipsit partea, din care reiese co Csoma Săn
dor în douăzeci şi patru de ore a reuşit să înveţe şi cea mai grea fi mbo 
din lume. · 

Moartea subită a lui Korosi Csoma Sandor a zguduit pe toţi cei care 
I-au iubit, i-au respectat şi apreciat adivitatea plină de abnegaţie. Socie
tatea Asiatică Bengaleză din Cafcutta, unde a pregătit pentru editare lucră
rile sale. a ridicat deasupra mormîntului său un obelisc. fn urma raportului 
doctorului Archibald Campbell, care a fost martorul ultimelor zile ale sa
vantului, au apărut necrologuri in diferite publicaţii din ţară şi peste ho
tare. La 20 iulie 1842, Gazeta de Transilvania anunţa cu întristare cititorilor 
săi moartea lui Korosi Csoma Săndor. 

Odată cu încetarea din vi<lţă, memoria marelui om de ştiinţă nu a 
fost uitată, nici chiar după cei 150 de -ani care au trecut de la moartea sa. 
Numai după cîţiva ani, la Londra şi Budapesta s.int editate primele mono" 
grafii ample, autentice, iar statuile lui au fost dezveiHe fa Calcutta, Aiud şi 
Budapesta. S-au organizat numeroase manifestări comemorative şi sesiuni 
ştiinţifice la Chiuruş, Aiud, Covasna, Sfîntu Gheorghe, Cluj, Darjeeling, 
Calcutta, Londra etc., iar multe din operele sale au fost reeditate la Cal
cuta, Beijing, Delhi, Bucureşti şi Budapesta. Personalităţi ale lumii ştiinţi
fice, din Europa şi Asia cercetează viaţa şi ·adivitatoo lui Csoma. Printre e;i 
amintim doar cîţiva: Filozoful german Arthur Schopenhauer (1788...,..1860); 
orientalistul şi politicianul francez Jules Barthelemy Saint-Hilaire (1805-
1895); poetul englez Robert Browning (1812-1889); renumitul explorator şi 
diplomat francez Auguste Pavie (1874-1925); secretarul Societăţii Asiatice 
Eduard Denison Ross (1881-1940) etc. Pentru mul~i dintre ei viaţa lui Csoma 
a fost un exemplu de urmat. lată ce scrie p~intr:e a Itele J.B. Saint-Hilaire: 
"Numele lui Korosi Csoma Săndor este demn să dăinuie în vecie. Voinţă 
puternică, dragoste şi perseverenţă faţă de ştiinţă in indeplinirea obliga
ţiei luată de la sine, fixată în mod conştient de către el, - se pune întreba
rea: există vreun caz, În care cineva 1-cir fi depăşit in ac~asta ?". Savantul 
englez George Sarton mărturiseşte următoarele: "In momentele de sufe
rinţă, îndoială, deznădejde şi revoltă adesea m-am gindit la Csoma Sandor 
şi am primit consolare şi putere. L-am văzuţ pe el sufednd în celula mică, 
întunecoasă, rece a sătucului de la poalele Himalai-ei, îndepliPind cu cre
dinţă misiunea grea luată de la s.ine." Despre opera lui, S'ecretarul Socie
tăţii Asiatice Bengalez.e Solomon Malan (1812-1894) scria: "Csoma a pus 
fundamentul (tibetisticii), iar alţii au ,.construit" doar pe acesta." 

Nu gr~şim, dacă efirmăm, că în Transilvania cel mai mult pentru 
cultivarea şi ocr_otirea ,memor-iei lui Korosi Csoma o făcut-o Sandor Jozsef 
(1853-1945). Acest scriitor,,. publicist, redactor, primul traducător în limba 
maghiară , a lui Eminescu, deputat in parlamentul român, născut la Bucu
reşti, într-o familie originară din Pochia, ·a publicat timp ,de o jumătate de 

1 ţ • • • ' • 
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secol numeroase articole, a ţinut expuneri, a dat publicităţii chemări pen
tru colecte de bani pentru monumentul lui Csoma, a comandat mai multe 
portrete, donindu-le instituţiilor de cultură din judeţ. La propunerea şi in
tervenţia . so, în 1904 numele satului Chiuruş a fost schimbat in Csoma
chiuruş. Chemările lui S6ndor J6zsef nu au rămas fără ecou, profesorii şi 
elevii Colegiului Mik6 din Sfintu Gheorghe au organizat numeroase festi: 
vităţi comemorative, manifestări artistice, veniturile urmind a fi folosite la 
ridicarea unui monument la Chiuruş. Tot ,jn acest scop studenţii originar:i 
din judeţ au pre~entat mai multe programe artistice. 

In anul 1907 a apărut biograHa lui Korosi Csoma scrisă de Benedek 
Elek. După doi ani s-a sărbătorit 125 de ani d~ la naşterea lui Korosi 
Csoma. Datată la 25 decembrie 1909, administraţiei satului Chiuruş îi so
seşte o scrisoare din oraşul Darjeeling, în al cărui cimitir se află mormintul 
savantului transilvănean. Din însărcinarea Societăţii Asiatice Bengaleze, 
expeditorul scrisorii, D.M. Loffer, cerea din partea satului un pumn de pă
mînt şi o placă comemorativă. Placa de marmură neagră, pumnul de ţărînă 
din pămîntul natal şi o coroană de stejar au fost trimis·e la Darjeeling în 
martie 1910, fiind aşezate pe mormîntul lui Csoma, intr-un cadru festiv. 

Pentru virtuţile sale umane şi ştiinţifice, pentru rezultatele cercetării 
budismului, a fost declarat în anul 1933, la T·okio boddisatva (cuvînt ·sanscrit 
= sfint a lui· Buddha). ln prezenţa personalităţilor vieţii ştiinţifice şi ecle
ziastice japoneze şi străine, după ceremonia respectivă s-~a ţinut o sesiune 
ştiinţifică comemorativă . La Universitatea Taisho a fost dezvelită statuia 
primului străin din afara lumii budiste - a lui Korosi Csoma S6ndor. Cu 
referiri lo acest eveniment, Familia (nr. 5-6/1934) apreciază activitatea ştiin
ţifică a cărturarului transilvănean. 

In anii 1934-1935 s-a sărbătorit 150 de ani de la naşterea lui. Korosi 
Csoma S6ndor. La Chiuruş, Covasna, la Colegiul Mik6 şi Muzeul din Sfintu 
Gheorghe ·OU fost organizate manifestări comemorative, cu partioipar.ea ce
rurilor din Zagon, Simeria şi Sfîntu Gheorghe, a mai multor orchestre şi 
fanfare din judeţ, elevii şi studenţi·i dînd mai multe programe artistice. Ini
ţiatorii acestor acţiuni au fost Sândor Jozsef, Debreczy Sândor, Szab6 Gyula, 
Konsza Samu şi lncze Lâszlo. fn peri·oada decembrie 1936 - martie 1938 
apare in ziarul local Szekely Nep (,.Poporul secuiesc") romanul serial al 
vieţii lui Csoma S6ndor, editat {1938, 1942) în oraşul Sfîntu Gheorghe şi sub 
formă de carte avînd ca titlu Korosi Csoma Sândor csodâlatos elete ( .. Viaţa 
admirabilă a lui Korosi Csoma S6ndor"). 

În anul 1942, la Aiud, Năsăud, Tirgu Mureş, Reghin, Sfintu Gheorghe, 
Chiuruş, Tîrgu Secuiesc, Miercurea Ciuc ş. i .in alte localităţi ou fost org-ani
zate solemnităţi prilejuite de aniversarea a 100 de ani de ·la moartea sa
vantului. Biblioteca Universităţii din Cluj a organizat ·O expoziţie comemo
rativă şi o sesiune ştiinţifică, ,fa core a participat şi tibetologul · italian Giu
seppe Tucii, căruia pentru meritele sa~e deosebite i s~a ·acordat titlul de 
doctor honoris causa al Universităţii din Cluj. . .. 
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Cele două puncte principale din planul comitetului judeţean de or
ganizare 0 manifestărilor. din ~942, - înHinţarea cc:'sei ~emoriale şi~ i~au
gurarea unui mo~ument m ~h1uruş - n~ s-a.u. realizat. dm .c~uza staru de 
război deşi o suma importanta .a stat la d1spoz1ţ1a acestuta. Pma-n anul 1934 
au fost colectate 35 mii lei, sumă care pînă la sfîrşitul anului 1942 s-o du
blat. Aceşti bani au ajuns in 1943 la judeţ, de unde în viltoarea războiului 
au dispărut. 

In anii următori s·a dezvelit statuia lui Csoma la Tîrgu Mureş, iar mai 
tîrziu în oraşul Gottingen a fost aşezată o placă comemorativă pe casa in 
core a locuit acesta in anii de studii. 

Romanul vietii lui Korosi Csomo S6ndor A nagy ut ("Drumul cel ma
re") operă a scriit~rului clujean Korda lstvan, publicat în anul 1956, a apă
rut in limba română la Editura Tineretului (1958), în tălmăcirea lui Ion <:;hi
nezu şi cu prefaţa lui Vlaicu Bîrna. 

Visul de peste 100 de ani cii locuitorilor satului Chiuruş, de a avea un 
monument al marelui savant - semn de recunoştinţă a posterităţii faţă de 
fiul satului, a fost realizat în anul 1958, cînd la iniţiativa comitetului oră
şenesc U.T.C. din Covo.sna s-a aniversat 175 de ani de la naşterea lu i 
Korosi Csoma, executîndu-se bustul marelui savant care începînd din anul 
1969 se află in faţa căminului cultural "Korosi Csoma S6ndor" din Chiuruş . 

Noua reorganizare administrativă a ţării, înfiinţarea judeţului Covasna, 
a deschis ·largi perspective şi pentru desfăşurarea unor activităţi cultura l
artistice de o rezonanţă naţională. 

Cea de-a 185-a aniversare a naşterii lui Korosi Csoma S6ndor (1969) 
a fost prilejul unor manifestări ample, org·anizate de Academia Republicii 
Socialiste România în colaborare cu organel.e judeţ~ne de partid şi de stat. 
Comemorările au avut loc la Sfîntu Gheorghe, Covasna şi Chiuruş. La 
Covasna a fost aşezată pi'atra de temelie a statuii, o stradă din Sfîntu 
Gheorghe poartă de la această dată numele lui Korosi, iar la Covasna şi 
Chiuruş s-au organizat expoziţii de artă plastică şi documentară. Tot în acest 
an la Aiud şi Teheran se dezvelesc plăci comemorative. 

In anul 1970, se editează la Bucur~şti poemul Csoma Sândor napl6ja 
("Jurnalul lui Csoma S6ndor") de poetul Magyari Lajos. Succesul a fost in
contestabil, cartea fiind apoi ree~itată de mai multe. ori şi tradus?~ in lim
bile română, engleză, rusă, franceză, japoneză, germană şi hindi. 

In afara celor menţi·onate mai sus, în perioada anilor 1950-1970, au 
apărut numeroase studii şi articole în publicaţiile: Limba Română (6/1954); 
Steaua (7/1957); Scrisul Bănăţean (1/1959); laşul Literar {4/1959); Comuni
cările Societăţii ştiinţelor medicale (1961); Magazin.lstoric (6/1968): Cuvintul 
nou (65, 66/1969) şi altele. · · 

rn. On!JI 1972, la Delhi. in colecţia "Bibliot&ca Hi~alayica" apare vo
lumul Ltfe and Works of Alexander Csoma de Koros ("Viaţa şi oper9 lui 
Korosi Csomo Sandor"), la Bucureşti se editeoză in limba maghiară lucra-
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re:::~ Buddha elete es tanitasai ("Viaţa şi învăţăturile lui Buddha"), iar tînărul 
Jokabos Odon (1940-1979), originar din Ojdula (jud. Covasna), urmînd 
drumul parcurs de Csoma, aduce un pumn de pămînt din Chiuruş l·a mor
mîntul savantului. Înto·rcîndu-se acasă cu pămînt din Darje•eling, a ţinut 
numeroase expuneri despre drumul său i·eşit din comun. 

in anii 1976 şi 1977 au fost organizate simpozioane în memoria sa la 
Universitatea din Delhi (India), respectiv !.a M6trafured (R.P.U.), materialele 
exounerilor fiind editate în două volume. Tot la Delhi, în 1978, a fost reeditat 
D i~ţionarul tibetano-englez. În anul 1979, la Bucureşti ·apare o monografie 
a prof. univ. Csetri Elek, iar în 1981 în India o lucrare asemănătoare de 
savantul Hindera Nath Mukeriee. Cu titlul "Ein Siebenburger - Csoma Ko
rcsi - wandert nach Tibet,. ("Călătoriile unui transilvănean - Korosi Csoma 
- în Tibet"), Franz Remmei, dedică un amplu capitol din volumul "Kara
w~nen auf der Todesstmsse .. (Bucureşti, 1982) vieţii şi activităţii lui Korosi. 

În cadrul aniversări!or culturale propuse de UNESCO pentru anul 1984 
s-a sărbătorit şi aniversarea a 200 de· ani de la naşterea orientalistului 
Kori::isi Csoma S6ndor. Au fost organiZJOte sesiuni ştiinţifice şi expoziţii co
memorative la Paris, Londra, Moscova, Washington, Beijing, Delhi, Varşovia , 

Gi::itti ngen, Tokio, Budapesta, Helsinki şi in alte metropole din lume. S-au dez
velit p!ăci comemorative în principalele oraşe din Orient pe unde a trecut, 
s-a u turnat filme documenta re ş i artistice. Au apă rut sau au fost reeditate 
numeroase monografii, printre care lucrările geografului francez Bernard l e 
Colloc'h, ale istoricului li te rar Szilagyi Ferenc şi opere complete a lui Cso
ma . Despre viaţa şi activitatea lui s-au scris articole şi studii in România, 
precum şi în multe alte ţări ale lumii. 

Artiştii noştri plastici au creat numeroase lucrări in diferite genuri ale 
artei şi a fost editată la Bucureşti o nouă monografie de Csetri Elek, "Biblio
grafia Korosi Csoma S6ndor" de Zagoni Jeno, iar la Cluj-Napoca a cincea 
ed iţie a romanului "Drumul cel mare" de Korda lstvan. 

În anii socialismului, moştenirea morală şi intelectuală a lui Koros i 
Csoma Sandor a fost interpretată la justa ei valoare şi a inspirat la creaţie 
numeroşi poeţi, scriitori, publicişti, artişti plastici, meşteri populari originari 
d in judeţul Covasna, sau pe acei ca~e activează aici. Printre aceştia se află 
poeţii Farkas Arpad şi Magyari Lajos, scriitorii şi publiciştii Beke Gyorgy, 
Czego Zoltan, Gazda J6zsef, Kisgyorgy Zoltan, Konya Adam, Sylvester Lajos, 
Ve1·ess Daniel şi alţii. Este impresionant şi numărul mare al artiştilor plastici, 
a l meşterilor populari: Baasz lmre, Bir6 Gabor, Csutak Levente, Eross Ja
nos, Jakabos lstvan, Kisgyorgy Tamas, K6sa Balint, Kope Geza, Gazdane 
Olosz Elia, Plugor Sandor, Torr6 Vilmos, Vinceffy Laszl6 etc., care prin mij
loacel·e proprii artei ·l·or au imortalizat această personalitate deosebită, a 
cărei operă a intrat de peste 150 de ani in patrimoniul culturii universale, 
dăinuind şi în prezent. 
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KOROSI CSOM.t\ SANDOR A TIBETI FilOLOGIA MEGALAPiTOJA 

(Kivonat) 

Az elso Korosi Csoma vonatkozasu roman nyelv(i tanulmany szenoje a neves nyelvesz 
es utaz6 eletet, munkassagat es az ut6kor emlekezetet mutatja be, kiemelve cmnak roma,niai 
visszhangjat. 

A dolgozat vegen bibliogrclfiat talalunk, amely az 1830 es 1987 kozotti idoszak roman 
nyelvu Csoma vonatkozasu cikkeinek es szepirodalmi alkotasainak idorendi fe lsorolasat 
tmtalmazza. 
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Din operele principale ale lui Korosi Csoma Sandor. 
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Lucrări despre Korosi Csoma Sandor editate in România. 
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Lucrări despre l<orosi Csoma Scmdor editate în străinătate 



UN PORTRET NECUNOSCUT DIN PATRIMONIUL 
MUZEULUI JUDEŢEAN COVASNA 

231 

JANO MIHALV 

Colecţia de portrete din secolul al XIX-lea a Muzeului Judeţean Co
vasna constituie una d in cele mai vechi şi mai valoroase colecţii ale mu
zeului. 

Majoritatea lucrărilor care fac parte din această colecţie sînt execu
tate în ulei pe pînză, dar există şi citeva lucrări de grafică - desene şi gra
vuri - nesemnate de artişti care, prin identificarea lor pot să aducă noi 
date privind activitatea a rtistică a unor creatori importanţi transilvănen i din 
secolul trecut. 

O aseme·nea lucra re de grafică a stat la ba:z:a cercetării noastre pe 
care o redăm mai jos. 

Lucrarea intitulată ,.Portretul lui Domokos Roz6lia" a intrat în patri
moniul muzeului din donaţie ş i a fost inventariată cu numărul 228. A fost 
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executată cu tehnică mixtă - desen cu creion, şi acuarelă pe hîrtie groasă 
albă cu filigran, marca transparentă iinprimată în structura hîrtiei fiind : 
J. Whatmann. Turkey mild. Suportul de hîrtie are dimensiuni de 275 mm 
înălţime şi 223 mm lăţime. ln registrul de inventar figurează ca o lucrare 
nesemnată de artist, dar după o atentă examinare, în partea din stînga jos 
s-au găsit urmele semnăturii - adîncite în textura hîrtiei, pe baza cărora 
se poate descifra numele de Szab6. Lucrarea fost semnată cu litere cursive 
în continuarea datării: 1823 (?). 

