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Cuvinte ... înainte 
 

„Cel mai de preţ cadou pe care-l poţi face satului tău, comunei 
tale este să-i oferi o lucrare despre ea şi oamenii ei...” 

 

 
 

Locul unde te-ai născut şi ai crescut, unde ţi-ai petrecut „amintirile din 
copilărie”, anii tinereţii sau chiar toată viaţa, este locul cel mai frumos şi iubit din 
lume. Este liantul aducerilor aminte că porţi un nume şi un prenume, că eşti legat 
de un loc de naştere pe care trebuie să-l cinsteşti prin fapte, demnitate, muncă şi 
onoare, astfel încât cetăţenii satului, comunei să spună la o întâlnire în grup „este 
de la noi din sat”, „este un băiat harnic”, „este de-al nostru”. Ne sunt dragi aceste 
cuvinte şi nu avem dreptul să le uităm.  

Nu este cinste şi onoare mai mare decât aceea de a face tot ce poţi prin a-ţi 
preţui satul, comuna, oraşul în care te-ai născut. Cea mai de preţ recunoştinţă este 
să-i pomeneşti oricând numele. Iar cel mai de preţ cadou pe care-l poţi face 
satului tău, comunei tale este să-i oferi o lucrare despre ea şi oamenii ei, să-i 
dăruieşti o operă, să-i ridici o clădire în plus, să-ţi ajuţi consătenii prin îndemnuri, 
sfaturi, vorbe bune, ori ajutor concret.  

Consider „Monografia comunei Pomezeu” necesară pentru cunoaşterea şi 
preţuirea la adevărata valoare a peisajului natural şi antropic, a preocupărilor 
economice şi social-culturale ale locuitorilor, dar, în acelaşi timp, şi un apel la o 
mai mare atenţie pentru valorificarea în viitor a potenţialului turistic din zonă. 
Rolul acestei întreprinderi este cu atât mai important cu cât schimbările din viaţa 
săteanului sunt ireversibile, iar martorii purtători ai unei lumi pierdute, tot mai 
puţini. Arhivele păstrează documente, nu sentimente, iar povestea unei aşezări 
are valoare dacă se porneşte de la oamenii locului ... 
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În prezenta lucrare este descrisă aşezarea comunei şi a satelor componente, 
sunt urmărite problemele istorice şi economice, evoluţia instituţiilor locale, apoi 
folclorul şi etnografia, starea culturală a localităţilor, învăţământul, oamenii 
locului, turismul şi comunităţile locale etc. Lectura odată începută, garantăm că 
doar cu mare greutate se mai lasă cartea din mână! 

„Monografia comunei Pomezeu” reprezintă un arc peste timp, un act de 
naştere a localităţii – prin care generaţiile îşi pot cunoaşte trecutul şi prezentul, 
pentru a putea să îşi prefigureze viitorul. În conceptul european, cunoaşterea 
realităţilor din viaţa unei comunităţi a constituit şi constituie o preocupare 
majoră, cu multiple implicaţii ştiinţifice şi civice. Pământul natal să-ţi fie sacru. 
Străduieşte-te să-i faci cinste. POMEZEUL este acest pământ! 

 
POMEZEU, 2010 

Ioan Şora (Ioanea Şorii), 
Primarul comunei POMEZEU 

 
 

„Comuna POMEZEU a însemnat pentru mine unul dintre 
pariurile câştigate...” 

 

 
 

A te apleca asupra rădăcinilor neamului tău, ale localnicilor ori locali-
tăţii din care provii cred că este nu numai un act de deplin respect, ci şi una 
dintre datoriile ce-ţi stau în responsabilitate atunci când, la un moment dat, ai 
un anumit loc şi rol de unde toate acestea le poţi înfăptui. Iată de ce apreciez 
demersul colegului meu Ioan Şora, primarul comunei POMEZEU, acela de 
înfăptuire a acestei monografii, drept unul responsabil, necesar şi, în egală 
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măsură, unul cu dreaptă cădere pentru un fiu al locului şi în responsabilitatea 
sa de lider al acestei binecuvântate comune. 

Ca unul care i-am stat alături în proiectele sale pentru a scoate la lumină 
locurile şi oamenii de aici, nu pot decât să-l felicit pentru întocmirea pre-
zentei monografii pe primarul Ioan Şora, mereu harnic, energic şi neobosit în 
a-şi face datoria. 

Comuna POMEZEU a însemnat pentru mine unul dintre pariurile câşti-
gate: acela de a o scoate din conul de umbră în care, nemeritat, stătea de bune 
zeci de ani. Împrejurimile mirifice, oamenii săi meritau din plin să fie luate şi 
luaţi în seamă. Laolaltă cu primarul Ioan Şora n-am făcut decât să aducem 
condiţiile de viaţă normală către cei ce le aşteptau: locuitorii POMEZEULUI. 

Ştiu că acesta este doar începutul. Ne rugăm la Dumnezeu să avem 
sănătate pentru a face ceea ce se aşteaptă de la noi şi de aici încolo. Ştiu că pe 
mine mă obligă la aceasta şi titlul de CETĂŢEAN DE ONOARE al comunei 
POMEZEU. 

Îi felicit pe cei ce s-au ostenit pentru a umple paginile prezentei 
monografii cu adevăruri despre locurile şi locuitorii de azi şi de ieri ai 
POMEZEULUI. Ea va rămâne pentru generaţiile viitoare ca izvor de infor-
mare despre fiinţa şi destinul acestei comune până la anul de graţie 2010. Va 
rămâne cred şi ca punct de referinţă pentru viitoarele administraţii locale ale 
POMEZEULUI şi viitorilor ei primari ori consilieri locali de peste ani. Fie ca 
toţi aceştia să-şi propună şi să reuşească ducerea acestei minunate comune 
mereu pe un drum ascendent, către condiţii tot mai bune pentru locuitorii ei.  

Dumnezeu să aibă în pază comuna şi pe toţi oamenii de aici, iar pacea şi 
buna înţelegere să fie prezente în aceste minunate locuri! 

 
POMEZEU, 2010 

Cornel Popa, 
Senator PNL de Bihor, 

Secretar al Senatului României, 
Cetăţean de onoare al comunei POMEZEU 
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„Un mod de recunoştinţă pentru acest spaţiu minunat de unde 
şi eu am pornit pe drumul vieţii...” 

 

 
 

Monografia „coordonată” de primarul Ioan Şora este mai mult decât o 
carte de istorie, un tablou complex ce prezintă oamenii cu defectele şi cali-
tăţile lor, cu obiceiurile şi religia lor, cu bucurii şi necazuri. Ea nu este doar o 
listă de instituţii, locuri, istorii, mai mici sau mai mari, ci mai degrabă un mod 
de recunoştinţă pentru acest spaţiu minunat de unde şi eu am pornit pe 
drumul vieţii, este o carte legată mai mult de sentimente, de trăiri. Această 
primă monografie a comunei Pomezeu este şi una selectivă, pentru că volu-
mul informaţiei nu trebuie să depăşească limita de timp necesară unei infor-
mări eficiente. Consider că astfel este utilă atât turistului ocazional, cât şi 
omului de afaceri, şi în special cititorului interesat de realitatea ştiinţifică. 

 
POMEZEU, 2010 

Vasile-Constantin Popa, 
Prim-procuror al Parchetului  

de pe lângă Judecătoria Oradea, 
Fiu al comunei Pomezeu 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. 
Cadrul natural al comunei Pomezeu  

(Gruia Fazecaş) 
 

                                                 
 Capitolul a fost redactat pe baza următoarelor lucrări: ***, Geografia României. I 

Geografia fizică, Ed. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1983; I. Berindei, Ţara Beiuşului, în 
Câmpia Crişurilor, Crişul Repede, Ţara Beiuşului. Cercetări în Geografia României, Ed. 
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1977; Gh. Măhăra, Aspecte morfohidrografice ale 
bazinului Teuz, în Lucrări Ştiinţifice, Institutul Pedagogic, Seria Geografie, Oradea, 1973; 
Gh. Măhăra, Câmpia Crişurilor – studiu fizico-geografic, în Câmpia Crişurilor, Crişul 
Repede, Ţara Beiuşului. Cercetări în Geografia României, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
Bucureşti, 1977; P.Gr. Pop, Dealurile de Vest şi Câmpia de Vest, Ed. Universităţii din 
Oradea, Oradea, 2005 
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Comuna Pomezeu, cu cele opt localităţi componente: Câmpani de 
Pomezeu, Coşdeni, Hidiş, Lacu Sărat, Pomezeu, Sitani, Spinuş de Pomezeu, 
Vălani de Pomezeu, este situată în nord-vestul României, în partea central–
sud-estică a judeţului Bihor, la aproximativ 44 km sud-est de Oradea. Are o 
suprafaţă de 55,1 km2 şi o populaţie de 3.176 de locuitori1. La nord şi nord-
vest se învecinează cu comuna Dobreşti, comuna Roşia o mărgineşte la nord-
est, comuna Căbeşti se află la sud-est, la sud de Pomezeu se găseşte comuna 
Remetea, la sud-vest se învecinează cu comuna Răbăgani, iar la vest, cu 
comuna Sâmbăta. 

 

 
 

Bine aţi venit în comuna Pomezeu 
 
 
 
 

Din punctul de vedere al comunicaţiilor şi transporturilor, comuna, prin 
drumul comunal DC 204, este legată de şoseaua europeană E 79/DN 76 
(Oradea–Deva) şi drumul judeţean DJ 767 (Rogoz–Tileagd). Alte cinci 

                                                 
1 Populaţia stabilă a României pe localităţi, la 1 iulie 2007:  
http://www.insse.ro/cms/rw/resource/populatia_stab_1%20iulie2007.htm. Comuna urmează 
un trend descrescător. La primul recensământ, din 1880, comuna avea o populaţie de 3.073 
de locuitori, pentru ca în 1966 populaţia să cunoască numărul maxim (4.599 de locuitori) iar 
în 1977 să înceapă să descrească la 4.507 persoane, tendinţă ce continuă şi în prezent: 1992 – 
3.830 şi 2002 – 3.361 de locuitori  
http://varga.adatbank.transindex.ro/?pg=3&action=etnik&id=1623  
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drumuri comunale (DC 151, 205, 217, 220 şi 279) asigură legătura dintre 
localităţile componente ale comunei. 

 
 

Relieful 
 

Din punct de vedere geografic, comuna Pomezeu este situată în 
microdepresiunea Holodului, aflată în zona de dealuri subcarpatice ale 
depresiunii Beiuşului, parte componentă a unei unităţi de relief mai mari: 
Dealurile de Vest. Aceste dealuri, mărginite la nord de munţii Pădurea 
Craiului, sunt caracterizate de numeroase golfuri. Aceste dealuri au fost 
încadrate în categoria piemonturilor şi prezintă două trepte de relief: una 
superioară (400-450 m) şi alta inferioară (300-350 m) marcând trecerea spre 
Câmpia de Vest. 

În cazul de faţă, altitudinea maximă în raza comunei este înregistrată de 
Dealul Văcăreţului (476 m), situat la răsărit de Câmpani de Pomezeu. Alte 
înălţimi sunt: vârful Osoiu (382 m) aflat la est de Câmpani de Pomezeu şi 
Vălani de Pomezeu, vârful Tăieturii (284 m) – la sud de Coşdeni, vârful 
Chicera (294 m) ce străjuieşte la apus satul Sitani şi vârful Pomezeu (251 m), 
aflat la vest de Pomezeu şi Spinuş de Pomezeu. Cele mai scăzute altitudini se 
înregistrează pe valea Videi (în aval de Sitani) cu altitudini cuprinse între 150 
şi 160 m, cea mai joasă cotă de înălţime (148 m) aflându-se în mica luncă 
dintre localităţile Hidiş şi Coşdeni. 

 

 
 

Comuna Pomezeu, cadru general 
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Ca geneză, regiunea avută în vedere s-a scufundat faţă de munţii 
înconjurători în neozoic (etapa badenian), ca şi celelalte depresiuni din vestul 
Munţilor Apuseni. Dealurile de Vest sunt foste câmpii de acumulare litorală 
din perioada pliocenului, continuate pe uscat cu acumulări continentale de tip 
piemontan. Depresiunea s-a scufundat pe linii de falii faţă de munţii limitrofi. 
Dealurile Holodului s-au format prin depunerea depozitelor sedimentare 
neozoice peste un fundament permo-triasic, datorită mărilor care s-au 
succedat în acest bazin sedimentar2, sedimentele depuse anterior fiind apoi 
modelate rezultând relieful actual. Modelarea reliefului a fost dată, în primul 
rând, de către râurile care urmăreau marea în retragere. Alcătuirea geologică 
cuprinde pietrişuri, nisipuri, gresii intercalaţii de argile şi conglomerate. 

Formarea acestei unităţi geografice explică şi tipul unităţii de relief: este 
o unitate piemontană cu înclinare monoclinală, relativ redusă, dinspre zona 
montană spre zona de câmpie (N spre S). Cursurile de apă au fragmentat 
piemontul, astfel că aspectul actual este de dealuri prelungi situate discon-
tinuu. 

Râurile nu numai că au dat un relief de eroziune, ci au determinat şi 
acumulări aluvionare de-a lungul luncilor lor, în timpul cuaternarului. În 
sedimentele marine depuse de fostele mări, râurile au modelat dealurile 
actuale ale depresiunii, dealuri care au o structură piemontană (adică, stra-
turile se înclină lin spre axul depresiunii).  

 
 

Clima 
 

Întreaga zonă are un climat temperat-continental de tranziţie, aflându-se 
sub influenţa maselor de aer vestice, mai umede şi mai calde, care vin dinspre 
Oceanul Atlantic. Iarna mai influenţează şi mase de aer umede dinspre 
Oceanul Arctic şi M. Baltică, iar vara mase de aer mai calde, dinspre Africa 
şi respectiv dinspre Marea Mediterană. 

Valorile termice medii ale zonei se situează în jur de 10 °C, media celei 
mai scăzute temperaturi lunare fiind de -1,2 °C, iar media celei mai calde 
temperaturi lunare este de 21 °C. 

Cantitatea medie multianuală a precipitaţiilor atinge 608 mm/an, cu 
valorile cele mai ridicate în lunile mai (75 mm) şi iunie (98 mm) şi cele mai 
scăzute în februarie (35 mm). În sezonul rece precipitaţiile cad sub formă de 
ninsoare. Ninsorile sunt determinate de masele de aer nordice, dinspre 
Oceanul Arctic şi M. Baltică şi parţial dinspre Atlantic. 

                                                 
2 Ultima mare care a invadat regiunea a fost în timpul pliocenului (acum circa 5 milioane de 
ani în urmă) 
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Vânturile predominante sunt cele de vest. Aceste mase de aer sunt 
umede şi produc precipitaţii. Masele de aer vestice pătrund în depresiune prin 
puntea de legătură câmpie-depresiune în zona Tinca şi, respectiv, prin 
Defileul Crişului Negru. Pătrunderea peste Munţii Codru-Moma a acestor 
mase de aer face ca ele să-şi piardă o parte din umezeală, ajungând în 
depresiune mai uscate (1.200 mm în munţi, 600-700 mm în depresiune). 

Masele de aer sudice sunt prezente, cu influenţe variabile, în tot cursul 
anului. În perioadele de intensitate mai mare determină încălziri ale vremii, 
cu zile caniculare vara şi cu zile blânde în timpul iernii. Ele vin dinspre M. 
Mediterană (mai umede) sau dinspre Africa (uscate). Masele de aer nordice 
influenţează zona mai ales pe perioada iernii. Venind dinspre Oceanul Arctic, 
determină formarea de precipitaţii solid-lichide (lapoviţă şi ninsoare), iar în 
sezonul cald produce coborârea intensă a temperaturilor şi precipitaţii lichide, 
cu durata de câteva zile (ploi „mocăneşti”). 

Pe ansamblu, comunei Pomezeu îi este specific un climat de dealuri 
joase. 

 
 

Hidrografia 
 

 
 

Râul Vida 
 
 
 

Principalul curs de apă care străbate comuna este râul Vida, care, după 
vărsarea afluentului de partea dreaptă, Cornet, în dreptul satului Coşdeni, este 
cunoscut sub numele de Holod, care este un afluent de partea dreaptă a Crişului 
Negru, vărsându-se în acesta pe raza localităţii Râpa. La rândul ei, văii Videi îi 
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sunt tributare o serie de pâraie şi văi cu curgere sezonieră, dintre acestea 
amintim: Cornet care străbate satul Vălani de Pomezeu şi izvorăşte de sub 
vârful Osoiu, valea Ţiganului, valea Pietrei, valea Dulii şi Videşti, care 
izvorăşte din Dealul Culmii şi se varsă în Vida la Pomezeu. 

 
 

Solul 
 

Partea superficială terestră a dealurilor din raza comunei Pomezeu se 
compune din clasa argiluvisolurilor cu tipurile cenuşiu şi brun-roşcat, 
specifice zonelor de păduri situate la altitudini cuprinse între 150 şi 700 de 
metri. Solurile sunt predominant molisoluri spre câmpie şi argiluvisoluri (pe 
un substrat argilos) la altitudini mai mari şi în depresiunile-golf. 

 
 

Vegetaţia. Fauna 
 

În prezent este un domeniu eterogen de vegetaţie naturală, păşuni 
secundare, suprafeţe pomicole, viticole şi terenuri arabile. 

Comuna Pomezeu beneficiază de suprafeţe mari acoperite de păduri 
(puternic transformate de intervenţia umană) caracteristice climei de aici. 
Pădurile sunt compacte sau în pâlcuri, de gorun (Quercus petraea) sau de fag 
(Fagus sylvatica), sau păduri de amestec gorun-fag. Printre alte specii care 
apar, amintim gârniţa, stejarul pufos şi stejarul brumăriu, care pe alocuri 
coboară până în câmpie şi/sau depresiunile de tip golf. Pe lângă speciile de 
stejar, în zonă mai apare carpenul, teiul, arţarul, frasinul şi paltinul. Flora 
ierboasă este şi ea bine reprezentată. 

Caracteristice acestor păduri (corelată cu zonele mai înalte învecinate) 
sunt mamiferele precum căprioara, mistreţul, lupul, vulpea, pisica sălbatică, 
râsul, viezurele, iepurele. Printre păsări se remarcă găinuşa de alun, ciocăni-
toarea, cucul, fazanul, prepeliţa, şoimul, bufniţa, iar între peşti, mreana şi 
bibanul. 

 
 

Populaţia şi aşezările  
 

Populaţia zonei se caracterizează prin densităţi relativ reduse (50-75 de 
locuitori/km2) influenţate de migraţia spre centrele urbane (Oradea, Beiuş) şi 
sporul natural modest. Populaţia românească predomină net. Aşezările umane 
sunt sistematizate, uneori compacte sau liniare (alungite pe văi). 

 



 15

 

Agricultura  
 

Fondul funciar este deosebit de favorabil culturii plantelor (cereale, 
plante tehnice, pomicultură, viticultură), iar suprafeţele de păşuni (la care se 
adaugă plantele furajere), pentru creşterea animalelor. Din punct de vedere 
agro-geografic, Dealurile Holodului sunt o prelungire a câmpiei (Câmpia de 
Vest). Produsele sunt utilizate pentru alimentaţie şi prelucrare industrială 
(Oradea, Salonta, Beiuş). Pomicultura şi viticultura cuprind areale reprezen-
tative în raza comunei Pomezeu.  

Creşterea animalelor are un caracter variat; se cresc bovine, porcine, 
ovine, păsări, iar produsele animaliere se industrializează în întreprinderi de 
profil (produse de carne la Oradea, Salonta). 
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II. 

Zona Pomezeului 

în contextul manifestărilor preistorice  

din judeţul Bihor 
(Gruia Fazecaş) 
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Întreaga zonă la sud de Crişul Repede a judeţului Bihor este destul de 
puţin documentată din punct de vedere arheologic. Acest lucru afectează în 
special cunoaşterea preistoriei în această zonă, perioadă pentru care arheo-
logia furnizează singurele informaţii. Acest lucru afectează şi cunoaşterea 
primelor manifestări ale civilizaţiei umane în zona ocupată în prezent de 
unitatea administrativ-teritorială, comuna Pomezeu – cu localităţile sale com-
ponente. Această lipsă de descoperiri arheologice nu presupune faptul că 
acest spaţiu a fost ocolit de purtătorii diverselor culturi preistorice, ci lipsa 
unei cercetări arheologice în zonă a făcut ca teritoriul comunei Pomezeu să 
fie atât de puţin documentat în zorii civilizaţiei umane. 

Descoperirile arheologice făcute în localităţile apropiate, cum ar fi cele 
de epocă neolitică de la Răbăgani, peştera Meziad, Zăvoi, sau cele de epocă 
eneolitică de la Pocola, Sânnicolaul de Beiuş, de epoca bronzului de la Roşia, 
Răbăgani, Hodiş, de epocă dacică şi romană de la Cociuba Mare, Cărăsău, 
Căpâlna, Petrani1 ne permit să schiţăm evoluţia acestei zone pe parcursul 
preistoriei, ţinând cont de evoluţia fenomenului cultural-istoric din nord-
vestul României în general şi sud-estul Bihorului mai ales, unde descoperirile 
arheologice vin să contureze aceste ipoteze. 


Primele două perioade preistorice sunt paleoliticul şi mezoliticul. Este 

vorba de etapa cea mai lungă ca durată din preistoria omenirii, dar şi cea mai 
puţin cunoscută. Primele urme de activitate ale celor mai vechi hominizi de 
pe teritoriul României datează de acum 1,5 milioane de ani şi au fost 
depistate în zona deluroasă dintre râurile Olt şi Argeş. Omul acelor vremuri 
avea ca principale activităţi vânătoarea şi culesul. Acest fapt a determinat un 
mod de viaţă nomad, de continuă căutare a vânatului şi a rădăcinilor, 
tuberculilor sau fructelor oferite de vegetaţie. În sprijinul acestor afirmaţii stă 
şi faptul că aşezările acestor comunităţi au un pregnant caracter de adăpost 
sau de tabere de vânătoare, având o durată scurtă de existenţă.  

                                                           
1 ***, Repertoriul monumentelor naturii, arheologice, istorice, etnografice, de arhitectură şi 
artă din judeţul Bihor, Oradea, 1974, pp. 44, 56, 67 sq., 87; P. Roman, Zur rumänischen 
Frühbronzezeit (Der Forschungssand), în Symposium Budapest-Velem, Budapest 1981,  
p. 65; Idem, Spätneplithikum, Übergangsperiode und der Beginn der Bronzezeit im Südosten 
Rumänien, în TD, 4, 1983, nota 23; P. Roman, I. Németi, Descoperiri din perioada timpurie 
(pre-Otomani) a epocii bronzului în nord-vestul României, în SCIVA, 37, 1986, p. 218; I. 
Emödi, Asupra începutului epocii bronzului în Bihor, în TD, 6, 1985, p. 142; G. Fazecaş, 
Preistoria Ţării Beiuşului, în I. Degău, N. Brânda (coord.), Beiuşul şi lumea lui, Ed. Primus, 
Oradea, 2008, pp. 92-148; C. Toma, Repertoriul descoperirilor de epocă dacică din judeţul 
Bihor şi posibilităţile de abordare a unor situaţii de analizat, în Crisia, XXXVI, 2006,  
pp. 24-28 
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Pe teritoriul României, către sfârşitul mezoliticului, apar primul animal 
domesticit – câinele – şi probabil primele indicii privind cultivarea intenţio-
nată a câtorva specii de plante. 

Cel mai adesea, oamenii paleoliticului se adăposteau în peşteri sau 
lângă peretele unei stânci, acestea necesitând un minimum de efort în vederea 
amenajării spaţiului pentru locuit. Aşa este şi cazul locuirilor umane din 
această perioadă a peşterilor din Munţii Apuseni, dar care ne oferă puţine 
informaţii din cauza modului precar în care s-au păstrat vestigiile arheo-
logice2. Totuşi, avem câteva date care ne conduc la concluzia că această parte 
a Bihorului a fost locuită începând din paleoliticul inferior (cca 800.000 de 
ani în urmă).  

De-a lungul paleoliticului şi mezoliticului, atitudinea omului faţă de 
lumea înconjurătoare nu a înregistrat nicio transformare radicală. Omul se 
mulţumea să ia ceea ce i se oferea de către natură. La sfârşitul mezoliticului 
însă, atitudinea omului faţă de mediul ambiant a suferit o schimbare cu 
consecinţe revoluţionare pentru specia noastră. 

Această primă „revoluţie” a transformat oamenii din culegători în 
producători, stăpâni pe resursele lor alimentare. Ei au început să însămânţeze, 
să cultive pământurile şi să îmbunătăţească recoltele prin selecţionarea plan-
telor, precum şi a pomilor fructiferi. De asemenea, omul a reuşit să îmblân-
zească unele specii de animale, oferindu-le hrana zilnică şi protecţia sa. 
Aceste două fenomene sunt strâns legate între ele3. Noul tip de economie s-a 
resimţit în primul rând în creşterea curbei demografice.  


Urmele unei economii mixte se întâlnesc în aproape toate aşezările din 

epoca neolitică, unde creşterea vitelor întregeşte cultura cerealelor. Se presu-
pune că iniţial au fost consumate produsele principale ale acestor animale 
domestice: carnea, pielea; ulterior ele fiind folosite şi pentru tracţiune (vitele), 
lapte, lână (ovi-caprinele). De asemenea, vânarea animalelor sălbatice avea ca 
prim scop apărarea recoltelor şi a comunităţii, dar venea să diversifice şi 
dieta. Noile rezerve permit comunităţii să trăiască în perioada anotimpurilor 
neprielnice şi să îndure seceta sau anii cu recolte slabe.  

Prima manifestare culturală aparţinând neoliticului în acest spaţiu este 
cultura Starčevo-Criş. Evoluţia acestei culturi, în date absolute, se încadrează 
între 7500 şi 6250 î.C. Aşezările culturii Starčevo-Criş sunt răspândite pe o 
arie vastă4 şi pe un relief extrem de diversificat.  

                                                           
2 V. Boroneanţ, Arheologia peşterilor şi minelor din România, Bucureşti, 2000, pp. 9-14 
3 V. Gordon Childe, Făurirea civilizaţiei, Bucureşti, 1966, p. 82 
4 Această cultură ocupa în trecut zona situată între Dunăre la vest, Nipru la est, Sava şi 
Dunărea în sud, iar în nord ajungea până la Carpaţii Păduroşi 
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Locuinţele erau familiale, cu un număr destul de mic de membri. În 
general, bordeiele sunt primele locuinţe realizate într-o aşezare5. Aceste 
bordeie erau săpate în pământ 60-90 cm, peste groapă fiind ridicată o 
structură de lemn de tip acoperiş în două ape, uneori având două încăperi. 
Forma lor era rectangulară sau ovală cu vatra de foc în interior. Locuinţele de 
suprafaţă aveau o formă rectangulară, uneori cu două încăperi şi o groapă de 
provizii. Podeaua caselor era din lemn despicat, din lut bătătorit sau din pietre 
de râu. Acoperişurile erau în două sau patru ape, fiind realizate din paie sau 
stuf. Vetrele de foc se aflau în interiorul locuinţelor şi mai rar în exterior şi 
erau de formă rectangulară, semicirculară sau ovală, ele putând fi adâncite, cu 
groapă pentru cenuşă, cu gardină şi simple. Cuptoarele cercetate sunt puţine, 
ele fiind folosite pentru coacerea mâncării (pâine), uz gospodăresc şi pentru 
ars ceramica. 

Ceramica culturii Starčevo-Criş era bine lustruită – aproape de luciul 
metalic, aspect monocrom6; vopsită cu pastă roşie, albă, crem cu puncte 
alungite dispuse în benzi verticale, buline ordonate în zigzag, triunghiuri. 
Repertoriul formelor ceramice era foarte sărac, fiind alcătuit din: străchini, 
castroane globulare şi boluri cu picior inelar. Vasele antropomorfe, din ultima 
fază a culturii, sunt considerate ca piese de cult, fără a li se cunoaşte totuşi 
funcţionalitatea. 

Descoperirea unor idoli antropomorfi şi zoomorfi, a sceptrelor, ne 
determină să credem că exista o viaţă comunitar-religioasă foarte bine 
închegată. Idolii zoomorfi redau foarte realist animale domestice, sălbatice şi 
păsări. Prezenţa acestor reprezentări, în toate aşezările aparţinând culturii 
Starčevo-Criş, indică existenţa unor sărbători şi ritualuri legate de creşterea 
animalelor şi vânătoare7. Idolii antropomorfi sunt mai stilizaţi şi respectă 
anumite canoane. Se cunosc mai ales idoli feminini care sunt de mai multe 
tipuri. Acest tip de piese pare să fie strâns legat de cultul fecundităţii şi 
fertilităţii. 

Din seria reprezentărilor ceramice fac parte şi altăraşele ceramice de 
mici dimensiuni şi de diverse forme. Ele aveau trei funcţii: rol magic pentru 
arderea ofrandelor sau a unor mirodenii cu ocazia unor sărbători, un rol pur 
funcţional în iluminat şi ca suport pentru idoli. 

Obiectele realizate din lut sunt puţine şi se leagă de ocupaţii, mai ales, 
de pescuit, fiind specifice aşezărilor care se aflau în apropierea unui curs 
mare de apă. S-au descoperit greutăţi pentru năvod, sau pentru alte între-
buinţări; ele au diverse forme: ovale, sferice, conice, cubice.  

                                                           
5 Aceasta deoarece procurarea materialelor de construcţie era de durată 
6 Nuanţele de culoare sunt roşu, brun şi negru, lipsind culorile deschise 
7 Zoia Maxim, Neo-Eneoliticul din Transilvania, Cluj-Napoca, 1999, p. 50. Nu trebuie să 
excludem nici alte roluri funcţionale pe care puteau să le aibă aceste piese, putând fi jucării 
sau figurine folosite în magie 
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Specifice acestei culturi sunt mormintele care nu formează necropole. 
Cele circa 40 de schelete descoperite în toată aria culturii sunt plasate în 
cadrul aşezării, sub podeaua casei sau între locuinţe8. Morţii erau înhumaţi, 
dar sunt frecvente cazurile de incineraţie. Morţii înhumaţi erau depuşi în 
poziţie chircită pe o parte cu orientare aleatorie, dar cu privirea spre răsărit. 
Sunt întâlnite şi morminte duble9. Inventarul funerar era sărac, în unele cazuri 
mortul a fost depus pe un pat de cioburi, oase, scoici, pietre; alteori au fost 
aruncate în groapă fragmente ceramice şi ofrande de carne. 

Din piatră erau realizate diferite piese precum lame, piese componente 
pentru seceri, cuţite, răzuitoare, vârfuri de săgeţi sau suliţe, topoare, ciocane, 
zdrobitoare etc. Principalele roci folosite erau obsidianul, silexul şi jaspul. 
După modul în care aceste piese erau prelucrate, observăm două categorii: 
piese de mici dimensiuni care nu erau şlefuite şi piese şlefuite (topoare, 
ciocane, dălţi). Piesele şlefuite sunt din punct de vedere cantitativ puţine şi au 
o varietate tipologică mică, deseori fiind folosite până la epuizare, ceea ce 
denotă şi lipsa sau necunoaşterea surselor de piatră10.  

Obiectele din os şi corn sunt destul de puţine, reprezentând unelte şi 
arme: vârfuri de săgeţi pentru arcurile de vânătoare, străpungătoare, spatule, 
lustruitoare şi dăltiţe din os confecţionate din pereţii oaselor lungi de bovidee, 
săpăligi. Podoabele din os, canini de urs şi cochilii sunt: mărgele, pandantive, 
inele şi brăţări.  

Din punct de vedere cronologic nu cunoaştem nicio altă manifestare 
culturală neolitică ulterioară culturii Starčevo-Criş în sudul judeţului Bihor.  


Eneoliticul reprezintă o etapă istorică relativ frământată şi complexă, 

atât datorită fenomenelor economice şi sociale noi, generate de apariţia şi 
dezvoltarea metalurgiei cuprului, cât şi influenţelor etno-culturale venite 
dinspre sud şi est. În locul micilor comunităţi agricole stabile, specifice sfârşi-
tului epocii neolitice, se va petrece un fenomen de uniformizare culturală ce 
va duce la apariţia unor cercuri şi orizonturi culturale noi, pe teritorii întinse. 
Epoca se caracterizează printr-o stabilitate a comunităţilor omeneşti, un 
spaţiu de manifestare clar delimitat geografic, dar şi o viaţă economică şi 
culturală deosebită11. 

Cultura Tiszapolgár face parte din marile civilizaţii eneolitice atât prin 
conţinutul ei bine conturat, cât şi prin arealul ocupat sau influenţele pe care le 
                                                           
8 Locuinţa unde s-a depus defunctul este părăsită, fiind un loc tabu  
9 I. Nestor, Raport despre sondajele de la Leţ-Várheghy, în Materiale, 3, 1957, p. 62 
aminteşte câteva cazuri de schelete aparţinând acestei culturi care au urme de ciopârţire 
10 Situaţia se schimbă după ce comunitatea cunoaşte zona şi descoperă aceste surse sau după 
ce intră în contact cu triburile locale care le stăpânesc. Perioada de înflorire a industriei litice 
şlefuite este în ultimele etape de dezvoltare a culturii 
11 Zoia Maxim, loc. cit., pp. 119-127; N. Iercoşan, Cultura Tiszapolgár în vestul României, 
Cluj-Napoca, 2002, p. 10 
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exercită asupra culturilor vecine, contemporane ei. Spaţiul ocupat de această 
cultură cuprindea partea de la est de Tisa, estul Slovaciei, nordul Serbiei şi 
vestul României. 

Civilizaţia Tiszapolgár în vestul României îşi are limitele cronologice 
absolute între anii 3500 şi 3200 î.C.12.  

Deşi se cunosc peste 100 de aşezări aparţinând acestei culturi, informa-
ţiile sunt minime. Dacă ţinem cont de tipologia geografico-etnografică a 
aşezărilor care reflectă structural diferenţele dintre ele, atunci putem remarca 
două tipuri principale: aşezări compacte (majoritatea) şi aşezări răsfirate. 
Primele au o suprafaţă în general mică de locuit fiind amplasate pe o formă 
de teren bine determinată: promontoriu, terasă ş.a.m.d. Al doilea tip include 
aşezările aflate în locuri deschise, fără limite naturale clare unde locuinţele 
sunt împrăştiate, ori poate organizate în grupuri. Putem deosebi aşezări de 
lungă durată şi aşezări sezoniere. Întinderea aşezărilor variază de la cele sub  
1 ha (unde presupunem că se aflau până la 20 de locuinţe) şi până la cele cu o 
suprafaţă de peste 2 ha şi care aveau probabil peste 50 de locuinţe. Majori-
tatea sunt de până la 2 ha.  

Mobilitatea purtătorilor acestei culturi poate fi explicată prin cauze cum 
ar fi de exemplu intensificarea activităţii de creştere a animalelor domestice 
(ceea ce necesita căutarea continuă de păşuni) şi începutul metalurgiei 
aramei13. 

Locuinţele acestei culturi conţin un bogat material ceramic, element de 
cultură indispensabil în analiza fenomenului cultural (durată şi evoluţie). 
Formele ceramice prezintă o varietate relativ mare14: pahare (cel mai repre-
zentativ tip ceramic pentru olăria acestei culturi), căni, vase de provizii, 
borcane, oale, boluri cu picior, pocale cu picior înalt (gol pe dinăuntru şi 
perforat), cupe, vase miniaturale. Ornamentaţia ceramicii acestei culturi este 
considerată sărăcăcioasă şi rigidă datorită numărului mic de elemente orna-
mentale: proeminenţe, perforaţii şi impresiuni (folosit cel mai frecvent într-o 
varietate bogată de forme)15. Purtătorii culturii Tiszapolgár renunţă la pictarea 
vaselor cu toate că procedeul era bine cunoscut şi larg folosit în neoliticul 
târziu sau în culturile eneolitice contemporane învecinate (de ex. cultura 
Cucuteni). Alte piese realizate din lut erau greutăţile pentru războaiele de 
ţesut (de tip vertical), fusaiolele, linguri din lut, figurine zoomorfe. 

                                                           
12 N. Iercoşan, loc. cit., p. 181 sq. 
13 I. Bognár-Kutzián, The Early Copper Age Tiszapolgár culture in the Carpathian Basin, 
Budapest, 1972, pp. 212-222; P. Roman, Forme de manifestare culturală din eneoliticul 
târziu şi perioada de tranziţie spre epoca bronzului, în Studii şi Comunicări de Istorie Veche 
şi Arheologie, 32/1, 1981, p. 21 sq. 
14 I. Bognár-Kutzián, loc. cit., pp. 120-130, fig. 22, 24, 25 
15 Zoia Maxim, loc. cit., p. 123, fig. 155; N. Iercoşan, loc. cit., pp. 124-144 
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Piesele de piatră descoperite sunt realizate în două tehnici de prelucrare 
diferite: prin cioplire (mai rudimentare) – lamele pentru seceri; prin şlefuire, 
care erau de două feluri: perforate (topoare-ciocan, buzdugan, topoare de 
luptă, mărgele din marmură) şi neperforate (topoare plate trapezoidale, dălţi, 
tesle)16. 

Din cornul provenit din vânarea cervideelor sau din oase se realizau 
obiecte precum: topoare-ciocan (folosite ca arme), plantatoare, străpungă-
toare, sule şi ace, iar din colţi de mistreţi realizau podoabe (amulete)17. 

Exploatat iniţial la suprafaţă, cuprul natural a fost extras, începând cu 
epoca eneolitică în adevărate cariere sau mine, în zonele bogate în astfel de 
rezerve. De subliniat că primele rezerve cuprifere exploatate în Europa s-au 
dovedit a fi cele din Carpaţii Apuseni şi Balcani. Cronologic, acest moment 
are loc la debutul culturii Tiszapolgár. Zona cupriferă din vestul României 
avea cea mai mare densitate de zăcăminte de cupru din Europa18. Din cupru 
erau realizate piese de podoabe precum inele, mărgele şi brăţări, fiecare de 
mai multe tipuri şi variante. Aceste piese realizate din aramă au fost găsite cu 
predilecţie în morminte. Alt tip de artefacte realizate din cupru îl constituie 
topoarele, utilizate mai ales ca arme şi mai puţin ca unelte, ori poate ca 
însemne reprezentând statutul economic sau social al posesorului lor. 

Ritul funerar practicat era inhumaţia în poziţie chircită sau întinsă cu 
scheletul culcat pe partea dreapta (bărbaţii) şi pe stânga (femeile). În general 
orientarea scheletelor este V-E. Inventarul funerar este compus din vase, 
arme, unelte şi podoabe, precum şi ofrande constând în animale tinere, 
domestice sau sălbatice. O caracteristică a acestei culturi este separarea clară 
a cimitirelor faţă de aşezări. 

Manifestarea culturală ce urmează populaţiei Tiszapolgár în acest spaţiu 
este cultura Bodrogkeresztúr, care se plasează la sfârşitul epocii eneolitice. 
Acest fenomen cultural reprezintă o etapă importantă în evoluţia cronologică 
şi culturală a neo-eneoliticului din nord-vestul României. 

Apropierile tipologice în ceea ce priveşte ceramica, uneltele şi armele 
de cupru, podoabele şi piesele de cult, precum şi trăsăturile comune în ritualul 
de înmormântare ne determină să afirmăm că principala componentă genetică 
a culturii Bodrogkeresztúr este moştenită din mediul culturii Tiszapolgár. 

Această manifestare culturală are o arie geografică bine stabilită. 
Graniţa sudică şi vestică o constituie Dunărea; în nord ea se întinde până în 
Slovacia, iar în est, până la Munţii Apuseni şi ai Banatului. În această arie se 
constată o locuire intensă în bazinul Crişurilor19. 

                                                           
16 N. Iercoşan, Cultura Tiszapolgár în vestul României, Cluj-Napoca, 2002, pp. 147-151 
17 Ibidem, p. 152 sq. 
18 Ibidem, p. 155 
19 A.S. Luca, Sfârşitul eneoliticului pe teritoriul intracarpatic al României, Alba Iulia, 1999, 
p. 11 
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În ceea ce priveşte aşezările descoperite aparţinând acestei culturi, 
frapează numărul mic al lor în raport cu numărul mare al descoperirilor 
funerare. Cea mai plauzibilă explicaţie ar fi cea după care locuirile ar fi de 
scurtă durată, fapt ce a făcut ca depunerile stratigrafice să fie nesemnifica-
tive20. Aşezările acestei culturi se plasau pe malul apelor curgătoare, lacuri 
sau mlaştini. Pentru a avea o minimă protecţie împotriva variaţiilor de debit, 
ele sunt situate pe locuri puţin mai înalte. 

Locuinţele sunt fragile, pe structură preponderent lemnoasă, lipitura cu 
lut fiind superficială. Toate aceste caracteristici ne dau dreptul să afirmăm că 
locuirile sunt de scurtă durată, neexistând preocuparea asigurării unor struc-
turi masive a locuinţelor, precum în epocile anterioare. Caracterul general al 
aşezărilor şi locuinţelor confirmă supoziţia după care locuirea de scurtă 
durată este legată – se pare – de economia preponderent pastorală a purtă-
torilor acestei culturi21. 

Necropolele reprezintă principala manifestare, alături de descoperirile 
funerare izolate, a culturii Bodrogkeresztúr. Numărul şi corelaţia mormintelor 
în necropole este semnificativă pentru statutul social şi pentru locul indivi-
dului în societate. 