Semnătura de Szab6, trăsăturile specifice "stilului frumos", tehnica de 
desen în care a fost executat acest portret de femeie, în sfîrş it datare,a pre
su pusă a lucrării - toate aceste considerente ne permit să îi atribuim lu
cra rea lui Szab6 J6nos (1794-1851) cel care ca maestru al desenulu i, lito
graflei şi al picturii a avut o mare influenţă artistică asupra portretisticii 
trans ilvănene din secolul trecut, mai ales asupra picturii lui Barab6s Mikl6s 
(1810-1898), considerat ca un portretist de cea mai mare valoare. 

Szab6 J6nos s-a născut la Odorheiu Secuiesc. Primii ani de şcoală 
i-a petrecut în oraşul său natal. Se înscrie apoi la colegiul reformat din Tîrgu 
Mureş unde devine elevul profesorului şi totodată om ului de ştiinţă cu mare 
renume Bolyai Farkas.1 Tot în oraşul Tîrgu Mureş va urma cursurile teologiei 
reformate pe care le abandonează însă, motivînd în treruperea studii lor ast
fe l: " . .. încă în anul doi de studiu a m desenat port retul unui cetăţean care 
m-a onorat cu un argint . . . voi fi pictor !" 2 

Nu ştim cum şi sub a cărei îndruma re artistică ş i -a însuşit ştiinţa de
senulu i şi a picturii, aflăm însă că ajunge în 1815 la Bucu reşti ca un pere
grin să rac şi unde va rămîne un an şi jumătate , executînd portrete de familie 
unor clienţi din clasele avute 3 

Această per-ioadă, cînd şi Szab6 se află la Bucureşti, este caracterizată 
de istorici i de artă ca anii în care pictura românească este dominată de 
portretistică.4 

"Cum ştim - spune Vasile Florea, pre.ocuparea nu era cu totul nouă. 
Pictura medievală cunoscuse şi ea portretul de ctitor. Dar pe cînd acesta 
nu-şi propunea, nici chiar în ultima fază de desacralizare a temelor reli
gioase, să redea însuşirile individuale ale modelului, în portretul de şevalet, 
punîndu-se fireşte ş·i aici accentul tot pe atributele exterioare, conforme cu 
rangul social al celui portretizat, artistul nu va neglija, ci dimpotrivă, se va 
opri cu multă minuţie descriptivă şi asupra trăsăturilor fizice, la inceput, iar 
mai tîrziu şi asupra celor spirituale, rezultatul fiind de astă dată o imagine 
a unui individ, a unei personalităţi şi nu numai a unei categorii sociale." 5 

Aceste observaţii pot fi făcute şi la portretistica lui Szab6 J6nos. 

Cunoaştem doar două portrete executate de el la Bucureşti. Ambele 
lucră ri dovedesc influenţa artiştilor întîlniţi atunci în capitala Ţării Româ
neşti.6 Prima lucrare, un portret de femeie - prin coloritul bogat, contrazice 
părerea după care artistul ar fi fost preocupat in primul rînd de desen, ne-
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glijînd culorile şi tonurile de culori. Cealaltă lucrare, portretul unui bo!er 
bogat ne-a rămas numai în copie.7 

Despărţindu-se de Bucureşti, se pare că, după o scurtă perioadă pe
trecută la Budapesta, Szab6 J6nos urmează cursurile de pictură ale lui F.H. 
Fi.iger (1751-1818) la Viena.8 · 

Hoffmann Edit, biografa lui Barab6s Mik16s ne spune, că atît Szcb6, 
cît şi Barabâs erau ataşaţi la arta clasicizantă a lui Fuger, nereuşind însă 
să realizeze în operele lor acel colorit nobil şi acea eleganţă a desenulu i 
prin care era caracterizată arta pictorului german. Totuşi " ... pe lîngă a
cestea - adaugă autoarea - pictorul Szab6 nu a fost un talent de neglijat."9 

După o călătorie de studiu in Italia, pictorul revine în . Transi lvania 
anului' 1829 şi lucrează la Tîrgu Mureş, Braşov şi la Cluj unde realizează 
cîteva portrete reuşite ale unor personalităţi ca Sz6sz Kâroly, Bolyai Farkas 
şi alţii. 10 

In anul 1846 din nou se află la Bucureşti, iar în 1848 se stab i leşte de-
finitiv la Tîrgu Mureş. 11 · 

Ştim prea puţine despre activitatea sa către sfîrşitul vieţii. S-a o-,ti ns 
cînd avea 57 de ani lăsîndu- ne - d in cîte cunoaştem, o operă nu prea bo
gată, dar interesantă. 

Lucrarea lui Szab6 Jânos, o miniatură necunoscută pînă în prezent, 
se pare, că a fost executată in anii cei mai fructuoşi, între 1820 şi J830. 

Artistul imortalizează expres.ia blîndă a unei femei cu ochi mari, mig
dalati. Costumul modelu lui este redat cu mare minutiozitate iar mîinile sînt 
atît .~natomic cît şi artistic frumos desenate. (Cît de 'rar se ;euşea acest. iu-
cru în pictura noastră din secolul trecut !). · 

Artistul deci, se dovedeşte ş i de această dată oa un portretist desă
vîrşit, prin redarea fidelă a stării sufleteşti a modelului, prin felul cum asterne 
acuarela albastră pe fondul portretului pentru a realiza tonuri fine, pentru 
a semnala puţine umbre şi a crea mai multe lumini. 

., 
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Kivonat 

A Covasna Megyei Muzeum 19. szazadi arckepgyujtemenye egyike a muzeum leg
regibb es legertekesebb gyujtemenyeinek. 

A tobbsegeben alăirăs 1nelkiîli olajkepek kozott okad nehăny rajz es litogrăfia is, 
amelyeknek kutatasa es azonositO.sa uj adatokat tărhat fel a multszăzadi erdelyi arckep -
festok muveszetere vonotkoz6an. 

A kismeretu ,.Domokos R6zălia arckepe" cimet viselo, akvarell es ez·i.istceruzavol 
keszitett portre alkot6jăt .nem ismertiik eddig. 

Az elmos6dott es alig eszrevehet6 ala·irast megtolalvo, ugyanakkor a kep sti·lusat es 
technikăjat vizsgalva Szab6 J6nos (1794-1851) muve&zetenek jegyeit ismerhetjiik fel a 
portren. Annak a multszazadi festornek egyik szep all<otă•s.at mondhatja a Sfîntu Gheorghe-i 
keptar magaenak, akinek ki·sszomu eletmuve ellenere dont6 hatoso voit a kor erdelyi arc
kepfesteszetere. 
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CASTELUL DE lA ZĂBALA -

Studiu asupra complexului arhitectural şi peisager 

LAMBESCU GABRIEl 

In cadrul patrimoniului arhitectural din judeţul Covasna, complexul de 
la Zăbala are o valoare deosebită prin două componente strîns relaţionate . 
Este vorba de fondul arhitectunal existent aici 1ncă din a doua parte a se
colului al XVII-lea (Orban Balazs aminteşte chiar existenţa aici a unor vesti
gii medievale), la care se aduc mai multe contribuţii pînă spre jumătatea 
secolului al XX-lea. Se poate apoi vorbi despre amenajările peisagere care 
s-au făcut aici pe circa 30 de ha. In această privinţă, parcul este cel mai 
mare din judeţ şi unul din cele mai mari din această pofte a Transilvaniei. 

Studiul de faţă urmăreşte mai buna cunoaştere a unui dintre cele 
mai valoroase monumente, dar în acelaşi timp, prin analogiile care se fac 
cu alte monumente din această categorie, o evaluare a situaţiei existente 
in întreg judeţul. Se încearcă în felul acesta o primă sistematizare a arhi
tecturii civile din mediul rural, pe baza influenţelor pe care le suf-eră în de
cursul timpului, atit din partea stilurilor şi a curentelor ajunse aici din cen-: 
trul Europei încă din secolul al XVI-lea, dar mai ales din partea arhitecturi• 
tradiţionale existentă in această zonă. 

Aceeaşi evoluţie este urmărită şi în cadrul amenajărilor peisajere, 
destul de numeroase, care mai există, dar care din păcate au suferit un 
proces de degradare ce face foarte dificilă reconstituirea lor. Relaţiei care 
există intre arhitectură şi amenajarea peisajeră i-(] fost acordată o mare 
atenţie întrucît este evidentă ideia unei unităţi funcţionale intre arhitectura 
clădirii şi cea ambientală . Această _ idee are la bază foarte multe dintre 
principiile organizării Q'Ospodăriei ţărăneşti şi a spaţiului" aferent acesteia, 
principii existente în arhitectura populară de sute de ani. 

localitatea Zăbala este situată pe drumul care leagă localităţile Co
vasna de Tirgu Secuiesc. Astăzi această localitate include şi Pava, căpătînd 
o intindere de 4 km. Este siţuată in zona Carpaţilor de Curbură, la poalele 
Munţilor Vrancei pe versantul vestic al acestora. Localnicii numesc masivul 
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muntos din imediata apropiere "Peraszka". Zona este străbătută de pîrîu l 
Zăbala care trece prin incinta castefului şi în care se vmsă pîra iele "B·:J
kara" şi ,.Gyepu". 

Accesul la ,.castel" se face străbătind circa 800 m sore est de la inter
secţia aflată in centrul localităţi i , pe lîngă biserica refo;mată. Ultimui pro
prietar al complexului a fost Mikes Armin. De altfel, castelu l mai este cu
noscut sub numele de ,.castelul Mikes". În 1948, castelul trece în proprieta
tea statului. fn 1949 aici se amenajează o oasă de odihnă pentru l ucrătorii 
ziarului .,Scânteia". ln 1951, U.G.S.R. preia castelul pentru organizarea de 
tabere internationale pioniereşti. Din anul 1956 funcţionează aici un pre
ventoriu T.B.C. pentru copii. Acesta funcţionează şi în afara sezonului de 
vară; prin înfiinţarea unei şcoli pentru clasele !-VIII. Destinaţia actuală a 
preventoriu!ui este pentru copii cu sechele post-hE-::patice. 

Intreaga amenajare se desfăşoară pe o pantă orientată spre 
sud-vest. Accesul in i ncintă se face dinspre sud-vest, unde terenul este 
aproape orizontal. Panta s_e accentuează spre nord -est. În zonele de interes 
(in faţa vilelor), sînt amenajate ter.ose orizontale care se leagă intre ele cu 
alei trasate după linio de cea mai mică pantă (p-aralele cu curbele de nivel). 
In felul acesta incinta este străbătută din toate direcţiile, de o reţea de a iei 
mărginite de gard viu sau de specii decorative de arbori. Terasele sint orien
tate spre sud, benefici ind ca şi foaţada clădirii din apropiere, de o i ns·orire 
maximă. Ele sînt amenajate după principii le arhitecturii pefsagere fronce.ze 
create de Le Nâtre, autorul marelu i parc de !a Versailles, conceput în secolul 
al XVII-lea, la comanda lui Ludovic al XIV-loo. De-a lungul ale!lor, in lu
minişuri, erau amenajări în sti l " peisager" englez, cel care a influenţat arhi
tectura franceză în secolul XV!!! a! .,!umini!or" (cînd J..!. Rouseau o!edează 
în Nouvelle Hedoise pentru întoorceren !a natU!:ă, militind împctri·~a g rădi
nilor geometrice). Apare astfel pmcu i "mixt" core, desigur se pretează mai 
bine în cazul terenurilor denive!ate. Cursurile de apă sînt folosite tot in 
sensul redării uhei ctmosfere ' dt moi naturale, cre!ndu-se mici obstacole 
(ingrămădiri de bolovani, cascade etc.). Unul d in acestea, creat artificia!, 
alimentează un lac (de asemenea artifi.cial) cme are suprafaţa de. circa 4 
ha. Panta terenului pe care este amplasat este de 15°, f(Ipt" pentru oare 
malul su"dic a fost ridicat cu ci rca 3 m şi consolidat cu plantaţii de con i
fere. lacul are o formă alungită spre vest, cu o insulă rotundă in mijloc. 
Capătul vestic este alveolat ca un buzunar cu· două ieşiri. Lacul are debor
cader, iGJr malurile sînt plantate cu conifere şi să!cii. Capătul vestic are o 
vegetaţie bogată în arbuşti, care creează tn zona buzunarului un desiş 
bogat ca un tunel. ln apă cresc numeroş~ nuferi. Accesul la ins.ulă se face 
doar cu barca. Pe insulă mai sint urmele unui chioşc cu bănci. ,... 

· Este cunoscut faptul că astfel de amenajări a.veau un fond faunistic 
adecvat, constituit din păsări cintătoare, păsori decorative (păuni, fazo.ni) 
crescute in voliere (cuşti mari din plasă de sîrmă), peşti şi păsod de apă 
(in special raţe turceşti) pentru lacuri şi cursuri de apă. 
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PlantaţiHe existente datează mai ales de la sfîrşitul secolului ql XIX-lea, 
ca de a·ltfel. întreaga concepţie a parcului în forma actuală. Există însă ş i 
cîţiva arbori care au depăşit vîrsta de un secol. Datorită lor şi a altor speci i 
şi varietăţi de plante decorative rare, parcul a fost. declarat rezervaţie na
turală. 

Amenajarea peisageră de la Zăbala este strîns înrudită cu cea de la 
Arcuş unde se află castelul Szentkereszty. Parcurile acestea se caracteri
zează prin accentul care se pune pe impresia de grandoare şi eleganţă , 
după modelul marilor parcuri din Europa Centrală. 

O componentă a parcurilor menţionate, precum şi a celorlalte exis
tente în judeţ este grădina utilitară. Ea este de obicei situată în partea 
nordică a castelului sau .conacului în zona gospodărească unde se află ş i 
celelalte anexe. Aceasta se explică prin faptul că zona sudică mai însorită, 
era destinată agrementului. La Zăbala însă, panta terenului fiind foarte 
mare în această zonă, anexele gospodăreşti, precum şi o parte din terenu
ril e de ,.mică" cultură au fost amplasate la baza pantei, pe latura sudică . 
Deşi caracterul ordonat pe care-I aveau aceste grădini utilitare la începutul 
secolului XX îşi pierde rigoarea, principiul alcătuirii lor este încă vizibil. Se 
poate vorbi de un sistem de concepere al acestora, valabil la majoritatea 
gospodăriilor dezvoltate din această parte a Transilvaniei, desigur, în ace
leaşi condiţii de relief. Se disting grădinile de pomi fructiferi (livezile), gră
dinile de arbuşti (se cultivau coacăzele negre in special), cele de legume ş i 
foarte des era întîlnită grădina de plante medicinale. Aceasta se amenaja 
şi în gosp_odăriile· cele mai modeste, tradiţia lor datînd încă din evul mediu, 
multe din plante fiind aduse de către călugării diferitelor ordine, stabiliţ i 
pe aceste meleaguri. 

Mobilierul de grădină avea atît un rol funcţional, cît şi unul decorativ. 
Parcul de la Zăbala mai păstrează cîteva piese de mobilier de !.a înoeputu l 
secolului XX, la care s-au mai adăugat altele prin anii '50, cu ocazia unor 
reamenajări ale parcului. Pentru aprecierea corectă a importanţei pe care 
ie au acestea în cadrul amenojărilor peisagere, trebuiesc mentionate cîteva 
tipuri de mobilier şi descri·ere·a lor,- aşa cum se prezentau la inceputul se
colului nostru. 

Umbra rele se realizează · în .locuri mai retrase şi pot fi simple locuri 
de şedere cu bănci, la umbra unor arbori apropiati, sau puteau avea 3 
pereţi şi acoperiş din lemn, îmbrăcaţi cu plante agăţătoare. Chioşcurile 
constituie adăposturi sigure împotriva ploii, dispunind de un confort supli 
mentar faţă de umbrare (pardoseală şi fotolii sau bănci din nuiele). Ele pot 
fi real izate din lemn sdu zidărie . Aspectul acestora dădea frumuseţe loculu i 
unde erau amplasat'e, ete insele constituind de multe ori mici lucrări de 
artă . Pergolele erau perechi de stîlpi din lemn, cărămidă, piatră, beton, pe 
ca re se aşeza o grindă cre·înd o succesiune de-a lungul unei al.ei, consti
tuind suportul pentru plante agăţătoare. Arcele de grădină se amplasau la 
intersecţia unor alei, sau la intrarea acesl:ora. Un arc de grădină se corn-

n - ALUTA XVII-XVIII 
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punea dintr-o pereche de stîlpi care se legau printr~ un ,arc metalic, care la 
rîndul său se îmbrăca cu plante agăţătoare. Tot la intersecţia unor alei, în 
centrul unor compoziţii florale se puneau vase decorative din ceramică, 
piatră sau beton şi ceasuri solare. Acestea din urmă erau alcătuite dintr-un 
picior (coloană) din piatră sculptată in chip de coloane din arhitectura cla
sică. La partea superioară, pe o mică tăblie orizontală se afla o piesă triun
ghiul·ară din bronz, care prin umbra pe core o proiecta, indica fazele zilei 
i n funcţie de mişcarea Soarelui. Astfel de ceasuri solare erau des întîlnite 
în incintele mănăstireşti din Europa Centrală, in Evul Mediu. Treiajele (fr. 
t reillage) erau pereţi despărţitori din şipci de lemn, care se amplosau între 
două spaţii cu funcţiuni diferite, sou pentru a masca o anexă sau un spaţiu 
mai puţin reprezentativ ce nu aparţinea grădinii. Ele constituiau suport pen
tru plantele agăţătoare şi de multe ori se fixau chiar pe faţadele clădirilor, 
i n special a celor orientate spre sud. Această amenajare era întîlnită şi în 
arhitectura populară. De altfel, trebuie menţionat faptul că marea majori
tate a tipurilor de mobilier menţi:onate sînt cunoscute încă din antichitate. 
Evoluţia parcurilor a fost strins legată de cea a programelor de arhitectură 
şi sînt cunoscute numeroase descrieri ale grădinilor persane (grădinile lui 
Cyrus, Xerxes, Darius etc.), cele din Asia şi Mesopotamia (grădinile suspen
date din Babilon fiind considerate una din cele 7 minuni ale lumii), egip
tene, chinezeşti, japoneze, apoi cele greceşti şi romane care au constituit 
modelul grădinilor şi parcurilor din perioada Renaşterii şi de mai tîrziu. 