Ca şi în cazul celorlalte culturi preistorice, ceramica reprezintă prin-
cipala urmă de cultură materială. Vasele au fost lucrate cu mâna, ceramica 
putând fi împărţită în trei categorii: fină, semifină şi uzuală/grosieră. În ceea 
ce priveşte compoziţia pastei ceramicii, aceasta este (în marea majoritate a 
cazurilor) nisipoasă, cu bobul mai mult sau mai puţin fin (în cazul ceramicii 
fine şi semifine) şi mai rar pietricele (ceramica semifină şi grosieră). Ca 
degresant este folosit mâlul amestecat cu paie sau cu paiete de mică, iar în 
cazul speciei grosiere apare ca degresant pleava tocată. Consecinţă directă a 
tehnologiilor cunoscute în epocă, arderea ceramicii este, de cele mai multe 
ori, bună. Repercusiune firească a modului de ardere a ceramicii, culoarea 
vaselor nu reprezintă un repertoriu coloristic aşa de variat ca în epocile 
anterioare. Gama culorilor trage spre cele închise: cenuşiu, brun, negru. 
Principalele forme ale ceramicii respective sunt: strachina, castronul profilat, 
strachina-castron, paharele, ghiveciul de flori, farfuria şi tigaia de peşte, 
strachina cu picior, oala cu sau fără picior sau cu fundul ascuţit, ceşti. Cele 
mai spectaculoase ornamente sunt cele incizate, realizate prin zgârierea 
suprafeţei moi a vasului cu un obiect ascuţit. Ele sunt dispuse sub diferite 
forme: triunghiuri incizate sub buza vasului sau spirale îmbucate ori simple, 
ori meandre trasate din trei-patru linii paralele, triunghiuri haşurate în 
ghirlandă. Alte ornamente întâlnite sunt impresiunile, ciupiturile cu unghia. 

                                                           
20 P. Patay, Die hochkupferzeitliche Bodrogkeresztúr-Kultur, în Ber RGK, 55, 1974/1975,  
pp. 1, 31 
21 I. Németi, Noi descoperiri arheologice din eneoliticul târziu din nord-vestul României,  
în AMP, 12, 1988, p. 127 
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Foarte rar se foloseşte pictura pe vas, barbotina ori canelura. Toartele au şi ele 
uneori un caracter de decor, neputând fi identificat în cazul unora niciun 
caracter funcţional. 
 

 
Vas, cultura Bodrogkeresztúr 

 
 
 

Uneltele de piatră sunt realizate din silex sau obsidian, prin tehnica 
cioplirii. Uneltele şlefuite sunt realizate din roci mai tari, sau de duritate 
medie. Uneori acestea pot fi perforate. Se păstrează gama tipologică diversă 
din epocile anterioare, dată fiind aria largă de utilizări. Se pot întâlni: 
răzuitoare şi lame, lamă-ferăstrău, cuţite din silex, vârfuri de săgeţi, topoare 
şlefuite şi pisăloage22.  

Uneltele obţinute din os şi corn sunt specifice aşezărilor, nefiind până 
acum descoperite în componenţa inventarului funerar. Din os s-au obţinut 
străpungătoare, mosoare, ace de undiţă, pumnale şi săpăligi23. Din lut au fost 
realizate greutăţi pentru războaiele de ţesut sau pentru plasele de pescuit. 

În cultura Bodrogkeresztúr principalele piese din cupru sunt topoarele. 
Deoarece la acest stagiu de dezvoltare a civilizaţiei umane realizarea unor 
astfel de piese presupunea un imens volum de muncă, târnăcoapele de cupru 
eneolitice sunt interpretate ca fiind folosite ca semn de prestigiu de către 
posesorul lor, care, mai mult ca sigur, deţinea o importantă poziţie în 
comunitatea căreia îi aparţinea. 
                                                           
22 A.S. Luca, Sfârşitul eneoliticului pe teritoriul intracarpatic al României, Alba Iulia, 1999, 
p. 30 sq. 
23 E. Pădureanu, O aşezare eneolitică fortificată de la Pecica-Forgaci, în Crisia 12, 1982,  
p. 30, fig. 7/14, 17/1 
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În mormintele cercetate în Ungaria, există diverse podoabe de cupru24. 
Descoperiri de acest fel nu apar însă şi la noi. Mai cunoaştem descoperiri de 
aur privind această categorie de piese la Cămin (jud. Satu Mare) şi Ostrovu 
Corbului25. 

Ştim deja că în culturile anterioare, în special în decursul epocii 
neolitice, plastica zoomorfă şi antropomorfă din lut este foarte bine realizată. 
În cultura Bodrogkeresztúr reprezentările plastice din lut sunt însă extrem de 
puţine. Apar însă şi altare de lut folosite în cadrul procesului ritual sau, poate, 
la iluminat. Acestea au corpul patrulater, pereţi înalţi cu lobi la colţuri. De 
departe, cea mai importantă categorie a plasticii în lut, piatră, cupru sau aur 
din aria acestei culturi erau idolii en violon26. Aceste piese de dimensiuni mici 
– cu excepţia unor piese unicat de aur, ce pot fi de mari dimensiuni – sunt 
realizate din lut. Funcţia acestor obiecte este mai greu de precizat, dar erau 
larg răspândite, având o importanţă pan-culturală, din moment ce pot fi găsite 
în medii culturale diferite, până în spaţiul anatolian (Troia, nivelurile I şi II)27. 

În ceea ce priveşte ritul funerar, decedatul este îngropat abia după ce 
dispare rigiditatea cadavrului, de multe ori presat în groapă, fapt ce nu s-ar fi 
putut face în cazul în care mortul se afla în primele trei-patru zile de la 
deces28. Înmormântarea se făcea după legi stricte, ceea ce ne duce cu gândul 
la o organizare socială bine structurată. Direcţia decedaţilor era E-V, cu mici 
devieri, fapt ce poate fi pus în legătură cu tradiţia culturii Tiszapolgár. 
Mormintele chircite pe partea stângă aparţin femeilor, pe când cele chircite pe 
partea dreaptă aparţin bărbaţilor. Diferenţierile dintre sexe continuă şi în ceea 
ce priveşte inventarul; în mormintele de femei numărul de vase este vizibil 
mai mare. 

                                                           
24 P. Patay, loc. cit., p. 31 
25 A.S. Luca, Sfârşitul eneoliticului pe teritoriul intracarpatic al României, Alba Iulia, 1999, 
p. 30 sq. 
26 Denumirea acestor piese vine de la forma ce se poate apropia de cea a unei viori. Ele 
reprezintă în fapt o schematizare antropomorfizată. H. Dumitrescu, Connections between the 
Cucuteni – Tripolje Cultural Complex and the Neighbouring Eneolithic Cultures in the Light 
of the Utilisation of Golden Pendants, în Dacia N.S., 5, 1961, p. 86 sq. 
27 D. Monah, Idoli en violon din cultura Cucuteni, în CI (serie nouă), 9-10, 1978-1979,  
pp. 163-174 
28 P. Patay, loc. cit., p. 36 
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Altar portativ, cultura Bodrogkeresztúr 

 
 
 

Descoperirea a numeroase tezaure de aur în aria culturii Bodrog-
keresztúr ne determină şi ea să credem că populaţiile eneolitice aparţinând 
acestei culturi deţineau un monopol asupra accesului la zăcămintele aurifere, 
cuprifere (zona Băiţa) şi de sare din Munţii Apuseni şi din interiorul arcului 
carpatic29. 

Cultul fertilităţii şi fecundităţii este caracteristic, în continuare, comu-
nităţilor eneolitice. După cum se ştie, cultul fertilităţii şi fecundităţii este o 
caracteristică a populaţiilor stabile, agrare. 

Sfârşitul culturii Bodrogkeresztúr se petrece prin cucerirea ariei acestei 
populaţii de către noi populaţii caracterizate de un stil de viaţă nou specific 
populaţiilor ce aveau ca principală ocupaţie creşterea animalelor. 


Epocii neolitice îi urmează o perioadă de tranziţie la epoca bron-

zului. Componentă importantă a proceselor care au marcat finalul perioadei 
eneolitice, cultura Coţofeni (3000-2500 î.C.) a contribuit totodată substanţial 
la naşterea civilizaţiei epocii bronzului în spaţiul transilvănean. 

Purtătorii acestei culturi sunt caracterizaţi de un stil de viaţă mobil, 
datorită modului de viaţă predominant pastoral – în continuă căutare de 
păşuni. 

Pornind de la formele de relief pe care sunt amplasate locuirile 
Coţofeni, se disting aşezări pe forme de relief joase (grinduri, pe terase) şi 
aşezări pe forme de relief înalte (pe boturi de deal, pe vârfuri stâncoase, în 
peşteri). Ceea ce trebuie remarcat în general privind aşezările culturii Coţo-
feni este faptul că marea majoritate a descoperirilor reprezintă locuiri 
modeste ca întindere în timp şi spaţiu, situaţie care indică o preponderenţă a 

                                                           
29 De aceea, doar în acest areal există idoli mari din aur (precum cei de la Moigrad, Sălaj), 
care se pare că era cotat aşa nu numai prin calităţile metalului, ci şi prin raritatea şi 
dificultatea obţinerii sale în alte zone 
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locuirii de tip sezonier, o mobilitate crescută a unor comunităţi restrânse, 
determinată în principal de o anumită strategie de subzistenţă30. 

Cercetările sistematice reduse nu permit consideraţii prea ample privind 
tipurile de locuinţe şi mai ales modul lor de amplasare în interiorul aşezărilor. 
Cu toate acestea, există o serie de observaţii stratigrafice, care ne permit să 
oferim o clasificare a principalelor tipuri de locuinţe în: locuinţe de suprafaţă 
şi locuinţe adâncite (bordeie). Bordeiele pot avea forme circulare sau ovale, 
mai rar, rectangulare, adâncimea lor de la nivelul de călcare variind între 0,40 
şi 1,50 m, unele fiind prevăzute cu un prag sau treaptă pe una dintre laturi. 

Sistemele de subzistenţă şi strategiile de exploatare a resurselor naturale 
n-au fost analizate decât sumar în studiile consacrate perioadei eneolitice şi 
începutului epocii bronzului pe teritoriul României. Modificările care au 
survenit în această etapă, concretizate în noi strategii de producţie şi distri-
buţie a hranei, au fost menţionate doar la modul general, fără a exista suportul 
documentar necesar. Şi pentru cultura Coţofeni s-a afirmat o pronunţată 
tendinţă de mobilitate, reflectată prin numărul mare de locuiri sezoniere, 
socotindu-se că ea ar fi creaţia unor grupuri de păstori nomazi sau semi-
nomazi, teorie combătută ulterior31.  

În cadrul ceramicii se pot distinge două grupe principale: ceramica fină 
şi cea grosieră. Ceramica fină cuprinde vasele confecţionate dintr-o pastă 
omogenă având ca degresant nisip. Pasta este bine frământată, modelarea 
pereţilor este atentă, grosimea lor fiind redusă şi destul de uniformă. O mare 
atenţie s-a acordat prelucrării suprafeţei exterioare şi interioare a vaselor, 
aceasta fiind lustruită în majoritatea cazurilor32. În ceea ce priveşte gama 
cromatică a ceramicii fine, în general predomină cenuşiul. Ceramica grosieră 
se diferenţiază în special prin natura degresantului utilizat33. Tratamentul 
suprafeţei vaselor este şi el diferit, de obicei practicându-se doar o netezire 
mai mult sau mai puţin atentă, rareori întâlnindu-se o lustruire superficială. 
Culoarea cel mai des întâlnită este cărămiziul, mai rar diversele nuanţe de 
cenuşiu34. 

Şi aici în ceea ce priveşte tipologia ceramicii Coţofeni, străchinile 
reprezintă forma cel mai frecvent folosită, apoi castroanele, ceştile, cănile, 
amforele, oalele, paharele, vasele cu formă globulară, vase-borcan, urcioare35.  

                                                           
30 H. Ciugudean, Eneoliticul final în Transilvania şi Banat: cultura Coţofeni, Timişoara, 
2000, p. 17 
31 P. Roman, Cultura Coţofeni, Bucureşti, 1976, pp. 15 şi 77 
32 Pentru această operaţiune au fost utilizate pietre de râu cu suprafaţa netedă sau lustruitoare 
din lut 
33 Este vorba de nisip cu o granulaţie mare şi pietricele, la care se adaugă uneori bucăţele de 
calcar 
34 H. Ciugudean, Eneoliticul final în Transilvania şi Banat: cultura Coţofeni, Timişoara, 
2000, p. 22 
35 Ibidem, pp. 22-26 
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Principalele forme de realizare a decorului întâlnite în cadrul ceramicii 
Coţofeni sunt: prin adâncire, în relief, prin incrustaţie36. Aceste tehnici duc la 
realizarea unei game diverse de motive ornamentale: forma „ramurilor de 
brad, benzi haşurate dispuse vertical sau orizontal, forma „scheletului de 
peşte”, „tablă de şah”, împunsături succesive, alveole, ghirlande, striuri, 
caneluri, brâuri, butoni (de diferite forme). 

Din lut se mai realizau o serie de obiecte cu rol utilitar sau decorativ: 
fusaiole, greutăţi pentru războiul de ţesut, mosoare, linguri, lustruitoare şi 
mărgele de diferite forme. 

Utilajul litic aparţinând culturii Coţofeni se caracterizează atât prin 
reducerea semnificativă a cantităţii pieselor folosite, cât şi prin sărăcirea 
repertoriului funcţional. Principalele tipuri de unelte cioplite includ lamelele, 
răzuitoarele şi gratoarele. Numărul obiectelor din piatră şlefuită este relativ 
redus faţă de perioada neolitică. Se realizau topoare (tip daltă sau perforate), 
râşniţe, frecătoare, cuţite curbe, pandantive şi mărgele. 

Uneltele şi podoabele lucrate din os, corn sau dinţi de animale sunt 
prezente în număr mare atât în aşezări, cât şi în morminte. S-au descoperit 
sule, săpăligi, dăltiţe, spatule, piepteni pentru decorarea ceramicii, pandantive 
realizate din dinţi perforaţi de animale. 

Analizele făcute privind metalurgia cuprului în perioada de tranziţie 
spre epoca bronzului evidenţiază scăderea bruscă a cantităţii de metal aflate 
în circulaţie37. Până în prezent există puţine dovezi privind practicarea 
mineritului de către comunităţile Coţofeni, exploatarea zăcămintelor cuprifere 
făcându-se probabil prin procedee simple, baza putând-o constitui cuprul 
nativ, uşor accesibil în epoca respectivă, care putea fi prelucrat prin ciocănire 
la rece, urmată sau nu de o călire, pentru care era suficientă o temperatură de 
150 °C.  

Repertoriul pieselor realizate din cupru cuprinde: arme (pumnale de 
diferite tipuri), unelte (sule, topoare plate, cuţite, ace, dălţi), podoabe (pan-
dantive de tip ochelari, brăţări, coliere, mărgele). 

Idolii antropomorfi reprezintă cea mai numeroasă categorie de piese cu 
destinaţie magico-religioasă din aria Coţofeni. O parte dintre piese sunt 
simple, altele sunt decorate în tehnica inciziilor sau a împunsăturilor succe-

                                                           
36 Din cauza slabei aderenţe a materiei albe folosite, aceasta nu s-a păstrat însă decât în foarte 
puţine cazuri 
37 Explicaţiile pentru acest fenomen sunt dintre cele mai diverse, plecând de la efectul produs 
de pătrunderea triburilor nord-pontice asupra populaţiilor locale, trecând printr-o posibilă 
epuizare a depozitelor de minereuri de cupru şi ajungându-se până la o modificare a atitudinii 
faţă de aramă, ca simbol al valorii. I. Nestor, Asupra începuturilor metalurgiei aramei şi a 
bronzului în R.P.R, în Studii şi referate de istoria României, I, 1954, p. 98; Idem, 
Consideraţii privind începutul şi definirea perioadei timpurii a epocii bronzului în România, 
în In honorem emeritae Ligiae Bârzu. Timpul istoriei I, Bucureşti, 1997, p. 44; P. Roman, 
Cultura Coţofeni, Bucureşti, 1976, p. 16 
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sive. Aceştia provin din locuinţe, neavând cazuri certe în care ei să poată fi 
asociaţi unor complexe cu evident caracter cultic.  

Problema riturilor şi ritualurilor funerare practicate de purtătorii culturii 
Coţofeni continuă să fie extrem de controversată38. Mormintele de inhumaţie 
alcătuiesc necropole plane, iar cele de incineraţie sunt organizate atât în 
necropole plane (majoritatea în peşteri), cât şi tumulare39. 

 
După perioada de tranziţie, comunităţile epocii bronzului redevin 

stabile, economia fiind bazată în principal pe agricultură – care presupunea 
un sedentarism accentuat. 

Această mare perioadă din preistoria României a reprezentat şi o etapă 
deosebit de importantă în procesul de sinteză culturală, etnică şi lingvistică a 
triburilor tracice din spaţiul carpato-danubian şi a început practic în perioada 
anterioară cu fenomenul de indo-europenizare; a continuat apoi cu cristali-
zarea populaţiilor proto-tracilor (culturile Otomani, Wietenberg, Mureş, Tei, 
Monteoru) şi apoi în prima epocă a fierului (Hallstatt) când se petrece 
individualizarea ramurii nordice a tracilor din care se va dezvolta populaţia 
daco-getică (perioada La Tène). 

Descoperiri arheologice indică spaţiul transilvănean ca un loc de 
intersecţie a civilizaţiilor pe parcursul întregii epoci a bronzului, un punct de 
întâlnire a influenţelor culturale venite din diferite regiuni, dar şi un centru 
care a iradiat bunuri şi tradiţii în Bazinul Carpatic şi chiar mai departe, spre 
nord până la Marea Baltică40.  

Perioada timpurie a epocii bronzului timpuriu reprezintă încă o peri-
oadă obscură în Crişana, începutul noii epoci rămânând una din cele mai 
disputate probleme ale arheologilor români. Oricum, rezultatele seriilor de 
analize cu C14 făcute pentru spaţiul central-european indică o desfăşurare a 
manifestărilor specifice bronzului timpuriu în intervalul 2500-1700 î.C.41. 

Primul complex cultural specific bronzului timpuriu în acest spaţiu este 
cultura Makó42. Cronologic, descoperirile de tip Makó sunt urmate de cele 
aparţinând culturii Nyírség43. Pe parcursul celei de-a doua etape a bronzului 
                                                           
38 P. Roman susţinea practicarea atât a inhumaţiei, cât şi a incinerării, dar a acceptat puţine 
descoperiri în categoria celor cu apartenenţă certă (P. Roman, Cultura Coţofeni, Bucureşti, 
1976, pp. 31-33) 
39 Este vorba de movile de pământ cu manta de piatră care adăpostesc mormântul şi 
inventarul funerar 
40 H. Ciugudean (coord.), The Bronze Age Civilization in Transilvania. The Bronze Age – The 
First Golden Age of Europe, Alba Iulia, 1997, p. 5 
41 S. Forenbaher, Radiocarbon dates and absolute chronology of the Central European Early 
Bronze Age, în Antiquity, 1993, pp. 236 şi 253 
42 I. Németi, P. Roman, Epoca bronzului timpuriu din nord-vestul României (Grupul cultural 
Sanislău), în Satu Mare Studii şi Comunicări, 11-12, 1994-1995, p. 25 
43 N. Kalicz, Die Frühebronzezeit in Nordost Ungarn, Budapest, 1968, pp. 3-17; Idem, Die 
Nyírség-Kultur, în Kulturen der frühbronzezeit des Karpatenbeckens und Nordbalkans, 
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timpuriu, în partea de sud a judeţului Bihor au fost identificate descoperiri 
aparţinând grupului cultural Roşia44. Ca arie, acest grup se localizează în 
valea Crişului Negru, cele mai importante descoperiri făcându-se în peşterile 
din zonă. Aceste peşteri au fost folosite atât ca locuri de habitare, cât şi ca 
necropole. Ritul funerar al grupei Roşia se caracteriza prin inhumaţie, fiind 
cunoscute morminte de inhumaţie în poziţie chircită.  

Repertoriul formelor vaselor specifice grupului cultural Roşia nu este 
numeros, fiind reprezentat de următoarele tipuri: cană, urcior, oală bitron-
conică, castron, borcane mici, vase cu corp sferic, vase cu toarte asimetrice, 
străchini tronconice sau cu pereţii arcuiţi, ceşti cu o toartă, vase cu picior, 
amfore. Decorarea vaselor este foarte săracă şi constă în majoritate din 
aplicări plastice: benzi verticale şi orizontale, butoni, buze de vas manşetate, 
impresiuni cu degetul, incizii. 

Deşi încă sunt numeroase discuţii privind periodizarea şi încadrarea 
cronologică a descoperirilor de tip Roşia, se pare că manifestările grupului 
Roşia – deoarece nu a fost surprinsă nicio succesiune stratigrafică – nu au 
depăşit cea de-a doua perioadă a bronzului timpuriu. Chiar şi aria în care au 
fost descoperite manifestările grupului Roşia, zona defileurilor şi depresiu-
nilor de pe Crişul Repede şi Crişul Negru, pledează pentru o comunitate 
relativ izolată, care în asemenea condiţii nu putea să aibă o evoluţie foarte 
îndelungată. 

În sudul Bihorului nu a fost depistată până în prezent nicio etapă 
intermediară între manifestările culturale ale grupului Roşia şi debutul culturii 
Otomani, cultură clasică a bronzului mijlociu din nord-vestul României, cu o 
importanţă deosebită datorită controlării unor drumuri comerciale care făceau 
legătura dintre estul şi vestul, nordul şi sudul continentului, precum şi asupra 
unor importante resurse materiale: aur, cupru, sare etc. (majoritatea din zona 
Munţilor Apuseni).  

Dintre principalele resurse care au fost vehiculate în acest spaţiu, 
amintim arama, bronzul, cositorul, aurul, staniul, sarea, chihlimbarul, obsi-
dianul, ceramica. Comerţul a fost înlesnit şi de folosirea mijloacelor de 
transport şi în primul rând amintim aici carul (atestat prin descoperirea unor 
care miniaturale, încă din perioada de tranziţie la epoca bronzului). 

                                                                                                                                                      
Beograd, 1984, pp. 109-119. C. Kacsó, Contribuţii la cunoaşterea bronzului timpuriu din 
nord-vestul Transilvaniei. Descoperirile Makó de la Ciumeşti, Berea şi Foieni, în AMN, 34, 
1997, p. 431 
44 P. Roman, Zur rumänischen Frühbronzezeit (Der Forschungssand), în Symposium 
Budapest-Velem, Budapest 1981, p. 65; Idem, Spätneplithikum, Übergangsperiode und der 
Beginn der Bronzezeit im Südosten Rumänien, în TD, 4, 1983, nota 23; P. Roman, I. Németi, 
Descoperiri din perioada timpurie (pre-Otomani) a epocii bronzului în nord-vestul 
României, în SCIVA, 37, 1986, p. 218; I. Emödi, Asupra începutului epocii bronzului în 
Bihor, în TD, 6, 1985, p. 142; G. Halasi, J. Emödi, Descoperiri arheologice în peştera 
Izbucul Topliţei, în SCIVA, 3, 1985, p. 234 
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În timp ce cultura Otomani dispare, pe fondul reprezentat de elementele 
târzii ale acesteia se formează cultura Igriţa. Comunităţile acestei culturi 
preferă aşezările situate în zone joase, în apropierea unui curs de apă şi în 
zone piemontane. Locuinţele sunt de regulă de formă rectangulară, puţin 
adâncite în pământ, având la colţuri gropi pentru implantarea stâlpilor care 
urmau să susţină acoperişul. Există însă şi unele cazuri în care aceste locuinţe 
sunt de formă rotundă şi mult mai adâncite în pământ. Este dificil de 
reconstituit în cest moment dispunerea spaţială a acestor locuinţe într-o 
aşezare, mai ales datorită faptului că în cele mai multe cazuri cercetările au 
fost condiţionate de caracterul lor de salvare. 

Analiza pieselor arheologice a dus la concluzia că acest grup se 
formează pe fond local Otomani fiind influenţat de elemente culturale de 
origine sudică şi panonică. 

Sintetizând informaţiile pe care le deţinem legate de grupul cultural 
Igriţa, putem afirma că avem de-a face cu o manifestare care dezvoltă o 
producţie ceramică originală proprie, o metalurgie a bronzului în care se 
regăsesc mai multe piese de podoabă şi unelte, mai puţin arme; care dezvoltă 
o metalurgie a aurului şi care se prezintă ca o cultură unitară a perioadei de 
tranziţie spre epoca fierului. 

 
Vase, epoca bronzului (faza târzie) 
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Evoluţia culturii Igriţa acoperă perioada finală a epocii bronzului 
atingând prima perioadă a epocii fierului. Finalul culturii Igriţa este marcat de 
apariţia culturii Gáva la a cărei formare şi dezvoltare contribuie substanţial. 

Merită să fie menţionat faptul că din această epocă sunt cunoscute 
aproximativ 600 de piese din depozitele descoperite în sudul judeţului Bihor. 
Aceste depozite sunt reunite sub denumirea generală de depozite de tip 
Arpăşel. Compoziţia lor este caracterizată de existenţa în depozite a unor 
piese întregi, precum şi a unor piese rebutate. Lipsesc din compoziţia acestor 
depozite armele, iar uneltele sunt, şi ele, la fel de rare. Marea majoritate a 
pieselor care compun aceste depozite sunt piese de podoabă: pandantive, 
brăţări de diferite tipuri, lanţuri, inele şi altele.  

 
Între epoca bronzului şi prima epocă a fierului a existat o continuitate 

organică, prin aportul substanţial al populaţiei Igriţa. Acum se realizează o 
nouă sinteză etno-culturală denumită în nord-vestul României cultura 
ceramicii canelate de tip Gáva. 

Aria de formare a acestei culturi este plasată în zona nord-estică a 
Câmpiei Panonice, de aici aceasta se răspândeşte spre sud depăşind culoarul 
Dunării, iar spre nord până pe cursul Nistrului. Transilvania este şi ea 
cuprinsă în această arie de răspândire. Descoperirile din Bihor, foarte puţine 
ca număr datorită mai ales stadiului cercetărilor, sunt totuşi reprezentative 
pentru cunoaşterea acestei culturi. Analiza materialelor descoperite până în 
prezent este relevantă pentru evoluţia culturală şi cronologică a zonei. 

Locuinţele şi anexele gospodăreşti sunt reprezentate de gropi, cuptoare 
şi vetre. Gropile se împart în două categorii: de provizii şi menajere. 

O altă categorie de descoperiri se leagă de sfera spiritualului, morminte 
sau gropi care conţineau o categorie aparte de inventar. Dat fiind faptul că 
această epocă este dominată de ritul incineraţiei, rămăşiţele defunctului erau 
depuse în astfel de gropi. 

 
A doua epocă a fierului în spaţiul precizat corespunde periodizării 

generale de pe teritoriul României şi în special condiţiilor specifice din nord-
vestul ţării. Aici, pe un fond local de tradiţie veche tracică în mixtură cu 
influenţe scitice, cunoscut sub numele de grup Sanislău-Nir, apare conturată 
de timpuriu cultura veche a geto-dacilor.  

Pe la începutul şi jumătatea secolului al IV-lea î.C. (400-350 î.C.) în 
zona din vestul României pătrund celţii, într-un prim val, care în migraţia spre 
estul Europei au trecut prin nordul câmpiei Pannoniei, au ocolit Carpaţii 
Păduroşi şi au coborât spre nordul Mării Negre. Principalele caracteristici 
surprinse arheologic în această etapă sunt folosirea fierului pe scară largă 
pentru confecţionarea uneltelor şi armelor, generalizarea ceramicii lucrate la 
roată, mai întâi celtică, apoi şi dacică, generalizarea formelor specifice dacice, 
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începutul emisiunilor monetare autohtone şi apariţia unor formaţiuni politice 
pe vaste teritorii în spaţiul din interiorul şi din jurul Carpaţilor. Primele 
enclave celtice apar în urma unor ciocniri violente cu dacii, în vestul 
României. Rezultatul este stabilirea îndelungată a celţilor în Transilvania. 
Caracteristică acestei perioade este însă apariţia ceramicii dacice în necro-
polele şi aşezările atribuite celţilor. Această prezenţă poate fi explicată numai 
în contextul unor relaţii a căror natură este în esenţă paşnică, indiferent dacă 
acestea au fost rodul unor convieţuiri sau al comerţului cu comunităţile găsite 
aici.  

Influenţa celţilor asupra dacilor s-a manifestat printr-o avansată tehnică 
de prelucrare a fierului şi prin introducerea ceramicii lucrate la roată. Este 
adevărat că, încă din perioada anterioară venirii celţilor, anumite forme 
preluate din repertoriul ceramicii lucrate cu mâna au fost transpuse la roată, 
dar adevărata răspândire a acesteia din urmă se va produce doar după sosirea 
celţilor. 

În secolele III-II î.C. se pare că această zonă era locuită de tribul dacic 
„Predavenses”45. În secolul al II-lea î.C. se constată apariţia cetăţilor forti-
ficate dacice care sunt expresia închegării unor formaţiuni politice. Acestea 
apar mai cu seamă în zonele de munte şi dovedesc şi o perioadă de conflicte 
militare intertribale şi, probabil, de conflicte cu celţii. Pe la mijlocul secolului 
al II-lea celţii dispar treptat din Transilvania, fiind înlocuiţi de puterea în 
creştere a dacilor chiar şi în zonele de câmpie.  

Ridicarea fortificaţiilor se făcea în punctele de trecere în spaţiul intra-
carpatic. Erau amplasate în puncte strategice, pe înălţimi şi în preajma unor 
văi, şi la intrarea în defileuri sau pasuri. Pe lângă importanţa strategică 
acestea reprezentau şi puternice centre comerciale, meşteşugăreşti şi politice 
fiind adeseori şi sedii ale unor triburi sau uniuni tribale. În mod obişnuit 
acestea erau şi centre religioase teritoriale, cu temple aşezate de obicei în 
platourile cele mai înalte, constituind adevărate acropole. 

În partea de vest a Daciei, fortificaţiile au fost ridicate din pământ cu 
palisade de lemn, şanţuri sau palisade simple pe promotorii apărate natural de 
pante abrupte şi închise cu şanţ şi val pe şaua de legătură cu alte înălţimi. 
Acest gen de fortificaţii se preta mai puţin pentru rol de refugiu, având unul 
exclusiv militar. Suprafaţa lor nu depăşeşte 2-3 ha. 

Aşezările deschise reprezentau comunităţile din teritoriul rural aflate în 
apropierea surselor de apă, râuri sau izvoare şi unor terenuri propice agri-
culturii. În săpăturile arheologice de la Cociuba Mare, Râpa şi Tinca au 
apărut atât locuinţe de suprafaţă din care s-au păstrat urmele pereţilor din 
lemn, cât şi locuinţe adâncite. Toate erau de formă patrulateră construite din 
                                                           
45 S. Dumitraşcu, Dacii liberi din vestul şi nord-vestul României (sec. II-IV e.n.), în Crisia, 
VII, 1977, p. 9 sq.; Al. Săşianu, Moneda antică în vestul şi nord-vestul României, Oradea, 
1980, p. 19 sq. 
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lemn şi chirpici aplicat în exterior şi interior, unde suprafaţa a fost finisată şi 
s-a întins şi o peliculă de var. Structura pereţilor se sprijinea pe pari de lemn. 
Pentru că în mijlocul unei locuinţe au apărut urmele unor gropi de pari, 
concluzia care rezultă este că aveau acoperişul în două ape, din trestie sau 
paie. Au fost identificate şi gropi de provizii.  

Ceramica descoperită aici a fost lucrată cu mâna şi la roată. Au fost 
descoperite vase de provizii şi de gătit, precum şi veselă pentru servit masa 
sau pentru băut. Dacă ceramica de gătit şi o parte din cea folosită la conser-
varea alimentelor era lucrată cu mâna, uneori decorată cu butoni şi brâuri 
alveolate pe diametrul maxim, cea pentru servitul mesei era lucrată din pastă 
fină cenuşie, gălbuie sau cărămizie, fiind uneori ornamentată cu motive 
geometrice lustruite. Ca forme sunt prezente aproape toate tipurile ceramice 
ale olăriei dacice: vase de gătit şi păstrat hrana, bitronconice, alungite sau 
semisferice, capace, vase de servit – străchini şi boluri adânci, vase de băut – 
căni şi urcioare decorate cu ornamente constând în linii lustruite. Vasele mari 
pentru păstrat lichide, chiupurile, au fost şi ele reprezentate, fiind lucrate la 
roată din pastă fină cu nisip şi decorate sub buze cu benzi de linii în val sau 
linii drepte.  

Cum materialul arheologic, mai cu seamă ceramic, este asemănător 
până la identitate cu cel din aşezările săpate pentru epoca dacică clasică: 
ceramică ornamentată cu unghia, ceramică celtică şi romană de import sau 
imitată după aceasta, precum şi asocierea acesteia cu vasele cu grafit în pastă 
care imită situlae de bronz, vehiculate puternic în aşezările celtice, unele 
forme precum bolurile adânci sau vasele de provizii cu buză răsfrântă, 
concluzia pare a se desprinde logic pentru încadrarea acestora în secolele  
I î.C.-I d.C. Piesele din metal, fiind fragmentare, nu au o putere de datare mai 
precisă şi un singur fragment dintr-un vas roman de import ar putea înclina 
balanţa spre perioada celei de a doua jumătăţi a secolului I d.C. şi până la 
începutul secolului al II-lea d.C.  

Aşezările fortificate de epocă La Tène, dacică, de altfel cele mai nordice 
cunoscute în nord-vestul României, sunt situate pe un aliniament la nord de 
Crişul Negru, marcat de înălţimile munţilor Pădurea Craiului şi ale ramifi-
caţiilor acestora spre zona de câmpie.  

Tezaurele monetare romane de epocă republicană descoperite în zona 
vestică a României se explică printr-o predominare a exportului faţă de 
import în relaţiile cu lumea romană46. Acest gen de descoperiri gravitează 
întotdeauna în jurul unor puternice aşezări sau cetăţi dacice sau care se leagă 

                                                           
46 Superioritatea numerică a acestei categorii de tezaure în afara arcului carpatic ar putea să 
rezide din cauze de ordin intern, sugerând sau demonstrând faptul că extinderea stăpânirii lui 
Burebista asupra unei părţi a teritoriilor dacice extra-carpatice nu a avut loc pe cale paşnică. 
H. Daicoviciu, Dacia de la Burebista la cucerirea romană, Cluj, 1972, p. 65; Al. Săşianu, 
Moneda antică în vestul şi nord-vestul României, Oradea, 1980, pp. 24 şi 26 
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nemijlocit de acestea47. Contactele comerciale dintre Dacia şi Imperiul 
Roman, începute în ultimul sfert al secolului al II-lea î.C., pot fi apreciate în 
primul rând prin cantitatea de monedă ajunsă în Dacia. Cantitatea mare de 
monedă, răspândirea ei intensă şi uniformă în zona vestică a Daciei (cu 
excepţia Maramureşului) evidenţiază limpede, pe de o parte, echivalentul 
valoric în monedă al unei cantităţi apreciabile de mărfuri destinate de 
autohtoni pentru schimbul cu lumea romană, iar pe de altă parte realitatea 
unei creşteri economice interne, a unui comerţ local dezvoltat, care impune 
prezenţa monedei în schimburile curente. Această dezvoltare culminează în al 
doilea deceniu al secolului I î.C. şi coincide cu apariţia statului dac condus de 
Burebista. Prin urmare, dezvoltarea societăţii dacice pe plan economic alături 
de dezvoltarea ei pe plan social şi politic a constituit factorul fundamental al 
apariţiei statului dac. 

Dacă dezvoltarea economică a Daciei a atins în prima jumătate a 
secolului I î.C. cota maximă, în intervalul dintre a doua jumătate a secolului  
I î.C. şi secolul I d.C. se constată o slăbire a relaţiilor comerciale cu lumea 
romană, penetraţia şi circulaţia slabă a denarului roman la nord de Dunăre. 
Cauzele, postulate de cercetările anterioare48, sunt găsite în frământările 
interne din cadrul societăţii dacice de după moartea lui Burebista şi în 
frecventele conflicte dintre daci şi romani în timpul lui Augustus şi în epoca 
următoare, care au provocat tulburări în activitatea comercială. În plus, 
pătrunderea sarmato-iazigă, începând cu anul 20 d.C. în câmpia dintre 
Dunărea mijlocie şi Tisa, urmată de o permanentă ofensivă în teritoriile 
dacilor, a avut, bănuim, ca o consecinţă, blocarea temporară a vechilor 
comunicaţii comerciale. 

 

 
 

Brăţări dacice din aur 

                                                           
47 N. Chidioşan, Al. Săşianu, N. Beladan, Tezaurul dacic de la Drăgeşti, în Crisia, VIII, 
1978, p. 44 
48 I. Berciu, în Apulum, I, 1939-1944, p. 193 sq. 



 37

 
 
 

Istoria dacilor din Crişana nu este oglindită aproape deloc în izvoarele 
literare antice49. Asta şi pentru că după cucerirea regatului şi transformarea 
Daciei în provincie romană, zona situată la vest de Munţii Apuseni va 
constitui teritoriul dacilor liberi. Descoperirile arheologice din acest areal 
constituie astfel ceea ce cercetătorul Sever Dumitraşcu a denumit „cultura 
materială dacică de epocă romană din Crişana în secolele II-IV d.C.”50. 
Graniţa imperiului se întindea de la castrul roman de la Micia situat pe Mureş 
până la castrul de la Bologa de pe valea Crişului Repede, trecând peste 
culmile Munţilor Bihorului şi ai Vlădesei. 

Ca o caracterizare generală, conţinutul principal al culturii materiale 
este de factură rurală, fiind determinat de tipul de locuinţe, unelte şi ceramică. 
În acest spaţiu, cultura materială a dacilor liberi în secolele II-IV d.C. nu este 
altceva decât cultura materială a vechilor comunităţi dacice51 influenţată de 
cultura romană. 

Ceramica este de două categorii: lucrată cu mâna, realizată din pastă 
poroasă şi de culoare negricioasă (ceaşca şi vasul-borcan), şi lucrată la roată, 
de culoare cenuşie şi cărămizie (oale, castroane, căni, amforete, fructiere, 
chiupuri). Aceste vase erau ornamentate cu brâuri şi butoni, cea realizată la 
roată fiind adesea lustruită. 

Creşterea bruscă a circulaţiei monetare romane imperiale după anul  
106 d.C., în teritoriile dacilor liberi din Crişana, teritoriu rămas în afara 
provinciei, a fost determinată de noile circumstanţe politice create prin 
cucerirea Daciei de către romani, de avântul economic al noii provincii, care 
implică şi zonele neocupate de romani52. Comparativ cu prima jumătate a 
secolului I î.C., în perioada 106-193 d.C. se cunoaşte o scădere numerică de 
tezaure, dar în acelaşi timp o substanţială creştere a volumului de piese 
cuprinse de unele dintre aceste tezaure şi o dublare a numărului pieselor 
izolate. Calea principală de pătrundere a monedei romane în zonele neocupate 
a fost fără îndoială cea comercială. Însă, datorită faptului că relaţiile dintre 
daci şi romani nu au fost întotdeauna cele mai paşnice, s-a apreciat că o parte 
din cantitatea de monedă a ajuns în zonele libere şi prin plata unor stipendii 
de către romani dacilor din vecinătatea provinciei53.  

 

                                                           
49 S. Dumitraşcu, Dacia Apuseană, Oradea, 1993, p. 35 
50 S. Dumitraşcu, Dacii liberi din Crişana (secolele II-IV e.n.), în Lucrări Ştiinţifice, Seria B 
– Istorie, 1976, p. 5 
51 Este vorba de dacii de dinaintea cuceririi romane, înainte de 106 d.C. 
52 Al. Săşianu, Moneda antică în vestul şi nord-vestul României, Oradea, 1980, p. 33 
53 D. Tudor, Istoria Romîniei, vol. I, Bucureşti, 1960, p. 414  
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Dacă în epoca lui Burebista numărul neobişnuit de mare de tezaure 
explică o predominare a exportului de mărfuri autohtone faţă de importurile 
romane, un comerţ de mare anvergură, care ilustrează o dezvoltare economică 
internă foarte ridicată a societăţii dacice, orientarea comerţului spre acumu-
larea de monedă, folosirea acesteia în mod aproape exclusiv în schimbul 
intertribal, în epoca imperială, operaţiunile de schimb comercial sunt cu 
siguranţă mai complexe54. 

Forma de vas cea mai răspândită în cadrul ceramicii fine cenuşii şi 
cărămizii o constituie castroanele şi bolurile. Cănile sunt ovoidale sau 
carenate ca formă cu buze evazate sau invazate. Toartele sunt rotunde în 
secţiune în cazul celor cenuşii, iar una din pastă cărămizie este aproape 
dreptunghiulară. Chiupurile de diferite dimensiuni pot fi deosebite în privinţa 
formelor de buze, răsfrânte drept sau oblic în exterior. Ornamentele variază în 
funcţie de categoria ceramică. Ceramicii fine cenuşii îi sunt caracteristice 
canelurile orizontale sau verticale, precum şi ornamentele ştampilate.  

Retragerea administraţiei romane din fosta provincie Dacia din anul 271 
d.C. a avut efect şi asupra zonelor ocupate de dacii liberi în Crişana. Încă din 
timpul războaielor marcomanice vandalii se stabilesc în Crişana alături de 
dacii liberi55. 

Într-un spaţiu care se întinde de la Nipru până în Transilvania, la 
sfârşitul secolului al III-lea şi pe parcursul secolului al IV-lea se manifestă 
cultura Sântana de Mureş-Cerneahov. Acesteia îi sunt caracteristice multiple 
influenţe: din partea goţilor, sarmaţilor, dacilor, a populaţiei romanice şi a 
populaţiilor situate la nord de Marea Neagră. Manifestările acestui complex 
cultural se opresc odată cu venirea hunilor. Aceştia se vor stabili în 433 ca 
federaţi ai Imperiului Roman în Pannonia56. 

După moartea lui Attila, în 452, şi înfrângerea hunilor în bătălia de la 
Nedao de o coaliţie de populaţii germanice, Crişana intră sub sfera de 

                                                           
54 Ibidem, p. 48 
55 M. Bărbulescu, De la romani până la sfârşitul mileniului I, în I.A. Pop, Th. Nägler 
(coord.), Istoria Transilvaniei, vol. I (până la 1541), Cluj-Napoca, 2003, p. 188 
56 Ibidem, p. 189 
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influenţă a ostrogoţilor stabiliţi în Pannonia. Aceştia primeau subsidii ca 
federaţi din partea Imperiului Roman57. 

În 576 avarii (de origine mongolică) aliaţi cu longobarzii îi înfrâng pe 
gepizii situaţi în Transilvania intracarpatică. De aici longobarzii se vor 
îndrepta spre Italia, însă avarii vor stăpâni zona Bazinului Carpatic al Dunării. 
Fiind vorba de un spaţiu foarte întins, este evident că aceştia exercitau un 
control militar al zonei, ei având diverse centre de putere care controlau 
diferite materii prime (sarea din Podişul Transilvaniei cu precădere). La 
sfârşitul secolului al VIII-lea, disensiunile interne şi presiunea externă au 
început să macine statul avar. Acesta a fost desfiinţat de alianţa dintre francii 
conduşi de Carol cel Mare şi hanul Krum al Primului Imperiu Bulgar, în urma 
luptelor din 810. 

În secolul al VI-lea în Maramureşul actual apar primele populaţii slave. 
De abia în secolul următor aceştia vor ajunge în Crişana şi în Transilvania, 
unde vor fi prezenţi până în secolele VIII-IX.  

La procesul de cristalizare etnică a populaţiei autohtone din nord-vestul 
României aceste populaţii migratoare, cu excepţia slavilor, au avut o influenţă 
foarte redusă. Numărul mare în care aceştia se pare că se aflau în teritoriul 
nord-dunărean a avut influenţe puternice şi în formarea limbii române. Faptul 
că după 602 slavii străpung linia Dunării şi pătrund în Imperiul Bizantin face 
ca slavii să devină o minoritate, care pe parcursul secolelor VIII-X a fost 
asimilată de populaţia romanică58. 

În ceea ce priveşte evoluţia etnică şi lingvistică, amintim doar că 
procesul de romanizare a continuat şi după retragerea aureliană, până prin 
veacurile VI-VII. După această etapă a urmat influenţa populaţiei slave, care 
poate fi urmărită cu precădere la nivel arheologic în ceramica lucrată la roată 
specifică secolelor VII-VIII.  

În secolul al VIII-lea–începutul secolului al IX-lea, are loc ultima etapă 
a formării poporului şi a limbii române, atunci când se petrece uniformizarea 
tipului de aşezări şi cimitire româneşti cu rădăcini vechi daco-romane59. 

Ungurii, stabiliţi în secolul al V-lea la nord de Marea Neagră în zona 
dintre Volga şi Don, au fost împinşi de pecenegi înspre vest, într-un spaţiu 
denumit în cronici Etelkuz, care se pare că ar corespunde zonei delimitate de 
Marea Neagră–Nistru–Siret. De aici ei vor întreprinde o serie de atacuri 
asupra Moraviei şi estului Imperiului carolingian. În anul 895 ei traversează 
Dunărea şi atacă bulgarii conduşi de Simeon. Presaţi de unguri, bulgarii 
apelează la pecenegi, ca aceştia să-i atace pe ungurii rămaşi fără apărare în 
Etelkuz. Înfrânţi, în 896 ungurii traversează Carpaţii Păduroşi (Nordici) prin 

                                                           
57 Ibidem, p. 190 sq. 
58 Ibidem, p. 196 sq. 
59 Th. Nägler, Transilvania între 900 şi 1300, în I.A. Pop, Th. Nägler (coord.), Istoria 
Transilvaniei, vol. I (până la 1541), Cluj-Napoca, 2003, pp. 199-202 
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pasul Verecke, ajungând în bazinul superior al Tisei şi de aici în Câmpia 
Pannonică. 

De aici, nenumărate raiduri ale ungurilor se vor îndrepta spre Germania, 
Franţa şi Italia. Dar în urma bătăliei de la Lechfeld (10 august 955), împăratul 
german Otto cel Mare pune capăt definitiv atacurilor maghiare spre vest. 
Tocmai de aceea, spre mijlocul secolului al X-lea, două triburi maghiare 
conduse de Gyula şi Kende care avansează pe valea Mureşului declanşează 
procesul de cucerire a Transilvaniei, care se va încheia la sfârşitul secolului al 
XII-lea, sub conducerea regelui Béla al III-lea (1172-1196).  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.  

Realităţi medievale şi premoderne din  

ţinutul Pomezeului. Mărturii documentare,  

comentarii istorice, realităţi economice,  

mod de trai 
(Doru Marta) 
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Evul Mediu a reprezentat, cu siguranţă, o perioadă extrem de intere-
santă pentru localităţile care alcătuiesc ceea ce am numi generic „ţinutul 
Pomezeului”, areal cu tradiţii certe, bazate şi pe descoperirile arheologice 
legate de epocile precedente. Din păcate, la fel cum se întâmplă cu multe 
zone din arealul central-sudic al judeţului Bihor, lipsa unor cercetări arheo-
logice sistematice văduveşte la modul extrem cunoaşterea unor realităţi legate 
îndeosebi de începutul intervalului aici analizat.  

Istoriografia nu a fost nici ea foarte generoasă cu Pomezeul, puţinele 
mărturii, apărute mai ales în lucrări cu caracter general, fiind dedicate comita-
tului medieval, bazându-se îndeosebi pe cele câteva menţiuni documentare, 
conscrieri şi recensăminte care s-au păstrat în arhivele româneşti sau străine. 
Mărturiile documentare care amintesc cele opt localităţi ale actualei comune 
Pomezeu sunt, în mod firesc, de cea mai mare însemnătate pentru demersul 
nostru. În Evul Mediu localităţile care alcătuiesc azi comuna Pomezeu 
(alături de reşedinţa de comună amintim Câmpani de Pomezeu, Coşdeni, 
Hidiş, Sitani, Spinuş de Pomezeu, Vălani de Pomezeu, în cazul localităţii 
Lacu Sărat avem de-a face cu o menţiune documentară contemporană) au fost 
înglobate uneori în districte diferite, realitate care a complicat şi mai mult 
cercetarea documentară a regiunii. Zona este totuşi privilegiată din punctul de 
vedere al monumentelor istorice, alături de cetatea din reşedinţa de comună, 
fiinţând şi două şi până de curând trei biserici din lemn.  

Zorii evului de mijloc au găsit, după toate probabilităţile, ţinutul Pome-
zeului ca aparţinând voievodatului condus de Menumorut, care se întindea la 
sud până la Valea Mureşului, în nord până la Someş, estul fiind delimitat de 
Munţii Bihorului şi Porţile Meseşului, spre voievodatul lui Gelou, iar Tisa era 
graniţa de vest. Aflat în partea central-estică a voievodatului lui Menumorut, 
ţinutul Pomezeului a fost populat, chiar dacă în număr restrâns, de români şi 
probabil de mici grupuri de slavi, ultimii aşezaţi aici în urmă cu câteva 
secole, fiind în plin proces de asimilare. Dacă primele conflicte cu cetele de 
luptători maghiari, conduse de Tuhutum, Zobolsu şi Thosu, datate în prima 
treime a secolului al X-lea, au însemnat doar supunerea nominală a voievo-
dului şi ocuparea temporară a reşedinţei sale de la Biharea1, începând cu 
secolul al XI-lea, odată cu creştinarea ungurilor şi domnia trainică a recent 
botezatului rege Ştefan I cel Sfânt (1000-1038), a început ocuparea siste-
matică a Transilvaniei2.  

                                                 
1 Vezi în acest sens volumele: L. Borcea, I. Ţepelea, Menumorut, Bucureşti, 1988, passim; 
Al. Madgearu, Românii în opera Notarului Anonim, Cluj-Napoca, 2001, passim; Idem, 
Voievodatul lui Menumorut în lumina cercetărilor recente, în Analele Universităţii din 
Oradea, 11, 2001, pp. 38-51 
2 Folosim termenul de Transilvania în accepţiunea largă, incluzând şi părţile de la vestul 
Munţilor Apuseni 
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Chiar şi în aceste condiţii, procesul de ocupare a noului teritoriu nu a 
fost lin. În anul 1068 un puternic atac al pecenegilor şi cumanilor, pornit din 
estul Transilvaniei, atinge şi partea sa vestică, atunci fiind devastată şi cetatea 
de la Biharea. Luptele au continuat şi doar ridicarea pe tron a tânărului şi 
energicului rege Ladislau I cel Sfânt (1077-1095) a restabilit situaţia.  

Din păcate documentele legate de ocuparea Bihorului de către regali-
tatea maghiară lipsesc. În acest context putem doar sugera anumite realităţi, 
pe baza unor evenimente legate colateral de amintitul proces. Atacul pece-
nego-cuman din anul 1068, petrecut în timpul domniei regelui Solomon 
(1063-1074), a primit imediat replica acestuia: oştile maghiare conduse de 
rege, alături de principii Geza şi Ladislau au trecut Munţii Apuseni prin 
Porţile Meseşului şi pădurile Igfon, în Transilvania istorică3. În acest context 
putem socoti că Bihorul era deja la jumătatea secolului al XI-lea integrat în 
regatul maghiar. Această realitate, la care se va adăuga în scurt timp întreaga 
Transilvanie, va marca pentru secole o coexistenţă istorică şi demografică cu 
enorme conotaţii politice şi nu numai. Tot în acest context putem aminti şi 
organizarea de către amintitul rege Ladislau I cel Sfânt, în anul 1092, a 
Episcopiei romano-catolice de Oradea.  

Din punct de vedere administrativ, organizarea comitatului bihorean a 
avut o importanţă deosebită şi pentru arealul cercetat. Trebuie menţionat 
faptul că localităţile comunei Pomezeu au intrat în atenţia instituţiilor oficiale 
abia la finele secolului al XIV-lea şi în primul deceniu al celui următor. Acest 
lucru nu a însemnat în nici un fel faptul că zona era nelocuită. Tocmai în 
acest context subliniem o realitate medievală sigură, legată de înfiinţarea 
comitatului Bihor în anul 1111: faptul că pe parcursul întregului ev de mijloc 
localităţile cercetate acum vor face parte efectiv din comitat, doar ocupaţia 
turcească din a doua jumătate a secolului al XVII-lea ducând la modificarea 
acestui statut. În mod firesc, prin aşezarea lui geografică, Bihorul a fost unul 
dintre primele comitate organizate la est de Tisa, teritoriul său cuprinzând la 
vest zona de câmpie de la unirea Crişurilor şi Barcăului, până la izvoarele lor 
spre est, Crişul Negru inferior era graniţa de sud, iar mlaştinile văii Erului, 
inclusiv Debreţinul, reprezentau graniţa de nord.  

Mulţi istorici au socotit, pe bună dreptate credem noi, că comitatul 
bihorean a reprezentat, în acel început de secol al XII-lea, una dintre cele mai 
mari şi mai populate regiuni din cuprinsul părţii de est a regatului maghiar4. 
În acelaşi context mai trebuie amintit şi faptul că marile domenii nobiliare şi 
ecleziastice se formează abia în a doua jumătate a secolului al XIII-lea, la 

                                                 
3 I.A. Pop, Istoria Transilvaniei medievale: de la etnogeneza românilor până la Mihai 

Viteazul, Cluj-Napoca, p. 152 şi urm. 
4 Şt. Pascu, Voievodatul Transilvaniei, vol. IV, Cluj-Napoca, 1989, p. 120 
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început pe principalele căi de acces: văile inferioare ale Crişului Repede şi 
Barcăului, alături de zonele fără mlaştini din Câmpia de Vest.  

Marea invazie tătară din anul 1241, care a devastat Oradea şi partea de 
sud-vest a comitatului, nu credem să fi atins şi ţinutul Pomezeului. Din 
relatările călugărului Rogerius, surprins de tătari în Transilvania, reiese doar 
că unul dintre locurile sale de refugiu, în afara codrilor, a fost bazilica de la 
Tămaşda, Pons Thome (Podul lui Toma) în documentul din anul 1241, târg 
german aflat totuşi la o distanţă relativ mare pentru acele vremuri faţă de 
Pomezeu. Arealul acestuia, aflat în afara drumului principal, care venea 
dinspre interiorul arcului carpatic spre centrul Ungariei şi străbătea valea 
Crişului Repede, a fost cruţat de acest teribil eveniment.  

Atestarea documentară a localităţilor comunei Pomezeu este extrem de 
interesantă din punct de vedere cronologic. Analiza în paralel a acestor măr-
turii credem că este soluţia cea mai bună pentru a avea o viziune relativ 
unitară asupra primelor mărturii ale localităţilor noastre. Fără a intenţiona o 
departajare legată de importanţa acestora în Evul Mediu, trebuie totuşi 
menţionat faptul că Pomezeul, Câmpani de Pomezeu şi Spinuş de Pomezeu se 
remarcă mai ales datorită menţionării documentare ceva mai timpurii, dar şi 
concomitent cronologic, urmate totuşi foarte devreme şi de asemenea conco-
mitent şi de Coşdeni, Hidiş, Sitani şi Vălani de Pomezeu. Anii sunt 1492 în 
cazul primelor trei şi 1508 pentru restul celor patru localităţi pomenite. 
Treptat Pomezeul se va impune, devenind la un moment dat cea mai impor-
tantă localitate dintre cele analizate.  

Primele trei aşezări pomenite documentar sunt Pomezeul, Câmpanii de 
Pomezeu şi Spinuşul de Pomezeu, toate în anul 1492. Pomezeul apare în 
documentul din anul 1492 sub numele de Papmezeye, fiind situat pe dome-
niul puternicei familii nobiliare Telegdy5. Câmpani de Pomezeu, pomenit 
documentar în acelaşi an 1492, apare la 1508, într-un alt document, ca fiind 
pomenit cu numele de Kispapmező, realitate care poate sugera o anumită 
concordanţă istorică cu Pomezeul, mai ales în secolele XV-XVI6. Apropierea 
celor două sate medievale ne duce logic la afirmaţia că şi Câmpanii de 
Pomezeu se aflau pe întinsele domenii ale familiei Telegdy. În sfârşit să 
amintim a treia localitate analizată, Spinuşul de Pomezeu, care la 1492 este 
atestat sub numele de Thwys, ca la 1508 să îl găsim pomenit cu acelaşi nume, 
doar puţin schimbat: Thywys, proprietarul satului fiind acelaşi mare nobil7.  

                                                 
5 Jakó Zs., Bihar megye a török pusztitás előtt, Budapest, 1940, p. 316 
6 Ibidem, p. 316 
7 Ibidem, p. 359 
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Peceţi: Pomezeu, Câmpani, Spinuş 
 
 

Următorul grup de patru sate din arealul cercetat a fost atestat 
documentar, aşa cum am amintit deja, în anul 1508. În acest context, 
Coşdeniul a fost pomenit sub numele de Kosdanfalwa8, Hidişul sub forma 
Alsohydassel9, Sitaniul apare ca Szitányturburest10, iar Vălanii de Pomezeu 
drept Papmezővalány11. Toate localităţile pomenite au făcut parte din 
amintitul domeniu al clanului Telegdy. Să mai amintim o dată legată tot de 
anul 1508: atunci a fost pomenită documentar o altă localitate din zonă – 
Kapolnashydas – azi dispărută, care se afla lângă localitatea Hidiş. O tradu-
cere, chiar dacă uşor forţată, a numelui localităţii dispărute ne apropie de 
„Podul mănăstirii” (bisericii, capelei?), poate un loc de vamă aflat în proprie-
tatea nobililor de Tileagd; lipsa unor confirmări documentare ne îndeamnă 
însă la prudenţă.  

 

 
 

Peceţi: Coşdeni, Sitani, Vălani 
 

                                                 
8 Ibidem, p. 283 
9 Ibidem, p. 256 
10 Ibidem, p. 357 
11 L. Borcea, Conscrierea comitatului Bihor din 1552, în Crisia, XXIV, 1994, p. 283 
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Aceste mărturii documentare necesită însă şi câteva comentarii, care pot 
sugera o vechime considerabil mai mare, cel puţin în unele cazuri. Astfel în 
privinţa Pomezeului, unul dintre cei mai avizaţi cunoscători ai civilizaţiei 
medievale transilvănene în general, al celei bihorene în special şi vorbim aici 
de profesorul de la universitatea clujeană Jakó Zsigmond, a preluat informaţii 
mai vechi, care atestau prezenţa în localitate a unei biserici ridicate în stil 
romanic. Totuşi în harta pe care a anexat-o fundamentalei sale lucrări dedi-
cate comitatului Bihor până la venirea turcilor, include Pomezeul în rândul 
satelor atestate documentar în secolele XIV-XV, realitate sprijinită, aşa cum 
am văzut mai sus, pe documente. Lipsa unor periegheze arheologice în zonă, 
care eventual să poată depista o biserică romanică, stil arhitectonic prezent în 
Bihor încă din a doua jumătate a secolului al XIII-lea, ne îndeamnă însă la 
prudenţă. În cazul Sitaniului avem, aşa cum o dovedeşte şi prima menţiune 
documentară, două sate, care s-au contopit ulterior: Sitani şi Turbureşti, 
pomenite încă separat într-un document din anul 1508: Zytaanfalwa şi 
Thwrbolyafalwa12. Tot în acest context să mai amintim o informaţie docu-
mentară: Hidişul apare în documentul din 1508 drept o nova donatio venită 
din cancelaria regelui Ludovic al II-lea. Era un procedeu clasic al Evului 
Mediu de a reînnoi în cazul pierderii unor acte de proprietate sau de 
privilegiu al unor vechi donaţii regale.  

Aceste prime mărturii documentare au înscris ţinutul Pomezeului pe 
harta istoriei. Este foarte interesant de observat o realitate, pe care nici măcar 
diplomele sau confirmările de danii venite pe căile oficiale ale regalităţii 
maghiare nu au ocolit-o: numele românesc al localităţilor este păstrat în latina 
de cancelarie în care au fost scrise documentele, cazul Sitani-Turbureşti fiind 
mai mult decât elocvent. S-a susţinut, pe bună dreptate, de către filologi că 
localităţile terminate cu sufixele -eni şi -ani – Coşdeni, Sitani, Câmpani şi 
Vălani în cazul nostru – ar reprezenta faptul că locuitorii acestora sunt origi-
nari dintr-un loc cu nume precizat.  

Aflate într-o zonă cu importante prezenţe ale micilor nobili români, 
localităţile din ţinut au avut mai mult ca sigur astfel de personalităţi în 
cuprinderea lor, chiar dacă, aşa cum aminteam deja, zona se afla în stăpânirea 
importantei familii nobiliare Telegdy. În toate localităţile noastre, chiar dacă, 
din păcate, documentele nu atestă nominal prezenţa acestor fruntaşi locali, ei 
apar anonim, îndeplinind roluri dintre cele mai diverse.  

Instituţia voievodală a reprezentat un element fundamental pentru isto-
ria medievală a românilor bihoreni. Fără a putea face comparaţie cu marile 
autonomii româneşti ale Maramureşului, Haţegului, Banatului montan sau 
Făgăraşului, unde statutul nobiliar al cnejilor şi voievozilor a fost deplin, 
zona Bihorului a consemnat totuşi o atare realitate, chiar dacă a avut o 

                                                 
12 Jakó Zs., op. cit., p. 357 
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specificitate anume. Bihorul fiind în mare parte pe domeniul episcopal catolic 
orădean şi în mâna unor mari familii nobiliare, nobilimea românească de aici 
a avut un statut aparte: acela de nobilime condiţionară. Ei mai apar în număr 
mult mai mic şi pe domeniul episcopal transilvan de la Alba Iulia, dar şi pe 
unele moşii ale statului şi ale magnaţilor: la Hunedoara, Deva, Şiria, Şoimuş, 
Gherla, Chioar, Şimleu şi Cehu Silvaniei etc.13.  

Micii cneji şi voievozi români şi-au constituit privilegiile îndeosebi sub 
domnia regelui Sigismund de Luxemburg (1387-1437). Au provenit cu 
precădere din rândul slujitorilor cu rosturi militare, datorând fidelitate, adică 
ajutor şi sfat magnatului aidoma celorlalţi nobili faţă de rege. În cazul 
nobililor condiţionari din Bihor, ei făceau parte din structurile militare ale 
domeniului episcopal de Oradea, participând în caz de nevoie la reprimarea 
dezordinilor şi nesupunerilor interne. În caz de război al ţării erau integraţi în 
banderia episcopală14. În funcţie de numărul de iobagi şi venituri, aceşti 
nobili (voievozi) datorau unele prestaţii în muncă, produse şi eventual bani. 
La rându-i, stăpânul domeniului datora acestor nobili condiţionari protecţie 
faţă de alţi potentaţi, le respecta privilegiile şi le asigura proprietatea care le 
aducea veniturile15.  

Din punct de vedere juridic şi pentru pricini mai mărunte, în cadrul 
obştii, judecata se făcea în mod tradiţional, după „legea românească” (jus 
valachicum). Doar în cazuri speciale, legate îndeosebi de diferende de pro-
prietate, se apela la forul superior, cel episcopal, iar după desfiinţarea epis-
copiei catolice de Oradea, la 1557, la căpitanul cetăţii de Oradea. Membrii 
scaunului de judecată erau aleşi, pe o perioadă de şase luni, între sărbătoarea 
de Sf. Ilie şi cea a Bobotezei. Este interesant de amintit faptul că juraţii aleşi 
erau scutiţi de sarcinile iobăgeşti către episcopie pe perioada îndeplinirii 
obligaţiilor de judecată. Pricinile care erau judecate se refereau la românii 
trăitori în Ţara Beiuşului, juraţii fiind obligaţi să urmărească dacă sentinţa 
dată de scaunul de judecată era dusă la îndeplinire. Este de asemenea de 
subliniat faptul că le era strict interzis castelanilor, vicecastelanilor de Beiuş, 
precum şi autorităţilor episcopale să se amestece direct în procesul de 
judecată, ci doar prin intermediul voievodului sau crainicului16.  

Rolul acestei mici nobilimi (nobilime de o sesie) în sud-estul şi centrul 
comitatului Bihor a fost important. Ei au reprezentat o adevărată portavoce în 
legăturile dintre supuşii lor şi episcopie. În Bihor au fost documentate 21 de 

                                                 
13 I. Drăgan, Nobilimea românească din Transilvania (1440-1514), Bucureşti, 2000, p. 312 
14 I.A. Pop, Th. Nagler (coordonatori), Istoria Transilvaniei, vol. I (până la 1541), Cluj-
Napoca, 2003, pp. 297-302  
15 I. Drăgan, op. cit., p. 213 
16 S. Dragomir, S. Belu, Voievozi, cnezi şi crainici la românii din Munţii Apuseni şi din 
regiunea Bihorului în Evul Mediu, în Acta Mvsei Napocensis, III, 1966, pp. 174-180  
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localităţi creatoare de nume nobiliare, numărând în total 53 de nobili condi-
ţionari.  

Creşterea pericolului otoman asupra Transilvaniei şi Ungariei, începând 
mai ales cu a doua jumătate a secolului al XV-lea, a însemnat noi provocări şi 
pentru comitatele vestice de la graniţa voievodatului transilvan. Astfel, deja 
în anul 1474 este consemnată o incursiune turcească care atinge cetatea 
Oradea, fără ca aceasta să poată să fie cucerită. Credem că, pentru moment, 
cel mai mult de suferit a avut doar zona de câmpie a comitatului Bihor, 
arealul Pomezeului fiind, se pare, cruţat de acest atac. Prima jumătate a 
secolului al XVI-lea aduce transformări dramatice ale arealului central-euro-
pean. Ofensiva unuia dintre cei mai mari sultani otomani ai tuturor timpu-
rilor, Soliman Magnificul, duce la căderea succesivă a puternicei citadele a 
Belgradului, la 1521, la prăbuşirea militară a Ungariei la Mohács, la 1526 şi 
la transformarea Ungariei centrale, la 1541, pentru un secol şi jumătate în 
paşalâc turcesc. Este foarte adevărat că, în vara anului 1526, când armata 
regatului maghiar avea nevoie de toate forţele sale armate, voievodul arde-
lean Ioan Zápolya nu se supune, aşteptând deznodământul bătăliei, cu toate 
oştile sale, la est de Tisa. Este în fapt o nouă dovadă a politicilor autonome 
promovate în multe momente, unele de mare restrişte pentru regat, de către 
voievozii ardeleni. Privind din perspectiva istoriei Transilvaniei, atitudinea 
lui Zápolya nu este deloc întâmplătoare. Transilvania nu s-a integrat niciodată 
pe deplin regatului maghiar, tinzând mereu spre o individualitate proprie17.  

În anul 1541 Transilvania devine principat autonom, sub o suzeranitate 
moderată, din punctul de vedere al haraciului, a Imperiului Otoman. În acest 
context şi pe fondul rivalităţilor turco-habsburgice, părţile vestice ale 
teritoriului ardelean au optat pe o colaborare cu partida catolică habsburgică, 
în detrimentul principatului, mai ales că primii lui conducători au preferat mai 
degrabă un compromis cu Semiluna, decât alternativa unei rezistenţe, de 
altfel extrem de dificilă în acel moment, faţă de turci.  

Ocupaţia habsburgică a comitatului, între anii 1551 şi 1556, a repre-
zentat, dincolo de clasicul calvar al populaţiei civile, lipsită de apărare, şi 
realizarea primei conscrieri a comitatului, în anul 1552. A fost un eveniment 
de o importanţă capitală, privit mai ales prin prisma raporturilor de proprie-
tate de la mijlocul secolului al XVI-lea. Este foarte interesant că momentul 
conscrierii din anul 1552 vine doar cu puţin timp înaintea victoriei Reformei 
în zonă, în anii 1556-1557, când raporturile de proprietate s-au schimbat 
dramatic: dispare cel mai mare proprietar funciar al regiunii, episcopia 
romano-catolică şi capitlul acesteia. Importanţa documentului rezidă şi din 

                                                 
17 I.A. Pop, Th. Nagler, Magyari A. (coordonatori), Istoria Transilvaniei, vol. I., (de la 1541 
până la 1711), Cluj-Napoca, 2005, pp. 15-16 
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precizarea voievozilor români ai locului, prin nominalizarea distinctă şi 
globală a districtelor cu sate exclusiv româneşti18.  

În acest context să analizăm şi locul pe care l-au ocupat localităţile din 
„ţinutul Pomezeului” în acel mijloc de veac XVI. Fără excepţie ele se aflau şi 
la acea dată pe domeniul nobiliar al familiei Telegdy, mai precis în districtul 
românesc al Ceicăi, care cuprindea în acel moment 34 de sate, care aveau 
împreună 109 porţi. O înşiruire a acestora credem că nu este de prisos: 
Albeşti, Bicăcel, Bucium, Bucuroaia, Ceişoara, Drăgeşti, Dicăneşti, Dobreşti, 
Duşeşti, Lupoaia, Forosig, Goila, Gruilung, Hidiş, Ogeşti, Cârpeştii Mari (azi 
Zăvoi), Coşdeni, Cotiglet, Crânceşti, Hidişel, Pomezeu, Vălani de Pome-
zeu, Rotăreşti, Sitani-Turbureşti, Sâmbăta, Spinuş de Pomezeu, Stracoş, 
Topa de Jos, Topa de Sus, Topeşti, Vărăşeni, alături de localităţile azi 
dispărute Brozkwlya, Hidas şi Nyires. Din parcurgerea listei aşezărilor se pot 
observa mai multe mutaţii faţă de primele atestări documentare. Localitatea 
Câmpani de Pomezeu nu s-a desprins încă de „tutorele” ei, nefiind încă 
trecută separat în conscriere, iar localitatea Kapolnashydas nu apare în 
conscriere, fiind deja dispărută19.  

 
 

Comuna Pomezeu, cadru general 
 

                                                 
18 L. Borcea, op. cit., p. 233 
19 L. Borcea, op. cit., p. 283 
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Aşa cum aminteam, familia Telegdy, marii proprietari ai zonei, deţinea 
satele prin doi dintre membrii săi: Nicolae şi Mihai. În fapt, dacă proprie-
tăţilor din districtul Ceica i-am adăuga şi porţile acesteia, precum şi celelalte 
posesiuni ale familiei, deţinute şi de către Ioan şi văduva lui Sigismund 
Telegdy, am ajunge la un total de 401 porţi aflate în posesia celor trei fraţi şi 
a văduvei amintite. La o simplă privire comparativă peste porţile deţinute de 
cele mai mari şase familii nobiliare din comitatul Bihorului, pe primul loc se 
află tocmai familia care avea în proprietate şi districtul românesc al Ceicăi şi 
implicit arealul actualei comune Pomezeu20.  

Din păcate, conscrierea austriacă din anul 1552 a cuprins în mod pauşal 
localităţile aici analizate: cifra de 109 porţi la cele 34 de sate luate în calcul 
permite totuşi ceva detalieri. În primul rând să explicăm înţelegerea medie-
vală a unei porţi. Aceasta reprezenta o unitate economică în primul rând, dar 
şi de coeziune familială, cuprinzând două locuinţe şi deci două familii; astfel 
districtul număra la acea dată 218 case şi tot atâtea familii. Legat de numărul 
total al locuitorilor, s-a socotit, de către specialiştii în demografie istorică, că 
numărul mediu de persoane al unei familii nu depăşea coeficientul de 4,5. În 
acest context, numărul total al locuitorilor districtului Ceica era în anul 1552 
de 981, o cifră care, în lipsa unei detalieri pe porţi a tuturor localităţilor, ne 
obligă să apelăm iarăşi doar la singura posibilitate oferită, o medie statistică 
egală pentru fiecare localitate: cifra rezultată fiind de circa 29 de locuitori 
pentru fiecare sat. Este vorba, în contextul mijlocului secolului al XVI-lea, de 
localităţi mijlocii, deşi în condiţiile geografice date nu putem afirma că avem 
în faţă o densitate prea redusă.  

O ultimă observaţie se cuvine în acest caz. A fost o realitate mai presus 
de orice bănuială că localităţile districtului nu aveau o populaţie egală. În 
acest context socotim că Pomezeul, care peste numai patru decenii va fi 
înzestrat cu o cetate, avea o populaţie mult superioară altor localităţi amintite. 
Din păcate, repetăm, conscrierea austriacă nu ne permite mai multe detalii. 
Ce mai putem spune este iarăşi doar o cifră matematică: cele şapte localităţi 
ale ţinutului numărau în total ceva mai mult de 200 de locuitori.  

În concluzie putem afirma cu certitudine că în arealul analizat avem în 
primul rând o aşezare rurală de mai mari dimensiuni pentru mijlocul secolului 
al XVI-lea, şi ne referim aici la Pomezeu, alături de localităţi de dimensiuni 
medii şi mici, caracteristice în fond comitatului Bihor. În cazul Pomezeului 
credem că în localitate a existat cu siguranţă şi o anumită stratificare socială, 
prin micii meşteşugari locali, făcând abstracţie de deja amintiţii mici nobili 
locali condiţionari de o sesie (voievozi), care ereditar, cu acordul marelui 
latifundiar, şi-au menţinut privilegiile.  

                                                 
20 Idem, Bihorul medieval. Oameni. Aşezări. Instituţii, Oradea, 2005, p. 95 
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Realităţile politice din comitat, în a doua jumătate a secolului al  
XVI-lea, vor fi legate în continuare de disputa turco-austriacă pentru domi-
naţia centrului Europei. Ştim precis că, în anul 1551, trupele generalului 
austriac Castaldo au devastat cumplit valea Crişului Negru, prădând şi 
Beiuşul, dar nu avem vreo informaţie sigură legată de vreo incursiune directă 
şi în ţinutul Pomezeului. În anul 1557, regina Isabella, văduva fostului 
voievod al Transilvaniei Ioan Zápolya, va cuceri cetatea Oradea, moment 
urmat în scurt timp de supunerea întregului comitat şi de alipirea lui la 
Transilvania istorică timp de mai bine de un secol.  

Un moment extrem de important în istoria comitatului şi a întregului 
Principat a fost victoria Reformei în Transilvania. Într-un singur deceniu, în 
intervalul 1558-1568, calvinismul şi unitarianismul în rândul maghiarilor 
ardeleni, precum şi luteranismul la saşi, vor elimina aproape cu totul catoli-
cismul din Principat. Aşa cum am arătat deja, integrarea comitatului Bihor în 
spaţiul transilvan a marcat şi radicale transformări din punctul de vedere al 
proprietăţii funciare, în condiţiile dispariţiei episcopiei catolice de Oradea. 
Tot acum au loc şi câteva transformări radicale şi în cazul marii proprietăţi 
laice, multe dintre domenii schimbându-şi stăpânii. Principele Ioan Sigis-
mund şi nobilii maghiari din zonă, unii refugiaţi din teritoriul central-maghiar 
ocupat la 1540 de turci, vor deveni noii mari stăpâni de pământuri din zonă.  

Tot în contextul desfiinţării episcopiei catolice de Oradea, au avut loc şi 
câteva tentative de calvinizare a românilor ortodocşi din regiune. Cele câteva 
documente păstrate atestă această tendinţă, mulată pe noile tentative de a 
stimula folosirea limbii naţionale în biserică. Este interesant de menţionat 
faptul că în ciuda unei anumite presiuni calvinizante, venite pe filiera principe 
– stăpân de pământ – preot calvin, puţini au fost preoţii ortodocşi care au 
cochetat cu noua religie. Un recent studiu dedicat acestei teme enumeră ca 
trecuţi la calvinism preoţi ortodocşi din Brusturi, Popeşti, Ţigăneşti, Ciutelec, 
Petreu, Sărsig, Ianca, Chiraleu, Hotar şi Fâşca, dar cu o minimă influenţă 
asupra masei de credincioşi aparţinând amintitei religii21. Este lesne de 
observat că ţinutul Pomezeului a rămas în afara acestui proces. Revitalizarea 
catolicismului la finele secolului al XVII-lea şi începutul celui următor va 
stinge aceste tentative izolate de calvinizare a românilor din zonă.  

În contextul mai sus amintitelor consideraţii credem necesare câteva 
precizări legate de posibila evoluţie a credinţei în regiune între secolele XIII-
XVI, în contextul lipsei cronice a izvoarelor istorice. Primele mărturii legate 
de credinţa ortodoxă în Bihor sunt legate de două faimoase documente 
provenite din cancelaria papală. La 16 aprilie 1204, papa Inocenţiu al III-lea 
(1198-1216) trimite o scrisoare episcopului de Oradea, Simeon, prin care 
                                                 
21 Gh. Gorun, Biserica românească din comitatele vestice ale Transilvaniei sub influenţa 
calvină (secolul al XVII-lea), în Byzance après Byzance. 550 de ani de la căderea 
Constantinopolului, Oradea, 2003, p. 104 
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ultimului i se cere să verifice nişte informaţii venite pe filiera regalităţii 
maghiare, despre existenţa în cuprinsul episcopiei a unor „monahi greci”22. 
Este uşor de recunoscut în aceşti monahi greci pe românii ortodocşi din 
cuprinsul episcopiei latine de Oradea. Un al doilea document, poate mai 
semnificativ, este datat în anul următor, la 3 mai 1205. Papa Inocenţiu al  
III-lea revine cu o misivă către arhiepiscopul de Calocsa, în care este pomenit 
un episcopat aflat pe pământul fiilor lui Bela cneazul; personaj în care mulţi 
istorici care s-au aplecat asupra acestor probleme l-au identificat ca trăitor în 
sud-estul comitatului Bihor23, într-o regiune aflată în proximitatea ţinutului 
Pomezeului, deşi au existat şi alte sugestii24.  

În legătură cu organizarea bisericească autohtonă în arealul cercetat, ni 
se pare ca plauzibilă existenţa unei biserici datate în secolele XIV-XV în 
localitatea Pomezeu. Existenţa aici a unor cneji nu exclude deloc, ci, dim-
potrivă, afirmă existenţa unui astfel de lăcaş. În lipsa unor cercetări 
perieghetice şi a unor sondaje arheologice, putem sugera doar posibile 
analogii cu ctitoria voievodală de la Remetea, la nord de Beiuş, un lăcaş sigur 
datat în secolul al XIV-lea25 şi cu biserica din piatră, azi dispărută, de la 
Seghişte, atestată prin documente la 1503, dar posibil mai veche, realitate 
atestată şi de cercetările arheologice desfăşurate aici26. Documentul prin care, 
la 1349, episcopul catolic de Oradea îi permite voievodului Petru de Vintere, 
fiul judelui Stanislav, localitate aflată nu foarte departe de ţinutul Pome-
zeului, să aducă un preot ortodox în localitate credem că este mai mult decât 
elocvent27.  

                                                 
22 Cf. Ş. Papacostea, Românii în secolul al XIII-lea. Între cruciată şi imperiul mongol, 
Bucureşti, 1993, pp. 59-60  
23 Textul scrisorii papale este următorul: Inocenţiu episcopul, robul robilor lui Dumnezeu, 
către venerabilul frate, arhiepiscopul de Calocsa, mântuire şi binecuvântare apostolică. Am 
fost înştiinţaţi din partea ta, că în teritoriul fiilor cneazului Bela (in terra filiorum Beleknese 
în original) se află un oarecare episcopat pe care, cum nu este supus nici unei mitropolii, 
vrei să-l aduci la ascultarea scaunului apostolic şi să-l aşezi sub jurisdicţia bisericii din 
Calocsa, dacă noi îţi dăm învoirea noastră în această privinţă. Iar noi, încuviinţând dorinţa 
ta, pe cât putem cu ajutorul Domnului, îţi îngăduim prin autoritatea bisericii de faţă ca, în 
cazul în care cele de mai sus sunt adevărate, să ai voie să aduci acel episcopat la ascultarea 
scaunului apostolic şi să-l aşezi sub atârnarea bisericii din Calocsa. Cf. Ş. Papacostea, Idem, 
p. 59  
24 Pentru localizarea în comitatul Bihor s-au pronunţat Ş. Papacostea, Şt. Pascu şi R. Popa; 
pentru o localizare la Moigrad, în actualul judeţ Sălaj, a pledat arheologul M. Rusu, iar 
pentru Hunedoara, istoricul bisericesc M. Păcurariu 
25 Gabriela Crişan, Un monument de artă medievală – biserica din Remetea, în Biharea, I, 
1973, p. 229 
26 L. Borcea, Consideraţii cu privire la istoria bisericii din cimitirul satului Seghişte – Bihor, 
în Orizonturi teologice, Oradea, 2001, pp. 36-41 şi D. Marta, Cercetări arheologice la 
vechea biserică ortodoxă de la Seghişte (judeţul Bihor), în Idem, pp. 50-54  
27 Vezi nota nr. 12 
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Interesante mărturii documentare avem despre trecerea prin regiune a 
domnului Ţării Româneşti, Mihai Viteazul. Ofensiva antiotomană începută de 
voievod la 1594, la doar un an de la urcarea acestuia pe tronul muntean, a fost 
iniţial copios ajutată de oştile ardelene. Nestatornicia principelui ardelean 
Sigismund Báthóry a pus foarte curând coaliţia antiotomană într-o situaţie 
extrem de dificilă, urmată şi de defecţiunea unei părţi a boierimii muntene în 
anul 1595. În acest context, Mihai a acţionat, la început cu succes în 
Transilvania, obţinând în 28 octombrie 1599 o mare victorie la Şelimbăr 
împotriva noului principe transilvănean Andrei Báthóry. Astfel contextul 
politic al regiunii s-a complicat extrem. Astfel în vara anului 1598 o mare 
oştire otomană a asediat, fără succes, cetatea de la Oradea. Distrugerile 
considerabile aduse cetăţii, precum şi împrejurimilor, iar aici o devastare a 
ţinutului Pomezeului de către cetele de akângii28 este foarte posibilă, sunt 
urmate, în toamna aceluiaşi an, de ocuparea comitatului de către armatele 
habsburgice. În acest context, legat şi de tratativele duse de domnul muntean 
cu împăratul Rudolf de Habsburg, s-a păstrat memoriul trimis în iulie 1600 la 
curtea imperială, unde la punctul al cincilea se precizează: „ceale cinci 
varmeghii (comitate – n.n.), carele sănt Bihorul şi Solnocul de Mijloc şi 
Maramurăş, Sărandul, Crasna să se rumpă aicia cătră Ardeal, cu cetăţile şi 
cu ţinuturile, cum au fost mai dennainte vreame”29. Despre cetatea Oradea 
voievodul îşi exprima dorinţa ca: „După cum am înţeles că turcul din nou ar 
vrea să ocupe cetatea Oradea, faţă de care intenţie, ca de acolo să-l pot 
îndepărta, i-am scris că noi vrem a o ocupa şi a relua hotarele ce sunt ale 
Transilvaniei”30.  