Dintre principiile de alcătuire a grădinilor şi parcurilor la sfîrşitul se
colului XIX, se disting cîteva legate de felul amenajărHor in funcţi·e de teren, 
precum şi tipurile de grădini care pot fi realizate în cadrul amenojărilor 
respective. O lucrare apărută în 1923, şi intitulată "Arta şi tehnica organi
zării grădinilor". Rerrich Bela făcînd o sinteză a tehnicilor şi mijloacelor de 
a menajare peisageră a unui ter~n. recomanda: 

- pe terenurile orizontale, pentru evitarea monotoniei se realizează 
poteci ocolitoare, cu pîlcuri de copaci şi plante ornamentale ; 

.- la cele în terase, monotonia este ruptă chiar de forma terenului, 
organizările putînd avea un caracter geometric ; 

Grădinile de flori din cadrul unei amenajări moi ample, au o valqare 
cu atit mai mare cu cît ele sînt subordonate unor criterii mai riguroase. 
Există astfel grădini de specie, grădini de . flori sălbatice, grădin-i ţărăneşti 
e tc. 

Rosarium-ul era o grădină de specie foarte des întîlnită. Aşa cum arată 
numele, are la bază cultura trandafirului. Un rosarium avea caracter de co
l ecţie, de grupare botanică, sau utilitară {pentru recoltarea petal,elor). Alcă
tu irea poate fi făcută în straturi concentrice rotunde, sau după forme poli
gonale. Pe fiecare strat se planta un singur rînd de trandafiri, pentru a se 
putea ajunge la fiecar:e din ei. Pentru protecţie~ lor, terenul se înconjura cu 
plante mal inalte, sau se recurgea la coborîrea terenului (sunck garden). 
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Parcela era intersectată de două alei perpendiculare pentru accesul între 
straturi. in centru se instala o statuie, un vas decorativ, o fîntînă, sau un 
ceas solar. 

"Sunck _ garden" (grădină prăbuşită) era o modali~ote de a realiza 
grădina la un nivel mai coborît cu două-trei trepte decît terenul înconjurător, 
în scopul protejării speciilor mai sensibile la vînt. . 

Nu trebuie uitată arta tunderii copacilor şi a arbuşti!or după figuri, 
în special geometrice, artă cunoscută în secolul XVII sub numele de "Topiary 
art". O astfel de amenajare este încă vizibilă pe platoul din stînga intrării 
în incinta de la Zăbala, precum şi pe latura sudică a castelului de la Arcuş. 

Amenajarea cursurilor de apă, a locurilor, precum şi realizarea lor 
artificială, făcea parte din arsenalul grădinarilor din toate timpurile. Fîn
tînile aveau de cele mai multe ori un rol decorativ, fiind amplasate în funcţie 
de compoziţiile peisagere al·ese. Trebuie menţionată în acest sens mica 
fîntînă de la Arcuş de pe platoul de pe latura sudică, care •este un cap al 
axei de simetrie a compoziţiei reolizate in stil clasicist francez. 

Parcurgerea şi descrierea inventarului arhitectural, cu analogiile şi 
sublinierile care se impun, are scopul de a întregi imaginea ansamblului de 
la Zăbala, de a propune un unghi nou din care clădirile şi in general arhi
tectura să fie privită în contextul legăturilor pe care le are cu "situ"-ul în 
care se află, în special cînd acesta are o valoare în sine. 

Cea mai veche clădire care se păstrează astăzi este Castelul Vechi 
(Vila 2). Este greu de stabilit dt se moi păstrează din primul conac 
construit de către familia Mikes. De as·emenea, este greu de spus dacă co
nacul (primul) a avut ca incintă, fortificaţiile medievale de care pomeneşte 
Orban Balazs, dacă din piatra acestor fortificaţii s-a construit primul conac, 
sau dacă fortificaţiile erau undeva în munţi. Certe sînt două aspecte: clă
direa schiţată de Orban Bal6zs în volumul III din "Descrierea ţinuturilor 
secuieşti" (A Szekelyfold lei rasa) pare a fi nucleul celei existente astăzi; al 
doilea aspect care trebuie luat în considerare este că nu poate fi posibilă 
o analiză istorcă a evoluţiei acestei clădiri decît pe baza elementelor aflate 
în clădirea existentă. 

Prezenta unor fragmente de pictură murală avînd ca subiect figurile 
unor personaje în costumaţie orientală, îndreptăţeşte dotarea clădirii la sfîr
şitul secolului al XVII-lea, întrucît sînt cunoscute invaziile tătăr·eşti care au 
avut loc în anii 1658 şi 1661 reprezentate de aceste picturi, într-o perioadă 
cînd amintirea lor era încă vie. Aceste personaje mai sint reprezentate 
mural şi la biserica reformată din localitate. 

Pl,anul clădirii ar:e forma unui patrulater regwlat. lncăperile sint gru
pate în jurul unui nucleu central, constituit de casa scărilor. Aceasta ajunge 
pînă la nivelul al treilea reprezentat de mansardă (etajul 11). Este luminată 
natural datorită unui luminator pătrat, situat la ultimul nivel al acoperiştJ-
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lui. Această soluţie a fost probabil adoptată spre sfîrşitul secolului XIX. 
Forma mansardotă o acoperişului (cu pante frînte), precum şi profila

turi le din stuc care decorooză bo!ţile cu penetraţii de la parter şi primul 
nivel al clădirii, au un caracter baroc, care în această parte a Transilvaniei 
se localizează în secolul XVIII (în special a doua parte a acestuia). Tot la 
etajul 1, în spaţiul dintre două intersecţii, în chenare de formă poligonală 
se păstrează o pictură cu valoare decorativă care este de influenţă renas
centistă. Este posibil să fi existat şi ancadramente de pi·atră ca cele de la 
Turia (castelul Apor), Virghiş, Micloşoara etc. Dec'?raţia prezintă motive ve
getale şi florale. Intr-una din săli însă, acestora le-au luat locul figurile pă-
g îne, amintite ma i sus. · 

Tot din această perioadă datează pe latura nord-vestică, apropiată de 
co ! ţul sudic, un mic balcon închis . Este situat la nivelul al doilea (etajul 1) 
ş i se reazemă pe două console de piatră . Este un element de arhitectură 
oare se întîlneşte şi la castelul de la Turia, la cel de la Micloşoara, de fie
oare dată orientat spre sud-vest (orientarea cea mai însorită şi în acelaşi 
timp favorabilă amenajărilor peisagere şi de agrement). Este fără îndoială 
un loc oare deşi îngust (circa 1 m lăţime), oferea posibilitatea contemplării 
naturii înconjurătoare, în lumina soarelui de după-amiază . · 

Dintre ultimele amenajări mai importante, trebui·esc amintite cele de 
!a sfîrsitul secolului al XIX-lea. Cu această ocazie, laturii sud-vestice i-a fost 
adăugat un corp ingust care se înai·ţă pînă la nivelul acoperişului. Acest 
corp are scopul de a marca intrarea mai pregnant, oferind şi un adăpost 
la nivelul parterului in chip de portal, care permitea accesul trăsurilor pînă 
în faţa intrării. 

Aspectul acestui corp cu ferestre semkircu!me ş i cu numeroase profile 
este specific arhitecturii de la sfîrşitu l secolului. XIX şi începutul secolului XX 
ş i are un caracter clasicist. Exemple similare se întîlnesc la Turia şi la 
Micloşoara, a căror clădiri şi mai ales introrea principală, au fost moder
nizate în aceeaşi perioadă. 

Din mobilierul vechi al castelului, nu se mai păstre·ază decît două sobe 
montate i n perioada clasicistă şi care poartă două blazoane ale familiilor 
proprietare. De altfel, aceste blazoane se întîlnesc şi pe faţada corpului de 
la intrare, deasupra cornişei, intr-un medalion semicircular. 

In secolul XX s-a mai făcut o adăugire şi compartimentare - spre 
exemplu - corpu l care conţine un grup sanitar pe două niveluri, situat pe 
latura nord-estică. 

Castelul Nou (Vila 1) a fost construit în anii 1910-1912. Clădirea are 
trei nivele (două etaje) şi este l ·egată de clădirea veche faţă de care se află 
ia o distanţă de circa 200 de metri, printr-un tunel de acces. Datorită dife
renţei de nivel dintre cele două clădiri (circa 8 m), tunelul este parţial sub
teran. Este legat nivelul l al pr4mei căldiri . (cea veche), cu cel de-al doilea 
al clădirii noi. ' 
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Faţada sudică a clădirii are două legii cu structură din lemn, după 
modelul celor aflate în staţiunile balneo-climaterice, oferind posibilitatea 
de a se face băi de soare. Şi în cazul aoesta pot fi făcute analogii cu con
strucţii realizate în aceeaşi perioadă şi l,a care se întîlneşte această logie. 
Este vorba de conaceie Thury din Tamaşfalău (la circa 7 km de Zăbala) şi 
Domokos din Aroci. De altfel, tradiţia l·ogiilor este mcii veche în judeţ, ele 
regăsindu-se la monumente mai vechi, cum sînt castelul Daniel din Vîrghiş, 
sau Doriei din Tălişoara. . 

Vila Elveţicmă a fost cumpămtă în Elveţia şi montată în anul 1912. 
Această construcţie din lemn, este amplasată în partea cea mai· izolată, la 
nord, într-o zonă plină de vegetoţie din care vara abia se moi distinge. Este 
o c!ădire care este pusă în valoare de vegetaţia ce o în<;:onjoară şi la r1n
dul ei, scoate în eviden·ţă frumuseţe.a vegetaţiei. 

Din punct de vedere Grhitecturol, c lădirea este interesantă dato.rită 
progmmului a rhitectura l pe care- ! re prezintă . Constructiv, se compune din
tr-un parter şi un acoperiş simplu mansardat, în două ape. 

Sînt de asemene-a, interesante detaliile aicătuirii constructiei, soluti ile 
de îmbinare ale lemnului folosit, precum şi omamentele reali:z:<ate' prin sim,pla 
cioplire a elementelor aporente. 

Din păcate, aspectul interior a suferit o serie de transformări în scopul 
măririi capacită'~ii de cazare, fapt core a degradat aspectul specific pe ca 
re-I avea clădirea. 

Alte clădiri din incinta acestui complex, sînt dispensarul medical şi 
şcoala aflate la intrare, p.avilionui administrativ şi fosta casă a administra
torului, realizate lo începutu ~ seco!ului XX. 

Paviliorn.d odrainistroth• este o clădire cu o structură de !emn apa
rent şi zidărie, care se încadrează pitoresc în partea sud-estică a incintei. 
Este situată în zona gospodărească, în apropierea depozitelor şi a altor . 
construcţii anexe. Clădirea adăpostea un atelier meoanic şi cîteva birouri, 
destinaţie care o are şi astăzi . 

Clădirea dispensarului este o construcţie simplă de zid. Singurul ele
ment car·c mai creează un accent, este pe faţoda opusă intrării de la pa r
ter. Constă dintr-o scară metalică in spirală care face accesul la etaj. Clă
direa adăposteşte dispensarul preventoriului şi este situată în apropierea 
intrării în incintă. 

Clădirea şcolii a adăpostit mai întîi caii de curse pe care-i creştea 
contele Mikes. Apoi clădirea a fost transformată în ateliere de ţesătorie (se 
ţeseau stofe de lînă). Mai tirziu, în ani·i '50, ea devine şcoală. Clădirea nu 
prezintă interes din punct de vedere arhitectural, dar ca şi celelalte clădiri 
menţionate făcea parte din ansamblul de construcţii şi amenajări. 

Casa Administratorului este ultima d·in seria clădirilor ·anexe realizate 
sau existente la începutul secolului nostru. Este situată în zona gospodă-
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rească, la sud de pavilionul administrativ. Nu este semnificativă din punct 
de vedere arhitectulial, dar urmărind grosimea zidurilor de rezistenţC"; . se 
pare că este o construcţie anterioară secolului XX, care mai apo~. a fost 
extinsă . 

Restul construcţiilor existente in incintă sînt realizate la jumătatea 
secolului nostru. Este vorba de un bazin de înot, la nord de l,ac. lîngă 
acesta se mai află două clădiri tip baracă folosite ca dormitoare in timpul 
verii. In dreapta Vilei Elveţiene se află o o treia baracă, iar in stînga ei o 
amenajare care astăzi este dezafectată şi care constituia un teatru de vară. 
Ultima clădire care mai poate fi menţionată este cantina şi este situată în 
dreapta Castelului Nou. 

Trebuie menţionat şi un loc istoric existent în spatele Vilei Elveţiene . 
Este vorba de un mic luminiş, unde intre secolele XVI-XVII, Basa Tamas, 
jude în Treiscaune, conducea judecăţile. În acest loc, se mai află scaunele 
cioplite în piatră ale juraţilor, precum şi piatra pătrată pe care se aşeza 
acuzatul. El stătea în mijlocul juraţilor aşezaţi în cerc. 
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LE CHATEAU DE ZABALA- ETUDE SUR LE COMPLEXE ARCHITECTURAL 
El PAVSAGER 

Resume 

343 

Le châteou de Zăbala date du fin du XVI l-e siecle; il a ete construit par la famili e 
Mikes. Co.ncernant le châtedU, on cite egalement l'exi:stence de certaines fortification s 
medievales. 

Au fur et a mesure sont eleves plusiellrs ed ifices et a la fi.n du XIX-e siecle on a 
realise l'un des plus grands amenagements paysagers de cette pa,rtie de Transilvan ie (en
viron 30 ha). 

Le complexe est situe dans la localite Zăbala, a 800 m de la route departamentale 
qui relie ta viile Tîrgu Secuiesc de Covasna. 

A present, sa destination est celle de preventorium pour enfants a seqelles post
hepatiques. 

La prese,nte etude se propose d'analysel et d'inventarier les elements composants du 
parc, des especes rares de plantes y existants. D'ailleurs, le pare est considere reservation 
naturelle. 

De meme, nous avons analyse l'evolution architecturele des edifice:s existants, tot en 
relevant les influences stylistiques qu'ils ont subies au cours des afmees. On a faits des 
a,nalogies avec ·les autres manoirs et amenagements de meme sort du departement, emme 
sont ceux de Arcuş, Vîrghiş, Micloşoara, Turia et d'autres. On a esseye dans cette maniere 
une premiere systematisation des monuments d'architectu.re de cette categorie. 

A la fin de l'ouvroge on pn!sente la docomentation concernont les especes de plontes 
exi.stantes, de meme que les releves du parc et des edifices qui appartiennent au complexe 
en question. 
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EVOlUTIA ARHITECTURALA A ORAŞULUI TIRGU SECUIESC 

SEBESTYEN, GH. 

Amplasat pe locul unei aşezan romane, pe drumul ce leagă şi azi 
Braşovul de Moldova prin trecătoarea Oituz, Tirgu Secuiesc a păstrat pînă 
azi, în zona lui centrală, o structură specifkă, trezind curiozitatea multor 
cercetători. 

Această zonă centrală, ocupînd spaţiul fostului "oppidum", s-o dezvol
tat in jurul unei pieţe alungite ş.1 este del~mitată pe două străzi, care la 
inceputul secolului nostru erau încă denumite strada apuseană, respectiv 
răsăriteană (de după grădini) 1 denumiri care amintesc desigur o situaţie 
veche. Teritoriul cuprins între piaţă şi aceste două străzi - şi care consti
tuie obiectul analizei de faţă - este format din loturi înguste, avînd acces 
din piaţă şi din stradă, constituindu-se astfel numeroase ulicioare, la mică 
distanţă Între ele, denumite curţi (udvarterek), spre core se deschid intrările 
caselor, aşezate în lungul acestora. Bineînţeles, prima casă din fiecare şir 
de acest fel inchide frontul pieţii, lăsînd doar o intrare (carosabilă) spre 
curte. 

Cercetarea evoluţiei, a cauzelor care au generat această structură 
urbanistică neobişnuită, este îngreunată de faptul că în 1834 un incendiu a 
distrus trei sferturi din oraş, pierind totodată şi arhiva locală . Dar loc,alnicii 
au refuzat suma de 100.000 de florini alocaţi de guvernul austriac în scopul 
reconstruirii "moderne" a oraşului, dorind să-I refacă, în măsura posibilită
ţi lor lor (reduse de calamitate), la fel cum a fost inaintea incendiului. 

Astfel ni s-a păstrat pînă azi această structură specifică, dar au pierit 
numeroase documente, încît cercetătorii evită În general problema genezei 
acestei structuri urbanistice (din lipsă de date), preferînd să se limiteze la 
descrierea ei. Desigur, problema nu putea fi însă cu totul eludotă. Potsa 
presupune că lipsa de spaţiu ar fi dus la această rezolvare "unică în lume".2 

Treiber presupune că în acest important nod de circulaţie s-ar fi construit 
la inceput un loc de tîrg, unde in special cei din satul apropiat Turia (la 9 
kilometri distanţă) şi-ar fi ridicat corturi şi barăci provizorii, cu treceri de 
2-3 m intre ele, iar din acest "complex comercial" s-ar fi , fq~O)qt ulterior 
loca!itatea.3 Această ipoteză este desigw şubredă. Nu numai--fiindcă nu se 
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ştie nimic des-pre profilul comercial al sotului Turla de pe vremuri, sau pen
tru că ţinerea tirgului era un privilegiu, cere se acorda unei localităţi, în care 
el se desfăşura, dor mai ale·s fiindcă nu există nici-un motiv ca amplasarea 
ocazională, accidentală a unor corturi sau barăci lipsite de fundaţii (fără 
să mai vorbim de căruţe cu coviltir) să predetermine amplasări viitoare ne
uzuale ale unor case, cu atît mai mult, cu dt lotizoreo terenului, în fîşii 
aproximativ egale, lungi şi înguste, merg.ind din piaţă pînă in stradă, este 
specifică, în special la satele de colonişti. 

Să încercăm deci să recapitulăm intii sumarele date de care di-spunem 
despre istoricul oraşului. 