Înfrângerea de la Mirăslău din 18 septembrie 1600 va duce la pierderea 
succesivă a Transilvaniei, Moldovei, precum şi a tronului Ţării Româneşti. În 
acest context dificil, domnul va fi obligat să întreprindă o lungă călătorie la 
curtea împăratului Rudolf al II-lea pentru ajutor militar şi financiar. Trecerea 
suitei sale, nu foarte numeroasă (cca 100 de persoane, după unele cronici ale 
vremii), prin Crişana, va rămâne un eveniment memorabil. Venirea sa de la 
Hălmagiu şi Vârfurile spre Oradea s-a făcut pe unul dintre vechile drumuri 
medievale care legau centrul Transilvaniei de părţile sale vestice. Suita 
domnească a străbătut Şteiul, poposind pentru o noapte, la 10 decembrie 
1600, în târgul Beiuşului. A doua zi el a străbătut Vintere, Holodul, mai apoi 
Calea Mare, ajungând în seara zilei de 11 decembrie 1600 în cetatea Oradea. 
Nu avem niciun fel de descrieri care să amintească direct despre trecerea 
suitei domneşti prin Pomezeu, Coşdeni sau Spinuş de Pomezeu; putem doar 

                                                 
28 Trupe auxiliare turceşti care aveau printre alte rosturi şi aprovizionarea armatei otomane; 
erau renumite pentru raidurile de jaf desfăşurate cu ocazia campaniilor militare ale armatei 
turceşti 
29 L. Borcea, Bihorul medieval. Oameni. Aşezări. Instituţii, Oradea, 2005, p. 240 
30 Ibidem, p. 240 
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presupune adânca mirare a localnicilor şi respectul purtat oştenilor munteni, 
renumiţi pentru caii, veşmintele şi armele pe care le purtau31.  

Curentul Renaşterii a pătruns relativ timpuriu în vestul Transilvaniei, 
graţie în primul rând unei pleiade de meşteri italieni, chemaţi de principii 
ardeleni pentru reconstrucţia din temelie a cetăţii de la Oradea. În acest 
context a avut loc în comitatul Bihor, chiar şi în unele comunităţi mai mici, 
introducerea unor elemente renascentiste în ansamblul mai vechilor con-
strucţii gotice. Arhitectul şi călătorul italian Andrea Gromo, trecând prin 
Bihor, a remarcat frumuseţea castelelor şi conacelor de la ţară32. În ciuda 
acestor realităţi, marile conflicte de la finele secolului al XVI-lea şi începutul 
celui următor, lungul război antiotoman din anii 1657-1662, care potrivit 
cronicarilor a pustiit Transilvania ca pe vremea marii invazii tătare din anul 
1241, în sfârşit luptele oştilor austriece de la finele secolului al XVII-lea 
pentru alungarea turcilor din regiune şi nu în ultimul rând războiul 
antihabsburgic de la începutul secolului al XVIII-lea au dus la distrugerea, 
uneori totală, majorităţii acestor monumente.  

În acest context, ruina fortificaţiei renascentiste de la Pomezeu, în ciuda 
masivelor distrugeri suferite, este una dintre puţinele mărturii rămase. 
Atestarea sa documentară este oarecum controversată. Învăţatul canonic 
Vincze Bunyitai, în monumentala sa monografie dedicată episcopiei catolice 
de Oradea, a propus anul 155833, deşi mulţi cercetători au socotit că prima 
menţiune este datată în anul 1594, când cetatea este pomenită cu termenul 
latin arx34. Poate este mai puţin importantă datarea cu câteva decenii mai 
devreme sau mai târziu, în contextul în care monumentul a păstrat câteva 
dintre cele mai remarcabile fragmente arhitectonice din regiune. Printre 
acestea deosebim în primul rând o uşă, sculptată în întregime; două fragmente 
provenind de la colţul superior, având sculptate rozete, ghirlande, iar în 
părţile inferioare care s-au păstrat, scoici şi iar ghirlande. Fragmentele găsite 
de la alte uşi nu sunt nici pe departe atât de spectaculoase. Să mai amintim şi 
un frumos fragment de cornişă.  

 

                                                 
31 Ibidem, p. 243 
32 I. Emödi, Fragmentele arhitectonice renascentiste de la Pomezeu, în Crisia, XVI, 1986,  
p. 499 
33 V. Bunyitai, A Váradipüspökség története, Nagyvárad, 1884, vol. III, p. 377, nota nr. 3 
34 I. Emödi, op. cit., p. 501 
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Cetatea Kornis, cadru general 
 
 

 
Este foarte interesant că una dintre puţinele analogii găsite în zonă 

pentru ancadramentele de uşă descoperite provin tocmai de la biserica din 
Tileagd, proprietate a nobilului Nicolae Telegdy, mort la 1583, unul dintre 
proprietarii domeniului Pomezeului35. Probabil că meşterul care a lucrat la 
ancadramentele de uşă de la Pomezeu provine de la Oradea, nefiind exclusă o 
participare a acestuia şi pe marele şantier al cetăţii de la Oradea. Astăzi planul 
fortificaţiei de la Pomezeu poate fi cu greu reconstituit. „Norocul” a surâs 
însă contemporanilor, prin munca unui pasionat, Francisc Storno, care la 
finele secolului al XIX-lea a desenat multe dintre cetăţile, castelele şi curiile 
bihorene, majoritatea dintre ele nemaiexistând astăzi. Pomezeul a fost şi el 
privilegiat din acest punct de vedere. În desenul publicat acum trei decenii, se 
poate observa forma patrulateră a fortificaţiei, flancată la fiecare colţ cu un 
mic bastion, cu rol mai mult decorativ decât defensiv. Imediat s-a avansat 
identitatea planimetrică cu cetatea de la Gyula din Ungaria36. Să mai subli-
niem încă o realitate şi anume aceea a preluării în secolele următoare,  

                                                 
35 Ibidem, p. 502 
36 Ibidem, p. 505 
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XVII-XIX, a modei ridicării unor astfel de castele (conace) în întreaga zonă, 
cel mai bun exemplu fiind tocmai conacul Dobşa din vecinul Coşdeni. 

Marile încleştări din veacurile XVI-XVII, transformarea Transilvaniei 
într-un principat autonom, alături de alte cauze, au dus la decăderea multor 
familii nobiliare vechi din Transilvania. Un fenomen interesant a fost şi fuga 
din zona Ungariei ocupată de turci a multora dintre marile familii nobiliare de 
acolo; dacă unele s-au îndreptat spre nord-vest, spre Imperiul Habsburgic, 
multe au venit în Transilvania, unele rămânând chiar în Bihor. În acest 
context a avut loc şi decăderea familiei Telegdy, proprietara de secole a 
ţinutului Pomezeului. Locul i-a fost ocupat treptat de o altă puternică familie 
nobiliară, chiar dacă averea acesteia nu s-a apropiat niciodată de cea a 
nobililor de Tileagd: familia Kornis de Rusca. Un document din anul 1633 
aminteşte despre domeniul Pomezeului, care cuprindea 15 sate, castelul mai 
sus pomenit fiind tocmai reşedinţa nobiliară a lui Sigismund Kornis de Rusca, 
seniorul familiei în amintitul an 1633. Este foarte interesant de urmărit cariera 
acestui foarte ambiţios personaj. Ascensiunea se pare că i s-a datorat cel puţin 
în parte şi carierei militare, unde a ocupat pentru mult timp funcţii dintre cele 
mai înalte pe lângă căpitanii cetăţii de la Oradea, căpitani dintre care nu mai 
puţin de patru vor ajunge la cea mai înaltă demnitate în stat: cea de principe 
al Transilvaniei.  

Ştefan Bethlen, nepot al strălucitului şi eruditului principe ardelean 
Gabriel Bethlen, a primit demnitatea de comandant al cetăţii orădene în anul 
1621, la vârsta de numai 16 ani, o vârstă mai degrabă a visurilor decât una a 
responsabilităţilor. În acest context, bunicul său l-a secondat cu un om socotit 
de cea mai mare încredere, nimeni altul decât Sigismund Kornis de Rusca. 
Pentru a-l măguli pe tânărul căpitan al cetăţii orădene, Sigismund Kornis i-a 
comandat un drapel, realitate confirmată în menţiunea provenită dintr-o 
scrisoare a breslei croitorilor din oraş, din anul 162737. Cei doi mai sunt 
amintiţi în acelaşi an într-un proces de limitare a preţurilor în zona de vest a 
Transilvaniei.  

Moartea prematură a lui Ştefan Bethlen în primăvara anului 1633, la 
vârsta de numai 28 de ani, a produs un hiatus timp de mai mult de trei ani 
pentru funcţia de mare căpitan al cetăţii de la Oradea. Între martie 1633 şi 
toamna anului 1636, conducerea celei mai importante cetăţi din Transilvania 
a fost încredinţată celor doi locţiitori ai decedatului Ştefan Bethlen: nobilul 
Andrei Csömakozi şi stăpânului domeniului de la Pomezeu, Sigismund 
Kornis. Elocvent în acest sens este şi faptul că, pentru scurt timp, Sigismund 
Kornis a îndeplinit şi funcţia de comandant suprem al tuturor armatelor din 
vestul Transilvaniei (Partium), un rang pe cât de onorabil, pe atât de plin de 

                                                 
37 L. Borcea, op. cit., pp. 224-225 
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răspunderi. Din păcate datele documentare extrem de zgârcite nu ne permit a 
privi în continuare cariera acestui brav oştean.  

Marele conflict care a devastat întreaga Transilvanie între anii 1657 şi 
1662, când partizanii principelui Gheorghe Rakoczy al II-lea, ostil alianţei cu 
otomanii, s-au înfruntat cu partizanii acesteia, a atras după sine, în cazul 
comitatului Bihor, ocupaţia turcească propriu-zisă şi transformarea întregii 
regiuni în paşalâc. Astfel în anul 1660 o oştire otomană, alcătuită din peste 
50.000 de soldaţi, va ataca cetatea Oradea. După un asediu de 46 de zile şi o 
apărare dramatică din partea celor doar 800 de apărători, cetatea este ocupată, 
iar în mai puţin de un an întreg comitatul Bihor ajunge sub directa stăpânire 
otomană, Oradea devenind centru de paşalâc38. Arealul Pomezeului a avut şi 
el mult de suferit în urma acestui îndelungat conflict. La 1 septembrie 1658, 
câteva sute de turci care asediau cetatea de la Ineu au întreprins şi un raid în 
zona Beiuşului, devastând multe localităţi „până departe”. Exprimarea docu-
mentului, deşi nu foarte explicită, nu poate exclude un atac şi în părţile 
noastre, dată fiind bogăţia recunoscută a domeniului de la Pomezeu, dar mai 
ales funcţionarea în zonă a castelului familiei Kornis. Cu acest prilej „câţiva 
dintre oamenii bătrâni, împreună cu judele lor Ioan Szucs au fost gâtuiţi, 
floarea norodului a fost dusă în robie”39.  

După anul 1660, alături de centrul de paşalâc de la Oradea, teritoriul 
fostului comitat a fost împărţit în patru subunităţi numite sangeacuri (din tc. 
sancak): Sâniob, Beiuş, Şinteu şi Pomezeu. Un mic comentariu se pretează la 
aceste informaţii: la o simplă privire asupra celor patru localităţi centre de 
sangeacuri observăm că în fiecare exista o fortificaţie. La Sâniob, cetatea, azi 
complet dispărută, era aşezată în centrul actualei localităţi, având o formă 
asemănătoare cu cea de la Pomezeu. Cetatea Şinteului a avut un rol deosebit 
de-a lungul întregului Ev Mediu pe ruta care unea Transilvania intracarpatică 
de părţile Crişanei, pe drumul Crişului Repede, având permanent şi un întins 
domeniu. Ea se păstrează destul de bine până în ziua de azi. În cazul Beiu-
şului credem că a fost confundat cu cetatea de la Finiş, aflată în imediata 
apropiere, cetate episcopală până în secolul al XVI-lea, trecută mai apoi în 
subordinea căpitănatului de Oradea. Este deci evident faptul că turcii, asedi-
ind şi ocupând Oradea, s-au instalat şi în celelalte cetăţi din comitatul cucerit, 
printre care şi Pomezeul, care în acel moment, alături de Sâniob, se găsea 
probabil în starea cea mai funcţională.  

Cronicarul turc Evlia Celebi, care a vizitat Bihorul în toamna anului 
1660, ne spune foarte clar şi el aceste lucruri: „Eialetul (paşalâcul) Oradiei 

                                                 
38 Despre asediul, cucerirea şi condiţiile de predare a supravieţuitorilor cetăţii de la Oradea 
vezi L. Borcea, op. cit., pp. 280-284  
39 I. Degău, N. Brânda, Beiuşul şi lumea lui. Studiu monografic, vol. I, Oradea, 2008, p. 307 
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cuprinde în total patru sangeacuri: sangeacul Sâniob, cetatea Pomezeu, 
sangeacul cetăţii Beiuş (Belnos, Belnus) şi sangeacul cetăţii Şinteu”40.  

 

 
 

Cetatea Kornis, detalii 
 
 
 

Este interesant de semnalat că locuitorii umili ai comitatului, iobagii 
mai ales, au primit cu simpatie noua stăpânire, crezând sincer în uşurarea 
sarcinilor fiscale. Acestea au fost de-a lungul întregului secol relativ pon-
derate, fiind dublate şi de câteva sarcini suplimentare în cazul satelor care 
prestau sarcini speciale. Astfel censul pe mori era aplicat pe scară largă şi în 
ţinutul Pomezeului, unde la fel ca în multe părţi funcţionau probabil mai 
multe mori. În urbariul Beiuşului de la 1600, sunt atestate 46 de mori, 
majoritatea fiind în posesia juzilor sau cnejilor, în virtutea vechilor lor 
privilegii41.  

Muncile făcute de locuitorii satelor erau gratuite; în caz de nesupunere 
la căratul cărbunelui localnicii erau pasibili de o amendă de un florin şi 
obligaţia de a căra cărbunii respectivi. Ca obligaţii auxiliare amintim munca 
de o jumătate de zi la cosit, la fel ca şi o jumătate de zi de secerat. Trebuia dat 
castelanului un iepure de sat de Crăciun şi o găină de casă, dar locuitorii erau 
liberi de muncă câte o săptămână de Paşte şi de Crăciun şi o lună în perioada 
secerişului. Nu erau, de asemenea, obligaţi la crâşmărit42.  
                                                 
40 ***, Călători străini despre Ţările Române, Bucureşti, 1976, p. 658 
41 D. Ispas, Neam şi Lege românească în Ţara Beiuşului, Beiuş, 1999, p. 110 
42 Ibidem, pp. 111-112 
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Revenind la cele trei decenii de ocupaţie turcească, în foarte scurt timp 
s-a văzut că iluzia unor uşurări de sarcini pentru iobagi a fost doar un simplu 
deziderat; după 1661 ei vor plăti obligaţiile atât faţă de vechiul nobil, cât şi 
pentru noul stăpân, paşa de Oradea, dar şi spahiilor din teritoriu. Valoarea 
impozabilă pe poartă (două locuinţe) va ajunge la 20-25 de florini, o sumă 
mare pentru acele timpuri. S-au introdus plata haraciului către sultan alături 
de dijma din toate produsele însămânţate. Dijma din vin era luată acum în 
bani, Coranul interzicând consumul de alcool. Se mai dădeau bani de fum, de 
lemne, de fân şi ovăz. Dările erau plătite în două părţi: prima la 23 aprilie, de 
Sf. Gheorghe, a doua la Sf. Mihai, la 29 septembrie. Mai existau uneori 
impuneri în muncă la drumuri, cetăţi, poduri etc.43.  

Faţă de vechiul stăpân se efectuau cărăuşii, de multe ori cu aprobarea 
tacită a noilor autorităţi otomane, deşi au fost nenumărate cazuri când acestea 
s-au opus, până la satisfacerea propriilor cerinţe. Bihorul a fost subiectul 
multora dintre Dietele Transilvaniei, legate tocmai de încălcarea de către turci 
a unor convenţii legate de aceste ţinuturi de margine44.  

Eşecul otoman în faţa Vienei, cucerirea Ungariei şi intrarea trupelor 
austriece în Transilvania au schimbat într-un timp de un deceniu realităţile 
politice din centrul Europei, împingând spre Balcani stăpânirea otomană. În 
privinţa arealului Pomezeului, lucrurile au început să se mişte ceva mai 
repede. Încă în februarie 1686, după ocuparea de către austrieci a cetăţii de la 
Sâniob, instituţia comitatului, desfiinţată de turci la 1660, a fost reînfiinţată, 
în data de 22 septembrie anul următor fiind ţinută şi prima adunare nobiliară 
a comitatului încă pe jumătate aflat sub dominaţia otomană. Tot atunci a fost 
reînfiinţată, sub protecţia Casei de Habsburg, catolică şi episcopia catolică de 
Oradea, desfiinţată în anul 1557. Luptele din comitat s-au extins treptat, astfel 
că în primăvara anului 1690, întreg arealul, cu excepţia cetăţii de la Oradea, a 
intrat sub stăpânirea austriacă. Este doar o problemă de probabilitate de un 
an-un an şi jumătate, data când ţinutul Pomezeului a fost şi el trecut de sub 
dominaţia Semilunii sub cea al Crucii: 1688-1689. Zona, ca întreg Bihorul şi 
întreaga Transilvanie, intra astfel într-o nouă etapă istorică. 

Asediul cetăţii Oradea la 1692, luptele turco-austriece din zonă au 
provocat un nou rând de jafuri, rechiziţionări şi chiar pustiiri de sate. În acest 
context mai mult decât relevantă este conscrierea camerală realizată de noua 
administraţie habsburgică în toamna anului 1692, la doar câteva luni de la 
cucerirea Bihorului. Dacă am compara datele dintre ultima conscriere făcută 
aici de austrieci, la 1552, deci cu 140 de ani mai devreme, vom constata că în 
primul interval am avut luate în evidenţă 23.238 de gospodării cu cca 139.428 
de locuitori, pe când în toamna anului 1692 au fost conscrise doar 1.337 de 

                                                 
43 L. Borcea, op. cit., pp. 289-290 
44 Ibidem, p. 289 
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gospodării cu numai 4.452 de locuitori45. Diferenţa este uriaşă, numai în zona 
de câmpie a Bihorului şi pe valea Barcăului, unde au fost cele mai importante 
ciocniri între austrieci şi turci, fiind numărate 133 de localităţi părăsite 
integral, arse şi distruse46. 

Este de asemenea grăitor faptul că printre localităţile ţinutului Pome-
zeului sunt amintite în prima conscriere austriacă mai sus pomenită doar 
Câmpaniul cu patru porţi, deci opt gospodării cu 36 de locuitori47. Explicaţia 
poate veni din două motive. Primul, pe care autorul studiului nu l-a detaliat, 
poate consta în înseşi ciocnirile din zonă dintre garnizoana turcească, canto-
nată în castelul de la Pomezeu şi oştile biruitoare austriece. Nu putem şti în 
niciun fel amploarea acestora, dar comparând datele din zona de câmpie a 
Bihorului, mai sus prezentate, cu cele 133 de localităţi pustii, nu putem să nu 
ne întrebăm de ce această realitate nu s-a putut întâmpla şi în zona noastră, 
mai presus de faptul că la o distanţă nu foarte mare, la Finiş-Beiuş, un alt 
centru de sangeac staţiona o altă garnizoană otomană.  

O altă conscriere austriacă realizată patru ani mai târziu, în 1696, 
înregistrează realităţi ceva mai bune. Deşi Pomezeul continuă să fie pustiu, 
alături de Hidiş, Sitani şi Spinuş de Pomezeu, apare din nou Câmpaniul, de 
data aceasta cu doar două porţi, patru case şi 18 locuitori, la care se adaugă 
însă Coşdeniul, cu trei porţi, şase case şi aproximativ 28 de locuitori şi 
Vălanii de Pomezeu, cu acelaşi număr de porţi, case şi locuitori. Concluzia nu 
poate fi decât una singură. În cei patru ani care au trecut de la război, zona 
continua să fie complet devastată, refacerile fiind mai mult decât greoaie. 
Pentru ţinut avem un total de numai 74 de locuitori, ceea ce este extrem de 
puţin în comparaţie cu realităţile de la ultima conscriere făcută tot de austrieci 
cu un secol şi jumătate înainte, în anul 1552.  

Aici însă autorul studiului ridică o problemă foarte interesantă. El 
socoteşte că nu toate localităţile comitatului, şi să nu uităm că el cuprindea la 
acea vreme numeroase sate şi târguri de pe actualul teritoriu al Ungariei, au 
fost vizitate de conscriptori, fiind declarate distruse, depopulate, indiferent de 
starea lor reală, iar lipsa documentelor face imposibilă o verificare în acest 
sens. În aceeaşi ordine de idei, sunt menţionate localităţi despre care se ştie 
cu siguranţă, indirect, din alte documente, că nu au fost depopulate şi distruse 
şi care la rându-le nu au fost vizitate, din varii motive (drumuri şi poduri 
distruse, lipsa de siguranţă etc.), neintrând astfel în lista conscrierii48. Putem 
astfel opina că şi locuitorii din aşezările din arealul cercetat: Pomezeul în 

                                                 
45 L. Borcea, op. cit., pp. 302-303; alţi autori dau pentru acelaşi an cifra de 12.564 de 
locuitori pentru comitat, un număr mai rezonabil totuşi decât primul: vezi Barsony I., 
Conscrierea camerală din 1692 a comitatului Bihor, în Crisia, 1992, XXII, p. 98 
46 Barsony I., op. cit., pp. 103-105 
47 Ibidem, p. 111 
48 Ibidem, p. 107 
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primul rând, precum şi Hidişul, Sitaniul şi Spinuşul de Pomezeu, nu puteau să 
dispară, în contextul când regiunea nu a fost totuşi decât marginal teatru 
major de operaţiuni militare. Comitatul, reînfiinţat, aşa cum subliniam deja, 
în anul 1692, va avea o nouă structură. El a fost împărţit în patru şi apoi în 
cinci plase (processus): Oradea, Şaret, Eriu, Beiuş şi mai târziu Salonta. 
Ţinutul Pomezeului a făcut parte din plasa Beiuşului, aceasta având în total 6 
târguri şi 156 de sate. În interiorul ei se aflau patru districte româneşti: Beiuş, 
Pomezeu, Vaşcău şi Beliu49.  

Cu acest moment istoria medievală a ţinutului Pomezeului se încheie. 
Secolul al XVIII-lea va aduce şi lumea rurală de aici în contact cu tendinţele 
de modernizare a regiunii, care se vor face tot mai mult simţite. Veacul al 
XVIII-lea, prin reformele luate de administraţia austriacă, va găsi localităţile 
din arealul Pomezeului în plin proces de restructurare, legat de noua aliniere a 
satelor, de noile mentalităţi, precum şi de ultimele evoluţii în raport cu 
proprietatea funciară.  

În câteva cuvinte vom încerca totuşi să creionăm şi viaţa cotidiană din 
evul de mijloc a locuitorilor de aici. În privinţa familiei Telegdy, stăpână 
multe secole în regiune, stau mărturie ctitoriile acesteia de la Tileagd, centrul 
său de putere. Până în prezent nu avem informaţii, documentare sau arheolo-
gice, că ei ar fi rezidat la Pomezeu sau împrejurimi. În cazul familiei Kornis, 
cea care se pare că a construit şi a stăpânit castelul de la Pomezeu, aceasta 
este o tipică familie nobiliară de mărime mijlocie, atât de numeroase în 
întreaga Transilvanie. Traiul acesteia rezidă din puţinele mărturii care ne-au 
rămas în privinţa castelului: prezenţa unor ancadramente renascentiste de cea 
mai bună calitate, o muncă extrem de costisitoare în secolul al XVII-lea, 
prezenţa probabilă a unor sobe de cahle în interior, ochiurile de geam cu care 
erau coîncadrate ramele din piatră ale ferestrelor, alături de slujitorii care 
aveau grijă de curte, creionează foarte succint o viaţă cotidiană îndestu-
lătoare. Să reamintim doar că domeniul număra 15 sate, care toate lucrau doar 
pentru stăpân.  

Zona Pomezeului a respectat în întreg evul de mijloc structura socială 
generală a ţinuturilor rurale ale comitatului şi ale Transilvaniei. În acel 
context putem afirma cu certitudine că în privinţa clasei sociale inferioare, în 
cazul nostru ţărănimea, era cea mai numeroasă în fapt, cu o pondere de cel 
puţin 95% din totalul populaţiei. Existau apoi şi un număr relativ mic de 
meşteşugari, concentraţi, cu siguranţă, în majoritate covârşitoare în Pomezeu, 
dar poate şi în celelalte localităţi. 

Aşa cum am arătat deja, ţărănimea dependentă reprezenta majoritatea 
covârşitoare a populaţiei ţinutului. Ea era formată din românii ajunşi în stare 
de iobăgie pe domeniile bisericeşti şi nobiliare laice. Ei aveau, asemenea 

                                                 
49 D. Ispas, op. cit., pp. 139-140 
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tuturor ţăranilor de această stare din Transilvania, obligaţii în produse 
(natură), muncă şi bani faţă de feudal, rege şi înalta instituţie bisericească 
episcopală, recte cea catolică. Printre ele este un fapt notoriu abuzul practicat 
faţă de supuşii ortodocşi, care deşi nu trebuiau oficial să plătească dijma faţă 
de biserica catolică, erau uneori siliţi la achitarea acesteia. Darea tradiţională 
a românilor faţă de rege era „datul oilor” (quinquagesima), adică achitarea la 
fiecare 50 de oi a uneia, a unui miel şi a unei mioare. Este semnificativ faptul 
că datul oilor se percepea în toate regiunile Transilvaniei, semn pe de o parte 
al individualităţii sale în cadrul regatului maghiar, dar şi caracterului său 
cvasiromânesc50. Aici trebuie, totuşi, subliniat faptul că un număr relativ 
restrâns de ţărani maghiari aveau şi ei condiţia de iobagi, mai ales în cazul 
celor care trăiau izolaţi de masa coloniştilor privilegiaţi.  

Puţinii meşteşugari locali se îndeletniceau în special cu fierăritul, 
potcovitul cailor şi probabil şi turnarea unor unelte agricole. Condiţia lor 
modestă, poate cu ceva deasupra ţăranilor dependenţi, le-a permis uneori să-şi 
vândă o parte din produse la târgurile din apropiere. 

Tipologia satelor din zona Pomezeului era specifică aşezărilor de deal. 
Satele se caracterizau prin izolarea relativă a gospodăriilor şi dispersarea lor. 
În jurul fiecărei locuinţe exista o parcelă, sistematizarea fiind extrem de 
relativă. Era posibil ca în mijlocul acestor sate să fi existat o mică piaţă 
(forum), unde se ţineau târgurile şi unde uneori se afla biserica, ridicată din 
lemn51. 

În acele vremuri viaţa cotidiană a ţăranilor avea reguli simple, împărţite 
riguros între muncile câmpului, datoriile senioriale şi păstrarea sărbătorilor 
religioase. Un element extrem de important al vieţii sociale a locuitorilor era 
reprezentat de locuinţă, pe atunci un adăpost util atât pentru om, cât şi pentru 
animale. Ridicate fără excepţie din lemn, ele aveau o tipologie simplă, 
cuprinzând trei modele generale. Tipul cel mai simplu includea locuinţa 
propriu-zisă, alcătuită, de obicei, dintr-o singură încăpere, la care se adaugă 
grajdul. Al doilea tip cuprindea mai multe acareturi în jurul construcţiei 
centrale. În sfârşit, tipul cel mai evoluat adăuga locuinţei cu mai multe 
încăperi grajdul, staulul, cuptorul de copt pâine etc. În multe cazuri locuinţele 
erau semiîngropate, dar, mai rar, avem încă şi bordeie pentru locuit. Pereţii de 
împletituri erau lipiţi cu o lutuială amestecată cu paie mărunţite (tocate). 
Acoperişul, în două ape, era din paie, mai rar din şindrilă. Ferestrele erau 
mici, fiind dublate cu obloane. Mobilierul ţărănesc era la rându-i destul de 

                                                 
50 Al. Doboşi, Datul oilor (Quinquagesima). Un capitol din istoria economică a românilor 
din Transilvania, Bucureşti, 1936, passim; trebuie adăugat un fapt extrem de interesant, şi 
anume că doar în Slavonia, regiune aflată în Evul Mediu în sud-vestul regatului maghiar, 
locuită masiv de o populaţie slavă, mai exista o dare specifică regiunii – marduruna – adică 
darea pieilor de jder 
51 Şt. Pascu, op. cit., vol. II, p. 98 
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puţin numeros şi rudimentar. Lada de zestre păstra îmbrăcămintea mai aleasă 
şi textilele de casă. Patul din lemn era umplut cu paie şi aşternut cu ţesături 
masive pe post de acoperământ. O masă simplă şi câteva laviţe încheiau acest 
modest inventar. Vasele folosite la gătit şi mâncat erau din ceramică, multe 
cumpărate pe produse agricole personale din târgurile din apropiere care se 
ţineau periodic. Iluminatul era realizat cu ajutorul lumânărilor din seu de 
oaie, doar în casele mai avute fiind prezent sfeşnicul realizat din material 
ceramic. În general locuinţele celor mai avuţi se concentrau spre „centrul” 
satelor, sărmanii populând „periferiile”52. Trebuie de asemenea amintite 
numeroasele sălaşe ale stânelor, foarte greu de depistat arheologic însă, din 
cauza materialelor extrem de perisabile din care erau făcute, dar şi a 
caracterului lor de multe ori efemer. 

 

 
 

Casă tradiţională, Sitani – exterior şi interior 
 
 
 
 

În „economia” internă a unui sat, un rol extrem de important era jucat 
de instituţia bisericii. Bisericile au fost ridicate, credem, exclusiv din lemn, 
aflat la îndemână în cazul oricărei localităţi din zonă. Din păcate materialul 
lemnos era supus cel mai mult inevitabilei degradări, mai ales deselor 
incendii provocate de lumânări sau de incursiunile războinice, aceasta fiind 
cauza pentru care nu s-au păstrat astfel de construcţii decât începând cu 
secolul al XVII-lea.  

În general, omul simplu medieval, aşa cum au fost majoritatea covâr-
şitoare a locuitorilor satelor analizate în cercetarea noastră, a fost dotat cu un 
orizont limitat, mărginit mai ales la localitatea, ogorul, păşunea sau pădurea 
din preajmă. Profund religios, a frecventat cu conştiinciozitate biserica 
supunându-se întrutotul canoanelor sale. 
                                                 
52 Ibidem, pp. 112-115 
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Cum am subliniat deja ceva mai sus, odată cu cucerirea austriacă a 
comitatului de la finele deceniului nouă şi începutul celui următor al secolului 
al XVII-lea, episcopia romano-catolică de Oradea a fost repusă în drepturile 
ei, drepturi mult mărite şi din cauza dispariţiei în hiatusul produs de 
stăpânirea otomană a multor familii nobiliare din regiune. Astfel în rescriptul 
imperial dat de împăratul Leopold I la data de 24 noiembrie 1693, la punctul 
7, se stipulează ca bunurile care aparţinuseră odinioară Episcopiei latine şi 
Capitlului să fie restituite în întregime (restituimus et novo conferimus), 
păstrând numai dreptul la jumătate din dijme pentru întreţinerea armatei53. 

Din cauza numeroaselor greutăţi întâmpinate (pierderea unei părţi a 
arhivelor, decesul multor martori, distrugerile războiului etc.), reconstituirea 
proprietăţilor s-a făcut extrem de lent. În acest context, se pare că primele 
încercări ale noii administraţii austriece de a începe refacerea zonelor afectate 
de război a primit o lovitură neaşteptată. Partida transilvăneană antihabsbur-
gică (curuţii), aflată sub conducerea lui Francisc Rakoczy al II-lea, a dezlăn-
ţuit o puternică răscoală în anul 1704, având iniţial un important sprijin în 
regiune. Răsculaţii au folosit, se pare, ca puncte de rezistenţă cetăţile 
medievale care mai erau cât de cât într-o stare de folosinţă, loc unde intra şi 
castelul de la Pomezeu. Luptele din jurul său, soldate cu victoria armatelor 
imperiale, au dat lovitura de graţie acestui frumos monument renascentist. La 
1709 castelul era părăsit, starea lui rămânând jalnică: imperialii au luat toate 
armele şi muniţiile, restul obiectelor din metal şi din lemn fiind prădate de 
briganzi; şanţul cetăţii, unde odinioară fusese amenajat un heleşteu şi a cărui 
apă punea în mişcare o moară, era acum distrus; dealul cu vii era în paragină, 
fâneaţa, cu tufărişuri, arabilul, necultivat de mult timp, cu spini şi buruieni54.  

                                                 
53 I. Degău, N. Brânda, Beiuşul şi lumea lui. Studiu monografic, vol. I, Oradea, 2008, p. 318 
54 B. Ştefănescu (coordonator), Agricultură, meşteşug şi comerţ la locuitorii zonei Beiuşului 
în secolele XVIII-XX, Oradea, 2001, p. 30 
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Cetatea Kornis, detalii 
 
 
 

Abia conscrierea din anul 1733 a definitivat, pe cât se putea, relaţiile de 
hotărnicie ale întinsului domeniu episcopal catolic, împărţit iniţial în două 
mari subunităţi: cel de Oradea şi cel de Beiuş, unde era situat districtul 
Pomezeului. Iată descrierea hotărniciei făcută în deja pomenitul an 1733: 
„Domeniul începe la răsărit de posesiunea Roşia şi se termină în vecinătatea 
posesiunilor Lorău, Damiş şi a districtului Pomezeu din acest comitat. 
Continuă înspre sud spre Transilvania, către Abrud şi se termină cu 
posesiunea Criştior, învecinându-se cu districtul Hălmagiu din comitatul 
Zărand. La apus continuă de la Briheni până la Finiş şi în districtul Groşeni 
(Beliu) cu care se termină, învecinându-se cu districtul Dezna şi în sfârşit 
spre nord cu Căbeşti şi Vintere se închide, de o parte cu districtul Pomezeu 
şi de alta cu apa Holodului”55. În acel moment districtul număra 35 de sate, 
în care erau incluse toate localităţile de azi ale comunei. 

Aşa cum frumos s-a exprimat cineva, secolul al XVIII-lea a inventat 
omul, inclusiv pe cel provenit din păturile inferioare ale populaţiei. 

                                                 
55 I. Degău, N. Brânda, Beiuşul şi lumea lui. Studiu monografic, vol. I, Oradea, 2008, p. 308 
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Inventarea omului a însemnat, în fapt, că noul curent, iluminist din punct de 
vedere cultural şi reformist din punct de vedere economic, a reuşit să 
pătrundă şi în „bordeie”, unde locuiau în fapt poate 95% din populaţia acestei 
regiuni. O fost secolul în care ţăranul a început să rezoneze la mult prea umila 
lui condiţie, să încerce modest, dar ferm, să-şi îmbunătăţească condiţiile de 
trai, dar şi să înceapă să pună mai întâi întrebări în legătură cu mizeria 
condiţiei lui de fiecare zi, înainte să ridice coasa sau toporul. Brusc el s-a 
trezit în faţă cu un nou „partener” care nu mai era nobilul arogant şi 
nepăsător, ci cu un stat care dorea ordine, disciplină, plata la timp a dărilor şi 
supunere faţă de împărat, iar statul austriac a excelat în toate aceste puncte.  

Iobăgia secolului al XVIII-lea şi sarcinile acesteia a reprezentat în fapt 
marea provocare a secolului. Măsurile de reformă iniţiate la mijlocul veacului 
de către împărăteasa Maria Tereza, timide la început, au fost continuate mult 
mai radical de către ilustrul său fiu, împăratul Iosif al II-lea. Nici mama, nici 
fiul nu au reuşit din păcate să biruie formidabila reacţiune nobiliară care până 
la urmă a curmat, pentru o perioadă, aceste nobile tentative. Ideea lansată de 
împărăteasa Maria Tereza „Ţărănimea ca cea mai numeroasă clasă a 
cetăţenilor, care e temelia statului şi astfel cea mai mare putere a lui, să fie 
ţinută într-o stare ca să se poată hrăni pe sine şi pe familia sa şi pe lângă 
aceasta în pace şi război să poată plăti dările publice”56. Cuvinte frumoase, 
din care din păcate doar ultimele se vor dovedi reale. Ţăranii bihoreni şi 
implicit şi cei din zona Pomezeului, simţind, poate şi cu ajutorul preoţilor, că 
balanţa se poate înclina măcar în parte şi în folosul lor, au „bombardat” la 
propriu Curtea imperială cu memorii unde au subliniat starea precară în care 
se află. Obligaţiile enorme, care puteau atinge şi 104 zile de prestaţii pe an, 
sunt o dovadă a mizei puse în joc.  

În acest context încercările de reglementare a raporturilor feudale s-au 
succedat continuu, reglementările urbariale încercând de cele mai multe ori 
inutil să stabilească obligaţiile în muncă ale ţăranilor faţă de stăpân. În anul 
1753, un astfel de urbariu a fost întocmit pentru comitatul Bihorului, 
cuprinzând explicit districtul Pomezeului şi părţile Aleşdului, care s-au 
adăugat în fapt la cel realizat pentru domeniul Beiuşului cu un an mai 
devreme. Dezbaterea lui în cadrul adunării generale a comitatului s-a realizat 
abia în anul 1756, dar nu a dus la niciun rezultat57. Abia în anul 1759, la 
presiunea Curţii imperiale, adunarea generală a comitatului a adoptat unele 
puncte cuprinse în amintitul urbariu.  

Este foarte interesantă patenta imperială din 14 iunie 1766, când 
împărăteasa Maria Tereza, exasperată probabil de rezistenţa nobilimii, a 
decretat ca: „să introducă urbarii pe baza normelor drepte pentru a-i ocroti 

                                                 
56 Ibidem, p. 361 
57 Ibidem, p. 363 
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pe supuşi de la prestarea obligaţiilor neconforme legilor imperiale, iar cei 
care nu le vor lua în seamă să fie pedepsiţi după culpa lor chiar până la 
pedeapsa cu moartea”. Abia în urma unor astfel de ameninţări, reglemen-
tările urbariale au fost introduse în Ungaria, teritoriu din care făcea parte şi 
comitatul Bihor, reglementări care stabileau cu precizie dările, în funcţie de 
calitatea pământului (existau patru astfel de categorii). Erau reglementate de 
asemenea şi ocupaţiile anexe: pădurăritul, cârciumăritul, pescuitul etc. În 
ciuda acestor realităţi legislative obligaţiile rămâneau foarte grele, în condi-
ţiile în care locuitorii Pomezeului, ai Câmpaniului, Coşdeniului, Hidişului, 
Sitaniului, Spinuşului şi Vălaniului erau în majoritate covârşitoare iobagi şi 
jeleri.  

Dincolo de aceste imense nedreptăţi, lumea satului a încercat, aşa cum 
am subliniat deja, să iasă din acest cerc vicios al sărăciei, muncind sezonier în 
părţile de câmpie ale comitatului, dar mai ales diversificând producţia 
agricolă. În acest sens mărturiile sunt mai mult decât numeroase. În cazul 
muncilor sezoniere, ele reprezintă la finele secolului al XVIII-lea o adevărată 
„isterie”: în districtul Pomezeului locuitori din 24 de sate din cele 35 mergeau 
la munci sezoniere: „în câmpia Gyulei la coasă, în viile Oradiei la sapă”, 
după cum declarau sătenii din Ceişoara, Hidiş şi Hidişel58. În ciuda acestei 
migraţii sezoniere, lucrul la sesiile proprii rămânea cel mai important.  

Plantele cultivate erau atât cele tradiţionale, grâul şi porumbul în primul 
rând, dar şi grădinăritul ocupa un rol important. În anul 1713 se precizează că 
în 31 de localităţi din cele 35 ale districtului Pomezeu se cultiva grâu, atât 
pentru consum, cât şi pentru semănat; este interesant că doar într-o localitate 
din district se cultiva orzul şi nicăieri secara59. Un document din anul 1720 
pomeneşte că cei din ţinutul Pomezeului cultivă porumb în 28 dintre cele 35 
de sate ale districtului, obţinând o producţie de 1.637 de câble60. Randa-
mentul, care a fost calculat pe o scară de la 1 la 1 la 1 la 5, ultimul reflectând 
un randament maxim, era unul mediocru în zonă, din cauza pământului nu 
foarte productiv: 2-3 la 1. Interesant de menţionat este faptul că la cumpăna 
secolelor XVII-XVIII, în condiţiile în care încă satele aveau puţini locuitori, 
multe hotare ale satelor apropiate erau lucrate în comun: la 1713 acest lucru 
se întâmpla cu hotarele Albeştiului şi Hidişului.  

Legumele constituiau cu siguranţă un aliment extrem de necesar 
sătenilor, ţinând cont de lungimea, dar mai ales stricteţea posturilor din lumea 
ortodoxă, lume la care şi ţinutul acesta era parte. Foarte plastică rămâne 
exprimarea reglementării din anul 1772, unde legumele au fost trecute la 
capitolul „bunătăţilor”. Documentul aminteşte despre „vărzarii” din Bucium, 

                                                 
58 B. Ştefănescu (coordonator), Agricultură, meşteşug şi comerţ la locuitorii zonei Beiuşului 
în secolele XVIII-XX, Oradea, 2001, p. 52 
59 Ibidem, p. 57 
60 Câbla era o unitate de măsură care echivalează cu 120 de litri 



 68

Dobreşti, Coşdeni şi Duşeşti61. Pomicultura apare şi ea în documente că era 
practicată în zonă: la Pomezeu sunt amintite „prunet şi pomet” proaspete sau 
uscate.  

Creşterea animalelor a reprezentat una dintre cele mai importante 
îndeletniciri ale localnicilor, mărturiile veacului al XVIII-lea punctând acest 
lucru. Astfel în districtul Pomezeului, în anul 1713, în cele 35 de localităţi 
componente şi la un număr de 198 de familii le reveneau 337 de boi, adică un 
număr de 1,7 boi pe familie, relativ puţin dacă ne gândim la rolul extrem de 
important al acestora în agricultură; vacile erau în număr de 385 (1,94 pe 
familie), caii erau doar în număr de 53, existau în schimb 760 de porci (3,8 
porci pe familie), 70 de oi şi 127 de capre62. La aceste ocupaţii de bază se mai 
adăugau pădurăritul, culesul fructelor de pădure şi în foarte mică măsură 
albinăritul. Potrivit documentelor secolului al XVIII-lea, surplusul de produse 
agricole, pomicole sau animale din gospodăriile districtului Pomezeu erau 
valorificate în târgul Beiuşului. 

Unul dintre cele mai importante procese ale secolului al XVIII-lea, 
venit pe filiera reformismului austriac, a fost cel de aliniere a satelor. În 
conscrierile urbariale, precum şi în alte acte din prima jumătate a secolului, 
nu găsim detalii legate de vetrele satelor, ci doar despre hotarele lor. După 
pustiirile din anii 1691-1692, locuitorii vechilor aşezări distruse au început 
treptat să vină din locurile de refugiu, începând reclădirea localităţilor 
distruse. În ciuda acestui fapt, amplasarea locuinţelor la distanţe foarte mari, 
cultivarea pământului doar într-o mică măsură, la care se adăuga şi tentativa 
de a ocoli asprul fisc austriac au fost doar unele dintre motivele care au decis 
autorităţile imperiale să procedeze astfel.  

Documentele din anii 1770, când acest proces a devenit de neocolit, 
confirmă cele de mai sus: trebuiau luate măsuri extreme pentru a obliga 
locuitorii satelor să părăsească zonele de pădure, care nu aduceau niciun venit 
autorităţilor, să micşoreze distanţa dintre locuinţe, dar mai ales să-şi ordoneze 
micile loturi, care în opinia comisiei nici nu meritau a se numi posesiuni63.  

                                                 
61 B. Ştefănescu (coordonator), op. cit., p. 62 
62 Ibidem, p. 82 
63 V. Maxim, I. Godea, Consideraţii istorice şi demografice privind evoluţia tipologică a 
aşezărilor rurale din nord-vestul României, în Biharea, 1974, 2, p. 13; printre altele şeful 
comisiei, rezidentul regal Ioan Iosif Koller, nota referitor la domeniul Beiuşului: ... aici se 
găsesc 72 de posesiuni între care multe sunt atât de mici încât nu merită numele de posesiuni 
şi ar trebui comasate în posesiuni sau în comunităţi mai mari, cu casele construite ordonat. 
Locuitorii să nu aibă posibilitatea de a continua să rămână în păduri şi în căsuţe 
sărăcăcioase, depărtaţi unii de alţii la o distanţă de un sfert sau o jumătate de oră de mers, 
în jurul caselor lor necultivându-se nimic. Fiecare îşi dă seama cât de periculoasă este 
această aşezare pentru stăpânul de pământ, pentru binele public şi pentru stat şi cât de 
favorabilă tuturor relelor ... Comitatul poate să mărturisească câte greutăţi nu a întâmpinat 
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În raportul comisiilor de control se mai arată, printre altele, problemele legate 
de amplasarea locuinţelor, de rezolvare a problemei „haiducilor” alături de 
cele fiscale. În locul caselor răsfirate, care urmau a fi pur şi simplu distruse, 
să se treacă la aliniere, iar în noul intravilan să se asigure suficient teren 
pentru noile locuinţe, marginile noilor aşezări fiind, în cazul celor din zonele 
de deal, care era şi cazul ţinutului Pomezeului, ţarine sau fâneţe64. 

La finalul acestor observaţii putem constata că multe dintre vechile sate 
din zonele de deal şi de munte din centrul şi sud-estul comitatului Bihor şi-au 
schimbat radical vechea vatră. A fost o măsură dură la prima vedere, dar 
credem că pentru viitorul acestora şi mai ales în noul context de „rupere a 
tăcerii”65 petrecut în secolul al XVIII-lea cu imensa lume rurală, această 
adevărată „revoluţie” rurală a fost benefică. La final să punctăm o urmare 
foarte concretă a acestor măsuri vechi deja de aproape două secole şi jumă-
tate: cea a bisericii din Sitani. Satul, aflat odinioară răspândit la marginea 
pădurilor, prin aliniere a fost „translat” pe locul actualului amplasament, 
biserica rămânând însă la locul unde era deja înălţată. După un secol şi 
jumătate, după ce în anul 1942 a fost sfinţită noua biserică de zid din „noul” 
Sitani, în vechea biserică din lemn a început să se slujească din ce în ce mai 
puţin, ea intrând din păcate într-un accentuat proces de degradare. A fost, 
plastic vorbind, un „strigăt de sirenă” al unor realităţi care s-au întâmplat cu 
multe generaţii înainte. 

O instituţie fundamentală în viaţa omului secolului al XVIII-lea a 
continuat să fie biserica. Intervalul reprezintă un moment al „îmbisericirii” 
satelor româneşti, un proces extrem de interesant, dar mai ales extrem de 
complex. Ţinutul Pomezeului a fost în acest timp într-o situaţie prolixă. Pe de 
o parte, în mod firesc locuitorii săi şi-au păstrat legea strămoşească, 
ortodoxia, pe de altă parte îndeosebi după anul 1777, când a fost înfiinţată 
episcopia greco-catolică de la Oradea, preoţii au fost supuşi unei cumplite 
dileme: cea de a trece sau nu la noua religie, care în fapt păstra vechile 
canoane tradiţionale ortodoxe, doar capul bisericii devenind Papa de la Roma. 
La toate acestea s-au adăugat şi nervozitatea preoţilor locali de a nu avea un 
ierarh ortodox român, ierarhia sârbă de la Karlowitz fiind cea căreia i-a fost 
subordonată ortodoxia din zonă, prin filiera directă a episcopilor de acelaşi 
neam de la Arad. 

Prima menţiune a unei acţiuni comune a preoţilor din zonă a fost 
adunarea din târgul de la Velenţa, pe atunci cu jurisdicţie separată faţă de 
Oradea, ţinută în 1727, la care au participat protopopii ortodocşi ai Beiuşului, 

                                                                                                                              
pe domeniile de Beiuş, Beliu şi Vaşcău ca să-i silească pe colonii valahi la cărăuşiile publice 
sau cât personal nu a trebuit să trimită pentru prinderea răufăcătorilor ...  
64 Ibidem, p. 15 
65 Este titlul inspirat al unei interesante şi documentate lucrări: B. Ştefănescu, Bodó Edith, 
Ruperea tăcerii, Oradea, 1998, passim  
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Cefei, Luncii, Peştişului, Pomezeului şi Oradiei, care au adresat o rugare 
împăratului pentru a avea propriul păstor sufletesc. Transcriem aici pentru 
frumuseţea limbajului petiţia ierarhilor ortodocşi din Bihor „... Batjocorindu-
ne pe noi şi unii, şi alţii străini de legea noastră, văzând noi şi ştiind că 
fiecare neam are episcop de legea lui, numai noi, sărmanii români din 
Comitatul Bihorului, suntem fără păstor sufletesc ... Ştiind că în vremuri 
fericite şi noi am avut episcop de legea noastră ... am căzut înaintea 
Majestăţii voastre şi O rugăm să ne deie şi nouă un episcop de legea noastră 
... pe noi ne-au oprit de la legea noastră sub pedeapsa de 500 de florini ... În 
faţa acestei oprelişti protestăm o dată, de două ori, de trei ori, înaintea lui 
Dumnezeu şi a majestăţii sale imperiale”. Doleanţa se încheia cu semnăturile 
protopopilor prezenţi, dintre care-l numim şi pe Gavrilă al Pomezeului66.  

În acest context importantă rămâne şi vizitaţiunea canonică a episco-
pului sârb de Arad, Meletie Covaci, mai ales prin îndemnul acestuia ca în 
fiecare localitate să fie construite biserici; în cazul arealului nostru lucrul s-a 
întâmplat la Vălani de Pomezeu, unde s-a păstrat şi una dintre cele mai 
frumoase picturi din întreg judeţul Bihor, pictură la care vom reveni însă mai 
la vale. Frământările se vor calma treptat, în ciuda refuzului Curţii imperiale 
de a aproba înfiinţarea unei episcopii în comitatul Bihorului.  

Dincolo de aceste evenimente, viaţa religioasă în zona Pomezeului a 
cunoscut o remarcabilă ascensiune. Ridicarea bisericilor a fost o realitate, 
care potrivit documentelor s-a produs în fiecare localitate analizată. Din 
păcate timpul, dar şi urgiile vremurilor, alături de materialul perisabil, 
lemnul, au făcut ca azi să fie păstrate doar trei dintre bijuteriile arhitectonice 
ale acelor timpuri: bisericile din lemn de la Câmpani, Sitani şi cea de la 
Vălani de Pomezeu, care şi astăzi uimesc încă prin frumuseţea lor. Un caz 
foarte interesant este cel al folosirii în comun, vreme îndelungată, a aceleiaşi 
biserici din Câmpani de Pomezeu cu vecinii lor din Pomezeu, care şi-au 
ridicat biserica nouă la 1825. Să mai menţionăm doar faptul că bisericile din 
lemn din regiune au fost întotdeauna incluse în monografiile care s-au aplecat 
asupra acestui tip de monumente, seria celor care le-au consemnat, fără a  
o epuiza, fireşte, cuprinzându-i pe cei mai de seamă exegeţi: C. Petranu,  
I. Godea, A. Chiriac, Ioana Cristache-Panait.  

                                                 
66 I. Degău, N. Brânda, Beiuşul şi lumea lui. Studiu monografic, vol. I, Oradea, 2008, p. 528 
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Biserica de lemn din Câmpani 
 
 
 

Data construirii bisericii cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi 
Gavril” din Câmpani de Pomezeu este din păcate nesigură. Mărturii indirecte 
ne oferă însă câteva sugestii. În primul rând este vorba despre o tradiţie 
locală, venită din bătrâni, care punctează anul 1651 ca moment de ctitorire, 
an scrijelit deasupra intrării, dar care astăzi nu se mai vede. Cercetătorul Ioan 
Godea nu exclude această dată timpurie din mai multe motive: primul ar fi 
prezenţa în inventarul bisericii a unei foarte valoroase Cazanii a lui Varlaam, 
lucrare tipărită în anul 1643, deşi, cum vom vedea mai jos, însemnările făcute 
pe carte sunt abia din anul 1816; un alt motiv ar fi acela că un document din 
anul 1756, unde este amintit ca preot Popa Andrei, consemnează că data 
construcţiei bisericii era necunoscută, context în care este mai mult decât 
evident că ea funcţiona de ceva vreme înaintea anului pomenit67. O altă 
menţiune o avem din anul 1825, când vecinii din Pomezeu s-au plâns 

                                                 
67 I. Godea, Ioana Cristache-Panait, Monumente istorice bisericeşti din eparhia Oradiei, 
judeţele Bihor, Sălaj şi Satu Mare. Bisericile de lemn, Oradea, 1978, p. 73 
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Consistoriului ortodox de la Oradea că la construcţia bisericii din Câmpani au 
contribuit şi ei cu cărţi, clopote, ornate pe care „acum, după ce şi noi ne-am 
construit biserică, câmpănăuanii nu vor să ni le restituie”68. Dintre ele-
mentele decorative semnalăm un frumos brâu torsadat care înconjoară între-
gul edificiu, iar capetele bârnelor superioare sunt prelungite cu terminaţii sub 
forma unui cap de cal. Se remarcă de asemenea cele două ancadramente ale 
uşilor de la tindă şi naos. Poarta de intrare este extrem de frumoasă, fiind 
încadrată lateral şi în partea superioară cu brâuri torsadate, poarta în sine fiind 
decorată cu motive geometrice. Să mai remarcăm tinda, precum şi turla 
bisericii, care alături de locul de amplasament i-a dat o unicitate în regiune. 
Din păcate pictura murală, deşi încă mici fragmente se mai păstrau acum 
câteva decenii, a fost iremediabil distrusă de trecerea timpului.  

 

 
 

Cazania lui Varlaam, a doua pagină de titlu 
 
 

 
Aşa cum am arătat deja ceva mai încolo, biserica din lemn de la Sitani, 

purtând hramul bătăios al „Sfântului Gheorghe”, a avut un destin straniu. Ea a 
fost ridicată în anul 1738, aşa cum o arată pisania abia vizibilă de pe grinda 
aflată deasupra uşii de la intrare: „Aceasta să se ştie, ani a lui Hristos 1738 în 
luna făuraru în 14 zile ... Meşteru Nicolae ... Vlădicu Isaia, şpanu Şandru, 
Avram protopop din Ceişoara ...”69. O informaţie din anul 1756, provenită de 
la preotul Mihai, arată că biserica a fost ridicată prin contribuţia tuturor 
locuitorilor. În anul 1831, cantorul Dumitru Popa Puiu scria că satul avea 54 
de case şi 700 de suflete, aşezarea având de mult biserica din lemn. Biserica 
este înconjurată de un brâu median, iar poarta este frumos ornamentată. Din 

                                                 
68 Ibidem, p. 73 
69 Ibidem, p. 173 
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păcate şi în acest caz, degradarea generală a bisericii a dus în primul rând la 
pierderea aproape în totalitate a picturii murale. Clopotul bisericii a fost 
turnat în anul 1774. Considerente de restaurare dar şi practice au făcut ca 
biserica din lemn a sitanilor să fie transferată nu departe, în localitatea 
Brăteşti, unde azi poate fi admirată, după restaurarea atât a bisericii propriu-
zise, cât şi a picturii interioare.  

 

 
 

Biserica de lemn din Sitani-Brăteşti 
 
 

O cercetare recentă, veche doar de un deceniu, a constatat cu mâhnire 
degradarea continuă a picturilor interioare din bisericile din lemn din judeţul 
Bihor. O simplă statistică arată că din cele 62 de biserici-monument din lemn 
din Bihor, pictura originală se mai păstrează doar în cazul a 43 dintre ele, 
multe într-o stare de conservare precară70.  

Pictura bisericii a fost realizată de Ioan Lăpăuşan (Lopoşan) din Jula, 
zugrav harnic implicat în prima jumătate a secolului al XIX-lea şi în lucrările 
de la bisericile din Calea Mare, Borşa, Păuşa, Vărăşeni şi Rotăreşti, fiind 
socotit pe drept unul dintre cei mai prolifici pictori de biserici după David 
Zugravu din Curtea de Argeş71. Bun cunoscător al dogmei ortodoxe, are o 
largă ofertă de program iconografic. La Sitani-Brăteşti pe axul bolţii este 
pictat Constantin cu Elena, Soarele şi Luna, înscriindu-l pe zugrav în aşa 

                                                 
70 A. Chiriac, Pictura bisericilor de lemn româneşti din Bihor în secolele al XVIII-lea şi al 
XIX-lea, Oradea, 1999, passim 
71 A. Chiriac, Pictura bisericilor de lemn româneşti din Bihor în secolele al XVIII-lea şi al 
XIX-lea, Oradea, 1999, p. 34 
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numitul „curent de factură populară”, care înmănunchează pictorii-ţărani, cu 
un mare talent nativ şi autodidacţi, dar care respectau un program iconografic 
deja consacrat în deceniile anterioare. În cazul acestora nu este exclusă 
inovaţia, propria contribuţie, care oferă lucrărilor lor, şi deci celor aparţinând 
julanului Ioan Lopoşan, un mare grad de identitate, atât în cazul alegerii 
înfăţişării subiectului religios propriu-zis, cât şi al cromaticii72.  

Una dintre cele mai frumoase biserici din lemn din întreg judeţul Bihor 
unde, să reamintim, există, vorbind de biserici-monument, 62 de astfel de 
construcţii, este cea din Vălani de Pomezeu, purtând hramul „Sfântului 
Nicolae”. Biserica a fost ridicată în anul 1730, un document din anul 1756 
scriind foarte apăsat că „satul a construit biserica”73. La construcţie s-a folosit 
lemnul de gorun. Construcţia are un plan dreptunghiular la navă şi trapezoidal 
în cazul absidei altarului. Tinda are un tavan drept din scânduri, naosul o boltă 
semicilindrică, absida fiind boltită sub forma unui trunchi de con. Decoraţiile 
sunt remarcabile. Se disting ancadramentele porţii de intrare, fine brâuri 
torsadate, alături de motivele stelare care sunt amplasate deasupra intrării. Un 
frumos brâu median torsadat este o constantă a bisericilor din lemn bihorene.  

 

 
 

Biserica de lemn din Vălani 
 

Dincolo de aceste elemente de decor ale bisericii, pictura murală, 
printre cel mai bine păstrate, este cea care dă un farmec individual bisericii. 
Datată în anul 1867, deşi există păreri că iniţial biserica mai fusese pictată în 
secolul al XVIII-lea, ea se caracterizează prin marea ofertă a temelor 

                                                 
72 Ibidem, p. 108 
73 I. Godea, Ioana Cristache-Panait, op. cit., p. 223  
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iconografice. Astfel în absida altarului şi pe iconostas, dincolo de tema 
centrală al lui Iisus pe cruce, apar obiecte-simbol ca pâinea şi potirul, scara, 
cleştele, cuiele, punga cu banii vânzării, realitate care a fost socotită pe bună 
dreptate drept o mare libertate permisă de pictor. În naos sunt surprinse în 
succesiune scenele Patimilor, a Praznicelor, Sfânta Treime, Constantin cu 
Elena, Iisus şi crucea, Căderea în păcat, Cain şi Abel, Cina cea de taină74. 
Foarte interesante sunt observaţiile legate de explicaţia scenelor pictate. În 
unele locuri există inscripţii cu caracter latin care respectă pronunţia 
maghiară, la fel cum există inscripţii în limba română cu caractere latine, dar 
şi inscripţii în limba română cu caractere chirilice. Proprietarii pământurilor 
din zonă, maghiari, dar trăind într-un mediu exclusiv românesc şi fiind 
înmormântaţi de generaţii în curtea bisericii, la comanda sau doar finanţarea 
parţială a cărora s-a făcut zugrăveala bisericii, au avut un rol în realizarea 
acesteia, frecventând poate la marile sărbători şi lăcaşul de cult la care a 
contribuit financiar75. Pictura de la Vălani de Pomezeu este integrată în 
acelaşi curent de factură populară ca cea de la Sitani-Brăteşti, atât prin 
originalitatea înfăţişării temelor iconografice comandate, cât şi prin cromatica 
aleasă.  

Dincolo de aceste considerente, bisericile din toate cele trei localităţi, 
dar şi cele din acele vremuri, care din păcate au dispărut, au jucat un rol 
extrem de important în viaţa comunităţilor lor. La dimensiunea strict reli-
gioasă s-a adăugat însă şi una culturală, prin şcoală, dar şi prin copierea sau 
cumpărarea de carte.  

Apariţia şcolilor săteşti la finele secolului al XVIII-lea în mediul 
ortodox a fost privită de unii istorici ca o concesie făcută acestora după marea 
răscoală a lui Horea din anul 1784. Poate sunt puţin exagerate aceste afir-
maţii, în realitate în acel moment lumea ortodoxă din arealul bihorean era în 
general văduvită de acest focar de înălţare spirituală a celor mulţi. Biserica 
soră, cea greco-catolică, reuşise, prin episcopii săi orădeni, să dea un impuls 
important ridicării de şcoli rurale în locurile unde populaţia a trecut la noul 
precept religios. În orice caz, şi realităţile documentare le confirmă, eforturile 
Curţii de la Viena au fost decisive în această problemă, iar rolul central l-a 
avut nimeni altul decât iluminatul împărat Iosif al II-lea, care, în vizitele 
făcute în tinereţe prin regiune, a fost profund şocat de starea de înapoiere 
culturală şi neştiinţa de carte a ţăranilor români, cărora marii proprietari 
nobili ai pământurilor le creau doar un singur lucru: munca fără răsplată pe 
propriile pământuri. Trimis în Munţii Apuseni personal de către împărat să 
cerceteze cauzele răscoalei românilor de aici, în condiţiile în care Iosif al  
II-lea l-a cunoscut personal pe Horea, comisarul regesc, contele Antoniu 

                                                 
74 A. Chiriac, op. cit., p. 38 
75 Ibidem, p. 39 
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Iankovics, un apropiat al împăratului, indică alături de cauzele economice şi 
sociale ale tumultului ţărănesc şi pe cele mai sus amintite.  

În acest context istoric trebuie integrată şi dispoziţia imperială din anul 
1786, care, prin intermediul Locumtenenţei domneşti, este trimisă la 12 
decembrie acelaşi an conducătorilor comitatului Bihor. Numită sugestiv 
„Provocare”, în care toţi nobilii erau obligaţi să contribuie la ridicarea de 
şcoli în satele cu populaţie românească de rit ortodox. Spicuind doar câteva 
dintre prevederile acestui ordin rămânem surprinşi de modernitatea lui, unele 
paragrafe făcându-ne poate să ne uităm şi azi cu privirea în jos pentru 
neîndeplinirea lor: „calitatea de învăţător să nu mai fie transmisă prin 
succesiune ereditară; toţi copiii de ambele sexe, începând cu vârsta de 7 ani, 
să meargă la şcoală, iar părinţii sunt constrânşi să-i trimită; cu ocazia 
căsătoriilor, preotul să laude în public pe cei ce-au frecventat şcoala ...; 
datina stricătoare de moravuri, precum păzirea vitelor prin copii, să fie 
oprită şi în fiecare comună să se aleagă păstor de vite ...”76.  

Lucrurile se pare că au mers destul de greu, obligând Consiliul 
Locumtenenţial, guvernul în fapt de la Viena, să revină cu noi ameninţări în 
anul 1788: de data aceasta rezultatul a fost unul prompt, fiind înfiinţate 74 de 
şcoli săteşti. În anul 1793, când Congregaţiunea Comitatului Bihor dispune 
accelerarea procesului, la Pomezeu este înfiinţată prima şcoală rurală din 
arealul cercetat77. În anul 1814 aceste şcoli au fost ridicate la gradul de „şcoli 
districtuale” putând înfiinţa filii, realitate care a permis extinderea reţelei 
şcolare şi în localităţile care sunt azi parte a comunei Pomezeu. Materiile 
predate erau citirea şi scrierea în limba română, economia câmpului şi limba 
maghiară. Demn de menţionat este faptul că şcoala de la Pomezeu a fost 
citată în acei ani, în urma unei vaste inspecţii făcute în regiune, ca fiind cu o 
foarte bună frecvenţă din partea elevilor, alături de şcolile districtuale din 
Rieni, Ceişoara, Sâmbăta, Căbeşti, Curăţele, Bunteşti, Beiuş, Vaşcău, Fânaţe, 
Uileac şi Beliu78. Din păcate ne-au rămas prea puţine informaţii legate de 
vrednicii învăţători care i-au învăţat carte pe copiii satelor din acea vreme: 
Simeon Oprea din Pomezeu, care este amintit pe un Octoih, într-o însemnare 
din anul 1799, Ioan Guba din Coşdeni, Aron Fericel din Cojdeni la mijlocul 
secolului al XIX-lea, harnic „însemnător” de evenimente pe marginea cărţilor 
vechi, Teodor Grec din Câmpani de Pomezeu.  

                                                 
76 N. Firu, Date şi documente cu privire la istoricul şcoalelor române din Bihor, Arad, 1910, 
p. 14 
77 C. Pavel, Şcoalele din Beiuş, 1828-1928, Beiuş, 1928, p. 98 
78 N. Firu, op. cit., pp. 20-21 
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Octoih slavonesc 
 
 
 

Circulaţia cărţii vechi româneşti în ţinutul Bihorului reprezintă o com-
ponentă fundamentală a spiritualităţii locale, un focar de cultură greu de 
înţeles pentru cei de azi, dar şi rodul cărturarilor „cei mici”, care cu desaga în 
spate au răspândit scrierile ortodoxe tipărite în Moldova, Ţara Românească, 
Şcheii Braşovului sau Alba Iulia ori al copiştilor, care într-un număr nu prea 
mare au lucrat ani în şir pentru copierea şi din nou răspândirea acestor 
preţioase monumente de cultură. Este foarte interesant de precizat aici şi reala 
schimbare de mentalitate a localnicilor, unii mai cu stare fiind dispuşi să 
ofere produse pentru a fi vândute sau direct bani, pentru a fi cumpărate pentru 
sat şi biserica din sat aceste preţioase cărţi. Mulţi dintre ei au însemnat pe 
marginea cărţilor acest lucru, mândri pe drept cuvânt de gestul lor. Aici mai 
facem o mică paranteză. Pe multe dintre exemplarele cărţilor sau copiilor care 
au circulat în zona Pomezeului, acesta fiind în fapt un procedeu general, apar 
însemnări despre întâmplări neobişnuite din ani: secete, furtuni, conflicte, 
omoruri, vizitaţiuni canonice etc., fiind azi, pentru cel care se apleacă spre 
cercetarea lor, o „mină de aur” prin care cei de jos au început să se facă 
auziţi. „Ruperea tăcerii” în lumea satului românesc devenea o realitate pal-
pabilă.  

În satele ţinutului Pomezeului a circulat intens atât cartea, dar este sem-
nalată şi prezenţa copiştilor. Fără a egala Oradea, Beiuşul sau Seghiştea unde 
au circulat, iar la Seghişte au fost copiate cele mai multe dintre cărţile care au 
circulat în zonă, în arealul cercetat au fost descoperite nu mai puţin de 42 de 
cărţi sau copii, multe dintre ele cu o vechime considerabilă. Mai facem o 
precizare: este lesne de observat că pe măsură ce ne apropiem de limita 
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superioară a ceea ce specialiştii consideră carte românească veche – anul 
1830 – numărul celor recenzate în ţinutul Pomezeului se înmulţeşte vizibil, 
rod clar al creşterii numărului celor care se puteau delecta cu lectura 
acestora79.  

Cea mai veche carte care a circulat în zonă, descoperită la Câmpani de 
Pomezeu, a fost Cartea românească de învăţătură tipărită la Iaşi în anul 
1643, în timpul domniei lui Vasile Lupu. A fost socotită în unanimitate drept 
cea mai frumoasă carte de învăţătură românească publicată de către români în 
Evul Mediu. A cunoscut o circulaţie remarcabilă în toate Ţările Române, 
numai în Transilvania fiind identificate peste 350 de exemplare. Exemplarul 
de la Câmpanii Pomezeului are legătura din tăblii din lemn, învelite cu piele 
maro, ornată cu chenare din motive vegetale aurite. În sat a ajuns probabil în 
secolul al XVIII-lea; o primă însemnare pe ea este târzie, din anul 1816: „În 
anul 1816 au răposat Po(pa) Mitru, luni, în Postul cel mare. Scris-am eu, 
Ionaş Popa în Câmpani”80.  

Un Chiriacodromion, în fapt denumirea grecizată a titlului însemnând 
Calea Domnului, tipărit la mitropolia Bălgradului, vechea denumire româ-
nească a Albei Iulia, în anul 1699, cu binecuvântarea mitropolitului Athanasie 
Anghel, a fost în proprietatea bisericii din Coşdeni. Prima însemnare spune 
foarte clar: „Această sfântă carte, anume Cazanie este a sfintei biserici din 
satul Cojdeni”. Tot dintr-o însemnare pe o filă ştim că în anul 1863 învăţător 
era Aron Fericel, iar ca o curiozitate, dar şi ca o amintire a teribilei ierni a 
anului 1954, Ion Hora a lăsat pe marginea unei file o însemnare în acest sens 
în ziua de 30 ianuarie 195481. Tot parohia din Coşdeni avea în proprietate un 
Molitvelnic tipărit la Iaşi în anul 174982. Un Apostol tipărit la Bucureşti în 
anul 1743 a aparţinut parohiei din Vălani de Pomezeu; harnicul învăţător 
Aron Fericel, însemnând şi pe această carte: „Scris-am eu, Fericel Aron, 
învăţător în satul Popmezeu şi Câmpani, în luna lui decemvrie în 8, 1856”. 
Să mai spunem doar că coperta cărţii a fost refăcută de un alt învăţător 
localnic, Teodor Grecu83. Din sat provine şi un exemplar dintr-un Octoih 
tipărit la Râmnic în 175084.  

                                                 
79 Am luat toate datele necesare rândurilor despre cartea veche din lucrarea celui mai bun 
cunoscător al fenomenului din spaţiul bihorean, cercetătorul orădean Florian Dudaş, care s-a 
aplecat mai mult de patru decenii, publicând numeroase volume, asupra circulaţiei cărţii 
vechi româneşti în Bihor. Am făcut apel în acest sens la cea mai recentă lucrare a sa, în fapt 
sinteza deceniilor sale de muncă: Fl. Dudaş, Vechile tipărituri româneşti din Şara Bihorului, 
vol. I-II, Timişoara, 2007, passim 
80 Ibidem, p. 54 
81 Ibidem, p. 189 
82 Ibidem, p. 425 
83 Ibidem, p. 339 
84 Ibidem, p. 445 
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De la Câmpanii Pomezeului avem şi cea mai veche carte „privată” din 
zonă, aparţinând, se putea altfel, aceluiaşi dascăl Aron Fericel: un Anto-
loghion tipărit la Râmnic, în Ţara Românească în anul 1743: „Această sfântă 
carte o am cumpărat eu, Fericelu, spre folosul meu sufletesc şi o amu lăsat la 
sfânta beserecă în Câmpani, să fie pomenire ...”85 şi tot de aici provine un 
Strâstnic apărut la Bucureşti în anul 174686. 

Un Chiriacodromion publicat de data aceasta la Bucureşti în anul 1732 
era încă din vechime în proprietatea parohiei din Sitani: „Scris-am eu, Popa 
Pătru din Sitani când m-am dus la Arad. Ani 1790”87, şi tot de aici provine şi 
un Apostol tipărit la Râmnic în anul 174788. Prima carte veche pomenită în 
parohia de la Hidiş a fost un Octoih, publicat la Bucureşti în anul 1746, la 
care din păcate coperta nu s-a mai păstrat89.  

Foarte interesantă este pătrunderea cărţilor de la Blaj în regiune, ştiut 
fiind că „Mica Romă”, cum a fost poreclit orăşelul, era centrul spiritual al 
greco-catolicismului în Transilvania. În acest sens, tocmai faptul că circulaţia 
în mediul ortodox a unor cărţi tipărite în fieful greco-catolicismului românesc 
denotă că dogma propriu-zisă era aceeaşi, am subliniat undeva acest lucru, 
primatul papal fiind singura divergenţă între cele două biserici-surori. Primul 
exemplu ne vine din parohia Vălaniului de Pomezeu care a achiziţionat un 
Strâstnic tipărit la Blaj în anul 175390, iar un al doilea de la Pomezeu unde 
avem un Octoih apărut la 1760. A fost iniţial un exemplar privat, posesorul 
său lăsându-l după moarte parohiei din Spinuş de Pomezeu cu aspră poruncă 
şi afurisenie de a nu fi înstrăinat de acolo, deşi omul era analfabet: „... Acest 
Octoih l-au cumpărat Iovan Dimitrie, cu noao florinţi şi după moartea lui îl 
lasă pe sama besearicii din Spinuş şi nime de la besearica den Spinuş să nu 
fie slobod în a o înstrăina nici a o vinde, ce să fie afurisit acela ... Scrisu-au 
în anul 1799, 22 zile feoarie, prin mine, Simeaon Oprea, învăţător la şcoala 
den Pomezeu”91. Să mai amintim şi un exemplar dintr-o Evanghelie apărută 
la 1760 şi cumpărată de mai mulţi locuitori din Câmpani de Pomezeu pentru 
parohia lor, la care se adaugă tot aici un Penticostar apărut în anul 1768 şi 
pentru achiziţionarea căruia au contribuit de asemenea mai mulţi localnici, în 
anul 186592, precum şi un Triod apărut în 1771, fiind dăruit de Moga Toader 
parohiei din Sitani93, un Strâstnic din 1773 păstrat în parohia din Vălani de 
Pomezeu, o Evanghelie din 1776 la Sălişte de Pomezeu şi din nou la Vălani 
                                                 
85 Ibidem, p. 364 
86 Ibidem, p. 391 
87 Ibidem, p. 308 
88 Ibidem, p. 407 
89 Ibidem, p. 387 
90 Ibidem, p. 470 
91 Ibidem, p. 492 
92 Ibidem, vol. II, pp. 27; 87 
93 Ibidem, p. 124 
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de Pomezeu94, un Octoih din 1783 la Pomezeu şi Sitani95, un Molitvelnic din 
1784 la Pomezeu şi Vălani de Pomezeu96, un Octoih din 1792, unde pe un 
colţ semnează Ioan Gubba, „pedagog” din Coşdeni97 şi altele.  

 

 
 

Triod 
 
 
 

O Liturghie publicată la Râmnic în anul 1767 este pomenită la 
Pomezeu, un Catavasier apărut la Buzău în 1768 la Coşdeni, un Molitvelnic 
avem la Sitani, provenit din tiparniţa de la Râmnic din 1768, o Liturghie de la 
Sibiu tipărită în anul 1798, provenită de la Vălani de Pomezeu, Acatistul şi 
Paraclisul Sfintei Cruci, lucrată tot la Sibiu şi cumpărată de doi săteni din 
Câmpani de Pomezeu şi un Tipicon apărut la Buda în 1826 şi păstrat la 
Vălani de Pomezeu întregesc panorama cărţii vechi româneşti venită în 
mediile ortodoxe.  

Interesantă rămâne modalitatea de cumpărare a cărţilor prin contribuţia 
unui număr însemnat de locuitori cu diferite cantităţi de cereale. Este cazul a 
nu mai puţin de 64 de locuitori ai Pomezeului care achiziţionează un Triod 
publicat la Blaj în anul 1800, în timp ce aceeaşi carte este cumpărată la 
Vălani de Pomezeu de un singur gospodar, Ioan Popa, de la care aflăm şi 
suma considerabilă pe care a plătit-o: 16 zloţi. În text este bineînţeles afurisit 
acela care ar îndrăzni să înstrăineze cartea din biserica satului98.  

                                                 
94 Ibidem, pp. 159-160 
95 Ibidem, p. 196 
96 Ibidem, pp. 204-206 
97 Ibidem, p. 228 
98 Ibidem, pp. 265-266; 278 
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La fel de interesant este şi fenomenul pătrunderii cărţii de autor în 
mediul de care ne ocupăm. La început el a găsit căutare, în mod firesc, în 
mediul cel mai elevat al locului, familia preotului, şi vorbim aici de părintele 
Ioan Popovici din Coşdeni care lăsa satului la jumătatea secolului al XIX-lea 
un exemplar din scrierea lui Petru Maior: Didahii, adică învăţături pentru 
creşterea fiilor, apărut la Buda în anul 1809. Rămân extrem de elocvente 
preocupările sale pedagogice şi înclinaţia spre studiul istoriei bisericii 
poporului său care rezultă firesc din posesia unui exemplar din Istoria 
bisericii românilor semnată tot de Petru Maior şi apărută la Blaj în 1813; un 
alt preot, Teodor Popovici din Săucani, dăruia bisericii din acelaşi Coşdeni o 
altă scriere a învăţatului de la Blaj: Propovedanii la îngropăciunea oamenilor 
morţi, apărută la Blaj în anul 180999.  

La final să mai repetăm doar o dată că impresionează pe de o parte 
numărul mare şi extrem de diversificat al cărţii vechi româneşti care a circulat 
în zonă, iar pe de altă parte însemnările de pe marginea acestora oferă 
preţioase informaţii despre oamenii locului, pe care documentele oficiale i-au 
ocolit întotdeauna.  

După cum s-a observat deja, cartea a reprezentat unul dintre obiectele 
de „lux” ale veacului al XVIII-lea şi chiar al celui următor, mai ales în prima 
lui jumătate şi îndeosebi pentru cei mulţi. Cumpărarea unei cărţi şi donarea 
acesteia bisericii din sat reprezenta la nivelul comunităţii locale un act de 
reprezentativitate pentru donator, de recunoaştere a unui anume prestigiu în 
faţa consătenilor săi. Suntem convinşi că un Ioan Popa din Vălani de 
Pomezeu, care a plătit 16 zloţi pe un Triod publicat la Blaj în anul 1800, avea 
locul său privilegiat în biserică în timpul slujbelor, având poate şi un cuvânt 
greu în treburile obşteşti. Dincolo de aceste considerente, lipsa acută a 
numerarului a reprezentat o stavilă de multe ori de netrecut pentru achizi-
ţionarea cărţii tipărite. Unii au trecut pragul, adunându-se în număr mare, 
donând cantităţi de produse agricole care odată vândute au permis obţinerea 
sumei necesare pentru achiziţionarea cărţii dorite: cazul mai sus prezentat de 
la Pomezeu este iarăşi un exemplu elocvent.  

Un alt element interesant al veacului al XVIII-lea în ţinutul Pomezeului 
este prezenţa aici a unui copist, care, în contextul lipsei acute de carte, dar şi 
al preţului ridicat al acestora, va trece, asemenea altor înaintaşi şi contem-
porani de-ai săi, nu foarte mulţi de-a lungul a ceva mai mult de un veac, la 
copierea cărţilor liturgice de care era atâta nevoie. Popa Vasile din Sitani, 
trăitor şi în Câmpanii Pomezeului în a doua jumătate a secolului al XVII-lea 
şi la începutul celui următor, a copiat una dintre cele mai importante 
monumente de cultură medievală a românilor: Cartea românească de 
învăţătură, scrisă de mitropolitul Varlaam al Moldovei şi tipărită la Iaşi în 

                                                 
99 Ibidem, pp. 397; 400 
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anul 1643. Manuscrisul a fost decorat şi cu frumoase frontispicii, iar literele 
iniţiale de pe pagini sunt ornate şi adesea redate în una sau două culori100.  

Să mai menţionăm doar că activitatea sa a fost continuată de fiul său 
Mihai şi care a fost ajutat tot de un localnic, diacul Ioan din Câmpani de 
Pomezeu. În şcoala din Câmpanii Pomezeului a descifrat tainele învăţăturii şi 
Popa Petru din Stânceşti, care, de-a lungul vieţii de copist, a realizat nu mai 
puţin de şapte copii după aceeaşi faimoasă Carte românească de învăţătură, 
cu un rol atât de important pentru biserica românilor ardeleni101.  

Finele veacului al XVIII-lea a reprezentat din păcate un recul pentru 
ţăranii din regiune. Patenta imperială dată de împăratul Iosif al II-lea, care 
desfiinţa servitutea personală, detestata iobăgie, a fost retrasă de urmaşii săi, 
mult mai conservatori, dar şi lipsiţi de clarviziune. Veacul următor se va des-
chide deci cu aceleaşi mari probleme sociale şi economice, despre care însă 
umilul ţăran al secolului trecut a rupt deja tăcerea.  
 

                                                 
100 I. Degău, N. Brânda, op. cit., p. 670 
101 Ibidem, p. 671 
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La sfârşitul secolului al XVII-lea cetatea Oradea cade în mâna austrie-
cilor, iar Imperiul Otoman este nevoit să se retragă din spaţiul central-euro-
pean. 

Acest fapt deschide calea restabilirii statu-quoului politic de dinainte de 
cucerirea otomană, realizându-se inclusiv premisele refacerii proprietăţilor 
existente înainte de stăpânirea turcească. În condiţiile reconquistei habsbur-
gice în această parte de lume, unul dintre obiectivele importante era recâş-
tigarea acestui spaţiu pentru catolicism. În acest sens s-a încercat refacerea 
proprietăţilor Episcopiei romano-catolice de Oradea, aşa cum fuseseră ele 
înainte de 1557, când marea majoritate a bunurilor funciare şi nu numai ale 
acestei biserici trecuseră în mâinile principilor protestanţi. În acelaşi sens al 
recuceririi spaţiului se înscrie şi încercarea reuşită de atragere a românilor la 
religia catolică, demers finalizat la graniţa secolelor XVII-XVIII prin 
înfiinţarea, alături de alte episcopii, la 1777, a Episcopiei greco-catolice de 
Oradea1. 

Este important să se precizeze aceste realităţi întrucât spaţiile învecinate 
comunei Pomezeu (actualele comune Sâmbăta, Răbăgani, Remetea) au rein-
trat în posesia Episcopiei romano-catolice de Oradea. Organizarea dome-
niului nu s-a dovedit a fi un fapt chiar uşor de realizat. Domeniul de Oradea 
al Episcopiei romano-catolice era unul dintre cele mai mari din Transilvania, 
format de-a lungul mai multor sute de ani. La 1552 acesta cuprindea o parte 
din oraşul Oradea, 95 de localităţi în comitatul Bihor şi aproximativ 1.000 de 
părţi cuprinse sub denumirea de pertinenţele Beiuş, Beliu şi Carand2. În peri-
oada ocupaţiei habsburgice, 1552-1660, posesiunile domeniului Episcopiei 
romano-catolice au rămas în proprietatea regilor Ungariei, a principilor 
Transilvaniei şi pentru scurte perioade în proprietatea împăraţilor Austriei. 
După ce Oradea a fost ocupată de turci, în 1660, aproape tot domeniul 
Episcopiei a fost cuprins în paşalâcul de Oradea3. Recucerirea Transilvaniei 
de către Habsburgi a făcut ca Episcopia romano-catolică de Oradea şi 
Capitlul să depună eforturi constante în direcţia redobândirii vechilor pro-
prietăţi. Acest fapt a fost realizat în cea mai mare măsură în prima jumătate a 
secolului al XVIII-lea4.  