Atestat din 1407 ca ~ocalitate, iar ca tîrg (oppidum) din 1427, i s·e 
confirmă în 1572 statutele breslei tăbăoorilor, in 1638 ale cizmorilor, iar în 
1649 ale cojocarilor şi ale olarilor. Date destul de tîrzii pentru înfiinţarea 
tirgului şi ale breslelor. Se pare însă că veniturile principale ale locuitorilor 
proveneau din cărăuşie, _ efectuată între Braşov şi Moldova, căruţa figurind 
pe stema veche a localităţii.4 

Ascensiunea localităţii este deci relativ tirzie, de la finele secolului al 
XVI-lea, respectiv începutul celui următor. lntr-adevăr, pe cînd in veacul 
al XVI-Ieo el practic nu apare în documentele Dietei principatului, de la 
inceputul secolului următor se constată că este o localitate înstărită, după 
cum rezultă din tabela de mai jos. 

Numărul şi sumele (în florini) ale impozitărilor stabilite de cele 
23 Diete din timpul lui Gabriel Bethlen (1613-1629) 

explicit pentru unele oraşe şi tîrguri. s 

locaHtatea 

Cluj 
Oradea 
Tîrgu Secuiesc 
Ocna Sibiului 
Huedin 
OdO<rhei 
Alba .luilia 
Sfîntu Gheorghe 
llleni 
Kismarja 
Aghireş 
Abrud 
Almaşu More 
Beiuş 
Cristuru Secuiesc 
Breţcu 
Ş'ieu . 
M'i&rwreo Ciuc 
Ml,rcureQ NlroJului 

l 

Numă:rul 
impozitărilor 

73 
3 

23 
19 
22 
21 
22 
23 
22 
16 
23 
13 
23 

1 
2 
2 
1 , 
1 

Suma totală 
stabilită 

27.090 
6.000 
3.495 
3.160 
;>., 117 

) ::?.865 
2.590 
2.021 
1.811 
1.715 
1.513 
1.465 

873 
150 
88 
7b 
60 
50 
20 
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Tîrgu Secuiesc este deci, la începutuJ secolutu~l XVJt-le.o nu numai 
un contribuobH constant, dar şi mai important decît localităţile din zonă, ca 
Sfîntu Gheorghe, Miercurea Ciuc, Odorhei, llieni ş.a. · 

Este deci vorba de o dezvoltare nu numai reJ,ativ tîrzie, dar şi rapidă, 
aproape explo.zivă. 

Dar spre finele secolului al XVI-lea, cînd începe ascensiunea locali
tăţii, eo era desigur înconjurată în toote părţile de hotarel'e altor aşezări, 
respectiv (mai ales) de proprietăţi nobiliare bine consolidate: procesul de 
iobăgire a secuilor de rind, împotriva căruia ei s-au răsculat în 1562 şi 
1595-1596, era în plină desfăşurare. Această situaţie nu permitea extin
derea teritorială o tîrgului, care ar fi f.ost necesară in urma dezvoltării lui 
economice. 

ln ceea ce priveşte insuficienţa de spaţiu pentru activitatea locuitorilor 
tirgului, există unele date. Astfel, Dieta de la Alba Iulia di·n mai 1665 aduce 
o hotărîre împotriva lor,6 oprindu-i de lo folosirea pămînturilor şi pădurilor 
moşiereşti: trebuie să fi fost divergenţe ample şi repetate, ca să se ajungă 
la o hotărîre a Dietei. Nu este deci vorba de mărunte încălcări de proprie
tate, ci de încercări de a reiolva în imediata vecinătate o lipsă acută. In
tr-adevăr, Nicolae Iorga arată că în 1652 Vasile Lupu reînnoieşte (!) privi
legiul lor de "a ţine muntele Noaşălu, care munte se chiamă Cheşcheşu
Jiroşu şi iaste 1<1 hotarulu ţărăi domniei mele",7 privilegiu menţinut şi reînnoit 
apo1 şi de urmaşii lui. 

Lâszlo lncze a constatat că într-adevăr, tîrgul era incercuit şi avea 
conflicte continui. Moşiile familiilor Apor, Bara, Kâlnoky şi Kun se întindeau 
pînă în apropierea localităţii, iar familiile Dacz6 şi Csoma au încercat chiar 
să vămuiască transporturile de mărfuri ale localnicilor. Pînă spre începutu l 
secolului al XIX-lea tirgul s-a judecat, practic în continuu, pentru folosinţa 
sau proprietatea unor păduri, păşuni şi fîneţe cu un şir de localităţi înve
cinate, cum ar fi Sînzieni, Mererii, lunga, Lemnia~ Cernat, Turia ş.a.s 

Lipsa de spaţiu apare deci cu claritate, ipoteza lui Potsa devine certi
tudine. Dar cum se rezolva lipsa de spaţiu în alte oraşe, mai vechi ? Putem 
vorbi de două căi principale, ambele databile în secolul al XV-Iea.9 

In general, loturile lungi şi înguste, trecînd de la piaţă sau stradă 
prinGipală pină la o străduţă dosnică, datează în aceste oraşe din secolele 
XIII:-XIV.10 Cam atunci se şi epuizează principalel-e rezerve de teren "intra 
muros11

• Se pare însă că aceste parcele încă nu constituiau proprietate pri
vată în actualul sens oi cuvintului, ci erau posesiune a colectivităţii, care le 
împărţise spre folosinţă capilor de gospodărie.11 Creşterea numărului fami
liilor a dus, pare-se prin secolul al XV-lea la o reimpărţire a loturilor, prin 
diviziune în două: un lot cu faţa spre piaţă sau strada principală, altul spre 
străduţo dosnică. Frecventa continuitate o liniei de demarcaţie dintre aceste 
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două loturi dovedeşte o acţiune unita·ră, ·iar dis.continuităţile sau fringerile 
acest~i linii arată existenţa unor foste· obstacole. · . 

A doua formă de rezolvare a problemelor generate de sporul de 
populaţie constă in aşezarea acesteiea in afara incintei urbane, formin· 
du-se suburbii. 12 

De ce oare Tîrgu Secuiesc n-a urmat nici una din aceste căi ? 

în primul rînd din cauze juridice, în special a dreptului de moşten ire. 
în general, casa părintească şi lotul ei de teren constituie în Transilvan ia 
moştenire indivizibilă. ln cadrul Universităţii Săseşti, ele revin celui mai 
vîrstnic fiu, la Cluj 13 celui mai mic. Desigur, . acest unic moştenitor al lotu
lui trebuia să-şi despăgubească fraţii şi surorile, ceea ce însă din punct de 
vedere arhitectural înseamnă că aceştia se străduiau să achiziţioneze alte 
loturi de casă, într-alte părţi ale localităţii. 

Spre deosebire de această practică de moştenire unitară a case i şi 
lotului părintesc, obiceiul secu·iesc - legiferat apoi - cere împărţirea lotu
lui intre toţi urmaşii direcţi, indiferent de sex. 14 

Astfel, tradiţionale tragere l·a sorţi secuiască a terenurilor (nyllosztâs) 
se limitează la terenurile din afara oraşului, unde pe alocuri se menţine şi în 
secolul al XVII-Iea.1S 

Deci lotizarea odată făcută (şi, pe vremuri, împărţită prin t 11agere la 
sorţi), fiecare l·ot se diviza între moştenitori. Lotul fiind îngust, împărţirea 
nu se putea face decit în adincime, rămînînd într-o parte o uliţă de acces 
spre fiecare din parcele astfel rezultate. Acest spaţiu comun mai putea cu
prinde fîntîni, latrine ş.a., după cum se vede şi în desenul lui Geza V6mszer, 
referitor la curţile nr. 40 şi 41 . 

. Această evoluţie s-ar putea confirma şi prin . cărţile funciare. Din pă
cate însă cele ma·i vechi păstrate la Tirgu Secuiesc datează dintr-al optu
lea deceniu al secolului trecut, dar ele reflectă - evident - stăr i de pro
prietate anterioare. lată de exemplu cartea funciară nr. 601, una din cele 
mai vechi păstrate:16 

"Nr. 1116 în planul de situaţie. 

Strada (sic !) soţiei (văduvei ?) lui lstv6n Szab6, latura vestică a 
pieţii, 245 stînJeni pătraţi, curtea nr. 41." 

Cu toate că această stradă este folosită liber de către odcine pen
tru traversare pietonală, ea este totuşi pr·oprietate şi intrare aferentă urmă
toarelor . case şi terenuri aşezate pe aceeaşi stradă" (şi urmează . înşirarea 
a 11 locuinţe, trei grajduri şi o grădină, numerotate de la 1117 la 1131; cifra 
de 245 stinjeni pătraţi, adică 881 metri pătraţi nu lasă nici un dubiu : .e-ste 
vorba de lotul iniţial, .în întregimea lui). _ . 

Cu ocest ultim document, evoluţia este aparent clori.ficată . Mai ră
mîne,_ totuşi, o întrebare. Evoluţia tîrzie şi dreptul de moştenire al tuturor 
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urmaşilor sînt factori comuni tuturor oraşelor şi tîrgurilor secuieşti. Nu ştim 
cum stăteau cu posibil·ităţile de extindere liberă a teritoriului lor, nici dacă 
lotizorea lor iniţială era de acelaşi tip, de colonişti. Dar pore probabil ca 
şi alte aşezări să fi întîmpinat probleme similare, dacă nu şi de aceeaşi 
acuitate. Atunci ar fi logic să fi existat, măcar ici-colo, nişte soluţii similare. 
Şi, într-adevăr, la Odorheiu Secuiesc se moi disting urmele unor rezo lvări 
de acest fel: curţi le Mihăly şi Szucs. 

Se pare deci că nu avem de~a face chiar cu uh caz unic, ci cu unul 
masiv într-un singur loc, la Tirgu Secui.esc, unde evoluţia ulterioară, în spe
cial în secolul trecut, a fost mai l,entă, conservîndu-1. 

El constituie un exemplu încă viu, deosebit de interesant si valoros, 
ilustrînd atît extrema varietate a condiţiilor din codrul principat~lui, cît şi 
diversitatea soluţiilor născute în consecinţă. 
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NOTE 

1 VAMSZER GEZA, Kezdivăsarhely văros kUionleges telepijlesi formaja, în: Aluta, 1970, 
p. 387: ,.Nyugati- illetoleg keleti kertmege utcanak neveztek." 

2 POTSA JOZSEF, Hăromszek viumegye. Emlekkonyv, Sepsi!Szentgyorgy, 1899, p. 102. 
Se pare însă - după cum vom vedea - că nu era o ·so:luţie ,.unică Î1n lume". 

3 GUSTAV TREIBER, Die Siedlungsformen im Burzenland, in: Dos Burzenland, IV, 
Kro:nstadt, 1929, p. 9-10 şi GU'stov Treiber, Siedlungsgeschichtliche Untersuchungen. Fort
setzung und Schluss, în: Korrespondenzblatt, 1931, p. 181-182. 

4 Şi această evoluţie contrazice ipoteza lui Treiber. 
s MCRT, VH, 1881, p. 182, 251, 279, 326, 388, 435, 476, 480-481, 490, 513, 538, 550, 556, 

561; MCRT, VIII, 1882, p. 103, 117, 135, 238, 273-274, 318, 371, 486, 497. 
6 MCRT, XIV, 1889, p. 115: • .Articulus XV. (A kezdivasarhelyiek in suis veris territoriis 

szabadon elhetik hatarokat, erdejeket, ell'enben a nemesseg hatara, erdeje prohibealtatik). 
A kezdivasorhe·lyiek ellen (sic !) vegezti.ik kegyelmes urunk, Nagysagod kegyelmes resoluti6ja 
szerent, hogy o magunk hatorink igaz•s.Ogaval, es foldiink!nek termesevel szobado.n elven, a 
vitezl6 rendek hatar6t, erdejet, melyekben ezelotrt pacificum dominiumjok nem voit, sza
badosan el·niek ine legyen ..... 

7 NICOLAE IORGA, Acte româneşti din Ardeal privitoare în mai mare parte la legă
turile secuilor cu Moldova, în: ,.Buletinul Comisiei l·sto•rice a României", 11! 1916, Bucureşti, 
p. 179-272. 

8 Conform datelor transmise subsemnatului de că·tre lncze Laszl6 prin scrisoarea din 
14.01.1983. 

9 PAUL NIEDERMAIER, Dezvoltarea urbanistică si arhitectonică a unor orase transiL 
vănene din secolul al Xli-lea pînă în secolul. al XVI-le~, în: Studii de istorie a naţionalităţii 
germane şi a înfrăţirii ei cu poporul român, 1, BucUireşti, 1976, p. 121-122. 

10 GUSTA V TREIBER, Der Stadtplan als Urkunde, în: ,.Mitteilungen des burzenlănder 
Museums", 1944, Kronstadt, p. 24-25. 

11 HANS-ACHIM SCHUBERT, Nachbarschaft und Modernisierung, Kăln , 1980, p. 66, 
citînd pe Fr. SchU'Ier von Libloy, arată că dreptul de proplfieta·te nu coincide cu d reptul de 
folosinţă: proprietar era colectivitatea, iar utilizator individul. 

12 Am făcut abstracţie, pentru simplificarea prezentării, de crearea unei alte incinte, 
mai largi, soluţie care amînă parţial aplicarea celorlalte. 

13' A magyar torvenyhatosăgok jogszabalyainak gyujtemenye, 1. Az erdelyi torveny
hat6sagok jogszabolyai, osszegyujtotte, fel vi lagosit6, osszehasonlit6 es utal6 jegyzetekkel 

ellatta Kolozsvari Sandor e.s Ovari Kelemen, Budapest, 1885, p. 259. 
14 A magyar torvenyhatosagok ... , p. 84 : "Uegezti.ik hogy az mint immar regente ez 

kerite•sben loues uoro·st felosztottuk az az osztas in perpetuu:m ratum et firmum fiat, ez oz 
osztas fiurol fiuro, leanyrol lea111y.ra egyvarant maradgion es zallion., egyenleo Divisio legien 
koztok"; Acea-stă decizie, d in 1634, este a oraşului Tîrgu Mureş . O citez, fiindcă este foarte 
explicită. Alte docume.nte a·rată aceeaşi practică în toate scaunele secuieşti . 

15 KISS ANDREI, Relaţiile dintre Turda Veche Ji Turda Nouă în ce-a de-a doua jumă
tate a secolului al XVI-lea şi primul deceniu al secolului al XVII-lea, în: .,Potaissa. Studii 
şi comUJnicări", 1978, Turda, p. 75- 92. 

1" Iotă începutul textului original al documentului obţinut prin bunăvoi,nţa lui Beia 
Vorgfta : 
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u601-es telekkony~ 
Helyrajzi szăm: 

Kexdivâsărhely es Kanta 

1116 Szab6 lstvanne utcaja, piac sor nyugoti oldola 245 Negyszogol, 
47-es sz6mu udvorter 

Ezen utcza szobadon haszn61tatik ugyan gyalogi 6tj6r6sul mindenki 
6ltal, de a kovetkezo ugyan ozon utcz6ban fekvo hazok es telkekhez tartozo 
tulajdon es bejar6, nevezetesen; 
- - ------------- -------------

1. haz hazszâm 373 helyrajzi szam 1117 

2. ist6t6 hazszăm helyrojzi szam 1118 

3. l:stalo hazszam helyrajzi szam 1119 

4. ista16 hozszam helyrajzi szam 1120 
5. haz hazszâm 374 helyrajzi szam 1121 

6. haz hazszam 375 helyrajzi szam 1122 
7. haz h6z-szăm 376 helyrajzi szam 1123 
8 haz hazs.zam 377 helyrajzi szăm 1124 
9. haz hazszâm 378 helyrajzi szam 1125 

10. haz haz·szam 379 helyrajzi szam 1126 
11. kert hazszam helyrojzi szam 1127 
12. haz hăzszâm 380 helyrajzi szam 1128 
13. haz hazszam 381 hely-rojzi szăm 1129 
14. haz ha-zszom 382 helyrajzi szam 1130 
15. haz hazsz6m 383 helyrajzi szam 1131 

Varga Jozsef v6ros kepviseloje Mâgori Samuel v. tag" 





~6·3. --------------------------------------------------

CONSERVAREA $1 RESTAURAREA CERAMICU DESCOPERITE 
iN CAMPANIA DE SAPATURI ARHEOLOGICE DE LA 

TURlA DIN ANUL 1984 

BLAJ ŞTEFANIA 

Patrimoniul cultural naţional ridică pentru toţi oceia care .îl au în 
păstrare numeroase şi serioa·se probleme, de rezolvarea cărora depinde în 
săşi existenţa acestuia. Bunurile de patrimoniu aparţin în primul rînd vii
torului şi mai apo~ generaţiilor actuale. Iată de ce intregul front muzeistic 
este chemat să depună eforturi susţinute pentru asigurarea ·integrităţii de
pline acestui inestimabil tezaur de valori, conservarea-restaurarea consti
tuind o sarcină de mare răspundere. 

Piatrimoniul muzeistic se îmbogăţeşte an de an în urma săpăturilor 
arheologice cu obi~eote core atestă :civilizaţia multimilenară pe aceste me
leaguri. Săpăturile arheologice din vara anului 1984 au scos la iveală un 
matedal bogat şi de mare valoare în conţinut şi mesaj istorico-documentor. 
l n urma unor descoperiri întîmplătoare în grădina conocului Apor ' {actualul 
sediu al C.A.P.), pe malul drept şi pe terasa pîrîului Turia, s-a sondat terenul 
cu 7 şanţuri de dif-erite dimensiuni şi casete. 

Şanţuri le arată următoarea stratigrofie: 

1. Nisip aluvionar; 2. Strat de cultură brun din neol·itic; 3. Strat de 
cultură cenuşiu, cu re·sturi de cultură · din epoca bronzului, Hallstatt, La Te
ne-ul dacic şi feudalismul timpuriu; 4 Humus vegetal. 

Condiţiile de zacere în so~ a vestigiilor arheologice sint determinante 
în alegerea metodelor de lucru incepind de la manipularea şi transporta
re pînă la conservarea şi restaurarea lor; 

. Presiunea solului acţionînd pe verticală în condiţii de umiditate pro,. 
voacă deformareo, fisurareo şi sfărîmarea obiectelor. La ceramico poroasă 
şi cţJ ardere slabă, de cele mai multe qri aspectul. de întreg în momentul 
dezgropării ne induce în eroare, deoarece fisurile există, dar nu se disting 
în posta umedă. 
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Soluril·e arheologice şi din păturile superioare sînt bogate in săruri so
lubile şi insolubile oare se infiltrează în masa ce'romicii. După scoaterea lor 
in atmosferă, prin pierderea umidităţii aceste săruri încep să cristolizeze şi 
prin tensionare şi presiune duc la explozii în structură. 

Depunerile de săruri (carbonaţi şi silicaţi) degradează ceramica arheo
logică prin acoperirea omamentelor, opacizarea luciului sau glazuriJ.or, um
pler·ea incizi.ilor şi acoperirea spărturilor vechi care nu se vor mai potrivi. 

Alt factor de degradaf1e este umidi.tatea din sol. Ca purtătoare de 
agenţi chimiei şi ca element în sine, 'apa, duce la fragilizarea ceramicii mic
şorîndu-i rezistenţa, degradind ornamentele şi slăbind punctele de minimă 
rezistenţă, 

Cunoaşterea din timp a factorilor de degradare a ceramicii din sol, 
ne permite o serie de măsuri de prim ajutor încă de la scoaterea lor în me
diul atmosferic. Aceste măsuri de prim ajutor po.t evita operaţii de restau
rare-conservare complexe, anevoioase sau chiar distrugerea. 

Cunoscînd cauzele deg·adării ceramicii, după o examinare atentă a 
fragmentelor, vom putea alege cele mai potrivite mijloace de conservare, 
tratamente simple şi complexe. Fluxul tehnologic pentru piesele arheologice 
începe odată cu scoaterea lor din mediul de zacere. Dacă fo,rmele de de
gradare ale ceramicii au fost lente în sol, după scooterea în atmosferă, 
procesele distructiv-e sînt violente, mai al,es în perioada de început. 

Măsurile de atenuare a şocului atmosferic la ceramică sînt: 

Evitarea expunerii directe la radiaţiile solo re; 
- Evitarea pierderii totale a umidităţii; 
- Legarea cu sfori a obiectelor int11egi, dar fisurate; 
- Observarea ·atentă a pieselor pentru măsuri diferenţiate de a mbo loj; 

Etanşa rea in pungi de plastic, in hîrti·e umeiită; 
- Evitarea şocuril·or mecanice, a tensionării prin d-epozitarea pe ver

ticală. 

Muzeografii de specialitate sou arheologii trebuie să respecte unele 
restricţii, in timpul şi după scoaterea ceramicii din sol: 

- Pentru evitarea amestecării pieselor sau fragmentelor . se pot folosi 
plase din plastic; 

- Să se efectueze spălări preventive de desalinizare unde să se evite 
contactele mecanice 1ntre ptese. 

Boia de desalinizare nu trebuie confundată cu baia de spălare · şi cu
răţire, ea diluează şi scoate din structură substonţele acide sau sărurile 
aftate in stare lichidă. După scoaterea din ba·ie a ceromicii, se aşează lo 
umbră intr-un singur strat pe un plan inclinat. După uscare, fragmentele se 
împachetează separat in hirtie, cu bilet de marcare. Pachetele se asează în 
lăzi de lemn pe cel mult 3 straturi, despărţite între ele prin carton ~ndulat. 
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Materialul astfel ambalat este tronsporwt la sediul muzeului, la labo
ratorul de restaurare-conservore. · 

Materialul ceramic rezultat în urmo săpăturilor qrheologice din 1984, 
a cuprins un mare număr de fragmente şi piese întregi. 

După spălarea şi curăţirea lor mecanică în opă cu ajutorul periilor, 
ceramica o fost aşezată pe un singur strat şi uscată lo temperatura comerei 
şi în etuvă. 

S-a trecut apoi la conservarea în laboJator a materialului ceramic; de
chimizat şi curăţit, prin diverse metode, realizată în mod curent cu ajutorul 
impregnării. lmpregnarea ceramicii are o ~mportanţă hotărîtoare pentru 
păstrarea, conservarea şi sănătatea patrimoniului ceramic, deoarece: 

mălieşte rezistenţa postei, atenuează caracterul higroscopic, reali
zează o protecţie împotriva prafului şi a efectelor mecanice, reali
zează o fixare mai bună a straturi lor de lo suprafaţă şi a elemen
telor de decor; 

ln condiţiile laboratorului nostru operaţia de impregnare s-a realizat 
cu nitrolac incolor (10 %), prin imersarea in baie .. a fragmentelor mai mici 
sau prin pensularea fragmentelor mori şi a pieselor întregi. 

S-a trecut apoi fa sortarea şi identificarea fragmentelor aceluiaşi obiect 
şi stabilirea succesiunii lipirii lor. 

Materialul ceramic din pastă arsă a fost de calităţi di~erite, {datorită 
calităţii postei şi a temperaturilor de ardere), incepind cu cerami:că foarte 
poroasă, insuficient arsă, ceramică din pastă fină arsă la temperatură mai 
înaltă şi fragmente deformate din cauza unor arderi suplimentare. 

Au fost identificate o varietate mare de fragmente şi vas,e dintre care : 
vase şi fragmente din cultura Criş (fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6); cultura eera micii 
linia re (fig. 12); din epoca bronzului (fig. 1, 3, 6, 11. 19, 18); prima vîrstă a 
fierului HaHstatt (fragmente); La Tene-ul dacic (fig. 17, 20, 21, 22, 23, 25) şi 
feudalismul timpuriu, sec. XIII-XIV (fig. 26). 

La vasele mici, succesiunea asamblării şi lipirii fragmentelor s-a in
ceput de la bază, iar la vasele mari s-a făcut asamblarea simultană a citorva 
părţi cu marcări pe verso. Părţile asamblate s-au aşezat in lădiţa cu nisip 
într-un echilibru perfect. 

Lipirea fragmentelor s-a făcut cu acetat de polivinil, adeziv compatibil, 
reversibil, cu stabilitate în timp şi in medii cu microclimat instabil. Pentru 
ceramică s-au adoptat acele tipuri de acetat de polivinil, care după poli
merizare rămîn transparente, maleabile cu UPI factor mic de elasticitate. Lo 
o temperatură de 40-45 °C pot permite corectarea unor mici defecţiuni de 
asamblare. 

S-a trecut la intregirea formei numai o pi&seJor la core s~o putut 
reconstitui un profil complet. 
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· · Completarea părţilor lipsă la · ceramică s-a efectuat cu ipsos de con
s trucţie de granulaţie mare şi cu timp de priză mic, cu adaos de oxizî colo
roţi . Metodo de lucru, s-o ales _in funcţie de. fiecare caz. 

Completarea pr•n copiere s-a aplicat pentru piesele cu corespondenţe 
simetrice (figurile 20, 14, 5, 8, 9). Pentru formele fără unghiuri s-au folosit 
amprentele dure din ipsos (fg. 8, . 9, 14, 11, 19, 16). Jn majoritatea cazurilor 
s-a folosit metoda amprentei semielastioe din plastelină (fig. 18, 21, 23, 
26, 25). 

Atit piesele întregi cît şi cele completate cu plombe de ipsos au fost 
corservate prin pensulare cu nitrolac 10 %. 

Metodele de lucru descrise mai sus, în conservarea-restaurarea a<::es
tor piese sint reversibile, atît părţile completate cît şi adezivul putîndu-se 
îndepărta cu uşurinţă în caz de rerestaurare.. · 

La materialul prelucrat rezultat in urma săpăturilor arheologice de la 
Turia s-au adăugat citeva pi·ese rezultate din descoperiri întîmplătoare de 
la Usnău (fig. 22, 23) şi Sfintu Gheorghe (fig. 24). 

S-au putut restaura şi reda circuitului de valorificare a patrimooiului 
cultural-naţional un număr de 30 de piese, la core se adaugă un număr 
însemnat de fragmente asamblate. Aceste piese au făcut obiectul expoziţiei 
temporare cu titlul .,Civilizaţie multimile-nară" organizată la sediul Muzeului 
Judeţean Covosna din Sfîntu Gheorghe, în luna marti.e 1985. Piesele care 
au făcut obiectul acestei expoziţii urmează ca o parte din ele să fie expuse 
cronologic in expoziţia de bază, iar cealaltă parte păstrate în depozitul sec
ţiei de arheologie. 

\.. 

.• 



5 

LISTA OBIECTElOR CER~MICE RESTAURATE 

Fig. 1. Oală din cultura Criş, decorată pfin împunsătur.i cu unghia, dim. 32/19 cm. 

Fig. 2. Ceaşcă din cultura Criş, decorată prin impun1sături cu U!ng:hia: dim. 6/8 cm. 

Fig. 3. Talpă ci.li .ndrică din cu;ltura Criş, decorată cu linii incizate, dim. 13/10 c·m. 

Fig. 4. Vas fructieră cu talpă cilindrică din cultura Criş, dim. 13/15 cm. 

Fig. 5. Farfurie din cultura Criş. dim. 10/19 'cm. 

Fig. 6. Vas din epoca bronzului, decorat cu 3 butoni laterali şi corp bombat, dim. 8/5 cm. 

Fig. 7. Vas din cultura Criş, dim. 16/13 cm. 

Fig. 8. Vas borcan din cultura Criş, dim. 9/7 cm. 

Fig. 9. Vas borcan din cultura Criş, dim. 7/10 cm. 

Fig. 10. Vas borcan din cultura Criş, dim. 8/8 cm. 

Fig. 11. Vas borcan din epoca bromului, dim. 9/7 cm. 

Fig. 12. Măsuţă cu 4 picioare din cultu.ra Criş, dim. 8/15 cm. 

Fig. 13. Vas borcan decorat cu împunsături de deget din epoca bronzului, dim. 10/10 cm. 

Fig. 14. Farfurie cu buza dreaptă din epoca bronzului, dim. 6/15 cm. 

Fig. 15. Vas borcan din epoca bronzului, dim. 14/9 cm. 

Fig. 16. Farfurie mică di·n epoca bronzului, dim. 5/11 cm. 

Fig. 17. Vas decorat cu brîu, butoni si benzi de lin ii incizate din la Tene-ul dacic, sec. 
IV-III î.e.n., dim. 30/17 cm. · 

Fig. 18. Ceaşcă din epoco bronzului, dim. 7/9 cm. 

Fig. 19. Vas borcan din epoca bronzului, dim. 7/4 cm. 

Fig. 20. Va.s mare decorat cu butoni şi bandă arcu'iită în relief din sec. IV-III i.e.n., la 
Tene-ul dacic, dim. 41/28 cm. 

Fig. 21. Căţui dacic (descoperire întîmplătoare), dim. 9/19 cm. 

Fig. 22. Farfurie cu buza dreaptă. la Tene-ul dacic (descoperire întîmplătoare 
dim. 19/29 cm. 

Fig. 23. Oală c:u butoni laterali şi cu bandă oblică în relief, dim. 21/22 cm. 

Fig. 24. Vas cu corp bombat, cultura Coţofeni, dim. 28/13 cm. 

lisnău) 

Fig. 25. Vas borcan cu buza rasfrîntă î.nafară, decarat cu bandă in relief cu impunsături 
de deget, la Time-u! dacic, dim. 14/10 cm. 

Fig. 26. Vas borcan cu buza răsfrîntă din feudalismlJI tirupuriu, sec. XIII-XIV, dim. 16/12 cm. 
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ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTUNŢIFICĂ $1 CULTURAL
EDUCATIVA A MUZEULUI DIN SF1NTU GHEORGHE 

IN PERIOADA INTERBELICA 

373 

KOZAK ALBERT, 

CSEREV ZOLTAN 

în anii construcţiei socialiste, cu deosebire în perioada de după Con
gresul al IX-lea al P.C.R., istoriografia românească a cunoscut o dezvoltare 
fără precedent. Fructificînd deschiderile înnoitoare produse de acest istoric 
congres, cercetătorii au abordat, în lumina materialismului dialectic şi isto
ric, în spiritul adevărului, o seamă de probleme majore ale istoriei patriei, 
care îşi găsesc reflectar·ea în muzeele de istorie ale patriei, inclusiv în cel 
de la Sfîntu Gheorghe. 

Muzeul din Sfîntu Gheorghe, constitu it la 15 septembrie 1879 1 cu un 
fond de 8.779 obiecte 2 a fost înfiinţat cu scopul de cercetare, colecţiona re, 
păstrare şi valorificare a bunurilor materiale şi spirituale al·e comunităţii 
umane din zonă. Muzeul, la început este o instituţie cu profil mixt, cuprin
zînd colecţii din domeniul istoriei, arhe•ologiei, geografiei, etnografiei, avînd 
în acelaşi timp o bibliotecă şi arhivă. Tncă de la înfiinţarea sa, instituţia se 
confruntă cu unele probleme privind organizarea expoziţiilor, dar în primul 
rind, cu obţinerea unei clădiri adecvate, pentru desfăşurarea unei activităţi 
muzeale susţinute. 

Primele cinci decenii se caracterizează prin creşterea vertiginoasă a 
colecţiilor, organizarea cercetării ştiinţifice şi construirea clădirii actuale, 
care va servi ca lăcaş pentru activitatea viitoare. Se remarcă în această 
perioadă publicarea unor rapoarte de lucrări ştiinţifice in Bul,etinul Muzeu
lui Naţional Secuiesc,3 iar din anul 1907, incepereG săpăturilor arheologice 
la Ariuşd. 

Bazele imbogăţirii sistemati-ce ale patrimoniului au fost puse de către 
Dr. L6szl6 Ferenc, care fiind custode al muzeului, în perioada anilor 1901-
1925, conducea trei secţii. Potrivit pregătirii sale profesionale s-a preocupat 
in special de ştiinţele naturii, iar ca urmare a succes.elor ştiinţifice obţinute 
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cu ocazia săpăturil.or de la Ariuşd, era legat mai al·es de secţia de arheo
logie. 

L6szl6 Ferenc s-a născut la 28 iulie 1873, efectuîndu-şi studiile la 
Sfîntu Gheorghe şi Cluj . Absolvind faculta·tea şi dîndu-şi doctoratul, în 1896, 
e l este numit asistent la Catedra de Botanică a Universităţii din Cluj. post 
ce i s-a incredintat încă în ultimul an de studentie. La invitatia directiunii 
Colegiului Mik6 'din Sfîntu Gheorghe, renunţă ·,,a promiţăt~area ca'rieră 
universitară şi din toamna anului 1897, devine profesor la şooala sa de odi
nioară, unde va funcţiona pînă la moarte. Ales custode al Muzeului Naţional 
Secuiesc în 1901, timp de un sfert de veac el va servi cu credinţă această 
instituţie, atît ca naturalist şi etnograf, cît mai ales ca arheolog. A avut un 
ro l hotărîtor în realizarea clădirii actuale a muzeului. În acelaşi timp, pe 
tărîmul vieţii publice, L6szl6 va fi un militant neobosit pentru propăşi rea eco
nomică ş i culturală a locuitorilor pămîntului natal. După 1918, el participă 
împreună cu muzeul la circuitul vieţii culturale şi ştiinţifice a României post
belice, întreţinînd bune relaţii cu savanţi de renume mondial, ca Vasile 
Pârvan, Ion Andrieşescu şi colaborînd la publicaţiile "Convorbiri literare" 
ş i "Dacia". Moare la 16 septembrie 1925, la Cluj. unde sosise în vederea 
unui examen. " L6szl6 a fost un cercetător de prim ordin - scria Vasile Pâr
van ca re !-a sprijinit în munca sa - a căru i metodă a fost mereu la l nălţimea 
admira bilu lu i său zel. Moartea sa este o mare pierdere pentru arheologic 
prei storică a Daciei .4 

Ca arheolog, L6szl6 a reuşit să cerceteze hotarul a 47 de sa te din 
Valea O ltului superior, identificînd nenumăra te monumente arheologice, 
datînd d in neolitic şi pînă în epoca medievală . Fără îndoia lă ce le mai în 
semnate sînt săpătu rile sale metodice de l.a Ariuşd (judeţul Covasna), în
cepute în 1907. Prin aceste săpături, L6szl6 a deschis o no·uă etapă în cer
cetarea splendidei culturi neolitice cu ceramică pictată Ariuşd-Cucuteni-Tri
pol ie. Depăşind concepţia multor contemporani, L6szl6 a conside.rat că 
principala menire a cercetărilor arheologice este reconstituirea modului de 
viaţă a creatorilor civilizaţiilor străvechi, formîndu-şi, în acest scop, şi o me
todă îna i ntată de ce·rcetare. Combinînd metoda stratigrafică cu dezvelirea 
unor suprafeţe mai mari, cercetînd şi înregistrînd chiar şi cele mai modeste 
urme arheologice, el a precizat nu numai nivelurile de locuire succesive 
ale aşezării, dar a reuşit să descopere în întregime primele locuinţe neoli
t ice din ţara noastră cu anexele lor (vetre, cuptoare, gropi de proviz;ii etc.), 
să stabilească sistemul de fortificaţii al aş-ezării, scoţînd la iveală, în ace
laşi timp, şi un bogat şi variat material arheologk (unelte de piatră şi d~ 
aramă, vase şi statuete de lut, obiecte de podoabă). Graţie acestor cerce
tări , publkate în mod exemplar, L6szl6 a devenit un arheolog de renume 
european, iar Muzeul din Sfîntu Gh~orghe a ajuns în pos§sia uneia din cele 
ma i bogate colecţii neolitice continentale ale vremii. 