Arealul actual al comunei Pomezeu nu a cunoscut acelaşi traseu, cu 
toate că spaţiul sud-estic al comitatului a fost organizat sub aspect admi-
nistrativ în districtele Beiuşului şi Pomezeului. Domeniul Pomezeu, care avea 
în centru cetatea Pomezeu, şi căruia îi aparţineau 15 sate, printre care şi 
Sitani, Câmpani de Pomezeu, Vălani de Pomezeu, Spinuş de Pomezeu, 

                                                 
1 Iudita Căluşer, Episcopia greco-catolică de Oradea, Editura Logos ’94, Oradea, pp. 50-71 
2 Petru Bona, Situaţia economică şi socială a ţăranilor români pe domeniul Episcopiei 
romano-catolice de Oradea (1800-1848), Editura Imprimeriei de Vest, Oradea, 1997, p. 9 
3 Ibidem, p. 10 
4 Ibidem 
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Coşdeni, Hidiş şi Lacu Sărat, era în proprietatea unui nobil, Sigismund 
Kornis de Rusca5. Asta până în momentul cuceririi otomane când Domeniul 
Pomezeu a devenit sangeac  otoman, cu centrul în cetatea Pomezeu6. Cetatea 
a fost cucerită la scurt timp după căderea Oradiei la 1660, la 1687 aceasta 
fiind încă sub stăpânire otomană7. Cetatea Pomezeu a fost probabil distrusă în 
1711 în urma conflictelor care au avut loc în părţile Crişanei8.  

Domeniul Pomezeului a resimţit din plin evenimentele de la sfârşitul 
secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea când în contextul 
războaielor prilejuite de revenirea habsburgilor în zonă şi înfrângerii otoma-
nilor, dar şi al răscoalei curuţilor, acesta a fost pustiit în mai multe rânduri, 
cetatea Pomezeu fiind una dintre bazele curuţilor. Soldaţii vagabonzi au făcut 
multe stricăciuni în acest areal, fiind scăpaţi de sub control şi orice comandă9. 
În aceste condiţii satele au fost depopulate masiv, iar terenurile agricole au 
rămas necultivate. 

O situaţie extrem de dificilă a avut-o districtul Pomezeului, în urma 
căreia, prin 1695, ca urmare a unor dificultăţi care s-au repetat de la un an la 
altul: lăcuste, friguri persistente primăvara, operaţiuni militare, coroborate cu 
jafuri ale soldaţilor vagabonzi, multe sate au atins un grad ridicat de 
depopulare, ajungându-se ca unele dintre acestea să mai aibă doar două-trei 
familii10.  

Lipsurile de toate felurile erau la ordinea zilei. Mai grav era faptul că 
lipsa cerealelor şi a celor trebuincioase traiului a făcut ca în acest spaţiu 
geografic viaţa să fie foarte grea. Randamentul cerealier era foarte scăzut la 
sfârşitul secolului al XVII-lea. Conform registrelor de dijmă, în 1697, în 
Coşdeni-Câmpani, s-au produs 105 cruci de grâu, 5 cruci de orz amestecat cu 
ovăz, în timp ce la Hidiş nu s-a recoltat nimic11. În anul următor la Lazuri de 
Pomezeu sunt semnalate 30 de cruci de grâu şi 25 de cruci de orz amestecate 
cu ovăz, iar la Vălani de Pomezeu 70 de cruci de grâu şi de 25 de cruci de orz 
amestecate cu ovăz. Cantităţi mai mari decât anul precedent s-au semnalat şi 
la Coşdeni, 40 de cruci de grâu, 10 cruci de orz amestecat cu ovăz, şi la 
Sitani-Turbureşti, 52 de cruci de grâu şi 15 cruci de orz amestecat cu ovăz, în 
timp ce la Hidiş erau 39 de cruci de grâu şi 5 cruci de orz amestecat cu 
ovăz12. 

                                                 
5 Liviu Borcea, Bihorul medieval, Editura Arca, Oradea, 2005, p. 211 
6 Ibidem 
7 Ibidem, p. 297 
8 Ibidem, p. 211 
9 B. Ştefănescu, Tehnică agricolă şi ritm de muncă în gospodăria ţărănească din Crişana 
(secolul al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea), Editura Fundaţia Culturală „Cele Trei 
Crişuri”, Oradea, vol. I, 1995, p. 94 (în continuare B. Ştefănescu, Tehnică agricolă…) 
10 Ibidem, p. 98 
11 Ibidem, p. 202 
12 Ibidem, p. 206 
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Chiar şi după terminarea conflictelor, undeva în cel de-al doilea deceniu 
al secolului al XVIII-lea, situaţia a rămas la fel de grea13, inclusiv pămân-
turile alodiale din Pomezeu fiind acoperite aproape în totalitate cu tufişuri, 
ceea ce denotă nelucrarea acestora14.  

Din această cauză în perioada respectivă Episcopia romano-catolică de 
Oradea, reintrând în posesia proprietăţilor, a făcut demersuri serioase în 
vederea redobândirii vechilor posesiuni. În schimb, a doua parte a aceluiaşi 
secol şi prima jumătate a secolului al XIX-lea s-au caracterizat prin tenta-
tivele de modernizare a domeniului în scopul creşterii producţiei agricole. Era 
perioada incipientă a capitalismului, când se trecea la producţia de mărfuri15. 
Proprietarul domeniului Pomezeu a încercat să ţină la rândul său pasul cu 
trendul modernizator, însă fără a putea să realizeze acest lucru la dimen-
siunile la care s-a ajuns în spaţiul învecinat aflat în proprietatea Episcopiei 
romano-catolice.  

În consecinţă în acest spaţiu nu s-au realizat producţii agricole foarte 
mari, mai ales în ceea ce priveşte cerealele. Tocmai de aceea, pentru a se 
reuşi completarea alimentaţiei se recurgea la schimbul de produse cu satele 
de câmpie. Din districtul Pomezeului mergeau spre satele de câmpie în 
principal fructe contra cereale. Cu toate acestea grâul era cultivat şi acolo. 
Acest fapt este relevat de conscripţiile din 1720 şi 172316. În districtul 
Pomezeului se cultivau în secolul al XVIII-lea şi alte plante alimentare, 
inclusiv legumele. Astfel, sunt amintite grădinile de legume, mai ales cele de 
varză.  

Mai ales în prima jumătate a secolului al XIX-lea în arealul Pomezeului 
se practica aşa-numita agricultură în sistem de pârloagă, specific cultivării 
insulare a terenului. În acest sistem terenul agricol era redus în raport cu 
fâneţele, păşunile şi pământurile care sunt lăsate necultivate. O caracteristică 
a satelor din districtul Pomezeu era împărţirea pământurilor în sesii, nu în 
câmpuri, mai ales în satele Sitani, Coşdeni, Câmpani de Pomezeu şi Vălani 
de Pomezeu17. 

Calitatea hotarului influenţa direct orice tip de producţie agricolă, ceea 
ce a făcut ca în general terenurile agricole din comuna Pomezeu să nu fie prea 
fertile. Conform unor date de la începutul veacului al XVIII-lea, satul Spinuş 
de Pomezeu avea hotarul între munţi şi coline, de o fertilitate medie dar cu 
multă fâneaţă. Cei din Hidiş aveau arabil de fertilitate mijlocie, situat între 

                                                 
13 Ibidem, p. 98 
14 Ibidem 
15 P. Bona, Situaţia economică şi socială a ţăranilor români pe domeniul Episcopiei romano-
catolice de Oradea (1800-1848), Editura Imprimeriei de Vest, Oradea, 1997, p. 10 (în 
continuare P. Bona, Situaţia economică …) 
16 B. Ştefănescu, Tehnică agricolă…, vol. I, pp. 210-211 
17 Ibidem, p. 15 
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văi, dealuri şi păduri, fâneaţă şi păşune suficiente. O situaţie mai proastă o 
aveau terenurile agricole din Coşdeni, Vălani de Pomezeu şi Câmpani de 
Pomezeu. Acestea erau sterile, fâneaţă puţină, iar păşunea pentru uzul comun 
era situată în munţi, în păduri şi în apropierea pădurilor. În fine, pământul din 
Pomezeu era în mare parte nelucrat fiind acoperit de tufişuri18. Nici la 
sfârşitul secolului lucrurile nu stăteau mai bine. Conscrierea din 1770 sublinia 
faptul că pământul arabil din Pomezeu era de o calitate mediocră. Totuşi, o 
bună parte din acesta era lucrat, nu ca şi la începutul secolului, când fusese 
lăsat în paragină. Conform aceloraşi informaţii pământurile din Câmpani de 
Pomezeu erau de o fertilitate mijlocie care nu necesită gunoiere, iar dacă se 
gunoieşte ţine trei ani. Tot în Câmpani de Pomezeu se afla mult pomet. 
Ţăranii din Coşdeni îşi gunoiau pământul, aveau mulţi pomi fructiferi şi 
cultivau multe legume19. 

Evident că toate acestea aveau consecinţe imediate asupra calităţii vieţii 
locuitorilor din aceste sate. Acest fapt a atras după sine necesitatea unor 
schimburi de produse cu ţăranii din satele situate la câmpie. 

Domeniul Pomezeu a fost prins în reglementarea urbarială din 1772, 
reglementare care a rămas valabilă până în 1848. Conscriptorii urbariali se 
prezentau în fiecare dintre satele domeniului unde interogau judele, juraţii şi 
câţiva dintre iobagi la cele nouă întrebări care se refereau la raporturile 
stăpân-iobag, calitatea şi cantitatea pământului, obligaţiile feudale, precum şi 
la avantajele şi dezavantajele locului20. De asemenea, au mai fost întocmite şi 
conscrierile tuturor ţăranilor dependenţi cu pământul pe care îl aveau atât în 
cadrul sesiei iobăgeşti, cât şi în predii21. După încheierea lucrărilor de regle-
mentare urbarială s-a realizat clasificatorul localităţilor comitatului, preci-
zându-se cele patru clase în care urma să fie încadrată fiecare aşezare22.  

În perioadă cuprinsă între Reglementarea urbarială de la 1772 şi 
revoluţia de la 1848 procesul de fărâmiţare a sesiei iobăgeşti este destul de 
accentuat în satele aparţinătoare astăzi comunei Pomezeu, asemenea între-
gului domeniu al Episcopiei romano-catolice de Oradea. Aceasta se traduce 
în sărăcirea continuă a lumii satelor şi necesitatea ca mulţi dintre ţărani să fie 
obligaţi să lucreze pe alte domenii sau în prediile învecinate, unde luau în 
arendă diferite terenuri.  

Procesul fărâmiţării sesiei iobăgeşti demonstrează sărăcirea iobăgimii 
în preajma anului 1848. Aceasta însemna că exista un mare număr de iobagi 
şi jeleri care erau obligaţi să lucreze pe alte domenii sau în predii, precum şi 
în diferite manufacturi episcopale. Unii lucrau la întreţinerea viilor din 

                                                 
18 Ibidem, p. 158 
19 Ibidem, p. 172 
20 P. Bona, Situaţia economică …, p. 21 
21 Ibidem 
22 Ibidem 
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dealurile Oradiei, alţii la joagărele de scânduri, la fierării şi la arderea potasei. 
Aceştia au fost plătiţi din banii Casei Generale. În aceste condiţii se constată 
un proces de îmbogăţire a unei foarte mici pături de iobagi, mai ales dintre 
cei care îndeplineau funcţii în sate precum: juzi, adjuncţi de juzi sau slujbe pe 
domeniu de paznici, vânători etc. Aceştia erau scutiţi de obligaţiile faţă de 
stăpânul feudal.  

O caracteristică importantă a primei jumătăţi a secolului al XIX-lea în 
satele districtului Pomezeu, valabilă de altfel întregii proprietăţi feudale 
transilvănene, a fost apariţia procedeului ca părţile de sesie să fie date 
iobagilor în arendă, acesta fiind unul dintre elementele ce demonstrează 
pătrunderea formelor capitaliste în agricultură, proces care a cuprins toate 
satele. Conform statisticilor oficiale se observă cât se poate de clar tabloul 
general al sărăcirii locuitorilor din toate satele comunei: Pomezeu, Sitani, 
Câmpani de Pomezeu, Vălani de Pomezeu, Spinuş de Pomezeu, Coşdeni, 
Hidiş şi Lacu Sărat, aflaţi pe domeniul Episcopiei romano-catolice de Oradea, 
în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Problemele cele mai mari continuă 
să le aibă iobagii şi jelerii, nevoiţi să meargă să muncească pământurile din 
posesiunile şi prediile vecine pentru a-şi putea asigura cele necesare familiilor 
acestora.  

Aşa cum se poate deduce, principala ocupaţie era agricultura. Alături de 
aceasta, iobagii şi jelerii din cele două comunităţi erau preocupaţi de creşterea 
animalelor. Alimentaţia zilnică era îmbogăţită cu produsele obţinute din 
această îndeletnicire. Paralel cu sărăcirea generală a ţăranilor din satele 
Pomezeu, Sitani, Câmpani de Pomezeu, Vălani de Pomezeu, Spinuş de 
Pomezeu, Coşdeni, Hidiş şi Lacu Sărat, în cadrul acesteia se produce şi o 
diferenţiere de stare economică. În prima parte a secolului al XIX-lea, doar o 
mică parte a ţăranilor reuşesc să-şi păstreze starea economică sau să şi-o 
îmbunătăţească. Cei mai mulţi sărăcesc în mod accentuat.  

Pentru lucrările agricole erau folosiţi boii, dar destul de frecvent se 
recurgea şi la vaci. Dacă în primii ani ai secolului al XIX-lea numărul boilor 
din Pomezeu, Sitani, Câmpani de Pomezeu, Vălani de Pomezeu, Spinuş de 
Pomezeu, Coşdeni, Hidiş şi Lacu Sărat era mai ridicat, pe măsura trecerii 
timpului cifra acestora a scăzut în permanenţă. Această realitate se întâlnea pe 
întreg domeniul orădean al Episcopiei romano-catolice23. La rândul lor, caii 
erau puţini ca număr în aceste sate. Cu toate acestea, numărul lor este într-o 
uşoară creştere începând de prin deceniul al patrulea al secolului, în condiţiile 
unui început de modernizare a lumii rurale din această parte de lume.  

În privinţa statutului social al ţăranilor din aria de cuprindere a celor opt 
sate ale comunei Pomezeu, se poate spune cu siguranţă că clasa cea mai 
numeroasă era cea a ţărănimii dependente. Trei erau categoriile de ţărani 

                                                 
23 P. Bona, Situaţia economică ..., p. 37 
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dependenţi: iobagii, jelerii cu casă şi jelerii fără casă. Aceştia erau supuşi 
obligaţiilor feudale aşa cum erau ele stipulate. Renta în muncă era una dintre 
acestea, iar stăpânul de pământ recurgea la orice mijloace pentru a spori 
obligaţiile ţăranilor şi a obţine cât mai multe produse24. Reglementarea urba-
rială din 1772 din Bihor a fixat cuantumul robotei la o zi pe săptămână cu 
animalele sau două cu palmele pentru un iobag cu o sesie întreagă. La arat 
iobagii de aici erau obligaţi patru zile, plug şi grapă, iar la alte munci, cu două 
vite şi car. Pentru jelerii cu casă au fost fixate 18 zile pe an cu animalele, iar 
pentru jelerii fără casă, 12 zile pe an. Ţăranii dependenţi mai erau obligaţi la 
renta în natură, compusă din dijmă şi nonă ce trebuia dată de iobagi, precum 
şi daturile în natură. Acestea din urmă constau din: unt, claponi, pui şi ouă. 
De asemenea, aceştia mai plăteau renta în bani care înseamnă convertirea 
unei părţi a rentei în muncă sau produse în bani. În fine, ţăranii dependenţi 
mai erau nevoiţi să plătească censul. Fiecare cap de familie de iobagi şi jeleri 
cu casă trebuia să plătească un florin. Censul se plătea după numărul 
intravilanelor întrucât era o taxă de răscumpărare a dreptului de folosinţă a 
acestuia. Indiferent de mărimea intravilanului cuantumul censului era de un 
florin. Studierea acestei dări ne dă măsura creşterii populaţiei domeniului, dar 
şi a fărâmiţării intravilanelor odată cu fărâmiţarea sesiilor iobăgeşti în 
general25.  

În condiţiile unei tot mai intense penetrări a elementelor capitaliste în 
economia domenială, stăpânul de pământ era interesat de obţinerea unui 
surplus de produse pentru piaţă pentru valorificarea acestora. Pentru aceasta 
s-a recurs şi la valorificarea terenurilor aflate în stare neproductivă, efec-
tuându-se cu ajutorul ţăranilor dependenţi numeroase desţeleniri. Aceştia au 
efectuat şi alte munci la cererea stăpânului, arau şi semănau pământul arabil, 
coseau şi adunau fânul, se ocupau cu creşterea oilor şi porcilor, mai ales în 
predii, unde era mai mult teren nelucrat.  

În debutul secolului al XIX-lea se constată un fenomen interesant. Este 
vorba despre dispariţia pur şi simplu a jelerilor fără casă, aceştia fiind trecuţi 
în categoria iobagilor. Fenomenul este unul mai larg în epocă, mai ales după 
1805 când în cuprinsul Episcopiei romano-catolice de Oradea a scăzut 
numărul jelerilor fără casă, cei mai mulţi trecând în categoria iobagilor. De 
altfel, în districtul Pomezeu, jelerii fără casă erau inexistenţi. Decizia s-a luat 
ca urmare a dispariţiei treptate a deosebirii economice dintre aceste două 
categorii. Se menţine doar deosebirea dintre sarcinile avute de iobagi şi jeleri 
faţă de stăpân26.  

                                                 
24 A. Csetri, St. Imreh, Asupra relaţiilor de proprietate feudală în Transilvania (1750-1848), 
în Anuarul Institutului de Istorie Cluj, IX, 1966, p. 111 
25 P. Bona, Situaţia economică ..., p. 61 
26 Ibidem, p. 51 
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În cel de-al doilea deceniu al secolului al XIX-lea, numărul locuitorilor 
satelor Pomezeu, Sitani, Câmpani de Pomezeu, Vălani de Pomezeu, Spinuş 
de Pomezeu, Coşdeni, Hidiş şi Lacu Sărat a scăzut destul de mult. La aceasta 
a contribuit devalorizarea banilor din 1811 care a coborât valoarea monedei 
în circulaţie cu o cincime, mulţi ţărani dependenţi fiind nevoiţi să plece în alte 
părţi pentru a-şi putea asigura cele necesare traiului27. Desigur că la depopu-
larea satelor a contribuit şi marea foamete din a doua parte a deceniului, care 
a lovit cu deosebită putere şi aceste zone28. Conscripţiile urbariale săteşti 
făcute la 1820 relevă existenţa acestei realităţi.  

Condiţiile de viaţă erau, aşadar, realmente foarte grele. La aceasta se 
adăuga faptul că producţia şi productivitatea pământurilor erau destul de 
scăzute din cauza condiţiilor naturale, cât şi factorilor economici şi sociali. 
Menţinerea raporturilor feudale determina ca agricultura să se bazeze pe 
vitele de tracţiune de calitate scăzută şi pe uneltele rudimentare ale ţăranilor 
dependenţi.   

Toate acestea făceau ca principalele munci agricole, în special aratul, să 
se efectueze cu patru-şase sau chiar opt vite, iar în posesiunile din clasa a II-a 
şi a III-a, precum erau şi cele din arealul actual al comunei Pomezeu, aratul se 
făcea uneori chiar şi cu şase-opt vite. Asta atrăgea după sine ocuparea a doi-
trei oameni care să se îngrijească de munca propriu zisă şi de animale. 
Obligaţia de a presta robote în prediile învecinate în perioadele de vârf ale 
campaniilor agricole, timpul nefavorabil, dar mai ales din cauza faptului că 
animalele erau sleite de puteri ca urmare a muncilor agricole şi transporturilor 
efectuate de ţărani în contul obligaţiilor feudale făceau ca muncile agricole de 
pe propriile pământuri să întârzie foarte mult.  

Printre cele mai intens cultivate produse agricole în zonă erau grâul şi 
ovăzul. Grâul era cultivat în suprafeţele cele mai mari, în aproape toate 
aşezările, fiind cultivat de toţi iobagii satelor. Porumbul începea şi el să fie 
cultivat tot mai mult. Se obţineau chiar producţii mulţumitoare. Dacă pro-
ducţia de grâu era la rândul său mulţumitoare, cea de ovăz era scăzută. 
Cartofii se cultivau pe suprafeţe destul de scăzute, la fel şi fasolea, dovlecii, 
lintea şi mazărea, cânepa şi lucerna.  

În satele aparţinătoare astăzi comunei Pomezeu, existau mai multe 
tehnici de obţinere a terenurilor agricole. Acestea erau utilizate în întregul 
areal românesc. Una dintre acestea era cea a curăturii. Aceasta însuma toate 
operaţiunile de eliminare a arboretului de pe un teren, inclusiv scoaterea 
rădăcinilor, până când terenul era bun pentru agricultură. Altă tehnică folosită 
la sporirea terenurilor agricole a fost cea a desţelenirii, o operaţiune de arare 
şi semănare a terenurilor acoperite cu vegetaţie ierboasă.  
                                                 
27 Ibidem, p. 50 
28 În acest sens vezi I. Ciorba, Marea foamete din Transilvania dintre anii 1813 şi 1817, 
Editura Arca, Oradea, 2007 
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Terenurile agricole din arealul comunei nu erau în general foarte bune 
pentru cultivarea cerealelor. Totuşi, aşa cum am văzut, grâul se afla printre 
cele mai cultivate cereale. Unele terenuri din Coşdeni-Câmpani, Lazuri de 
Pomezeu, Vălani de Pomezeu şi Sitani-Turbureşti erau ceva mai propice 
cultivării grâului. Potrivit istoricului Barbu Ştefănescu, în secolul al  
XVIII-lea se produce şi o specializare cerealieră29. Satele din actualul areal al 
comunei Pomezeu erau specializate pe cultivarea grâului, cel puţin până la 
pătrunderea porumbului. Poate localitatea Coşdeni să cunoască puţin o altă 
realitate. În prima jumătate a secolului al XVIII-lea, aici se cultivau destul de 
multe legume30.  

În privinţa sistemului de cultivare a pământului se foloseau cele 
tradiţionale precum sistemul cu pârloagă, într-un câmp, în două sau trei 
câmpuri. În satele aflate în atenţia noastră cel mai folosit era sistemul în trei 
câmpuri. Asta dovedeşte o oarecare extensie a terenurilor agricole. Pentru 
creşterea randamentului ţăranii recurgeau la gunoirea cu gunoi de grajd a 
terenurilor31.  

După cum se poate constata, exploatările agricole se bazau în principal 
pe munca ţăranilor dependenţi. În prima jumătate a secolului al XIX-lea şi pe 
teritoriul satelor Pomezeu, Sitani, Câmpani de Pomezeu, Vălani de Pomezeu, 
Spinuş de Pomezeu, Coşdeni, Hidiş şi Lacu Sărat încep să apară primele 
semne ale modernizării în direcţia a ceea ce va fi societatea bazată pe 
economia de schimb. Mai mult ca oricând, Episcopia romano-catolică de 
Oradea încerca să transforme domeniul într-un fel de întreprindere rentabilă, 
bazat mai ales pe robotă, scopul principal fiind cel al comercializării 
produselor32.  

Tot în această perioadă a început să se introducă pe domenii unelte 
agricole mai performante, soiuri noi de animale mai productive, să se cultive 
plante industriale, să se îmbunătăţească condiţiile de păstrare a recoltei, a 
animalelor şi a băuturilor pentru a fi mai uşor vândute. În acest scop au fost 
construite hambare, pătule, pivniţe şi grajduri33. Desfacerea băuturilor în 
cârciumile şi hanurile domeniale a fost mai bine organizată, iar morile vechi 
au fost reamenajate, în acelaşi timp fiind construite altele noi. A continuat 
exploatarea manufacturilor de potasă, s-au înfiinţat cărămidării, ateliere de 
ceramică. În situaţia creşterii producţiei de cereale s-au creat condiţiile 
valorificării unei părţi din surplus. Sume importante au fost obţinute din 
vânzarea paielor şi fânului recoltat din predii. Proprietarul domeniului creştea 
şi un număr apreciabil de porci. Vânzarea porcilor aducea un venit frumos 

                                                 
29 Ibidem, p. 205 
30 B. Ştefănescu, Tehnică agricolă…, vol. I, p. 15 
31 Ibidem, p. 64 
32 P. Bona, Situaţia economică …, p. 109 
33 Ibidem 
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stăpânului feudal, iar pieile de porc erau la rândul lor valorificate la 
frumentariul din Oradea. Pe piaţă mai erau vânduţi şi mieii, iezii şi stupii 
proveniţi din achitarea obligaţiilor de către ţărani. Veniturile nu erau de 
neglijat34.  

Toate aceste schimbări din structura proprietăţii feudale, obligaţiile în 
muncă şi băneşti percepute au contribuit la slăbirea potenţialului economic al 
gospodăriei ţărăneşti. Toate acestea i-au făcut şi pe ţăranii din satele 
aparţinătoare astăzi comunei Pomezeu să reacţioneze, asemenea celor din alte 
zone ale domeniului, sub diferite forme împotriva exploatării feudale. 
Nenumăratele frământări şi mişcări ţărăneşti din prima parte a secolului al 
XIX-lea au fost completate de evenimentele revoluţionare din 1848-1849. 
Iobagii din aceste zone s-au solidarizat cu moţii din Apuseni, luptând pentru 
libertate socială şi naţională35.  

Din păcate, mai ales la începutul secolului al XIX-lea, cele opt sate au 
fost lovite de o serie de calamităţi precum marea foamete din anii 1813-1817. 
Aceasta a ucis o parte consistentă a populaţiei. Numai în satul învecinat, 
Calea Mare, în această perioadă au murit nu mai puţin de 14 persoane de 
inaniţie, alte şapte fiind nevoite să emigreze36. De asemenea, după o iarnă a 
anului 1807 extrem de geroasă şi cu furtuni a urmat o cumplită secetă, ceea 
ce a generat o scumpete şi o foamete foarte mare, iar locuitorii au fost nevoiţi 
să-şi vândă vitele şi să se împrăştie prin comitatul Bihorului în căutare de 
cereale37. Datele consemnate pentru anul 1814 susţin această realitate. Nu de 
puţine ori ţăranii erau nevoiţi să apeleze la împrumuturi adresate conducerii 
domeniului sau statului. Problema era că ajutoarele trebuiau plătite de ţărani, 
iar restanţele se adunau de la un an la altul. Lipsa hranei şi tentativele de 
suplinire a acesteia cu aşa-numita hrană de foame au determinat ca în multe 
localităţi să se confrunte cu diferite boli. Reprezentanţii localităţilor s-au 
văzut nu de puţine ori în situaţia de a solicita grabnic medicamente. Într-un 
raport întocmit de birăul din Girişul Negru, Nadanyi László, adresat autori-
tăţilor, se menţiona faptul că nu mai puţin de 81 de persoane se află într-o 
stare de sănătate critică determinată de lipsa alimentelor38. Aceştia ajunseseră 
să mănânce urzici, măcriş, frunze şi trăiau fără pâine şi făină, astfel încât 
mulţi au fost nevoiţi să-şi lase copiii pe drumuri, ori, aşa cum menţiona 
raportul, s-au îmbolnăvit grav39.  

                                                 
34 Ibidem, p. 113 
35 Ibidem, p. 133 
36 I. Ciorba, Efecte demografice ale marii foamete dintre anii 1813 şi 1817 în regiunea 
Bihorului, în Crisia, XXXII-XXXIII, Oradea, 2004, p. 107 
37 B. Ştefănescu, Tehnică agricolă…, vol. II, p. 183 
38 Ibidem, pp. 154-155  
39 Ibidem, p. 170 



 93

Alte şi alte boli se adăugau acestor calamităţi care loveau nemilos 
lumea rurală. Cu toate acestea s-a încercat să se ia o serie de măsuri care să 
contracareze efectele dezastruoase ale bolilor care au lovit la modul general 
lumea satelor în prima parte a secolului al XIX-lea (holera, variola etc.). S-au 
făcut primii paşi şi în domeniul medical, paşi meniţi să-i ajute pe oameni. 
Succesele acestea ale medicinei trebuiau aduse la cunoştinţa ţăranilor. Acest 
lucru s-a încercat pe diverse căi, atât pe linie administrativă, cât şi biseri-
cească. Succesele repurtate în varii domenii au fost rapid aplicate şi în cadrul 
lumii rurale bihorene, intervenţia autorităţilor prin transpunerea în practică a 
acestora fiind destul de promiţătoare. S-a materializat, înainte de toate, după 
cum ne-o dovedeşte numărul mare de documente cu referire la această temă, 
mai ales vulgarizarea vaccinului antivariolic (,,ultuitul vărsatului de vacă”). 
La nivelul Transilvaniei campania pentru popularizarea acestuia a debutat 
încă de la începutul veacului al XIX-lea. În regiunea Bihorului una dintre 
primele circulare este cea redactată la Arad, la 4 mai 1812. Registrele de 
circulare aparţinând parohiilor ortodoxe din aceste sate cuprindeau pentru 
anul 1815 nu mai puţin de două referiri cu privire la necesitatea vaccinării 
împotriva variolei, cea dintâi datând din 27 iunie, iar cealaltă, din 14 
octombrie40.  

Pierderile de populaţie datorate şirului de nenorociri pot fi urmărite, 
dincolo de măsurile cu caracter general precum recensământul efectuat la 
nivelul Ungariei şi al Transilvaniei între anii 1784 şi 1787, pornind şi de la 
documente care fac trimitere la o arie spaţială mai mică, inclusiv cu referire la 
ţinutul Bihorului. Ne dovedeşte acest lucru, spre exemplu, circulara cuprinsă 
în protocoalele unei parohii ortodoxe din apropiere, cea din Calea Mare, din 
16 ianuarie 1816 cu privire la ţinerea registrelor de stare civilă, despre care se 
afirma că ,,nu cu deplinu precumu să cuvine, ci foarte pre scurt şi cu hibă să 
dau afară (…) şi prin aceea mare zminteală mult la oameni se făcu”41.  

Evenimentele revoluţionare de la 1848-1849 au afectat şi aceste părţi. 
După izbucnirea revoluţiei, în foarte scurtă vreme, s-au săvârşit o serie de 
samavolnicii la adresa populaţiei româneşti din partea centrală şi de sud-est a 
comitatului. În vara anului 1848 teroarea a atins proporţii de masă, aplicată 
prin intermediul tribunalelor statariale, înfiinţate la 20 iunie 1848, instanţe 
care au primit numele de „tribunale de sânge”. Activitatea acestora se rezuma 
la eliminarea adversarilor şi a potenţialilor adversari ai revoluţiei maghiare, 

                                                 
40 I. Ciorba, Aspecte ale politicii populaţioniste habsburgice în Transilvania la cumpăna 
secolelor XVIII-XIX. (Cu privire specială asupra regiunii Bihorului), în Crisia, XXXV, 
2007, p. 93 
41 Ibidem 
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iar din 11 iulie 1848, odată cu intrarea în vigoare a Legii Recrutaţiei, în 
vizorul lor intrau cei care refuzau încorporarea în armata revoluţionară42.  

Locuitorii din Pomezeu, Sitani, Câmpani de Pomezeu, Vălani de 
Pomezeu, Spinuş de Pomezeu, Coşdeni, Hidiş şi Lacu Sărat, în majoritate 
români, au refuzat să facă parte din armata revoluţionară maghiară. În zonă 
au fost create şi două tribunale de sânge, la Gurbediu şi la Aleşd, care judecau 
pe cei care nu se înrolau sau erau ostili revoluţiei maghiare43. Desigur că sub 
incidenţa acestei legislaţii au căzut destui ţărani ai satelor din comuna 
Pomezeu.  

În 1848, Dieta de la Pojon (Bratislava) şi apoi cea de la Cluj au votat 
desfiinţarea iobăgiei în Banat, Crişana, Maramureş şi Transilvania. Dar 
măsura cuprindea numai sesiile urbariale (iobăgeşti) şi nu prevedea desfi-
inţarea tuturor servituţilor ţărăneşti. Aşa cum se poate concluziona urmărind 
tabelele de mai sus, numai o parte a ţărănimii din cele patru sate cădea sub 
incidenţa acestor legi. E vorba despre iobagi. Jelerii cu casă şi cei fără casă 
rămâneau mai departe în aceeaşi situaţie.  

După înfrângerea revoluţiei maghiare, dându-şi seama că revenirea la 
vechile orânduieli ar fi provocat multe tensiuni, guvernul imperial, prin 
patentele din 2 martie 1853, a acordat iobagilor eliberaţi din Banat, Crişana, 
Maramureş dreptul de proprietate funciară şi a reglementat totodată şi situaţia 
jelerilor. Potrivit aceleiaşi patente ei trebuiau să-şi răscumpere îndatoririle şi 
sarcinile pe care le îndepliniseră până atunci44.  

Ca urmare a acestor modificări din structura agrară, în a doua jumătate 
a secolului al XIX-lea repartizarea proprietăţii funciare arată modificări 
sensibile în toate provinciile în care s-a desfiinţat iobăgia. Această situaţie 
este prezentă şi în localităţile Pomezeu, Sitani, Câmpani de Pomezeu, Vălani 
de Pomezeu, Spinuş de Pomezeu, Coşdeni, Hidiş şi Lacu Sărat. Principala 
consecinţă a fost aceea că gospodăriile ţărăneşti de până la 50 de iugăre 
reprezentau mai mult de jumătate din suprafaţa agricolă. Concomitent, în 
rândul ţărănimii a continuat procesul de diferenţiere materială, detaşându-se o 
„burghezie” sătească, în timp ce lipsa pământului a avut drept urmare şi 
creşterea emigrărilor. Este epoca în care plecările în lumea largă, îndeosebi în 
Statele Unite ale Americii, în căutarea unui trai mai bun erau la ordinea zilei.  

Extinderea relaţiilor social-economice de tip nou a determinat şi în 
viaţa colectivităţilor rurale amintite schimbarea raporturilor tradiţionale, 
creând noi tensiuni. În ultimii ani ai secolului au avut loc asemenea mişcări 

                                                 
42 A. Ţărău, Contribuţii documentare privind revoluţia din anii 1848-1849 în Bihor, în 
Revista bihoreană de istorie, an II, nr. 3, 2004, p. 16 
43 Ibidem 
44 C.C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Istoria românilor din cele mai vechi timpuri până astăzi, 
ediţia a doua revăzută şi adăugită, Editura Albatros, Bucureşti, 1975, p. 668 
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ţărăneşti în zonă. Cea mai cunoscută s-a desfăşurat la Miheleu45, dar cu 
siguranţă că frământările au cuprins şi satele comunei Pomezeu, cu atât mai 
mult cu cât localitatea Miheleu se afla în imediata apropiere a arealului actual 
al comunei.  

Multe abuzuri au avut loc cu ocazia recadastrării proprietăţilor urba-
riale. Principalii vinovaţi erau inginerii topografi. Un asemenea incident s-a 
întâmplat în vecinătate, în satul Gepiş, unde a avut loc o răscoală ţărănească 
de amploare în vara anului 1860. Operaţiunea de recadastrare a fost executată 
de un inginer topograf sub protecţie administrativă, întrucât în prea multe 
cazuri producea nemulţumiri în rândurile ţăranilor. Nu de puţine ori opera-
ţiunea se lăsa cu dislocarea ţăranilor spre perimetrul comunelor sau li se 
dădea pământ de slabă calitate. Încă din mai 1860, notarul cercual din Ceica, 
de care ţineau cele mai multe sate din actuala comună Pomezeu, Iosif Ille, 
raportase forurilor administrative superioare că rectificările cadastrale nu se 
pot executa decât cu asistenţă militară, deoarece ţăranii sunt foarte nemul-
ţumiţi. Sosiţi în Gepiş, inginerul topograf şi comisia de anchetă au fost 
ameninţaţi cu moartea de ţărani, punându-i pe fugă. A doua zi a intrat în 
comună un detaşament de 17 jandarmi, comandaţi de un sergent. Grupul era 
însoţit şi de comisarul Pal Rudolf, în calitate de raportor oficial al eveni-
mentelor. Din raportul său reiese foarte clar ceea ce s-a întâmplat. Astfel, 
conform celor semnalate de el, „În faţa ospătăriei Lazuri, pe un loc ridicat,  
s-au adunat 200 de ţărani, care – deşi era vară – erau îmbrăcaţi în şube, 
gube şi sumane. Detaşamentul de jandarmi fusese aliniat în faţa lor, în 
poziţie de apărare a inginerilor şi comisiei, ameninţaţi cu moartea, cu o zi 
înainte. Comandantul, însoţit de un jandarm care vorbea româneşte, a ieşit în 
faţa liniei şi a încercat să-i convingă pe ţărani că misiunea inginerilor, a 
comisiei şi a jandarmilor, nu era să asiste la un proces sau litigiu urbarial, ci 
să constate „asupririle” pe care le-ar fi suferit ţăranii din partea claselor 
superioare. Comandantul, în faţa opoziţiei neînduplecate a sătenilor, i-a 
somat să renunţe la rezistenţă, în caz contrar va folosi arma. Ţăranii au 
explodat în revoltă, au scos de sub şube, sumane şi gube, topoarele, furcile, 
ciomegele şi s-au năpustit asupra jandarmului interpret şi a sergentului. 
Jandarmii, în faţa mulţimii, şi din pricina distanţei mici ce-i despărţea de 
ţărani, n-au putut folosi baioneta. Au tras în plin. Au căzut pe loc trei morţi şi 
mai mulţi răniţi. Ţăranii s-au împrăştiat pentru un moment şi s-au regrupat. 
Jandarmii, pentru a se salva, s-au retras şi au pornit pe drumul ce ducea spre 
Lazuri. După ce făcuseră vreo 50 de paşi, s-au tras clopotele în dungă 
(alarmă). Ţăranii au început să împroaşte spre jandarmi vorbe de ocară şi de 
râs, chemându-i să se întoarcă, ceea ce nu s-a întâmplat însă.  

                                                 
45 Ibidem, p. 669 
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Avându-se în vedere numărul bărbaţilor insurgenţi – număr relativ 
mare faţă de populaţia comunei – o anchetă a stabilit că la întrunire 
participaseră şi ţărani din comunele Gruilung, Poiana Mărului, Tăşad, 
Dicăneşti şi Inceşti.  

Ţăranii au fost pacificaţi mai târziu de pretura din Tinca”46.  
Evenimentele s-au bucurat de un amplu ecou în satele Pomezeu, Sitani, 

Câmpani de Pomezeu, Vălani de Pomezeu, Spinuş de Pomezeu, Coşdeni, 
Hidiş şi Lacu Sărat. Ţăranii comentau cele întâmplate întrebându-se dacă ei 
nu ar trebui să răspundă abuzurilor inginerilor topografi. Evenimente precum 
cel din Gepiş de la începutul verii anului 1860 evidenţiază pregnant faptul că 
eliberarea ţăranilor din iobăgie era departe de a rezolva problemele din lumea 
satului. Abuzurile administraţiei maghiare la adresa ţăranilor au continuat pe 
mai departe.  

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea procesul de redeşteptare 
naţională a cuprins toată suflarea românească. Tot mai mulţi români ardeleni, 
bănăţeni, crişeni şi maramureşeni militau pentru realizarea dezideratului 
major al unirii. Comitatul Bihor, asemenea altor părţi vestice ale arealului 
românesc, a avut o situaţie specială, în această perioadă aparţinând de alt 
centru de putere decât cel transilvănean. Tocmai de aceea, aici, lupta 
naţională a căpătat valenţe speciale, fiind mult mai greu de dus. Românii de 
aici au ştiut să-şi organizeze în aşa fel acţiunile de redeşteptare naţională 
astfel încât să aibă succesul scontat. Activităţile culturale şi cele politice, 
acestea din urmă supuse unei foarte atente cenzuri, au fost cele mai vizibile 
direcţii de acţiune. În acest sens pot fi semnalate şi în satele Pomezeu, Sitani, 
Câmpani de Pomezeu, Vălani de Pomezeu, Spinuş de Pomezeu, Coşdeni, 
Hidiş şi Lacu Sărat o serie de manifestări culturale şi politice care se înscriu 
în mişcarea de redeşteptare naţională.  

În satele comunei Pomezeu s-a desfăşurat o activitate culturală apre-
ciabilă încă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. În acest spaţiu au fost 
înfiinţate despărţămintele Ceica şi Beiuş ale Astrei, din care făceau parte 
satele componente ale comunei. Acestea şi-au derulat activităţile culturale şi 
în satele comunei Pomezeu având printre scopurile fundamentale ridicarea 
nivelului de instrucţie a ţăranilor români. Despărţământul Beiuş al Astrei s-a 
înfiinţat la 24 februarie 1898, fiind cea dintâi filială din părţile Crişanei47, iar 
cel din Ceica a luat fiinţă la sfârşitul primului deceniu al secolului al XX-lea, 

                                                 
46 T. Neş, A doua carte despre oameni din Bihor, Comitetul pentru Cultură şi Educaţie 
Socialistă al Judeţului Bihor, Oradea, 1979, pp. 214-215 
47 Viorel Faur, Pagini din lupta populaţiei din sudul Bihorului pentru afirmare culturală 
(Activitatea Despărţământului Beiuşean al „ASTREI” între anii 1898 şi 1913), în Crisia, 
1978, p. 433 
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în 28 martie 191048, separându-se de cel din Beiuş. În vara aceluiaşi an au 
fost organizate mai multe agenturi ale Astrei, printre care şi în Pomezeu, unde 
exista şi o bibliotecă a Reuniunii Culturale „Cele trei Crişuri” din Oradea49. O 
bibliotecă de acest gen exista şi la Coşdeni50.  