Ca naturalist, este pasionat de botanică, aduce noi contribuţii la his
to logic sălciilor. Ca profesor la Sfîntu Gheorghe, el va acorda o deosebită 
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atenţie organizării ştiinţifice a procesufui instructiv şi îmbogăţirii - cu aju
torul elevilor - a colecţiilor cabinetului de ştiinţe naturale. Devenind custode 
a l muzeului, L6szl6 va pune bazele unei · colecţii moderne de ştiinţe naturale. 
În anul 1898, el organizează staţiunea meteorologică -de IG Sfîntu Gheorghe, 
pe care o va conduce pînă la sfîrşitul vieţii sale. Observaţiile şi buletinele 
sale meteorol·ogice îşi păstrează pînă astăzi valoarea lor documentară . Sînt 
interesante, de asemenea, şi prognozele populare meteorologice, adunate 
ş i publicate de e1.5 

Prin activitatea s·a desfăşurată ca muzeolog - etnograf, mai ales în 
perioada antebelică, L6szl6 s-a străduit, înainte de toate, să umple golurile 
co l ecţiei etnografice, moştenite de la precursorii săi. În acest scop, el a 
cercetat 68 de sate ale fostului comitat Trei Scaune, a acordat o deosebită 
atenţie cunoaşterii zonei Odorheiului Secuiesc şi deplasîndu-se în cîteva co
mune din Ciuc şi din regiunea Gheorghenilor, s-a interesat deopotrivă de 
toate aspectele culturii populare, fapt ce a dus la îmbogăţirea tematică 
a colecţiilor, în acelaşi timp, împiedicînd piei11ea, dispariţia unor valori 
deosebite. Ex.ecutînd fotografii şi desene, inregistr.înd informaţii orale, el a 

, pus bazele unei documentări etnografice. A introdus mai multe inovpţii în 
munca de evidenţă (inventare speciale, cataloage şi fişe), descrierea obiec
telor fiind însă, adesea, prea sumară. Depozitarea şi expunerea materia
lului I-au pus în faţa unor probleme grele : înainte de ridicprea clădirii ac
tuale a muzeului, întîmpină greutăţi provocate de lipsa de spaţiu, iar după 
aceea, în condiţiile grele cauzate de război, a avut de suferit în urma lipsei 
unui mobili·er modern. Cu toate acestea, L6szl6 a activat şi. ca etnograf la 
nivelul cerinţelor muzeologi-ei epocii. El a făcut tot ce se putea pentru popu
larizarea colecţiei, şi pentru G deveni o sursă de documentare pentru cerce
tători.6 

Profesor cu vederi progresiste Ş·i democratice, L6szl6 a predat biologia 
ş i geografia de pe poziţii strict ştiinţifice . La predarea noilor cunoştinţe, e l 
a pornit, de la examinarea concretă a faptelor şi fenomenelor, folosind o 
gamă variată de materiale şi organizînd nenumărate excursii de studii. A 
acordat cea mai mare atenţie dezvoltări·i gîndirii şi a·ctivităţii independente 
a elevilor. In procesul fixării cunoştinţetor el a atras mereu atenţia asupra 
importanţei fenomenelor studiate. El s-a distins şi în domeniul muncii edu
cative, dezvoltind la elevi dragostea de patrie, preţuirea faţă de muncă, 
cinstea şi modestia? 

Custode al muzeului, L6szl6 Ferenc, mobilizează toate forţele pentru 
îmbogăţirea colecţiilor. Meritul său constă şi în faptul că ·a inceput oolec
ţionarea diferitelor obiecte manifestînd un interes deosebit faţă de portu l 
popular, obiceiuri şi folclor. O inovaţie a lui L6szl6 Ferenc în domeniul evi
denţei constă in introducerea unor registre de inventar pe categorii de obiec
te, precum şi alcătuirea unui fişi·er cu referiri geografice. Fără o consecven
ţă pronunţată, a reuşit să . înregistreze date foarte bogate despre obiectele 
colectate. Notează de exemplu: numele donatorului - vînzătorului, sau a 
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aceluia core a colectat piesa respectivă; denumirea populară a obiectului, 
sou, in cazul în care acesta nu era pe înţelesul tuturor, a trecut şi denumirea 
sa cunoscută, materialul din care era confecţionat, a semnalat eventualele 
ornamentaţii şi tehnica acestora; date·le şi semnele particulare, dacă existau; 
in cazul un·or obiecte a descris şi modul lor de utilizare; cu citeva excepţii, 
i ndică şi locul unde s-a găsit obiectul, dar din păcate, nu acordă atenţia 
cuvenită condiţiil<or in oore ·acesta a fost confecţionat.8 

Desenele, fotografiile şi obiectele sînt trecute în acelaşi registru de 
inventar, numerotate continuu, devenind greoaie la o privire de ansamblu 
asupra tipurilor de documente, in special din punct de vedere cantitativ. 
In munca de alcătuire a fişierului a iniţiat şi pe elevii săi. Avea intenţia să 
realizeze un fişier complet, dar războiul 1-a impiedicat în atingerea acestui 
plan. 

ln primul deceniu al secolului, datorită condiţiilor vit~ege ale vremii, 
nu se putea angaja decît la colectarea, inregistrarea-inventarierea şi păstra
rea intactă a obiectel·or. In acele vremuri însă, aceasta nu era o sarcină 
uşoară. "Aşezarea specială a obiectelor, în general o aşezare oarecare a 
lor, este, de multe ori imposibilă in condiţiile spaţiului existent ... ne-am 
străduit - în limitele posibilităţil·or asigurate de spaţiul ce ne stă la dispo
ziţie - să facem o aşezare metodică organizată a obiectelor, dor de multe 
ori, aceasta nu ne-a reuşit".9 - raporta în 1901. 

Izbucnirea primului război mondial va opri pentru o perioadă activita
tea instituţiei. In 1916, ca urmare a conflictelor militare provocate de război, 
clădirea impunătoare va fi transformată în spital militar şi numai in 1920 i 
se va reda destinaţia iniţială. Conducerea va trece imediat la degajarea 
terenului, curăţirea ruinelor, reparariea stricăciunilor şi punerea la dispo
ziţia publicului pentru vizionare a unei părţi a col·ecţiei . 

Custozii muzeului au căutat să pregătească prezentarea exponatelor 
pe baza celor mai înaintate principii de etalare muzeală, asemănător vesti
tutui British Museum. fn subsolul clădirii principale a fost amenajat un ate
lier de timplărie, unde s-au confecţionat vitrinele şi dulapurile destinate 
expoziţiilor şi depozitării materalului. Vechiul mobilier a fost reînnoit şi s-a 
trecut la reorganizarea activităţii de îmbogăţire a colecţiilor, prezentarea 
a cestora prin diferite expoziţii, precum şi la o susţinută muncă ştiinţifică, ce 
se va materializa sub multiple ~orme în perioada interbelică . 

Custozii muzeului, L6sz6 Ferenc şi Csutak Vilmos, se adresează Inspec
toratului General al Muzeelor, pentru un ajutor din partea statului, anga
jîndu-se să se îngrijească in viitor într-o măsură mai mare, de cercetări le 
etnografice în rindurile populaţiei nesecuieşti, cu scopul de a expune cît 
mai curind materialul şi de a stabili, în mod ştiinţific, interferenţele etnoqra
fice. Problema este sprijinită de către Al. T zigara-Samurcaş, directorul M u
zeului de Antichităţi din Bucureşti, care a asigurat fondurile financiare pen
tru introducerea, cît mai larg posibil o elementului românesc in sporirea co
lecţiilor şi pentru executarea unor texte şi în limba română. De asemenea, 
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se acordă atenţie deosebită îmbogăţirii fondului bibliotecii cu cărţi de spe
cialitate redactate în limba română. 

ln 1922, Csutak Vilmos, îşi exprimă satisfacţia privind ,.lucrările de 
amenajare, care în mare parte au fost terminate." 10 

ln 1923, a insistenţele ~lui Al. T zigara-Samurcaş, sînt alocate zece mi i 
lei pentru definitivarea lucrărilor, precum şi pentru introducerea elementu
lui românesc, cit mai larg posibil şi în sporirea col·ecţiilor. 1 1 In primăva ra 
anului 1923, după soluţionarea problemei bibliotecii, s-au terminat şi lucră
rile de amenajare ale expoziţiilor de arheologi·e şi de artă plastică. Nu s-a 
reuşit acelaşi lucru în cadrul secţiilor de etnografie şi ştiinţele naturii. În 
curtea interioară au fost expuse pietre şi stîlpi funerari, precum şi alte ma
teriale cu inscripţii din peri~oada romană. 

Un eveniment de seamă 1-a constituit momentul în care a fost readus 
la Sfîntu Gheorghe materialul transportat în timpul războiului în Ungaria, 
eveniment în care un rol însemnat a jucat din nou sprijinul deosebit acordat 
de Alexandru Tzigara-Samurcaş. Astfel au fost redate Muzeului din Sfîntu 
Gheorghe toate cele 16 lăzi, care conţineau obiecte de valoare muzeală, ele 
fiind verificate şi inventariate de către o comisie special formată în acest 
scop. 

în condiţiile noi se punea problema obţinerii statutului juridic al insti
tuţiei, rolul principal în această privinţă avîndu-1 Csutak Vilmos. Astfel, în 
1924, la judecătoria locală a fost înregistrată per~onalitatea juridică a mu
zeului, iar peste trei ani, în 1927, ea a fost ratificată şi de către Ministerul 
Culturii şi Artelor. 

Muzeul era condus de către un Comitet Directorial •Compus din 25 de 
persoane, în care intrau şi reprezentanţi din judeţele Ciuc şi Odorhei. Statul 
exercita controlul asupra instituţiei, îngrijindu-se de respectarea legalităţii, 
dîndu-i însă şi o autonomie destul de largă, sarcinile specifice reven ind 
custozilor, îngrijitorilor şi Comitetului Directorial. 

Posibilităţile financiare erau destul de modeste, custozii efectuînd sar
cinile pe bază obştească, necesităţile financiare de întreţinere fiind aco
perite anual de circa 24-25.000 lei, din care erau plătite impozitele, între
ţinerea clădirilor, conservarea obiectelor şi altele. Problemele administrativ
gospodăreşti erau rezolvate de către un comitet administrativ, compus din 
14 persoane şi o comisie de revizie, compusă din 3 persoane. In muzeu îşi 
desfăşura activitatea în 1927 un director (Csutak Vilmos). 4 custozi (profesori 
la colegiul Mik6), 3 artişti desenatori, 1 preparator-conservator şi un portar, 
care a primit şi locuinţă în incinta clădirii. 

Din Comitetul Directorial făceau parte personalităţi proeminente ale 
vremii, printre care şi publicistul şi scriitorul Benedek Elek, care într-o scri
soare adresată conducerii muzeului arăta: ,.Consider că muzeul şi activitatea 
sa are o foarte mare importanţă şi mă simt onorat să iau parte la munca 
desfăşurată." 12 
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După rezolvarea problemelor administrative, principala sarcină era re
în ceperea activităţii de cercetare, reintroduceroo i nstituţiei în circuitul vieţi i 
şti i nţifice a ţării şi stabilirea unor contacte de colaborare cu diferite perso
na l ităţi ştiinţifice ale vremii. Oamenii de ştiinţă s-au arătat interesaţi faţă 
de activitatea instituţiei. Astfel, în raportu l prezentat la şedinţa Academiei 
Române de Ştiinţe, la 16 februarie 1923, Grigore Antipa vorbea despre im
presi ile deosebit de favorabile create cu ocazia vizitei la Sfîntu Gheorghe, 
în august 1920. Subliniază că aici a găsit un material bogat în domeniul 
etnografiei secuieşti, care flemonstrooză asemănarea şi .comunitatea cu viaţa 
românilor din Ardeal. Toate acestea au trezit în el un mare respect fată de 
munca ' oamenilor de ştiinţă de aici, izolaţi de centrele ştiinţifice. · 

Fa ima muzeului depăşeşte graniţele ţării. La vestea rezultatelor remar
ca bile obţinute cu ocazia săpăturilor de 1-a Ariuşd , începute de L6szl6 Fe
renc, foarte mulţi savanţi vin să vizi teze colecţiile, să asiste la săpături, ofe
rindu-se să publice diferite materiale în revistele de ·specialitate din Ger
mania, Anglia, Cehia, Poloni·a etc. In perioada interbelică sosec în aseme
nea vizite din Germania, Walter Brehmer, Hubert Smith şi Gustav Kossina, 
din Cehia Jaroslav Poliardi. 13 În 1924 Hans Reinert, de ·la institutul de Arheo
log ie ·al Universităţii din Thi.ibingen se oferă să publice în Germania rezul
tatele săpăturilor de la Ariuşd.14 

Renumitul arheolog englez Gordon Childe, manifestă un interes deo
sebit faţă de săpăturile de la Ariuşd, oferind ch iar prin intermediul Muzeulu i 
de Arheologie şi Etnografie al Universităţi i din Cambridge, 60 de lire ster
line pentru continuarea săpăturilor, în schimbul predării unei părţ i a ma
teria lului descoperit. 15 De altfel, în 1926, după moartea lui L6szl6, Gordon 
Chi lde, însoţit de arheologul Forde Darryl vizitează personal rezervaţia ar
heologică de la Ariuşd , studiind materialu l descoperit şi adunat la Muzeul 
din Sfîntu Gheorghe.16 

Interesul manifestat faţă de colecţiile muzeului va creşte şi în anii ur
mători. In 1926, Vitold Stefansky de la Universitatea din Varşovia , în 1933, 
arheologul Dr. Werner Buttler de la Koln, în 1934, arheologul englez Clarke, 
iar în 1935, Dr. Friederich Hollsta din Munchen studiază colecţiile muze-ului. 17 

Interesul special i ştilor este trezit şi de colecţiile altor secţii. Etnograful 
Viski K6roly studiază colecţiile de etnografie, efectuînd, în 1930, vizite la 
llieni, Dobolii de Jos, Sîncrai, Zălon şi Calnic. În 1942, dr. Lu·iza Netolitzka, 
custodele Muzeului Etnografic din Transilvania, acordă ajutor în amenajarea 
colecţiilor etnografice. Peste un an, în 1933, dr. Walter Hirschberg, cola
boratorul Muzeului Etnografic din Viena, se deplasează la Sfîntu Gheorghe, 
pentru a studia materialele locale. 

Dr. Balogh Jol6n, istoric de artă, efectuează o călătorie de studiu în 
zonă, apreciind în mod deosebit cele mai reprezentative obiective de arhi
tectură de la Sfintu Gheorghe, Sînzieni, Ghelinţa, Zăbala, Covasna, Tăli
şoara, Vîrghiş, Racoşul de Jos, Valea Crişu'lui, Calnic, Ozun, Cemat şi 
Turia.18 · -
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La baza rezultatel.or remarcabile obţinute in domeniul arheologiei, et
nografiei; ştiinţel,or naturii şi artelor plastice a stat însă în primul rînd le
găturile statornicite cu instituţiile similare şi personalităţile ştiinţifice din 
ţară. Astfel în 1923, Coriolan Petran solicită fotografii şi din partea Muzeu
lui din Sfîntu Gheorghe, în vederea întocmirii unei lucrări de prezentare a 
muzeelor: 19 

L6szl6 Ferenc, încă în perioada dinaintea primului război mondial, 
manifestă interes fată de lucrările stiintifice ale savantilor români. Astfel 
procură lucrările lui 'o. Comşa: Din. ornamentica româ~ă, Sibiu, 1904 şi ~ 
lui Ion Andrieşescu: Contribuţii la Dacia înainte de romani, laşi, 1912.20 

În anii postbelici se adînceşte legătura lui L6szl6 cu personalităţile 
vieţii ştiinţifice româneşti. În urma vizitelor efectuate de Vasile Pârvan, direc
torul Muzeului Naţional de Antichităţi şi profesorul universitar D.N. Teodore, 
la Muzeul din Sfîntu Gheorghe,21 se leagă o prietenie trainică şi de lungă 
durată între ei. Cînd i se oferă lui L6szl6 spre publicare coloanele din "Con
vorbiri Literare" şi "Dacia", el intră în rîndul colaboratorilor, lărgind şi in
tegrind cercetările ştiinţifice locale cu cele desfăşurate pe plan naţional. 
" ... Conducătorii muzeului au ştiut de la început să se adapteze vremurilor 
noi. Sfaturile ce li s-au dat cu prilejul inspecţiilor au fost totdeauna urmate, 
iar subvenţiile acordate - minime adevărat, din cauza numeroaselor insti
tuţii similare ce trebuiau deopotrivă ajutate _, au fost bine întrebuinţate, 
punîndu-se colecţiile cît mai larg în serviciul vizitatorilor prin etichete tri
lingue",22 sublinia Alexandru T zigara-Samurcaş în 1929. 

Vasile Pârvan, organizatorul şi conducătorul cercetărilor arheologice 
din România anilor postbelici , a căutat să stabilească legături de colabo
rare cu ceroetătorii din întreaga ţară. Apropierea lui L6szl6 Ferenc de viaţa 
ştiinţifică românească a fost înlesnită de faptul că, în persoana lui Vasile 
Pârvan, a cunoscut un om adevărat, o personalitate ştiinţifică eminentă , 
care, fără nici o prejudecată a sprijinit activitatea ştiinţifică a lui L6szl6. 
lntr-o scrisoare, din 1925, Vasile Pârvan scria: ..fntre timp l-am cunoscut pe 
- pe atunci răposatul - L6szl6 Ferenc şi i-am oferit sprijinul şi prietenia 
mea. L6szl6 a rămas fidel minoritătii sale nationale, dar a devenit colabo-
ratorul nostru eminent şi devotat."23' ' 

La fel, Alexandru Tzigara-Samurcaş, cu ocazia vizitei sale din 1936, 
efectuată în oraşul Sfîntu Gheorghe, într-o şedinţă festivă organizată la 
muzeu, se adresează numerosului auditoriu cu următoarele cuvinte: "Nu 
sint străin în acest oroş. Mă leagă vechi şi p'lăcute amintiri de acest loc, în 
1916, din ordinul Majestăţii Sale Regale Ferdinand, eu am fost primul care 
m-am îngrijit de colecţiile Muzeului Naţional Secuiesc, atenţie deosebită 
îi acord şi în prezent. Cînd conducerea muzeului mi-a pus la dispoziţie, 
pentru păstrare la instituţia pe care o conduc, o parte din vestitele materiale 
descoperite cu ocazia săpăturilor de la Ariuşd, · mi-am manifestat profunda 
mea recunoştinţă şi prietenie faţă de această instituţie, sentimente care vor 
fi in permanenţă cele mai sincere."24 Cu această ocazie atrage atenţia 
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învăţătorilor de la ţară, ca la sate să facă colecţii şi să înfiinţeze muzee, în
trucît "nu locul defineşte valoarea unui muzeu, deoarece nici Muzeul Na
ţional Secuiesc nu se află în capitală sau în vreun oraş mai mare, totuşi, 
dintre muzeel·e provinciale ale României, este indiscutabil cel mai valoros 
şi prezintă cele mai multe surprize."25 

Incepind cu anul 1930, Ion N·estor, asistent la Muzeul Naţional din 
Bucureşti, se interesează îndeaproape de vestigiile arheologice aparţinînd 
epocii bronzului şi a fierului, e·l devenind apoi un colaborator permanent al 
instituţiei, timp de aproape patru decenii. 

Cercetătorii locali manifestă la rîndul lor interes deosebit fată de să
păturile efectuate la Cucuteni. ln 1935, •O delegaţie a Comitetului Directorial 
formată din trei persoane face o călătorie de studiu la locul săpăturilor şi 
primeşte un bogat material ce va servi ca bază de confruntare cu cel des
coperit la Ariuşd.26 

În perioada interbelică muzeul este vizitat şi de către numeroase per
sonalităţi politice proeminente ale vremii: Chirculescu - ministrul muncii 
publice, Lepădatu - ministrul culturii, D. Gusti - ministrul cultelor şi învă"' 
ţămîntului, Angelescu - ministrul învăţămîntului, publicistul Costa Foru, 
poetul Radu Cosmin şi mulţi alţii.27 Ministrul Angelescu a rămas profund 
impresionat de modul de amenajare a bibliotecii şi propune acest sistem de 
rezolvare şi pentru Universitatea din laşi. 

Se stabilesc legături şi contacte fructuoase, se fac schimburi de in
formaţii cu alte instituţii similare din Bucureşti, laşi, Cluj, Braşov, Sibiu, Cra
iova. Personalul Muzeului din Sibiu, în 1934, vizitează în corpore Muzeul din 
Sfîntu Gheorghe. Impresiile acestei vizite sînt exprimate printr-o scrisoare 
adresată directorului muzeului de către omologul său de la Sibiu: "Tmi ex
prim cele mai sincere mulţumiri pentru primirea călduroasă ce ne-aţi făcut-o 
în oraşul Dumneavoastră, vizită care a pus bazele colaborării fructoase din
tre Muzeul Naţional Secuiesc şi Muzeul Brukenthal din Sibiu. 

Intotdeauna vă stăm cu amabilitate la dispoziţia Dvs. şi sîntem gata 
să vă satisfacem orice dorinţă ce ne-o adresaţi."28 

Sint organizate numeroase acţiuni complexe de cercetare, la care par
ticipă arheologi, istorici, etnografi, lingvişti, folclorişti, geologi, naturalişti, 
astfel încît regiunile şi zonele cercetate să fie studiate cit mai profund şi 
multilateral. Astfel de cercetări sînt initiate de către directorul muzeului, in 
1928, în cîteva sate din judeţu·l Ciuc, ~PO'i în perioada 1931-1934 în alte 
zone. in 1936 se organizează o expediţie ştiinţifică în zona Caşinului, rezul
tatele acestor acţiuni contribuind la îmbogăţirea vertiginoasă a colecţiilor. 

Dintre participanţi se remarcă în domeniul geologiei, B6nyai Jcmos şi 
Balogh Ern6, arheologul Ferenczi Sandor, etnografii Ha6z Ferenc şi Levai 
Lajos. precum şi geograful Xantus Janos. Membrii expediţiei alături de con
fecţionarea materialului efectuează şi studierea sociologică a satelor vi
zitate. 
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In continuarea expediţiei or9anizate în zona Casinului, în 1937 se va 
desfăşura o altă expediţie ştiinţifică în vederea studierii complexe a struc
turii geologice, a florei şi faunei munţilor din ZJona Covasnei. Teritoriul cer
cetat a cuprins Zona Covasna - Oituz şi ·a urmărit marcarea pe hartă a 
izvoarelor mineral·e, a celor sărate şi sulfuroase, probleme de stratigrafie, 
extinderea zăcămintelor de petrol şi explicarea ştiinţifică a fenomenelor în
tîlnite în zonă. Centrul expediţiei s-a stabilit la Comandău şi Muşa, de unde 
porneau grupuri mici în deplasări de 3-4 zile, în vederea cuprinderii unei 
zone dinainte stabilite. În 1939, o altă expediţie ştiinţifică va fi or9anizată 
în Munţii Călimani, materialele adunate intrînd în patrimoniul muzeului_29 

Anul 1929 marchează un eveniment deosebit în viata si activitatea 
muzeului: sărbătorirea semicentenarului, trecerea în revist6 ~ rezultatelor 
obţinute în cei 50 de ani de la înfiinţare şi organizarea unor manifestări 
complexe cu ocest prilej . Festivităţile s-au desfăşurat în perioada 15-22 
septembrie 1929, constînd dintr-o adunare festivă ţinută în curtea muzeu
lui, un concert de muzică populară şi clasică, o expoziţie de ·artă plastică 
şi expoziţie de produse agricole şi meşteşugăreşti din zonă. De asemenea, 
s-a editat un volum omagia!. 

Expoziţia economică şi cursul de dezvoltare economică a satelor, or
ganizate sub egida Uniunii Economice din T r:ansilvania şi-au fixat ca scop 
dezvoltarea agriculturii şi a industriei în secuime şi răspîndirea cunoştinţe
lor economioe. Expoziţia cupr:indea domeniile : producţia agricolă, pomicul
tură, zootehnic, maşini şi unelte agricole, ~xpoziţia industrială, produse et
nografice şi a1le industri·ei casnice, zăcăminte naturale şi literatură de spe
cialitate pentru domeniile amintite. La expoziţie au participat peste 500 de 
gospodari din zonă. 

Paralel cu aceste expoziţii, au fost ţinute expuneri în cadrul cursului 
de dezvoltare economică a satelor, expuneri care printre altele au abordat 
teme ca: dezvoltarea generală a satelor, cooperativele de credit; pomicul
tura, îngrijirea anima·lelor domestice, cultivarea hameiului etc.30 

Cea mai importantă şi oea mai va+oroasă realizare a fost însă edi
tarea Volumului Omagial,31 cu aproape 800 de pagini, care a cuprins lu
crări din domeniul istoriei, geografie~i, ştiinţelor naturii, artei plastice, etno
grafiei, ingvisticii, istoriei artelor ş.a. Cel mai important oapitol este cel care 
cuprinde bibliografia, aproape completă, a lucrărilor scrise despre melea
gurile locuite de secui. Redactorul volumului - Csutak Vilmos - a solicitat 
lucrări şi de la savanţi ca Al. Tzigara-Samurcaş, Coriolan Petran, Ion An
drieşescu şi alţii. 

fn anul 1933, va avea loc o altă manifestare culturală de seamă in 
Sfintu Gheorghe: în luna august, dînd curs invitaţiei conducerii MuZ:eului 
din Sfintu Gheorghe, aici se vor desfăşura lucrările sesiunii Uniunii Muzeale 
din Transi~lvania,32 in core au fost cuprinşi cadre didactice, intelectuali şi 

· alte categorii sociale din oraş şi din localităţile înveCinate. Sesiunea s-a 
desfăşurat în două faze, prima prezentînd un ciclu de expuneri privind popu-



382 10 

larizareo cunoştinţelor cultural-ştiinţifice·. iar a două expuneri ştiinţifice din 
diferite domenii. Secţiile stabilite au fost împărţite pe următoarele domenii: 
istorie, lingvistică, filozofie, ştiinţele naturii, medicină, drept şi ştiinţe so
ciale. Printre invitaţi şi conferenţiari se află numeroşi reprezentanţi de sea
mă ai ştiinţei şi culturii din ţară, precum şi cei din oraşul Sfîntu Gheorghe. 
ManifestărHe vor prilejui organizarea unei noi expoziţii economice, care, 
la fel ca cea din 1929, va avea ca scop popularizarea în rîndul gospodarilor 
a metodelor şi procedeelor avansate din domeniul agriculturii şi industriei 
meşteşugăreşti.33 

AcNvitatea diversificată a muzeului s-a manifestat şi prin răspîndirea 
cunoştinţelor cultural-ştiinţifice în care s-au <antrenat cu entuziasm nu nu
mai cercetătorii instituţiei, ci şi foarte mulţi colaboratori externi, oameni 
de ştiinţă, cadre didactice şi al~i specialişti, care, organizînd manifestări 
complexe, cicluri de conferinţe şi expuneri, şezători literar-artistice, concerte 
de muzică olasică şi populară, căutau să ridice nivelul cultural al tuturor 
locuitorilor din zonă. Activităţile de răspîndire ale cunoştinţelor cultural
ştiinţifice s-au desfăşurat pe următoarele domenii: istorie generală, lite·ra
tură şi istoria literaturii, etnografie şi folclor, arhitectură, arte plastice şi 
muzică. Dintre acestea se remarcau serile muzeale, care atrăgeau un foarte 
numeros auditoriu la comemorar·ea unor personalităţi ştiinţifice, aniversări 
istorice, evenimente deosebite. Se urmărea cu consecvenţă formarea unei 
concepţii ştiinţifice despre lume şi viaţă, mai ales cu ocazia manifestări·lor 
organizate in domeniul ştiinţelor naturii, geografiei şi geologiei. 

Erau invitaţi la serile muzicale compozitori consacraţi, printre care 
Bal't6k Bela, Kodâly Zo.ltân şi alţii. "S-a cre:at o atmosferă sărbătorească, 
în sala festivă a Muzeului Naţi·onal Secuiesc, cînd vestitul compo·zitor s-a 
aşezat la pian pentru a prezenta creaţii muzicale clasice şi evoluţia muzicii 
contemporane."34 - scria ziarul local despre concertul prezentat de Bart6k 
Bela, la 2 martie 1927, la Muzeul din Sf.întu Gheorghe. 

Asociaţi.a ,,Astra" joacă un rol foarte important în această perioadă 
în culturalizarea maselor populare. După primul război mondial, după cum 
s-a arătat mai sus, s-au făcut încercări de a complecta colecţiile cu ma
teriole din zonele locuite de populaţia românească , dar limitele care s-au 
manifestat încă de •la început in activitatea muzeolă, au persistat încă vre
me îndelungată. ,,Astra" şi conducătorii Asociaţi.ei au incercat să supli
nească acest gol şi să organizeze o activitate ştiinţifică, culturală in care 
să fie cuprinşi toţi locuitorii judeţului. In acest sc·op este trimis in fiecare 
localitate Regulamentul pentru despărţămintele şi cercuri·le culturale ale 
"Asociaţiunii pentru literatura română şi cultura poporului român."35 

Adresa Prefecturii Judeţului Trei Scaune către vicepreşedintele "Astrei" 
din Tirgu Secuiesc comunica în 10 septembrie 1934: " . . . în comunele Breţ
cu, Ojdula, Poiana-Sărata, Poian, Mărtănuş, Cernatul de Jos să se înfiinţeze 
,.Cercurile culturale," în vederea unei acţiuni culturale unita re in judeţ. "36 
Despărţămîntul Central Judeţean al ,.Astrei" din Sfintu Gheorghe, in do-
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rinţo de a stimula cît mai mult manifestările culturale la sate ,.a înscris i n 
programul său o colaborare cit mai strînsă cu cărturarii satelor din judeţ."37 
In acest context se va desfăşura şi şezătoarea - artistică - literară orga
nizată în 4 noiembrie 1934 la Tîrgu Secuiesc, unde ou fost prezentate pe 
l îngă unele creaţii literare şi programe de folclor, cuprinzînd cîntece şi 
poezii populare.38 . 

O altă iniţiativă a ,.Astrei" a vizat înfiinţarea şcolilor ţărăne·şti, pentru 
ca ~ocuitorii satelor să primească o serie de in~ormoţii şi cunoştinţe privind 
problemele noi din domeniul agriculturii, dar in acelaşi timp fiind prezen
tate şi aspecte a,le originii şi dezvoltării poporului român, momentele de 
referinţă din istoria patriei, viaţa unor personalităţi proemin·ente, creaţi ile 
li terare clasice şi populare, foldorul românesc, portul popular şi obiceiu
rile populaţiei din zonă. La 9 martie 1939 Asociaţia ,.Astra"; Despărţămîntu l 
Tîrgu Secuiesc comunică Notariatului comunei Mărtănuş începerea cursu
rilor şcolii ţărăneşti organizate de Asociaţie.39 

Condiţiile de participare la aceste şcoli erau de a fi gospodar in 
vîrstă de 24-30 de ani, cu armata satisfăcută. Cursurile gratuite aveau o 
durată de trei săptămîni, cursanţii primind şi cazare şi masă. Moteriitle care 
erou predate: religia, istoria şi geografia patriei, dreptul, OO·operaţia, igiena 
socială, educaţia fizică, agricultura, creşterea vitelor, creşterea păsărilor, 
pomicultura şi albinăritul. Sala de lectură şi biblioteca ,.Astrei" stăteau la 
dispoziţia cursanţilor.40 

Sînt demne de menţionat evocările istorice şi manifestăril·e organizate 
cu ocazia marilor aniv·ersări din istoria patriei. In acest ciclu se încadrează 
festivităţile de la 1 decembrie 1932, privind ,.Comemorarea Unirii Ardea
lului cu România" şi 24 ianuarie 1935, cînd ,.Comitetul Uniunii Foştilor Vo
luntari Români", ,.Despărţămîntul Trei Scaune, a luat iniţiativa organizării 
unei manifestaţii a tuturor foştilor voluntari din judeţ, manif,estaţie ce va 
avea loc la Sfîntu Gheorghe la 24 ianuarie 1935, cu prilejul aniversării 
Unirii Principatelor."41 

Activitatea desfăşurată a fost supusă unor ample analize anuale, fi ind 
luate măsuri concrete pentru valorificarea pe scară cît mai largă a crea ţi ei 
materiale şi spirituale româneşti şi din această zonă a patriei.42 

Desigur, activitatea ,.Astrei", precum şi iniţiativa unor personalităţi 
de seamă a vieţii ştiinţifice din ţară şi din judeţ a făcut ca interesul să se 
îndrepte şi spre acele zone ca: Bre·ţcu, Ojdula, Covasna, Zago·n, Valea 
Mare, Vîlcele şi altele, care în perioada anterioară nu au fost cuprinse in 
aria cercetărilor şi, ca atare, nu au fost reprezentate in măsură cuven ită 
nici în colecţiile muzeale şi nici in manifestările organizate de instituţie . 
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BlBLIOGRAFIA LUCRĂRILOR STIINTIFICE iN PUBLICATIILE 
. ' ' ' 

EDITATE DE MUZEUl DIN SFiNTU GHEORGHE 

1890-1984 
. 1 

ZAGONI JENO 

Lucrarea de faţă prezintă descrierea bibliografică a întregului ma
terial cuprins în publicaţiile apărute pînă în prezent, editate de Muzeul din 
Sfintu Gheorghe, începînd din anul 1890. 

Particularităţi,le de conţinut ale studiilor şi articolelor publicate aici 
au necesitat gruparea lor după următoarea tematică: 1) Muzeul, 2) Arheo
logie, 3) Istorie, 4) Etnografie şi foldor, 5) Ştiinţele naturii, 6) Arte, 7) ling
vistică, literatură, 8) Istoria culturii, 9) Biografii, 10) Ocrotirea şi valorifi
carea patrimoniului cultural-naţional. 

Ordonarea materialului este făcută -alfabetic pe autori în cadrul fie
cărei secţiuni, exceptînd prima grupă (Muzeul), unde s-a aplicat criteriul 
cronologic. În cazul existenţei mai multor titluri la acelaşi autor, a fost fo
losită ordinea cronologică a apariţiei lucrărilor. ln cazul articolelor publi
cate de doi sau mai mulţi autori, coautorii pot fi aflaţi prin consultarea 
indicelui. Dacă o lucrare prin conţinut poate să fie încadrată şi în altă 
grupă în afara celei iniţiale, titlul apare şi la tematica respectivă . 

Completările, traducerile, semnăturile cu iniţiale, identificate, au fost 
întregite prin indicarea formei complete, marcate între parante·ze drepte. 

Almanah - 1955 

A Iuta 

Emlekkonyv 

PRESCURTĂRI 

= Muzeul Regional Sfîntu Gheorghe. 
Almanah 1879-1954 

Anuarul Muzeului Judeţean Covasna 

Emlekkonyv a Szekely Nemzeti Muzeum 
otveneves jubileum6ra 
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Erteslto 

Evkonyv - 1955 

Studii - 1973 

Mvh 

SfG 

Sszgy 

TgM 

2 

= A Szekely Nemzeti Muzeum Ertesltoje 

= A Sepsiszentgyorgy Tartomânyi Muzeum 
Evkonyve 1879-1954 

= Studii şi comunicări. Tonulm6nyok es 
kozlemenyek 

Ma rosv6s6_rhely 

= Sfintu Gheorghe 

= Sepsiszentgyorgy 

= Tîrgu Mureş 

MUZEUL 

1. CEAUŞESCU NICOLAE. Impresii în Cartea de Aur a muzeului, cu oca
zia vizitei conducătorului de partid la Muzeul din Sfintu Gheorghe, 

.. in: Studii - 1973, p. 3. 
2. BUNTA, PETRU. Despre problema specificului in muzeologia istorică. 

A specifikum kerdeserol a torteneti muzeol6giâban, Aluto 19.70, 
p. 253-259. 