Încă de la început conducerea centrală a Astrei a organizat în satele 
Despărţămintelor o serie de acţiuni de culturalizare materializate în mai multe 
conferinţe şi prelegeri. Printre conferinţele susţinute în satele comunei 
amintim: Sfaturi şi îndrumări economice, susţinută de avocatul Andrei Ille, 
Despre concubinat şi urmările sale, de A. Pinţia, Despre tovărăşii şi foloa-
sele lor, de Eugen Sibiian. Anul următor, 1913, au fost susţinute următoarele 
conferinţe: Sfaturi economice, de Andrei Ille, Însoţirile economice, de  
E. Sibiian, Pomăritul, de Aurel Cosciuc, Stupăritul, de Aurel Cosciuc, De la 
Sibiu la Rîmnicul Vîlcea, de Aurel Cosciuc şi Despre concubinat, de Aurel 
Pinţia51. 

Se cunoaşte faptul că la Cociuba Mare, în vecinătate, sătenilor le era 
prezentat schiopticonul, primul aparat de proiecţie utilizat în activitatea de 
răspândire a cunoştinţelor52. Cu siguranţă că acest eveniment a avut loc măcar 
într-unul din actualele sate din componenţa comunei Pomezeu.  

Din păcate, izbucnirea Primului Război Mondial a dus la sistarea 
activităţii Astrei în această zonă. Abia după terminarea ostilităţilor Astra şi-a 
reluat activitatea în regiune, desigur că în alte condiţii şi la alţi parametri. 

Fruntaşii românilor din satele comunei Pomezeu nu se mulţumeau cu 
participarea la o serie de acţiuni culturale cu impact local, ci erau membri în 
diferite alte organizaţii culturale şi participau la o serie de manifestări de gen 
din Beiuş şi Oradea. Casina română din Beiuş avea încă de la înfiinţare, 
bunăoară, membri şi din aceste localităţi, în condiţiile în care conducerea 
Casinei se străduia să strângă cât mai multe forţe naţionale sub un singur 
stindard, acela al luptei pentru dreptate şi unitate naţională53. 

În aceeaşi perioadă ţăranii români cu oarecare forţă economică au 
început să-şi trimită copiii la şcoli. Academia de drept de la Oradea îi atrăgea 
ca un magnet. Din postura de avocat ei puteau promova mai bine interesele 
românilor, atât ale localnicilor, cât şi ale celorlalţi. Pe fruntaşii locuitorilor 
din satele Pomezeu, Sitani, Câmpani de Pomezeu, Vălani de Pomezeu, 
Spinuş de Pomezeu, Coşdeni, Hidiş şi Lacu Sărat îi găsim angrenaţi şi în 
                                                 
48 Idem, Înfiinţarea şi activitatea Despărţământului din Ceica al „ASTREI” între anii 1910 
şi1914, în Crisia, 1976, pp. 266-267 
49 Idem, Contribuţii la istoricul bibliotecilor româneşti din Crişana 1830-1940, Fundaţia 
Culturală „Cele Trei Crişuri”, Oradea, 1995, p. 147 
50 Ibidem 
51 Ibidem, pp. 625-626 
52 Ibidem 
53 V. Faur, Cultura românilor din Bihor 1849-1918, Fundaţia Culturală „Cele Trei Crişuri”, 
Oradea, 1992, p. 62 
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luptele politice ale românilor din Comitatul Bihor, mai ales în zorii secolului 
al XX-lea, când politica de deznaţionalizare a guvernului maghiar a devenit 
extrem de agresivă. Cu ocazia alegerilor din 1905, aceste sate au fost 
implicate în numeroase acţiuni care se înscriau în trendul general al mişcării 
de redeşteptare naţională a românilor transilvăneni. Campania electorală nu a 
fost uşoară şi nici lipsită de incidente. Ochiul ager al autorităţilor austro-
ungare veghea asupra manifestărilor româneşti. Românii din plasele Tinca, 
Beiuş şi Ceica au fost intimidaţi de autorităţi neputând să-şi exercite liber 
dreptul de vot.  

Cinci ani mai târziu, cu ocazia alegerilor din 1910 pentru Parlamentul 
de la Budapesta, în circumscripţia electorală Tinca îşi depusese candidatura 
nimeni altul decât Aurel Lazăr54. Dacă în circumscripţia electorală Tinca îşi 
depusese candidatura Aurel Lazăr55, în circumscripţia Ceica, din care făcea 
parte şi Pomezeul, cel care şi-a depus candidatura a fost dr. Ioan Suciu, unul 
dintre cei mai importanţi lideri ai românilor transilvăneni. Zona urma să fie 
bine reprezentată în Parlament. Pentru a preîntâmpina eventuale tulburări în 
această regiune, cauzate de prezenţa celor doi fruntaşi politici români în 
diverse adunări electorale, ministrul de interne de la Budapesta a luat decizia 
întăririi posturilor de jandarmi dintr-o serie de localităţi56. Pentru a ţine 
lucrurile în frâu, în plasa Tinca au fost suplimentate forţele de ordine cu 10 
jandarmi, iar în plasa Ceica numărul acestora a fost suplimentat tot cu 10.  

Toţi cei care s-au implicat în viaţa politică din plan local credeau cu 
tărie în ideea unirii cu România a părţilor vestice locuite în majoritate de 
români. Că doreau acest fapt cu toată fiinţa lor au dovedit-o evenimentele de 
la finele Primului Război Mondial.  

Conform recensământului din 1900, structura etnică şi religioasă a 
populaţiei din satele comunei Pomezeu a rămas în cea mai mare parte aceeaşi 
cu cea din perioada precedentă. Majoritatea covârşitoare a populaţiei era 
formată din români aparţinând cultelor ortodox şi greco-catolic. Ponderea cea 
mai mare o avea cultul ortodox.  

Recensămintele populaţiei de la finele secolului al XIX-lea şi începutul 
secolului al XX-lea ne oferă o imagine precisă a acestei stări de lucruri, atât 
sub aspect etnic, cât şi confesional. Aşa cum se poate constata, populaţia 
satelor în discuţie a fost la graniţa dintre secolele al XIX-lea şi al XX-lea una 
covârşitor românească.  

Din punct de vedere confesional dominau cei de religie ortodoxă. Ei 
erau urmaţi de reformaţi, israeliţi şi romano-catolici.  

Datele recensământului din 1900 ne oferă şi alte informaţii preţioase 
asupra condiţiei economice ale celor opt sate. Astfel, se pot trage unele 
                                                 
54 Ibidem, p. 41 
55 Ibidem, p. 41 
56 Ibidem 
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concluzii legate de nivelul de instrucţie a locuitorilor acestora. Aflăm astfel 
că foarte puţini ştiau să scrie şi să citească. Cu siguranţă cei mai mulţi dintre 
cunoscători nu erau români. Aflăm de asemenea date interesante despre 
habitatul uman. Cele mai multe case erau construite din lemn, urmate de cele 
din pământ. Numai câteva erau din piatră sau cărămidă.  

Recensământul din 1910 ne relevă, de asemenea, date importante 
despre satele comunei Pomezeu. Acestea oferă o imagine interesantă care 
evidenţiază evoluţiile şi involuţiile din viaţa comunităţilor din mai multe 
puncte de vedere.  

Datele recensământului din 1910 ne arată o situaţie etnică şi confe-
sională rămasă pe aceleaşi coordonate. Românii continuă să domine din punct 
de vedere etnic zona, urmaţi de maghiari, iar sub aspect confesional, în 
continuare cei mai numeroşi sunt ortodocşii.  

   
 

Perioada interbelică  
 
Încheierea războiului mondial a lăsat urme adânci în conştiinţa locului. 

Perioada era una destul de grea, cauzată de lipsurile generate de război, dar şi 
de evenimentele care se întâmplau în Ungaria vecină, legate mai ales de 
instaurarea unui regim de natură bolşevică, în condiţiile în care multe luni 
după terminarea primei conflagraţii mondiale Bihorul a rămas mai departe 
sub administraţia maghiară, republicană în prima fază, ulterior cea bolşevică. 
Toate acestea au jalonat viaţa comunităţilor locale din satele Pomezeu, Sitani, 
Câmpani de Pomezeu, Vălani de Pomezeu, Spinuş de Pomezeu, Coşdeni, 
Hidiş şi Lacu Sărat.  

Evident că în toamna anului 1918 şi în satele aparţinătoare astăzi 
comunei Pomezeu s-au constituit Comitete Naţionale Române şi Gărzi 
Naţionale Române, care au militat pentru unirea cea mare57. Din păcate, viaţa 
Gărzii Naţionale Române nu a fost foarte îndelungată, la sfârşitul lunii 
ianuarie 1919 aceasta a fost dezarmată de Garda Roşie Maghiară din Tinca58, 
în contextul începutului revoluţiei bolşevice din Ungaria şi al constituirii unor 
organisme politice total străine vieţii locuitorilor din aceste zone.  

În momentul respectiv se credea că, prin venirea la putere la Budapesta 
a comuniştilor lui Kun Béla, Transilvania sau măcar părţile vestice ale 
acesteia va fi păstrată în fruntarele Ungariei. Tocmai de aceea în mai multe 
localităţi cu populaţie majoritar maghiară s-au constituit gărzi roşii comuniste 
care militau pentru rămânerea acestor teritorii la Ungaria. Ele s-au manifestat 

                                                 
57 1918 Bihorul în epopeea unirii, Oradea, 1978, p. 295  
58 ANDJBh, fond Colecţia de documente, dos. 190, rola 28, f. 57 



 100

în cele mai multe cazuri violent la adresa gărzilor româneşti constituite în 
majoritatea satelor bihorene şi nu numai.  

Vremurile erau tulburi, iar în lumea satului se produceau frământări 
serioase. Întoarcerea soldaţilor de pe front a generat destule tulburări, mai 
ales a celor veniţi de pe frontul rusesc unde cunoscuseră ideologia bolşevică. 
Astfel, la 8 noiembrie 1918 prim-pretorul plasei Ceica, în care se afla şi 
Pomezeul, atrăgea atenţia comitelui Bihorului asupra faptului că „curentul 
revoluţionar a prins şi plasa noastră prin intermediul soldaţilor reîntorşi în 
data de 1 şi 2 noiembrie [1918]”59. Din aceeaşi adresă aflăm astfel că în zonă 
jefuirile sunt la ordinea zilei şi vor urma cu siguranţă zile critice din acest 
punct de vedere60. În faţa acestei situaţii autorităţile nu puteau sta cu mâinile 
în sân şi la 7 noiembrie 1918 acestea au decis înfiinţarea unor noi posturi de 
jandarmi în mai multe sate ale comitatului Bihor61. Satele Pomezeu, Sitani, 
Câmpani de Pomezeu, Vălani de Pomezeu, Spinuş de Pomezeu, Coşdeni, 
Hidiş şi Lacu Sărat fiind în apropiere cu siguranţă că erau pătrunse de 
aceleaşi nelinişti şi frământări.  

În plus, în sate acţionau agitatori bolşevici care prevesteau instaurarea 
unui regim al sovietelor după modelul Rusiei sovietice. Comitetele Naţionale 
Române şi Gărzile Naţionale Române din fiecare sat trebuiau să facă faţă 
acestor provocări. Situaţia aceasta era comună şi satelor Pomezeu, Sitani, 
Câmpani de Pomezeu, Vălani de Pomezeu, Spinuş de Pomezeu, Coşdeni, 
Hidiş şi Lacu Sărat.  

În primele luni ale anului 1919 lucrurile au continuat să se agraveze. 
Autorităţile maghiare depuneau eforturi serioase în direcţia perpetuării 
stăpânirii în această parte de ţară. Pentru aceasta au recurs şi la atrocităţi62. 
Conform unor documente oficiale „Jafuri, atrocităţi, maltratări, bătăi 
brutale, ba chiar omoruri din partea trupelor maghiare”63 erau săvârşite de 
aceste trupe de ocupaţie în întreg spaţiul controlat de unguri.  

Astfel de evenimente care sabotau aspiraţiile naţionale ale românilor 
din partea locului au mai avut loc şi cu alte ocazii. Aceasta numai până la 
mijlocul lunii aprilie 1919 când armatele române aflate în marş spre Oradea 
au eliberat satele comunei Pomezeu, unul câte unul. Armata română a trecut 
prin această zonă „marţea după Sf. Paşti şi anume de Regimentul 86 
Infanterie „Horea”, în frunte cu comandantul Regimentului, dl Colonel Popa 
Grama”64.  

                                                 
59 DJBAN, inv. 24, fond Prefectura Judeţului Bihor, Cabinetul Prefectului, dos. 369, f. 11  
60 Ibidem, f. 12 
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Editura Fundaţiei Culturale „Cele Trei Crişuri”, Oradea, 1993, pp. 16-118 
63 Ibidem, p. 50 
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După această dată viaţa a reintrat pe făgaşul normal într-un nou stat, 
România Mare. Locuitorii români din Pomezeu, Sitani, Câmpani de 
Pomezeu, Vălani de Pomezeu, Spinuş de Pomezeu, Coşdeni, Hidiş şi Lacu 
Sărat se puteau exprima pentru prima dată liber într-o construcţie politică 
visată de secole. Urma de acum închegarea acestui angrenaj, fapt nu uşor de 
făcut. Un asemenea demers a fost şi realizarea unei reforme agrare care să 
echilibreze proprietatea agrară la nivelul întregii ţări.  

 
 

Reforma agrară din 1921 
 

O parte a satelor care actualmente intră în componenţa comunei 
Pomezeu făceau parte din plasa Beiuş, Coşdeni, Hidiş, iar celelalte, Pomezeu, 
Sitani, Câmpani de Pomezeu, Vălani de Pomezeu, Spinuş de Pomezeu şi 
Lacu Sărat intrau în componenţa plasei Ceica. Decretarea Legii de reformă 
agrară din 1921 a avut consecinţe dintre cele mai importante şi pentru 
locuitorii acestor localităţi. Numai suprafaţa plasei Beiuş era de 200.979 de 
iugăre şi o populaţie de 48.341 de locuitori65. În componenţa acesteia intrau 
61 de localităţi. Suprafeţele agricole variau de la o localitate la alta. La 
acestea se adăugau, desigur, păşunile şi fondul forestier. 

Ceea ce se constată prin prisma eforturilor de împroprietărire a ţăranilor 
fără pământ şi cu pământ puţin este faptul că suprafaţa terenurilor nu era 
întotdeauna îndestulătoare. Ea nu putea satisface întrutotul nevoile de trai ale 
populaţiei, destul de densă în această zonă. Tocmai de aceea, proletarii 
agricoli şi ţăranii săraci fuseseră nevoiţi să-şi caute de lucru în zonele de şes 
ale câmpiei vestice transilvănene. Proprietăţile bisericilor catolice şi greco-
catolice din zonă, lucrate de către ţărani în arendă, expropriate conform legii, 
erau alcătuite în mare parte din păduri şi păşuni, terenul cultivabil expro-
priabil neputând îndestula nici pe departe pe toţi îndreptăţiţii66. Această 
situaţie, combinată cu sărăcia cronică a locuitorilor i-a determinat, mai ales în 
perioada anilor 1918-1920, să acţioneze pentru ocuparea pământurilor şi 
pădurilor, pentru pedepsirea funcţionarilor abuzivi, pentru îmbunătăţirea 
aprovizionării cu alimente de strictă necesitate. Lipsa alimentelor a creat o 
stare de tensiune evidentă. Autorităţile locale au semnalat aceste neajunsuri 
forurilor superioare. Astfel, la 18 iunie 1920, pretorul plasei Ceica, plasă 
învecinată celei din care făceau parte satele Pomezeu, Sitani, Câmpani de 
Pomezeu, Vălani de Pomezeu, Spinuş de Pomezeu şi Lacu Sărat scria 
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prefectului din Oradea că în unitatea administrativă condusă de el „e nevoie 
mare de alimente şi articole de primă necesitate, cu care, pe lângă sforţările 
şi intervenirile pe lângă Comisia de alimentare, nu pot prevedea locuitorii. Şi 
dacă în privinţa aceasta lucrurile nu se vor îmbunătăţi se va naşte nelinişte şi 
tulburare”67. Cu siguranţă că şi în satele comunei Pomezeu situaţia nu era cu 
mult diferită, epoca fiind una plină de privaţiuni de tot felul determinate de 
consecinţele războiului. 

Aceeaşi stare de lucruri era semnalată câteva zile mai târziu şi de 
subprefectul Bihorului într-o notă înaintată prefectului unde se specifica 
faptul că „starea alimentară e sub toată critica. În plasele Ceica, Tinca, 
Beiuş, Vaşcău lipseşte făina. Afară de articolul acesta în toate plasele e lipsă 
urgentă de zahăr, petrol, chibrituri şi tutun”68. Era vorba despre realităţi 
circumscrise exact arealului actualei comune Pomezeu. Lumea satelor era în 
mare fierbere şi datorită promisiunilor succesive venite din partea regelui 
Ferdinand şi ale guvernului că urmează să se înfăptuiască o amplă reformă 
agrară. În rapoartele pretorului plasei Ceica de la finele anului 1920 se 
remarcă existenţa unor agitaţii ţărăneşti pe această temă. Din acestea reiese că 
ţăranii au intensificat tăierile samavolnice de păduri. Aşa s-a întâmplat 
bunăoară cu o serie de săteni din Coşdeni şi Hidiş care au fost surprinşi la 
începutul lui noiembrie 1920 cu carele pline de lemn tăiat ilegal din pădurile 
Episcopiei romano-catolice. Pădurarii au încercat să-i oprească, dar ţăranii  
i-au ameninţat că „îi rup în bucăţi” dacă vor avea cea mai mică tentativă de  
a-i opri. Pădurarii s-au temut şi i-au lăsat în pace69. În urma acţiunilor nu 
tocmai conforme cu legile în vigoare, ţăranilor le-au fost intentate numai în 
anii 1920-1921 nu mai puţin de 6.417 procese pentru diferite delicte silvice70. 
O parte a pădurilor din zonă nu au fost deloc expropriate, ele fiind consi-
derate păduri de protecţie şi apărare naţională. Şi acest lucru a creat nemul-
ţumiri, mai ales acolo unde pădurile nu ajungeau sau lipseau cu desăvârşire. 
În aceste condiţii ţăranii cereau Comisiilor de Ocol atribuirea unor suprafeţe 
împădurite din hotarele satelor învecinate. Aşa s-a întâmplat bunăoară cu 
cererea adresată Comisiei de Ocol Beiuş de către ţăranii din Coşdeni şi 
Săliştea de Pomezeu, care cereau pădurea Dregman din hotarul satelor 
Remetea, Josani-Gurbeşti, Meziad şi Căbeşti, expropriată de la Episcopia 
greco-catolică. Cei din Sălişte de Pomezeu mai cereau pentru ei şi pădurea 
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comunală din hotarul satelor Sitani şi Lunca Sprie, expropriată de la Izidor 
Szitany71.  

Vizate de atacurile ţăranilor erau şi livezile şi păşunile, mai ales că 
păşunile erau insuficiente pentru vitele lor. Tocmai de aceea aceiaşi ţărani din 
Coşdeni şi Sălişte de Pomezeu au prezentat un cumul de petiţii adresate 
Comisiei de Ocol Beiuş aflată pe teren la 23 decembrie 1922, ocazie cu care 
au solicitat să li se repartizeze o păşune alpină în Micău, expropriată de la 
Episcopia greco-catolică în hotarul comunei Budureasa72.  

Aşa cum se poate observa, pământurile erau insuficiente pentru a fi 
satisfăcută întreaga populaţie în drept a fi împroprietărită. În aceste condiţii, 
unii ţărani au fost de acord cu plecarea lor în alte zone, care deţineau pământ 
mai mult, pentru a li se satisface cererea de pământ. Aşa s-a întâmplat 
bunăoară cu mai multe familii din Sitani care au fost colonizate în comuna 
Tămaşda din nordul judeţului Bihor73.  

Deşi legea de reformă agrară a fost trecută prin Parlamentul României 
Mari în anul 1921, operaţiunile propriu-zise de împărţire a pământurilor atât 
în plasa Ceica, cât şi Beiuş au început abia în iunie 1922. În prima fază au 
fost expropriate proprietăţile marilor moşii, ale bisericilor romano şi greco-
catolică şi ale unor mari proprietari. În general, lucrările de reformă agrară  
s-au întins pe o durată de 10 ani, iar în unele locuri până în preajma celui  
de-al Doilea Război Mondial.  

Deşi legislaţia agrară părea destul de clară, au fost situaţii în care unii 
proprietari de pământ au încercat să se sustragă de la exproprieri. Un exemplu 
de acest fel era vânzarea pământurilor aflate în proprietate la preţuri mai bune 
decât dacă ar fi fost expropriate de stat. Aşa s-a întâmplat bunăoară şi cu 
urmaşii moşierului Dobsza Ludovic din Coşdeni care au vândut o mare 
suprafaţă de pământ locuitorilor din localitate, 437 de iugăre păşune comu-
nală, iar la un număr de 144 de ţărani din Coşdeni, 76 de iugăre şi 1.200 de 
stânjeni74. 

Satele care astăzi compun comuna Pomezeu în perioada interbelică erau 
împărţite între plasa Ceica şi Beiuş. În componenţa plasei Ceica intrau satele 
Câmpani de Pomezeu, Pomezeu şi Sitani, iar celelalte, Vălani de Pomezeu, 
Spinuş de Pomezeu şi Lacu Sărat, ţineau de plasa Beiuş.  

În preajma reformei agrare, repartizarea suprafeţei agrare şi a populaţiei 
celor trei sate din plasa Ceica se făcea în felul următor: 

                                                 
71 B. Mihoc, Reforma agrară din 1921. O istorie a agriculturii în judeţul Bihor (1918-1940), 
Editura Convex, Oradea, 1994, pp. 63-64 
72 Ibidem, p. 73 
73 Ibidem, p. 135 
74 Ibidem, p. 20 
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În Câmpani de Pomezeu s-au expropriat 155 de iugăre şi 850 de 

stânjeni, toate de la Emirul Inghemar Suleiman. Întreaga suprafaţă a fost 
trecută în rezerva de stat76. În Sitani au fost expropriate 1.330 de iugăre şi 
1.289 de stânjeni de la fraţii Béla şi Károlyi Szitány. De asemenea, întreaga 
suprafaţă a fost trecută în rezerva de stat77. În fine, din Vălani de Pomezeu au 
mai fost expropriate 789 de iugăre şi 1.224 de stânjeni de la Composesoratul 
urbarial din Tărcaia. Suprafeţele au fost repartizate după cum urmează: 206 
iugăre şi 1.185 de stânjeni pădure comunală, iar 583 de iugăre şi 39 de 
stânjeni păşune comunală78.  

Cea mai importantă latură a aplicării reformei agrare a fost cea a 
împroprietăririi cu terenuri de cultură. Din păcate nu peste tot s-a procedat 
onest şi corect. Acolo unde s-a aplicat întocmai legea nu au fost probleme. 
Ţăranii doreau evident împroprietărirea cât mai rapid cu putinţă. Asta cu atât 
mai mult cu cât li se promiseseră că imediat după lăsarea la vatră vor primi 
pământ. În general, după legiferarea reformei agrare, funcţionarii puşi să 
aplice în teren această activitate s-au achitat bine de sarcini. Au existat însă 
de-a lungul timpului unele întârzieri, abuzuri şi greşeli care au creat nemul-
ţumiri în rândul ţăranilor. Acestea au izbucnit cu intensitate mai mare sau mai 
mică, dar de cele mai multe ori ele s-au manifestat prin adresarea de memorii 
către forurile competente. Aşa s-a întâmplat, de pildă, cu mai mulţi ţărani din 
satele comunei care în iunie 1930 s-au plâns Ministerului Agriculturii că deşi 
încă din 1922 au fost împroprietăriţi cu terenuri de cultură, intabularea încă 
nu a fost făcută, ceea ce creează confuzie şi nesiguranţă printre ţărani. În faţa 
acestei situaţii ţăranii au protestat şi prin intermediul publicaţiei „Cuvântul 
plugarului”79.   

                                                 
75 Idem, Aplicarea reformei agrare din 1921 în plasa Ceica din judeţul Bihor, în Crisia, 
1988, pp. 223-224 
76 Ibidem, p. 230 
77 Ibidem, p. 237 
78 Ibidem, p. 238 
79 Idem, Reforma agrară din 1921. O istorie a agriculturii în judeţul Bihor (1918-1940), 
Editura Convex, Oradea, 1994, p. 39 

Comuna Nr. 

locuitori 

Români Maghiari Germani Alţii Nr. de 

case 

Suprafaţa în 

iugăre 

Câmpani de 

Pomezeu 

689 683 1 1 4 135 1457 

Pomezeu 322 305 - 6 1 65 342 

Sitani 679   657        27 - 12 130 248875 
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De asemenea, ţăranii din Coşdeni au înaintat un protest Comisiei de 
Ocol Beiuş, la 5 februarie 1925, în care spuneau „Vă rugăm să binevoiţi a 
proceda la exproprierea moşiei lui L. Tóth, care moşie e situată în hotarul 
comunelor Răbăgani şi Coşdeni şi totodată a împroprietări pe cei îndreptăţiţi 
la împropriere în comunele noastre. Cererea ne-o motivăm prin aceea că 
Comisia de ocol nu ştim din ce cauză a trecut cu vederea exproprierea acelei 
moşii, pe când este bine ştiut că nu numai în comunele noastre, dar nici în 
cele vecine nu s-a expropriat nimic”80.  

 
 

Domeniul Tóth 
 
 
 
Din păcate, din cauza lipsei unei educaţii juridice a ţăranilor din satele 

comunei Pomezeu, ca de altfel a tuturor ţăranilor, cei puşi să aplice împro-
prietărirea au comis o dată în plus abuzuri şi nedreptăţi. Sătenii au fost foarte 
uşor de tras pe sfoară, fie ca urmare a unor maşinaţiuni ale unor proprietari de 
moşii expropriate, fie de funcţionari puşi să aplice împroprietărirea. Cu toate 
imperfecţiunile sale, reforma agrară din 1921 a lăsat urme pozitive în viaţa 
satelor din cuprinsul comunei Pomezeu, la fel ca şi în întreaga ţară. La 5 mai 
1925, Comisia judeţeană de aplicare a reformei agrare reafirma dreptul 

                                                 
80 Ibidem, p. 46 
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proprietarului L. Tóth de a-şi păstra proprietatea motivând că la mijloc este 
autoritatea lucrului judecat.  

În perioada interbelică în satele comunei Pomezeu s-a desfăşurat 
inclusiv o oarecare viaţă culturală. Din păcate, în perioada Primului Război 
Mondial despărţământul Astrei s-a desfiinţat. Abia după terminarea războ-
iului s-a adus în discuţie reînfiinţarea acestuia. Acest lucru s-a şi întâmplat în 
martie 192181. Momentul a fost onorat de prezenţa unui grup numeros de 
subofiţeri şi ofiţeri de la divizionul de artilerie cantonat în Tinca.   

Satele actuale ale comunei Pomezeu făceau parte din două plase: Ceica 
şi Beiuş. Tocmai de aceea activităţile culturale erau coordonate din cele două 
centre de plasă, de două despărţăminte, cel din Ceica şi cel din Beiuş. Au 
trebuit să treacă mai mulţi ani până când lucrurile s-au pus într-adevăr la 
punct. Anii ’20 sunt destul de neconcludenţi referitor la activitatea despărţă-
mintelor Astrei, poate cel din Beiuş să fi fost ceva mai activ, cunoscut fiind 
faptul că Beiuşul era un important centru de propagare a culturii naţionale 
încă din secolul al XIX-lea. Ceea ce se cunoaşte este faptul că în anii 1927-
1928 în zonă existau mai multe biblioteci populare. Printre acestea una era la 
Coşdeni82. În a doua parte a anilor ’20 şi anii ’30 ai secolului trecut satele 
comunei Pomezeu au fost vizitate de mai multe ori de către liderii locali şi 
judeţeni ai Astrei, care au ţinut o serie de conferinţe şi şezători culturale. Cel 
mai frecvent au fost cercetate Coşdeni şi Sitani. În anii ’30 au fost iniţiate 
aşa-numitele şcoli ţărăneşti la care participau ţărani din satele judeţului. 
Printre aceştia cu siguranţă că se numărau şi ţărani din cele patru sate ale 
comunei actuale.  

Şcolile ţărăneşti au fost punctul final al principalelor activităţi prin 
care Astra  bihoreană şi-a făcut simţită prezenţa în satele plaselor Ceica şi 
Beiuş. Dictatul de la Viena a pus capăt acestor acţiuni, întrerupând cu bruta-
litate orice formă de activitate culturală a acestei asociaţii83. 

 
 

Perioada celui de-al Doilea Război Mondial 
  
Evenimentele militare şi politice de la începutul celui de-al Doilea 

Război Mondial au adus mari prejudicii poporului român. Printre acestea s-a 
numărat şi pierderea unei părţi din teritoriul naţional. Dictatul de la Viena din 
30 august 1940 a împărţit judeţul Bihor în două. Partea central-nordică şi cea 

                                                 
81 Lucia Cornea, Aspecte ale activităţii despărţământului Tinca al „ASTREI” în perioada 
interbelică, în Crisia, XIII, 1983, p. 222 
82 V. Faur, Contribuţii la istoricul bibliotecilor româneşti din Crişana 1830-1940, Fundaţia 
Culturală Cele Trei Crişuri, Oradea, 1995, p. 147 
83 Lucia Cornea, Aspecte ale activităţii despărţământului Tinca al „ASTREI” în perioada 
interbelică, în Crisia, XIII, 1983, p. 228 
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de vest au intrat în componenţa Ungariei, iar restul judeţului a rămas la 
România. În consecinţă, satele Câmpani de Pomezeu, Pomezeu şi Sitani, 
Vălani de Pomezeu, Spinuş de Pomezeu şi Lacu Sărat au rămas în Bihorul 
românesc. Viaţa a continuat şi pentru locuitorii acestor sate în tiparele 
orânduite de evenimentele celui de-al Doilea Război Mondial. Refugiaţi, 
lipsuri de tot felul, ţărani mobilizaţi etc., toate s-au abătut asupra lor dând 
peste cap întreaga comunitate.  

Noua graniţă dintre România şi Ungaria era totuşi relativ aproape, ceea 
ce însemna că locuitorii satelor amintite erau în contact direct cu situaţia celor 
din zona cedată. Nu de puţine ori prin zonă treceau clandestin graniţa foarte 
mulţi locuitori români din zona stăpânită de Ungaria horthistă.   

Vreme de patru ani, 1940-1944, statu-quoul teritorial a rămas ne-
schimbat. Actul de la 23 August 1944 a determinat modificări importante din 
acest punct de vedere. Prima decadă a lunii septembrie 1944 s-a caracterizat 
printr-o oarecare acalmie în zonă, permiţând regruparea unor forţe româneşti 
dinspre Beiuş spre graniţa temporară care împărţea judeţul în două. În acest 
timp au fost efectuate mai multe recunoaşteri pe traseele Tinca–Vintere–
Pomezeu şi Holod–Lăzăreni84, iar generalul Leonard Mociulschi, coman-
dantul Diviziei 3 Munte, a trimis şi forţe care să bareze un eventual atac 
inamic.  

În noaptea de 5 spre 6 septembrie 1944 trupele maghiare şi germane au 
trecut graniţa stabilită prin Dictatul de la Viena şi s-au deplasat spre poziţiile 
deţinute de armata română pe valea Crişului Negru85. În înaintarea acestora 
pe linia Oradea–Beiuş satele din spaţiul dinspre Oradea–Holod–Tinca a fost 
ocupat aproape în totalitate de armata horthistă. Atacul a atins intensitate 
deosebită în noaptea de 13 septembrie 1944. După circa două săptămâni, 
armata română a pornit contraofensiva dinspre Beiuş. Divizia „Tudor Vladi-
mirescu” a fost unitatea care a avansat pe direcţia Tinca–Holod–Lăzăreni–
Pomezeu. În ziua de 23 septembrie 1944 armata română ajungea în zona 
satelor Dumbrava şi Holod, după care şi-au continuat înaintarea. Mărşăluind 
în timpul nopţii de 25 spre 26 septembrie 1944 dinspre oraşul Beiuş, 
regimentele româneşti au sosit în dimineaţa zilei de 26 septembrie în zona 
comunelor Cociuba Mare–Holod–Lăzăreni–Pomezeu şi, după o scurtă sta-
ţionare, s-au îndreptat spre Oradea, pe direcţia Hidişelu de Jos–Băile Felix–
Sânmartin86.   

 

                                                 
84 I. Marinescu, Acţiunile marilor unităţi române şi sovietice pentru eliberarea Ţării 
Crişurilor, în perioada septembrie-octombrie 1944, în Crisia, III, 1973, p. 267  
85 Gheorghe I. Bodea, Ioan Marinescu, Din lupta populaţiei bihorene împotriva ocupaţiei 
horthyste, în Crisia, VIII, 1978, p. 325 
86 I. Marinescu, Operaţiunile militare din toamna anului 1944 întreprinse în Bihor de 
Diviziile 3 Vînători de Munte şi „Tudor Vladimirescu”, în Crisia, VII, 1977, p. 272 
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Perioada postbelică 
 
Sfârşitul războiului a adus, cum era şi firesc, o mare bucurie printre 

locuitorii satelor din componenţa comunei Pomezeu, asemenea celorlalte sate 
româneşti. După încheierea celui de-al Doilea Război Mondial se părea că 
lucrurile vor intra din nou în normalitate. Nu a fost însă aşa. Prezenţa trupelor 
sovietice în ţară şi acordurile internaţionale încheiate între marile puteri au 
făcut ca România să rămână pentru o vreme îndelungată în sfera dominaţiei 
sovietice87. Acest fapt a avut consecinţe dintre cele mai nefaste pentru 
evoluţia României în următoarele aproape cinci decenii.  

Prezenţa armatei sovietice în ţară a lăsat urme adânci în viaţa postbelică 
a ţării. Comportamentul acesteia nu a fost nici pe departe cel al unei armate 
aliate. Soldaţii sovietici s-au manifestat extrem de nepotrivit atât cu autori-
tăţile române, cât şi cu populaţia civilă.  

În vestul ţării primii militari sovietici au ajuns în a doua jumătate a lunii 
septembrie 1944. Ei făceau parte din unităţi ale Armatei Roşii care au 
acţionat în cadrul Frontului II ucrainean, al cărui comandant era mareşalul 
Rodion Malinovski88. Încă din primele luni ale prezenţei lor în Bihor s-au 
semnalat o serie de aspecte comportamentale negative89.  

Locuitorii satelor Câmpani de Pomezeu, Pomezeu şi Sitani, Vălani de 
Pomezeu, Spinuş de Pomezeu şi Lacu Sărat au avut la rândul lor de suferit de 
pe urma prezenţei sovietice în zonă. Imediat după ce au ajuns în zonă, la 
Ceica şi la Tinca s-au constituit comandamente sovietice locale. Printre 
numeroasele abuzuri săvârşite de soldaţi, violurile, bătăile, rechiziţiile forţate 
şi chiar omorurile erau la ordinea zilei. Din Pomezeu, bunăoară, au fost 
deposedaţi de bunuri un mare număr de locuitori90. În satele învecinate 
grozăviile au fost şi mai mari. Astfel, în seara zilei de 5 octombrie 1944, doi 
soldaţi sovietici în stare de ebrietate au intrat în casa locuitorului Ioan 
Hambaraş din Cheşa şi l-au ameninţat cu moartea intenţionând să profite de 
fata acestuia în vârstă de 22 de ani91. Acesta a fugit din casă şi a cerut ajutor 
la vecini. În tot acest timp soldaţii au prins-o pe fiica acestuia şi au siluit-o în 

                                                 
87 V. Georgescu, Istoria românilor. De la origini până în zilele noastre, Editura Humanitas, 
Bucureşti, 1991, pp. 241-243 
88 A. Faur, Raporturile militarilor sovietici cu populaţia şi administraţia din vestul României 
(1944-1945), Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2002, p. 181 (în continuare A. Faur, 
Raporturile ...) 
89 Idem, Comportamentul militarilor sovietici în judeţele din vestul României (1944-1945), 
Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2003, passim 
90 A. Faur, Raporturile ..., p. 378 
91 Ibidem, p. 271 
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camera vecină. Ulterior l-au prins şi pe Ioan Hambaraş, l-au bătut în 
asemenea hal încât la 8 octombrie 1944 a încetat din viaţă92.   

Prin această zonă a Bihorului a trecut în toamna anului 1944 Divizia 38 
infanterie sovietică. La fel ca peste tot, soldaţii sovietici s-au dedat la 
deposedări de bunuri strict necesare din gospodăriile oamenilor. Cele mai 
afectate au fost satele Coşdeni, Pomezeu şi Vălani de Pomezeu De aici, 
împreună cu alte sate din zonă au fost luate bunuri în valoare de 284.462.242 
de lei93.  

În general, satele din această zonă, printre care şi Câmpani de Pomezeu, 
Pomezeu şi Sitani, Vălani de Pomezeu, Spinuş de Pomezeu şi Lacu Sărat, au 
avut mult de suferit de pe urma prezenţei armatei sovietice în zonă. Existenţa 
Comandamentului sovietic din Tinca a facilitat acest lucru. Într-un raport al 
Secţiei de Jandarmi Tinca erau prezentate realităţile existente în această 
plasă, unele marcate de numeroase abuzuri. În acestea se spunea că trenurile 
nu circulă pe calea ferată, din cauză că podurile sunt distruse în timpul 
operaţiunilor, la fel ca şi liniile telefonice şi cele telegrafice. Raportul mai 
menţiona că autorităţile române au început să repare liniile telefonice şi cele 
de cale ferată, dar materialele cu care lucrau au fost furate de ruşi94.  

Aşa cum se cunoaşte, după ocuparea întregii ţări, autorităţile militare 
sovietice au declanşat o adevărată vânătoare a basarabenilor şi bucovinenilor 
aflaţi pe teritoriul României. S-a trecut la urmărirea atentă a acestora pentru 
a-i putea readuce în teritoriile din care au plecat în intervalul 1940-1944. 
Pentru aceasta au cerut şi sprijinul autorităţilor române. Astfel, cu ocazia unei 
razii efectuate pe raza satului Sălişte de Pomezeu de către Secţia de jandarmi 
din Beiuş, la cererea Comandamentului sovietic, au fost descoperiţi mai mulţi 
locuitori originari din Basarabia, printre care Ana Cernabrov, care lucra ca 
învăţătoare, originară din localitatea Valentir, raionul Tighina95. În Pomezeu 
au fost descoperiţi alţi refugiaţi: Tătaru Xenofon, funcţionar, Tătaru Tatiana, 
casnică, şi copiii lor: Tătaru Ludmila şi Tătaru Vasile96.  În ciuda opoziţiei 
acestora, ei au fost ridicaţi şi trimişi înapoi în URSS. Iniţial au declarat că 
preferă să fie împuşcaţi decât să se reîntoarcă în Basarabia ocupată de 
sovietici97.  

Staţia de cale ferată Holod era locul în care erau îmbarcaţi toţi cei care 
urmau să fie repatriaţi. Asta în condiţiile în care în zonă era un număr foarte 

                                                 
92 Ibidem 
93 Ibidem, p. 377 
94 Ibidem, p. 253 
95 Idem, Destinul tragic al românilor basarabeni şi bucovineni aflaţi pe teritoriul Bihorului 
(1944-1945), Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1998, p. 146 
96 Ibidem, p. 287 
97 Idem, Destinul tragic al românilor basarabeni şi bucovineni aflaţi pe teritoriul Bihorului 
(1944-1945), Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1998, pp. 224-225 
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mare de cetăţeni originari din cele două regiuni istorice româneşti care urmau 
să facă drumul întors de unde au venit98. Ei erau însoţiţi şi de un agent sanitar 
în persoana lui Ilie Curta, de la circumscripţia sanitară Lunca99. Prima serie 
de repatriaţi luau calea URSS-ului în data de 1 martie 1945, ora 9 dimineaţa, 
îmbarcaţi în două vagoane100. Ulterior au urmat şi altele. Prima staţie de 
oprire era tocmai oraşul Iaşi, de unde drumurile acestora se despărţeau. Cei 
care plecau spre Bucovina erau separaţi de cei care urmau să ajungă în 
Basarabia.  

Dar acesta nu a fost decât începutul. Anii următori au adus cu ei 
instaurarea deplină a noii „orânduiri sociale”, regimul comunist. Pasul decisiv 
a fost făcut odată cu alegerile trucate din noiembrie 1946101. Pentru ca forţele 
„democratice” grupate în jurul comuniştilor să aibă câştig de cauză s-a recurs 
la acţiuni de propagandă susţinute încă din primăvara-vara anului 1946. 
Acestea aveau o paletă extrem de diversă, începând cu adunările populare 
clasice în care sătenilor le erau aduse la cunoştinţă „binefacerile” comunis-
mului până la acţiuni mai complexe de genul caravanelor culturale şi cinema-
tografice. O astfel de caravană a ajuns şi în satele comunelor Holod, Cociuba 
Mare şi Pomezeu, în iulie 1946. În acest caz au acţionat „tovarăşii de drum” 
ai comuniştilor, reprezentanţii Frontului Plugarilor. Rezultatul acţiunii a fost 
supraevaluat specificându-se faptul că „s-au rulat filme cu caracter propa-
gandistic. Plugărimea a rămas f. foarte mulţumită şi a cerut insistent să mai 
vină caravana pe la ei. Am constatat că caravanele cinematografice for-
mează un instrument politic şi educativ foarte important”102.  

Asemenea acţiuni au mai avut loc. Toate aveau ca scop principal 
atragerea a cât mai mulţi votanţi din lumea satelor în vederea câştigării 
alegerilor. În acelaşi timp autorităţile supravegheau îndeaproape orice miş-
care a liderilor politici ai partidelor istorice din sate. Aceştia erau monitorizaţi 
şi împiedicaţi să desfăşoare activităţi propagandistice favorabile formaţiunilor 
politice pe care le reprezentau.  