3. BARTOK BOTOND. Expoziţia de bază, factor de educare revoluţionară 
a oamenilor muncii., în: A Iuta 1982/83, p. 19-23. 

4. * * * Statut~le Muzeului Naţional Săcuesc din Sfintu Gheorghe, Ju
deţul Treiscaune. A Szekely Nemzeti Muzeum Alapszabalyai, SfG, 
1936, 29 p. 

5. NAGY GEZA. A S;u~kely N[emzeti] Muzeum, tortenete [Istoricul Muzeului 
Naţional Secuiesc), în: Erteslto 1., 1890, p. 3-90. · 

6. P'ETER MdZES. A Szekely Nemzeti Muzeum rovid tortenete 1890-1900-
ig. [Scurtă istorie o Muzeului Naţional Secuiesc în perioada 1890-
1900], în: Ertesfto 11!., 1902, p. 1-8. 

7. LASZLO FERENC. Jelentes a Sze~ely Nemzeti Muzeum 1901. evi âl
lapotârol. A Szekely Nemzeti Muzeum ~Jyarapodâsa 1901. januâr 
1-tol 1901. december 31-ig [Raport cu privire la starea şi sporirea 
fondului Mureului Naţional Secuiesc în perioada 1 ian.-31 dec. 
1901], in: I:rteslto III., 1902, p. 9-31. 

8. GODRI FERENC ifi., LASZLO FERENC, ZAYZON FERENC. Jelentes a 
Szeke!v Nemzeti Muzeum 1903. evi âllapotârol. Az lgazgat6-Vâlaszt
m6ny jelentese a Muzeumok es Konyvtârak Orsz6gos Fofeli.igyelo
segehez [Raportul Comitetului Directorial al Muzeului Naţional 
Secuiesc către lnspecto11atul General Naţional al Muzeelor şi Bi
bliotecilor cu privire fa dezvoltarea şi starea muzeului in anul 1903], 
Sszgy, 1904, 19 p. 
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9. Jelentes a Szekely Nemzeti Muzeum 1904. evi allapotarol [Raport cu 
privire la dezvoltarea şi starea Muzeului Naţional Secuiesc în anul 
1904 ], Sszgy, 1905, 14 p. 

10. Jelentes a Szekely Nemzeti Muzeum 1905. evi allapotarol [Raport cu 
privire la dezvoltarea şi starea Muzeului Naţional Secuiesc in anu l 
1905], Sszgy, 1906, 14 p. 

11 . Jelentes a Szekely Nemzeti Muzeum 1906. evi allapotârol [Raport cu 
privire la dezvoltarea şi starea Muzeului Naţional Secuiesc în anu l 
1906], Sszgy, 1907, 21 p. 

12. Jelentes a Szekely Nemzeti Muzeum 1907. evi âllapotârol [Raport cu 
privire kl dezvoltarea şi starea Muzeului Naţion·al Secuiesc în anu l 
1907], Sszgy, 1908, 25 p. 

13. GODRI FERENC, ZAYZON FERENC. A Szekely Nemzeti Muzeum lgaz
gato Vălasztmcmyânak emlekirata Csik- es Udvarhely Tekintetes 
Torvenyhatosâgâhoz a Szekely Nemzeti Muzeum szervezete ugye
ben [Memoriul Comitetului Directoral al Muzeului Naţional Secu
iesc către onorabila instanţă legală din Ciuc şi Odorhei cu privire 
la structura Muzeului Naţional Secuiesc], Sszgy, 1908, 9 p. 

14. CSUTAK VILMOS, LASZL6 FERENC. Jelentes a Szelcely Nemzeti Mu
zeum 1908. es 1909. evi âllapotârol [Raport cu privire la dezvolta
rea şi starea Muzeului Naţional Secuiesc în anii 1908 şi 1909], 
Sszgy, 19'10, 68 p. 

15. GODRI FERENC, CSUTAK VILMOS, LASZL6 FERENC. Jelentes a Sze
kely Nemzeti Muzeum 1910. es 1911. evi âllapotarol [Raport cu 
privire la dezvoltarea şi starea Muze·ului Naţional Secuiesc în ani i 
1910 şi 1911 ], Sszgy, 1912, 88 p. 

16. A Szekely Nemzeti Muzeum lgazgat6-Vâ:lasztmânyânak jelentese a 
Muz:eumok es Konyt6rak Orszâgos Fofeli.igyelosegehez a muzeum 
1912. evi fejlodeserol es âllapotar61 [Raportul Comitetului Direc
toral al Muzeului Naţional Secui·esc către Inspectoratul Genera l 
Naţional al Muzeelor şi Bibliotecilor cu privire la dezvoltarea ş i 
starea muzeului în anul 1912], Sszgy, 1913, 11 p. 

17. A Szekely Nemzeti Muzeum lgazgato-Vâlasztmânyânak jelentese a 
Muzeumok es Konyvtârak Orszâgos FofeiUgyelosegehez a muzeum 
1913. evi fejlodeserol es âllapotâr61 [Raportul Comitetului Direc
toral al Muzeului Naţiona.l Secuiesc către Inspectoratul General 
Naţional al Muzeelor şi Bibliotecilor cu privire la dezvoltarea ş i 
starea muzeului in anul 1913], Sszgy, 1914, 26 p. 

18. CSUTAK VILMOS. A Szekely Nemzeti Muzeum alapitâsa es gyujteme
nyeinek otveneves fejlodese [lnfiinţareo Muzeului Naţional Secuiesc 
şi dezvoltarea colecţiilor in cei 50 de ani de existenţă], în: Emlek
konyv, p. 5-25 + 3 pl. 
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19. KOS KAROLY. A Szekely Nemzeti Muzeum epitese [Construirea Mu-
zeului Naţional Secuiesc], în: Emlekkănyv, p. 26-29. · 

20. TZIGARA-SAMURCAŞ, AL. Contribuţie la istoricul Muzeului Secuiesc. 
[Adatok a Szekely Nemzeti Muzeum tărtenetehez], în: Emlekkonyv, 
p. 30-39. 

21. CSORY BALINT. A Szekely Nemzeti Muzeum regi kezirataibol [Din ma
nuscrisele vechi ale Muzeului Naţional Secuiesc], în: Emlekkonyv, 
p. 95-101. 

22. CSUTAK VILMOS. Jelentes a sft.-gheorghe-i Szekely Nemzeti Mu:z~um 
1935. evi mukodeserol es âllapotârol [Raport cu privire !a dezvol 
tarea si stare.a Muzeului National Secuiesc în ·anul 1935], SfG, . ' 
1936, 8 p. 

23. SZEKELV ZOLTAN. Dezwoltarea Muzeului Regional din Sf. Gheo1·gha sub 
regimul democrat popular, în: Almanah - 1955, p. 4-6. 

24. A sepsisze,ntgyorgyi Tartomanyi Muzeum fejlodese a nepi demolcra
tikus rendszer alatt, în: Evkănyv - 1955, p. 5-7. 

25. STANCA, CONSTANTIN. Cuvîntare [la şedinţa festivă organizată cu 
ocazia sărbătoririi a 90-a aniversare de la fondarea Muzeului. 16 
nov. 1969], în: Aluta 1970, p. 13-18. 

26. SZEKELY ZOLTAN. Cuvintare [la şedinţa festivă organizată cu ocazia 
sărbătoririi a 90-a aniversare de la fondarea Muzeului. 16 nov. 
1969], în: Aluta 1970, p. 19-28. 

27. A sepsiszentgyorgyi muzeum 90 eves, în: Aluta 1970, p. 29-33. 
28. * * * Bene Jozsef [âlland6] kiâllitâsa [Expoziţia (permanentă) a lui 

Bene J6zsef], Catalog, SfG, 1971, 32 p. 
29. KOVACS SANDOR. A sepsiszentgyorgyi muzeum tenneszetrajzi oszt&l,ra 

[Secţia de ştiinţel·e naturii a Muzeului din Sfîntu Gheorghe], in: 
Aluta 1972, p. 117-126. 

30. STANCA, CONSTANTIN. Cuvîntare de inchidere a simpozionului "Cul
tura Ariuşd" (17-18 nov. 1973), în: Studii - 1973, p. 5-7. 

31 . SZEKEL V ZOLTAN. Cuvînt de deschidere a simpozionului .. Cultura 
Ariuşd" [Megnylt6 beszed az erosdi muveltseggel kapcsolatos tudo
m6nyos ulesszakon], in: Studii - 1973, p. 8:-17. 

32. NESTOR, ION. Cuvintare la simpozionul ,.Cultura Ariuşd", în: Studii -
1973, p. 18-19. 

33. KOVACS SANDOR. Lâszlo Ferenc a botanikus, meteorologus es mu
zeumor [Botanistul, meteorologul şi muzeologul L6szl6 Ferenc], în: 
Studii - 1973, p. 167-170. 

34. LASZLd ATTILA. Date privind viaţa şi activitatea ştiinţifică a lui lâszl6 
Ferenc în anii 1923-192S .. Corespondenţa cu V. Gordon Childe. 
Colaborarea cu Vasile Pârvan, în: Studii - 1973, p. 171-205. 
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35. DEBRECZEhll LASZLO. A sepsiszentgyor~yi _Muz~um epi.ilete~ek] ~er
vezojerol [Despre arhitectul MuzeulUI d!n Sfmtu Gheorgne , In : 

Studii - 1973, p. 207-214. 
36. SALVANU, VIRGIL. Muzeul din Sfîntu Gheorghe şi Kos K~mly, în: 

Studii - 1973, p. 215-218. 
37. F6RIS PAL. !Fotote~a Muzeului din Sfintu Gheorghe - Sepsiszentgyor

gyi Muzeum fenykE~ptara, Catalog - K.atal6gus 1-1000, SfG, 1974, 
98 p. , 

38. ZAGONI JENO. Studii şi com~.micări în publicaţiile Muzeului din Sf. 
Gheorghe (1954-1974). Bib!iogmfie. T·anulmanyok es kozlemenyek 

-a sepsiszentgyorgyi muzeum kiadv6nyaiban (1954-1974). Gmjegy
zek, în: Aluta 1974/75, p. 403-413. 

39. Cmnktfj muzeală, Cllilliversfui c~.!ltmal~ co11ăsnci1e, 1974-1975. Muzeumi 
kr6nika, Evfordul6k 1974-1975, în: Alut·a 1974/75, p. 487-502. 

40. Cronic~ man:eală, aniversori culturale covăsnene 1976, Kr6nika, Ev
fordul6k- 1976, în: Aluta 1976/77, p. 509-518. 

41. * * * Muzeul judeţear~ CcvO!.sno Sfintu Gheorghe, Kovaszna megyei 
Muzeum Sepsiszentgyorgy 1879-1979, S-FG, 1979, 20 p. ~ 

42. * * * Kezdivâsârh~ly [Tîrgu Secuiesc. Album editat cu ooazia inaugu
rării muzeului din Tîrgu Secuiesc. Red. Sylvester Lajos, lncze L6sz!b. 
Coperta: Plugor S6ndor], SfG, 1972, 46 p. 

43. HASZMANN PAL. A csemâtcmi muze'umreszleg mezogazdas6gi szer
sz6m- es gepkiăllitasa [Expoziţia de unelte şi maşini agricole la 
Cernat], în: Aluta 1982/84, p. 237-241. 

44. * * * Casa memorială Benedek E!ek. Em!e!<hilz, Băţonii Mici - Kis
bacon, Pliant. 

A~HEO!..OG!E 

45. ANDRIEŞESCU, I[OAN]. Evoluţia studiilor de arheologie din ultimele 
decenii in România, în: Emlekkonyv, p. 252-254. 

46. Az archeologiai tanulmanyok fejlodese Româniabcm az utols6 ew
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. ~OBILIER 262, 275 .: . 
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; . 257, 262, 275 ' . 
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222, 223, 225, 272, 280 
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HIDROGRAFIE 325, 351-353; 377, 
401 ' 

APE MINERALE 296, 301, 304, 305, 
318, 319, 325, 326, 351, 352, 381, 
393, 394 
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7 
ARTE 
BIBLIOORAFII 447 
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204,. 207 

RASCOALE 142, 167 
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143, 169, 170, 171, 405-517 
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ŞTIINŢEI ŞI CULTURII 28, 33-36, 
39, 40. 44, 75, 84, 142, 156, 170, 
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333, 339. 366, 405-408, 411, 414 
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Bal6zs MO.rton 213 
86!int Gabor, Szentkotolnoi 454, 478 
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Bene J6zsef 28, 408, 481 
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TUDOMANVOS DOLGOZATOK ES NtPSZEROSfTO JRASOK 
A MEGYEI MUZEUM KIADVANVAJBAN 

~890-1984 

·sibl'io ·gro ia 

- Kivonat - ; .. 

Jelen bibliografia o Megyei Muzeum kiodv6nyo·iban, 1890 es 1984 kozott megjelent 
ir6~okat a :kovetke:z;okt~ppen csoporto:Sii:t~a: 1. a muzeum; 2. regeszet; 3. torte;nelem; 4. nep
rajz; 5. termeszettudom6ny; 6. muvesz~tek; 7. nye.lveszet, irodalom; 8. mlivelădestortimet; 

9. eletrajzok; 10. a lnemzeti kincs vedelme -es ha.szno~.it:Osa . 

A csoportoko:n beli.il a szerzok nevenek beturendjet kovetj,i.ik, kiveve a ,.muzeum'' fej~
zetet, o hol az 5. teteltol az · idO:rendi sorrendet olkolmaztuk. Ha egy szerzonek tobb. cikke 

szerepel egymasuton, az idorendet vettiik figye•lembe. Mikor egy iros - onnok tartalmo 
kovetkezteben - mos csopo;rtba is besorolhat6, a cim az illeto fejezetben is megjel~ni.k. 

A kiegeszi.teseket e.s forditasokat szogletes z6r6jelbe [ .. ... ] tetti.ik. A bibliogrofiot torgy- es 
nevmutot6 teszi tel]esebbe. . . 

. 1 
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LUCRARI EDITATE DE MUZEUL JUDEŢEAN COVASNA 

1954-1984 

1. SZEKEL V t - KOV ĂCS D.: Adotok a dilkok keso v~skori muveltsegehez. 
Contribuţii la cultura dacilor în a doua epocă a fierului, 1954, 58 p. 

2. Anuarul Muzeului Regional Sfintu- Gheorghe. Almanah · 1879-1954, 
. 1 

1955, 156 p. . . 

3. A Sepsiszentgyorgyi T artom6nyi Muzeum Evkonyve 1879-1954, 1955, 
167 p. . 

4. SZEKEL V Z.: Aşezări din prima vîrstă a fierului in sud~estul Transilva-
niei. 1966, 61 p. + IX pl. · · 

5. Anuarul Muzeului din Sfîntu Gheorghe - ALUTA 1. - A Sepsiszent-
gyorgyi Muzeum Evkonyve, 1969, 351 p. 

6. SZEKEL V Z.- VARGA N.L.: Monumente arhitectonice ale oraşului 
Sfintu Gheorghe. Sepsiszentgyorgy varos epites:r:eti emlekei. Die 
Baudenkmăler der Stadt Sf. Gheorghe. 1969, 55 p. il. 

7. Anuarul Muzeului din Sfîntu Gheorghe - ALUTA 11. - A Sepsiszent
gyorgyi Muzeum Evkonyve, 1970, Voi. 1. 438 p.; Voi. 11. 219 p. 

8. Anuarul Muzeului din Sfintu Gheorghe - ALUTA III. - A sepsiszent
gyorgyi Muzeum Evkonyve, 1971, 61 O p. 

9. Anuarul Muzeului din Sfintu Ghe·orghe - ALUTA IV. - A Sepsiszent
gyorgyi Muzeum Evkonyve, 1972, 336 p. 

10. Kezdiv6s6rhely. Muzeum- es varos.torteneti album, 1975, 64 p. il. 

11. Anuarul Muzeului din Sfîntu Gheorghe - ALUTA V. - A Sepsiszent
gyorgyi Mt1zeum Evkonyve, 1973, 236 p. (Editat sub titlul: Studii şi 
comunicări - Tanulm6nyok es kozlemenyek). 

1•2. Mobilier ţărănesc. (Catalog de expoziţie), 1973, 20 p. 
13. Nepi butor ki6lllt6s. (Katal6gus), 1973, 20 p. 
14. FORIS PAL.: Fototeca MuZ'eului din Sfîntu Gheorghe - A Sepsiszent

gyorgyi Muzeum fenykeptiua. Catalog-Kotal6gus, 1974, 98 p. 
'15. NEMES Z.ne - GALFFY M. - MARTON GV.: Torjai szojegyzek, 1974, 

186 p. 
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16. Anuarul Muzeului din Sfîntu Gheorghe - ALUTA VI-VII - A Sepsi
szentgyorgyi Muzeum Evkonyve, 1974-1975, 505 p. 

17. Anuarul Muzeului din Sfîntu Gheorghe· - ALUTA VIII-IX - A Sepsi
szentgyorgyi Muzeum Evkonyve, 1976-1977, 524 p. 

18. Muzeul Judeţean ·Covasna Sfîntu Gheorghe. Kovaszna ţ.1egyei Muzcum 
Sepsiszentgyorgy, 1879/1979. Pliant, 1979, 12 p. 

19. Anuarul Muzeului din Sfîntu .Gheorghe - ALUTA X-XI - A Sepsiszent
gyorgyi Muzeum Evkonyve, 1978-1979, 1980, 444 p. 

20. Anuarul Muzeului Judeţean Covasna, Sfîntu Gheorghe - ALUTA XII
XIII - A Kovâszna Megyei Muzeum Evkonyve, Sepsiszentgyorgy, 
1980:...1981 1 455 p. L 

21. Anuarul Muzeului Jude.ţeon Covasna, Sfîntu Gheorghe - ALUTA XIV
XV - A Kovâ.szna Megyei Muzeum Evkonyve, Sepsiszentgyorgy, 
1982-1983, 242 p. ' 

22. Casa Memorială BENEDEK ELEK Emlekhâz, Băţanii Mici - Kisbacon, 
(Pliant). 

23. Anuarul Muzeului Judeţean Covasna .:. ĂLUTA XVI - Sfîntu Gheorghe, 
1984, 178 p. 
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