În perspectiva alegerilor, care trebuiau câştigate neapărat de comunişti, 
s-a trecut la epurarea unor primari şi viceprimari consideraţi nesiguri. Printre 
aceştia şi primarul, şi notarul Iancu Nistor din Pomezeu, acuzat ca necores-
punzător pentru vremurile care veneau103.   

                                                 
98 Ibidem, pp. 154-155 
99 Ibidem, p. 178 
100 Ibidem, p. 166 
101 R. Pisică, Adevărul despre alegerile din 19 noiembrie 1946 (analiză de presă), Editura 
Fiat Lux, Bucureşti, 1996, passim 
102 DJBAN, fond Comitetul Judeţean al Frontului Plugarilor, dos. 8/1946, f. 27 
103 C. Crăciun, Proiecte şi practici electorale în 1946, Editura Logos ’94, Oradea, 2006,  
p. 146 
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S-au luat toate măsurile pentru ca rezultatul alegerilor să fie cel care 
trebuia să fie. Spre exemplu, la 24 iunie 1946, Sectorul de Jandarmi Tinca 
răspundea unui ordin venit de la Legiunea de Jandarmi Bihor, prin care se 
făcea o evaluare a numărului de voturi pe partide politice. Conform acestui 
raport, situaţia politică în raza sectorului Tinca arăta în felul următor:  

- numărul celor înscrişi în Partidul Comunist – 685  
-  „ „  „ Frontul Plugarilor – 3.490  
-  „ „  „ Social Democraţi – 502  
-  „ „  „ PNŢ-Maniu – 8.215  
-  „ „  „ PNŢ-Alecsandrescu - -  
-  „ „  „ PNL-Brătianu – 1.500  
-  „ „  „ Partidul Naţional Popular – 400  
-  „ „  „ Uniunea Populară Maghiară – 4.100  
-  „ „  „ PNL-Tătărăscu – 7.002104   

În acelaşi timp, situaţia din plasa Ceica arăta în felul următor: 
- număr total votanţi – 15.000 
- numărul celor înscrişi în Partidul Comunist – 300 
-  „ „  „ Frontul Plugarilor – 2.348  
-  „ „  „ Social Democraţi – 300  
-  „ „  „ PNŢ-Maniu – 6.750  
-  „ „  „ PNŢ-Alecsandrescu - -  
-  „ „  „ PNL-Brătianu – 5.250  
-  „ „  „ Partidul Naţional Popular – 7  
-  „ „  „ Uniunea Populară Maghiară – 30  
-  „ „  „ PNL-Tătărăscu – 8105  
 
Concomitent, erau monitorizaţi toţi cei care erau consideraţi periculoşi 

în perspectiva alegerilor din noiembrie 1946. Într-o notă informativă semnată 
de şeful postului de jandarmi din Tinca, datată 26 iunie 1946, era semnalată 
prezenţa în Petid a jandarmului caporal Avram Florea. Acesta se afla în 
concediu şi se manifesta precum un „reacţionar înfocat”, fiind şi membru de 
partid PNŢ-Maniu106. Conform aceluiaşi document, acesta era cu serviciul la 
Vaşcău unde fusese văzut de mai multe ori în compania liderilor locali ai 
PNŢ-Maniu107.  

La 1 noiembrie 1946, cu puţin timp înaintea scrutinului din 19 
noiembrie 1946, Regionala P.C.R. Oradea finaliza un raport în care erau 
specificate plasele şi localităţile din Bihor în care „reacţiunea”, mai ales cea 

                                                 
104 Idem, Opţiunea Maniu. Contribuţii documentare la istoria P.N.Ţ. (1945-1948), Editura 
Logos ’94, Oradea, 2003, p. 104 
105 Ibidem, p. 100 
106 Ibidem, p. 238 
107 Ibidem 



 112

PNŢ-istă, era extrem de periculoasă pentru succesul în alegeri al comu-
niştilor. Printre localităţile din Plasa Tinca erau nominalizate şi satele 
Carasău şi Petid108, aici existând, conform datelor deţinute de comunişti şi 
aliaţii lor, puternice nuclee naţional-ţărăniste. Tocmai de aceea, în ziua alege-
rilor autorităţile au fost foarte atente la reprezentanţii partidelor istorice în 
secţiile de votare. Mai mult, asemenea altor localităţi din zonă, secţiile de 
votare au fost evacuate înainte de încheierea alegerilor. Asta ca să nu mai 
spunem că numărătoarea voturilor a început la ora 17.30, înainte de termi-
narea scrutinului, deşi mai erau doritori să-şi exercite acest drept109.   

Foarte atent erau monitorizaţi şi reprezentanţii mişcării legionare din 
satele comunei Cociuba Mare. Plasa Tinca, asemenea plasei Ceica, fusese un 
fief al Mişcării legionare în perioada interbelică. Activitatea lui Victor 
Corbuţ, membru marcant al mişcării la nivel naţional, în septembrie 1940 
fiind ales prefect al judeţului Fălciu, născut în această localitate, şi-a lăsat 
amprenta asupra multor tineri din satele aferente Holodului şi Ceicăi110. 
Tocmai de aceea, după război, şi mai ales în preajma alegerilor din noiembrie 
1946, activitatea lor era foarte atent verificată. Astfel, într-o „Situaţie-fişă a 
Mişcării Legionare” elaborată de Legiunea de Jandarmi Bihor în Pomezeu, 
Sitani, Hidiş şi Vălani de Pomezeu erau semnalate mai multe elemente 
legionare, în Vălani de Pomezeu existând şi un şef de cuib legionar111. 
Aceştia erau organizaţi într-un cuib legionar în frunte cu un şef. Acesta era 
considerat extrem de periculos pentru viitorul comunist al zonei şi tocmai de 
aceea trebuiau eliminaţi. 

Desigur că, în ziua alegerilor, prea puţini au votat cu „soarele” 
comunist, simbolul electoral al Blocului Partidelor Democrate, organism 
politic condus de Partidul Comunist Român, în ciuda faptului că în comună 
erau şi oameni de nădejde112.  

Într-un final a fost nevoie de falsificarea grosolană a alegerilor. Într-o 
plângere adresată Biroului Electoral Judeţean de Teodor Roxin, preşedintele 
PNŢ Bihor, se specifica faptul că partea de sud a Bihorului, deci şi în satele 
Câmpani de Pomezeu, Pomezeu şi Sitani, Vălani de Pomezeu, Spinuş de 
Pomezeu şi Lacu Sărat „despuierea scrutinului a început la ora 17,30, deci 
contrar legii, şi mai ales că (mai) erau şi votanţi”113. Era un procedeu sigur 
prin care reprezentanţii partidelor istorice nu puteau verifica rezultatele 
alegerilor, rezultate falsificate desigur.  

                                                 
108 Democraţie occidentală …, p. 264 
109 Ibidem, p. 287 
110 Intelectualii şi Mişcarea legionară. Mari conştiinţe româneşti, Editura Fundaţiei Culturale 
Buna-Vestire, Bucureşti, 2000, p. 88 
111 Democraţie occidentală ..., pp. 94-100 
112 DJBAN, fond Comitetul Judeţean al Frontului Plugarilor, dos. 13/1946, f. 1 
113 Democraţie occidentală ..., p. 287 
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Anii care au urmat alegerilor din noiembrie 1946 au cunoscut noi 
epurări în cadrul administraţiei locale, în principal funcţionari consideraţi 
nesiguri şi fideli vechiului regim. Acesta era începutul eliminării regimului 
democratic şi înlocuirea sa cu unul nou, de coloratură bolşevică. În anii 1947-
1948 epurările au continuat şi au vizat toate domeniile vieţii româneşti 
postbelice. Printre acestea şi învăţământul. Între cei vizaţi a fi schimbat s-a 
aflat şi învăţătorul Crăciun Voichiţoiu din Pomezeu, care din cauza unor 
atitudini antidemocratice a fost transferat în judeţul Gorj114.  

Satul românesc şi-a continuat însă calvarul, care era doar la început. 
Ieşite din război, satele aparţinătoare astăzi comunei Pomezeu au avut puterea 
de a merge mai departe în speranţa unui orizont de viaţă mai bun. Ţăranii 
avuseseră o viaţă foarte grea, agravată de război, şi sperau într-o îmbunătăţire 
a condiţiilor lor de viaţă. Guvernul Groza instalat la putere la 6 martie 1945 a 
promis îndreptarea stărilor de lucruri şi a „nedreptăţilor sociale” din lumea 
satelor. Pentru a atrage lumea satelor de partea sa, guvernul Groza a promis o 
largă reformă agrară. Acest fapt sa şi întâmplat, astfel că pe 23 martie 1945 
intra în vigoare Legea nr. 187 de reformă agrară115. Evident că totul nu era 
decât praf în ochi aruncat ţăranilor pentru a nu vedea adevăratul sens al 
măsurii şi al noii stăpâniri. Ceea ce se urmărea era în primul rând obţinerea 
unei aderenţe populare a regimului în perspectiva câştigării depline a puterii. 
Faptul că în anul 1946 lucrările de reformă agrară erau încă în faza incipientă 
în judeţul Bihor dovedeşte deplin acest lucru.  

Aceeaşi situaţie se afla şi pe arealul actual al comunei Pomezeu unde 
lucrurile erau departe de a fi măcar clarificate în sensul împărţirii de pământ 
ţăranilor. Astfel, într-o consfătuire de lucru cu şefii ocoalelor agricole şi 
inginerii topografi din Bihor, care s-a desfăşurat în localul Camerei Agricole 
Bihor din Oradea în 26-27 august 1946, s-a ajuns la concluzia că s-au făcut 
foarte puţine progrese în realizarea reformei agrare. Situaţia era nesatisfă-
cătoare, din punctul de vedere al autorităţilor comuniste, şi pentru Câmpani 
de Pomezeu, Pomezeu şi Sitani, Vălani de Pomezeu, Spinuş de Pomezeu, 
Lacu Sărat, dar şi pentru comuna vecină Lăzăreni, în această din urmă 
localitate nici măcar nu începuse exproprierea moşiei lui Alexandru Popescu, 
deoarece proprietarul contestase deciziile de expropriere la adresa moşiei sale 
la Comisia Centrală de Reformă Agrară de pe lângă Camera Agricolă 
Oradea116. Noile autorităţi nu concepeau ca în plin regim democrat-popular 
cineva să reuşească să obstrucţioneze „justiţia populară”.  

                                                 
114 Ibidem, p. 348 
115 G. Moisa, Stadiul lucrărilor de reformă agrară din judeţul Bihor în august 1946,  
în Crisia, 1996-1997, 1997, p. 330 
116 A.N.D.J.Bh, fond Sfatul Popular al Regiunii Crişana, Secţiunea Agricolă, dos. 1/1946,  
f. 2 
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Că noile autorităţi nu aveau de gând să realizeze într-adevăr o împărţire 
a pământurilor la ţărani o dovedeşte faptul că la patru ani de la decretarea 
reformei agrare, în 1949, se declanşa procesul de colectivizare a agriculturii. 
Astfel, la 3 martie 1949, începea calvarul lumii rurale româneşti odată cu 
publicarea Decretului 83/1949117.  

Înainte de luarea oricăror măsuri împotriva lumii satelor, autorităţile au 
avut grijă să elaboreze tabele cu ţăranii înstăriţi, aşa-numiţii chiaburi, care 
urmau să facă obiectul acţiunii distructive a acestora.  

Asemenea statistici au fost realizate şi pentru ţăranii înstăriţi din unele 
sate care astăzi compun comuna Pomezeu, precum Coşdeni, Hidiş şi reşe-
dinţa de comună, Pomezeu: 

  
Coşdeni:  
 
Duma Matei – 11,30 ha; are ½ dintr-o batoză; are 2 cai, 2 vaci şi 4 

porci; a folosit salariaţi; în familie sunt 6 persoane. 
Kirodea Petru – 0,34 ha; în anul 1949 şi-a cumpărat o moară; are o 

capră şi 2 porci; foloseşte salariaţi; în familie sunt 3 persoane. 
 Pantiş Dumitru – 3,40 ha; are 1/8 dintr-o batoză şi 1/6 dintr-un cazan 

de ţuică; are 2 boi, o vacă, 6 oi şi un porc; în familie sunt 4 persoane. 

Rada Pavel – 5,05 ha; are ½ dintr-un cazan de ţuică; are 2 cai, o vacă şi 
5 porci; a muncit pământul în clacă. 

Rada Teodor [a] Jurji – 6,63 ha; are ½ dintr-o batoză şi ½ dintr-un 
cazan de ţuică; are 2 boi, 3 vaci şi 6 porci; a muncit pământul în clacă; în 
familie sunt 7 persoane. 

Rada Teodor [a] Simi – 9,26 ha; are 1/6 dintr-un cazan de ţuică; are 2 
cai, 2 boi, 4 viţei, 14 oi şi 5 porci; are servitor; în familie sunt 7 persoane. 

Vlădic Avram – 3,80 ha; are 1/6 dintr-un cazan de ţuică; are 2 boi, o 
vacă şi 4 porci; a folosit salariaţi peste 60 de zile pe an118. 

 
Hidiş: 
Popa Gheorghe – 14 ha; are 2 boi, 2 bivoli, o vacă, 3 oi şi 6 porci; a 

lucrat pământul în clacă; a folosit salariaţi peste 30 de zile pe an; are servitori; 
în familie sunt 6 persoane. 

Popa Nicolae – 2,35 ha; are ½ dintr-un cazan de ţuică; are un cal şi un 
viţel; în familie sunt 2 persoane. 

                                                 
117 D. Şandru, Decretul 83/1949, în Arhivele totalitarismului, an 1, nr. 1, 1993, pp. 133-145 
118 A. Ţărău, Chiaburimea. Tipologia unei componente a bestiarului comunist, Editura Arca, 
Oradea, 2010, p. 231 
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Popa Vasile – 8,03 ha; până în anul 1948 a avut cârciumă; are cazan de 
ţuică; are 2 boi, 2 vaci şi 6 porci; în familie sunt 4 persoane119. 

 
Pomezeu:  
Cristea Vasile – 8,89 ha; are 2 cai, 4 vaci, 2 mânji şi 5 porci; a lucrat 

pământul în dijmă; are servitor. 
Morgovan Petru – 8,10 ha; are ½ dintr-o batoză; are 2 boi, 2 vaci şi 2 

viţei; a avut servitori. 
Rada Avram – 12,15 ha; are ¼ dintr-o batoză; are 2 boi, o vacă, 2 

viţei, 6 oi şi 3 porci; a lucrat pământul în dijmă; are servitori; în familie sunt 6 
persoane. 

Zoţ Ioan [a] Melenti – 4,62 ha; are 2 boi, 2 vaci şi 4 purcei; a lucrat 
pământul în dijmă; a avut servitori; în familie sunt 6 persoane. 

Zoţ Ioan [a] Mitri – 4,71 ha; are ¼ dintr-o batoză; are 2 boi, o vacă, un 
viţel, 3 oi şi 4 porci; a folosit salariaţi; în familie sunt 5 persoane. 

Zoţ Petru [a] Vaci – 7,85 ha; are 2 boi, o vacă şi 2 porci; a lucrat 
pământul în dijmă; a folosit salariaţi; în familie sunt 5 persoane120. 

 
Decretul 83/1949 a condus la o serie de nemulţumiri în lumea satelor, 

nemulţumiri care au culminat cu răscoalele din vara anului 1949. Încă din 
cursul lunii iunie 1949, ţăranii s-au arătat complet nemulţumiţi de directivele 
guvernului comunist privitoare la plata în bani a secerişului, treierişului la 
arie şi predarea cotelor. Ei doreau ca plata pentru muncile agricole să se facă 
în natură şi treierişul să se facă în gospodărie după ce fiecare îşi va fi dus 
acasă recolta. Treptat, nemulţumirile legate de aceste probleme au cuprins o 
mare parte a satelor bihorene, printre care şi cele care actualmente fac parte 
din comuna Pomezeu.  

În Bihor intensitatea maximă a acţiunilor ţărăneşti anticomuniste a fost 
în zonele situate la nord de Oradea, pe valea Barcăului şi în sudul judeţului, 
pe valea Crişului Negru. Spre sfârşitul lunii iunie acţiunile au crescut în 
consistenţă luând chiar forme agresive,  extinzându-se rapid de la un sat la 
altul.  

Rapoartele Securităţii îşi încep discursul sub acest aspect cu acţiunile 
declanşate în sudul Bihorului, pentru a continua în devălmăşie cu informaţiile 
despre răscoală în cele şapte judeţe, aşa cum s-au desfăşurat ostilităţile de la o 
zi la alta.  

Prima răbufnire ţărănească este semnalată în plasa Tinca, deci în 
vecinătatea satelor comunei Pomezeu, care desigur că manifestau aceleaşi 
nemulţumiri, unde, cel care a iniţiat răscoala, Dumitru Crăciun, ameninţase 

                                                 
119 Ibidem, p. 238 
120 Ibidem, pp. 243-244 
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pe membrii de partid din localitate spunându-le acestora „… vezi tu toporul 
acesta, am să-l bag eu în voi, în toţi comuniştii, căci voi nu aveţi mai mult 
timp decât vreo trei-patru zile, după care vor veni englezii şi americanii”121. 
În aceeaşi zi, la Tăut,  în timp  ce  o echipă  comunistă  de îndrumători  mobi-
liza  populaţia la  muncă  voluntară,  Floarea  Milean a spus „… aceştia sunt 
hoţii şi tâlharii. Proastă este lumea din sat că nu se răscoală împotriva lor” 
(n.n. – a îndrumătorilor)122.  

Nemulţumirile s-au extins imediat în spaţiile învecinate, inclusiv în 
Pomezeu, unde localnicii, instigaţi de necunoscuţi veniţi din Gepiş, au refuzat 
să treiere grâul la arie, aşa cum cereau directivele oficiale. S-a ajuns până 
acolo încât un grup de cetăţeni din localitate, mai ales femei, au protestat în 
faţa Comitetului Provizoriu din Pomezeu împotriva „tovarăşilor” care supra-
vegheau treieratul123.  

În ziua de 23 iunie 1949, în toate sindicatele de salariaţi agricoli din 
Bihor s-au ţinut adunări generale cu ţăranii pentru a li se aduce la cunoştinţă 
că muncile agricole efectuate de ei vor fi plătite în bani, şi nu în natură124. În 
bani, pentru că produsele urmau să ia drumul Moscovei, iar sumele de plată 
echivalente erau mult mai mici, ceea ce avantaja statul comunist. Ţăranii din 
Câmpani de Pomezeu, Pomezeu şi Sitani, Vălani de Pomezeu, Spinuş de 
Pomezeu, Lacu Sărat s-au arătat extrem de nemulţumiţi faţă de această 
situaţie, iar reacţiile de nemulţumire, chiar dacă nu au fost la fel de violente 
precum în alte părţi ale judeţului, au fost prezente. Totuşi nemulţumirile 
ţăranilor au ieşit la suprafaţă, aceştia cerând, la fel ca peste tot, reducerea 
cotelor şi plata pentru activităţile desfăşurate în natură. Liderii comunişti, 
insistând spre a-i convinge pe localnici de justeţea iniţiativei lor, au sfârşit 
prin a fi bătuţi. În urma acestor evenimente au intervenit trupele de Securitate 
din Oradea care au restabilit ordinea în localitate.  

Interesant este faptul că nemulţumirile ţăranilor din satele comunei 
Pomezeu, la fel ca peste tot de altfel, au primit inclusiv conotaţii antisemite, 
dovadă că aceştia confundau comunistul cu evreul, dar şi cu ungurul, şi, prin 
ricoşeu, cu rusul sovietic, ţăranii nefiind de altfel foarte departe de adevăr. 
Legat de această problemă nu putem să nu observăm că cea mai mare parte 
dintre cei care coordonează acţiunea represivă din partea autorităţilor erau fie 
maghiari, fie evrei. De aici credem noi şi răbufnirile antisemite în faţa 
evidenţei că ţăranul român, din perspectiva etnicului, poartă acum propriul 
său război cu străinul comunist identificat cu evreul, ungurul şi rusul. Propa-

                                                 
121 Arhiva Serviciului Român de Informaţii, fond documentar, dos. nr. 4638, f. 73 (în 
continuare A.S.R.I.) 
122 Ibidem  
123 Arhivele Naţionale – Direcţia Judeţeană Bihor, fond Comitetul Judeţean Bihor al P.C.R., 
dosar 472, 1949, f. 4-8 
124 A.S.R.I., fond documentar, dos. nr. 4638, f. 73  
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ganda desfăşurată de partidele istorice, atunci când se mai putea face, a dat 
roade şi în acest caz.  

Pe de altă parte, exprimându-şi dorinţa ca niciun nădrăgar să nu intre în 
comună, ţăranii reacţionau contra activului local de partid care în cea mai 
mare parte era recrutat din plebea satelor, nicidecum din rândurile celor 
înstăriţi. Cum ţăranului sărac i se spunea în limbajul satului nădrăgar, se 
poate acredita ideea că revendicarea aceasta era îndreptată împotriva lumpe-
nului satelor, veritabili oportunişti, care, întrezărind posibilitatea ieşirii din 
starea socială în care se găseau, au aderat la partidul comunist.  

La fel ca peste tot în judeţ şi în Câmpani de Pomezeu, Pomezeu şi 
Sitani, Vălani de Pomezeu, Spinuş de Pomezeu şi Lacu Sărat au intervenit 
trupele de Securitate care au redus la tăcere orice reacţie a ţăranilor, iar 
focarul de revoltă a fost în cele din urmă înăbuşit.  

Cum acţiunile ţărăneşti deveneau din ce în ce mai consistente, iar 
tendinţa era de a se extinde şi în alte zone, la nivel central au început discuţii 
despre ceea ce trebuia întreprins pentru ca aceste revolte să fie lichidate 
definitiv. Ministerul Afacerilor Interne – M.A.I. – în colaborare cu Direcţia 
Generală a Securităţii Statului au hotărât luarea unor măsuri foarte ferme şi 
dure în acest sens. Acestea au constat în organizarea Comandamentelor Unice  
Oradea şi Arad, la 30 iulie 1949, respectiv 1 august 1949, compuse dintr-un 
delegat al Comandamentului trupelor M.A.I., delegatul Securităţii, delegatul 
Miliţiei şi delegatul Comitetului Provizoriu Judeţean. Comandamentul din 
Oradea avea în frunte pe generalul Eremia Popescu, iar cel din Arad, pe 
generalul Băjenariu, acesta din urmă ajutat de subşeful Statului Major al 
trupelor M.A.I., lt.-col. Gheorghe Filoteanu. Ele erau constituite pentru a crea 
o  mai mare  eficacitate şi mobilitate de acţiune  unităţilor de Securitate125.  

Pe lângă unităţile fixe au fost create şi unităţi mobile care interveneau 
în funcţie de necesităţi în diferite locuri ale judeţelor. Pentru realizarea 
scopului propus M.A.I. a pus la dispoziţia Comandamentelor unice un mare 
număr de efective. În Bihor forţele de Securitate s-au dispersat în judeţ pentru 
a înăbuşi răscoalele. Pentru a supraveghea mişcările ţărăneşti din zona sud–
sud-estică a Bihorului, deci şi arealul comunei Pomezeu, la Tinca a fost trimis 
un batalion de Securitate. Celelalte două batalioane erau dislocate la Oradea 
şi Marghita.  

Pentru ca succesul acestor măsuri să fie garantat s-a stabilit următoarea 
metodologie de acţiune:   
1. „Se va acţiona cu toată energia şi cu forţe suficiente succesiv pe 

centrele agitate. 
2. Cei care se dau la crime, la acte de teroare, tăieri de fire telefonice sau 

de jaf să fie executaţi. 

                                                 
125 Ibidem, f. 290 
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3. În caz că agresorii întrebuinţează forţa sau focuri împotriva trupelor şi 
a autorităţilor şi nu se supun somaţiilor legale, să se întrebuinţeze 
focul, urmărindu-se lichidarea capilor acestor bande.  

4. Din fiecare centru în care au avut loc acţiuni chiabureşti, se vor ridica 
capii acestor acţiuni – în lipsă, familiile acestora – şi câte 10-15 familii 
de chiaburi afirmaţi ca duşmani ai poporului, care vor fi dirijaţi de 
Miliţie, conform dispoziţiilor ce se vor da prin Comitetele Provizorii 
Judeţene”126.  
Toată acţiunea era organizată în două etape. În faza întâi trebuiau 

lichidate „acţiunile contrarevoluţionare chiabureşti şi împiedicarea extinderii 
dezordinilor în regiunile din jur”127, în timp ce în faza a doua urma 
„…asigurarea treierişului şi colectării în condiţii normale pe toată durata 
campaniei de lucru” 128.  

Odată ce planul a fost elaborat în cele mai mici detalii şi trupele 
desemnate pentru intervenţie erau pregătite, au început operaţiunile îndreptate 
împotriva răsculaţilor, corespunzătoare primei etape de înăbuşire a revoltelor. 
Acestea au început pe 31 iulie 1949 şi s-au încheiat, în cea mai  mare parte, 
pe 4 august. Numai în cele patru zile cât au fost derulate măsurile represive în 
două judeţe – Bihor şi Arad – au fost omorâţi nu mai puţin de 28 de ţărani, pe 
lângă cei împuşcaţi înainte de 31 iulie şi după 5 august, 16 în Bihor şi 12 în 
Arad.  

Acestora li se adaugă persoanele deportate direct în Dobrogea, în timp 
ce alte 170 au fost arestate şi anchetate de Securitate, soarta lor ulterioară 
nefiind prea clară129.  

Intensitatea maximă a acţiunilor represive în Bihor şi Arad a fost atinsă 
în noaptea de 2 spre 3 august 1949. S-a fixat cu precizie numărul forţelor de 
intervenţie pentru fiecare localitate în parte. Comandamentele Unice Arad şi 
Oradea îşi arătau din plin eficacitatea.  

În Bihor, pe lângă unităţile militare amintite că vor lua parte la acţiune, 
au mai fost mobilizate importante forţe de Miliţie şi numeroşi ofiţeri de 
Securitate în civil. Pe sate dispoziţia acestor efective arăta astfel: 

 Miliţie   Securitate  
Batăr  24    8 
Talpoş  24    5 
Tăut  24    8 
Girişul Negru  26    7 
Belfir  24    4 
Cociuba Mare  24    6 
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Ucuriş  26    6  
Susag  24    5 
Coroiu  24    4 
Craiva  24    4 
Bicaciu  24    7 
Oradea-Vest – gară  47    1  

Total  315    65  
 
Mai erau prezenţi pentru supravegherea activităţilor 19 miliţieni în 

Centrul de triere din Oradea, în timp ce alte şapte persoane formau o echipă 
specială pentru reconstituirea evenimentelor, formată numai din ofiţeri de 
Securitate. Aceasta avea misiunea, dovadă cele întâmplate în judeţul Arad, de 
a împuşca pe loc pe cei care au instigat populaţia la revoltă pe parcursul aşa-
numitelor reconstituiri ale evenimentelor, care se desfăşurau numai noaptea. 
Era de fapt o echipă de şoc constituită special în acest sens, probabil în 
fiecare judeţ, din moment ce pentru Bihor şi Arad existenţa lor poate fi 
dovedită130.  

Toate aceste forţe au fost puse în acţiune în Bihor cu un singur scop – 
înăbuşirea acţiunilor ţărăneşti. Acestora li se mai adăugau trupele mai sus 
amintite ca fiind puse la dispoziţia Comandamentului Unic Oradea. De ase-
menea, în fiecare comună a judeţului era numit câte un reprezentant al Secu-
rităţii care va concura la buna desfăşurare a procesului de ridicare a persoa-
nelor stabilite. Delegatul Securităţii avea mai multe echipe în subordine, 
fiecăreia repartizându-i-se 1-2 locuinţe de unde erau ridicaţi oameni. După ce 
toate persoanele desemnate au fost arestate, acestea se transportau la sediul 
Miliţiei din Oradea prin grija Miliţiei Judeţene Bihor, în aşa fel ca pe 3 august 
să fi ajuns la destinaţie. În fiecare comună, câte un ofiţer de Miliţie a primit 
misiunea ca împreună cu Miliţia locală să asigure paza bunurilor rămase şi pe 
bază de proces-verbal să le predea Sfaturilor Populare locale. Persoanelor 
ridicate de Securitate li se permitea să-şi ducă cu ei câteva efecte de îmbră-
căminte, lenjerie, hrană cât se poate duce, veselă şi găleţi pentru apă şi 
necesităţile fiziologice. Transportul arestaţilor s-a făcut cu 46 de maşini,  
toate puse la dispoziţie de către Securitate şi Miliţie. În fiecare camion au fost 
îmbarcate câte 15-20 de persoane, astfel încât să intre şi bagajele pe care 
aceştia le luau cu ei, iar pentru supraveghere, câte opt miliţieni pentru fiecare 
transport. Pentru siguranţa  transportului, în spatele fiecărei maşini cu arestaţi 
se găsea câte o maşină de rezervă care avea în ea un subofiţer de miliţie şi 
şase ostaşi131. Având în vedere că la acţiune au participat 46 de camioane, se 
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poate emite părerea că în urma răscoalelor ţăranilor numai în Bihor au fost 
ridicaţi între 800 şi 1.000 de oameni.  

Toţi arestaţii erau, apoi, transportaţi de la sediul Miliţiei Judeţene în 
Gara de Est din Oradea, unde 38 de miliţieni, sub comanda maiorului 
Popovici, asigurau paza acestora. După ce a fost adunată toată lumea, s-a 
format un convoi de vagoane cu destinaţia Medgidia132, numai din persoanele 
arestate în 2-3 august. Pentru paza trenului s-a constituit o gardă formată 
dintr-un comandant – slt. Ioan Rusu de la Miliţia C.F.R. –, un ofiţer de 
Miliţie ajutat de un ofiţer de Securitate şi 37 de miliţieni133. Autorităţile s-au 
gândit şi la asistenţa medicală pe timpul transportului, oricum foarte sumară, 
convoiul fiind  însoţit de un asistent sanitar. Trenul cu răsculaţi avea regim de 
coletărie rapidă până în Medgidia, nemaifiind în această situaţie decât de 
foarte puţine ori oprit. Garnitura de tren era formată dintr-un vagon de clasă 
pentru garda însoţitoare şi câte un vagon de marfă pentru fiecare 30 de 
persoane, în total circa 31 de vagoane. 

După ce acţiunea a fost organizată în cele mai mici detalii, convoiul cu 
deţinuţi a luat drumul Medgidiei nu înainte de a fi raportată plecarea direct 
generalului Gheorghe Pintilie, şeful Securităţii române134. Pe toată durata 
transportului au fost stabilite reguli foarte stricte  pentru garda care însoţea 
trenul în vederea evitării oricăror complicaţii:  

1.  Se numea pentru fiecare vagon câte un responsabil începând de la 3 
august 1949, ora 5 dimineaţa.     

2.  După ce îmbarcarea persoanelor s-a terminat vagoanele au fost 
ermetic închise, totuşi obloanele de aerisire rămânând deschise.  

3.   Înainte de plecarea trenului din Oradea şi pe timpul opririlor de mai 
lungă durată, prin grija gărzii vor fi aprovizionaţi cu apă oamenii ce se 
transportă.  

4.   Hrana pe timpul transportului şi-o asigura fiecare persoană în parte, 
permiţându-se pe timpul transportului să se cumpere lapte pentru copii. 

5.    Nu se permitea coborârea din tren sub nicio formă până la ajungerea 
la destinaţie. 

6.    Hrana pentru gardă se asigura de către unitate pe timp de trei zile. 
7.    Sosirea la staţia de destinaţie – Medgidia – se va raporta telefonic la 

Oradea135.  
În 3 august, la amiază, comandantul Comandamentului Unic Oradea, 

generalul Eremia Popescu, raporta lui Gheorghe Pintilie la Bucureşti îndepli-
nirea obiectivelor şi plecarea convoiului spre Medgidia.  
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Prima fază a acţiunii autorităţilor era încheiată în urma acestor 
evenimente. Urma, aşa cum se stabilise, a doua etapă care consta în asigu-
rarea treierişului la timp şi colectarea obligaţiilor ţărăneşti către stat. Asta 
însemna de fapt că treburile începeau să reintre pe făgaşul normal stabilit de 
autorităţi, adică tentativele de rezistenţă la colectivizare, ca şi alte aspecte 
opoziţioniste începeau a fi reduse la tăcere.  

Astfel, în Bihor, Comitetul Provizoriu Judeţean, prin Comitetele Provi-
zorii de plase şi comune, a trecut la luarea de măsuri coercitive la adresa 
ţăranilor pentru transportarea grânelor la arii în vederea treierişului, pentru 
punerea în funcţiune a tuturor batozelor şi întărirea pazei la arii şi la centrele 
de colectare. Miliţiile comunale trebuiau să se implice masiv în sprijinirea 
acţiunii.  

Deşi spiritele se liniştiseră sub imperiul  forţei, în zonele cu probleme 
au mai fost păstrate unităţi militare. Astfel, la Salonta rămânea dislocat Bata-
lionul 5 de Securitate, la Oradea, Batalionul 7, iar la Marghita, Batalionul 12 
de Securitate136. Pe de altă parte, Securitatea şi Miliţia îşi intensificau munca 
informativă în toate zonele judeţului cu predilecţie în plasele Salonta, 
Marghita şi Sălard, precum şi în localităţile din zona împădurită de la nord-
est de Tinca şi de-a lungul văii Crişului Negru. Foarte drastice măsuri, 
mergând până la arestarea lor, se luau împotriva celor care nu-şi puteau 
justifica prezenţa într-o altă localitate decât cea de reşedinţă137.  

Începând cu 5 august 1949 lucrurile începeau să reintre în normal. În 
aceeaşi zi căpitanul de Securitate Palcovici Iosif, unul dintre responsabilii cu 
acţiunile represive în Bihor, raporta D.G.S.P. Bucureşti că starea de spirit a 
populaţiei era bună, cu excepţia unor mici incidente care au mai avut loc în 
plasele Marghita şi Salonta. Asta nu însemna însă că măsurile speciale luate 
în asemenea cazuri au fost anulate. Ordinele rămâneau încă în vigoare. La 9 
august 1949 Comandamentul Unic Oradea, prin persoana generalului Eremia 
Popescu, hotăra, în conformitate cu aprobările venite de la Comandamentul 
Trupelor M.A.I., următoarele: 

a.  Toate unităţile de Securitate dislocate să rămână în dispozitiv cel 
puţin până la 13 august pentru efectuarea ridicărilor planificate. Asta însemna 
că pe lângă cei arestaţi deja se pregăteau noi  arestări. 

b.  După 13 august, ora 15, se poate înapoia la garnizoana de reşedinţă, 
Batalionul 12 de Securitate.  

c.  Unităţile care mai rămân vor fi dislocate astfel: Batalionul 7 de 
Securitate la Salonta cu o Companie la Tinca, Batalionul 5 de Securitate la 
Marghita cu o Companie la Sălard, iar Compania I Grăniceri la Sânmartin.  
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d.  Cu începere din 15 august, dacă situaţia se menţine calmă, se putea 
renunţa şi la Batalionul 7 de Securitate. În acest caz dispunerea urma să fie: 
Batalionul 5 de Securitate la Marghita cu o Companie la Sălard şi Batalionul 
Companiei I de Grăniceri la Sânmartin. Pentru Salonta şi Tinca numai în caz 
de necesitate mai urmau a fi trimise trupe138.   

După ce Bihorul a fost adus sub ascultare, organele de securitate locale 
au înaintat câteva propuneri Direcţiei Generale a Securităţii Statului din 
Bucureşti pentru a se evita pe viitor repetarea unor astfel de acţiuni. Acestea 
constau în: 

a.  Depistarea şi arestarea tuturor membrilor din organizaţiile subver-
sive, astfel ca prin cercetări acţiunea să fie extinsă către vârfuri şi alte regiuni. 

b.  O serioasă verificare a membrilor de partid din aceste regiuni şi 
excluderea celor care au trădat sau au avut slăbiciuni în cursul acestor 
evenimente. 

e.  Verificarea şi îndepărtarea din aparatul de stat a tuturor elementelor 
duşmănoase care s-au pus în slujba duşmanului de clasă, participând la 
acţiunile contrarevoluţionare chiabureşti, precum şi la pregătirea lor139.   

Măsurile luate de Securitate în colaborare cu Miliţia şi trupe ale 
Ministerului de Interne au fost destul de eficiente. După 3 august 1949 nu mai 
au loc tulburări de asemenea intensitate. Brutalitatea cu care s-a intervenit 
pentru liniştirea spiritelor a convins pe ţărani că nu au nicio şansă în faţa 
aparatului represiv extrem de bine organizat de statul totalitar.  

După calmarea spiritelor, în istoria comunei a început o epocă tradusă 
prin comunizarea satelor din componenţa comunei Pomezeu, asemenea 
întregii societăţi româneşti. Societatea de tip nou prindea tot mai mult contur 
odată cu desfiinţarea proprietăţii individuale asupra pământului.  

La fel ca şi în restul ţării, comuna Pomezeu a traversat perioada comu-
nistă urmând evoluţia generală. În 1950 s-a trecut la organizarea teritorial-
administrativă calchiată după model sovietic, cu raioane şi regiuni, pentru ca 
în 1968 să se revină la modelul tradiţional interbelic românesc al comunelor 
şi judeţelor. Aşadar, între 1950 şi 1968, cele opt sate aparţinătoare comunei 
Pomezeu au făcut parte din raionul Beiuş, iar după 1968 s-a trecut la actuala 
organizare teritorial-administrativă. 

În anii care au urmat instaurării regimului comunist, s-a trecut la 
organizarea pe baze socialiste a agriculturii şi, în consecinţă, au luat fiinţă 
noile forme de organizare agrară denumite în primă fază Întovărăşiri Agricole 
şi ulterior Cooperative Agricole de Producţie. În scurt timp, aici au fost 
organizate structuri agrare de factură socialistă. La începutul anilor ’80, 
acestea însumau practic totalitatea suprafeţelor agricole ale comunei. 
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Excepţie făceau doar gospodăriile agricole individuale ale locuitorilor. Cu 
mici fluctuaţii de la un deceniu la altul, terenurile agricole în această perioadă 
măsurau 3.461 de hectare, fondul forestier ridicându-se la 2.141 de hectare140. 
În arealul comunei îşi desfăşurau activitatea două cooperative agricole de 
producţie. La începutul anilor ’70, existau un număr de 1.713 cooperatori apţi 
de muncă proveniţi din 1.045 de familii şi cu o suprafaţă de 1.704 ha141.    

Cele mai cultivate plante erau, ţinând cont şi de calitatea terenurilor 
agricole, grâul şi porumbul, iar pe suprafeţe mai mici se cultiva floarea-
soarelui, cartofii şi legumele142. 

La începutul anului 1971, efectivele de animale numărau 1.846 de 
bovine, 1.275 de porcine, 1.123 de ovine, 261 de caprine, 243 de cabaline, 
9.010 păsări şi 930 de familii de albine143. 

La 1 ianuarie 1971, populaţia comunei Pomezeu era de 4.687 de 
locuitori, din care 2.323 de bărbaţi şi 2.364 de femei. Pe localităţi, 
recensământul din 1966 arăta următoarea dispunere procentuală: Pomezeu – 
6,5% din total, Câmpani de Pomezeu – 15,2%, Coşdeni – 19,5%, Hidiş – 
11,9%, Lacu Sărat – 2%, Sitani – 15,7%, Spinuş de Pomezeu – 10,5%, Vălani 
de Pomezeu – 18,7%144. După cum se poate constata, există un oarecare 
dezechilibru în ceea ce priveşte dispunerea populaţiei în cele opt sate ale 
comunei. În 1970 în comună erau 95 de salariaţi şi 16 meşteşugari 
necooperativizaţi: un croitor, un cizmar, patru tâmplari, şase zidari şi patru 
fierari. În comună mai existau patru mori şi şase cazane de fabricat ţuică145.  

Pentru serviciile prestate populaţiei, în comună funcţionau în aceeaşi 
perioadă o unitate a cooperaţiei de consum şi un atelier de tâmplărie. Reţeaua 
comercială a cooperaţiei de consum era formată din şase magazine mixte şi 
două bufete.  

Copiii localnicilor puteau învăţa în trei grădiniţe şi nouă şcoli generale. 
În anul şcolar 1970-1971 au fost cuprinşi 90 de  copii în grădiniţe şi 624 de 
elevi în şcolile generale. De instruirea lor se ocupau 33 de cadre didactice. În 
satele comunei Pomezeu mai funcţionau în aceeaşi perioadă şi 8 cămine 
culturale, 2 cinematografe şi o bibliotecă publică. „Minunile” tehnicii pătrun-
seseră şi ele în casele oamenilor. Astfel, în anul 1970 existau 105 abonamente 
la radio şi 12 la televiziune146, ceea ce înseamnă că cel puţin tot atâtea familii 
dispuneau de aparate de radio şi de televiziune. Pe de altă parte, această 
situaţie demonstrează faptul că satele erau electrificate. Pe sate, ponderea 
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gospodăriilor electrificate în primii ani ai deceniului opt ai secolului trecut 
arată în felul următor: 42,4% din gospodăriile din Pomezeu erau electrificate, 
52,1 în Câmpani de Pomezeu, 29,6% în Coşdeni, 44,1% în Hidiş, 35% în 
Sitani, 33,6% în Spinuş de Pomezeu şi 26,9% în Vălani de Pomezeu147.  

Acelaşi recensământ al populaţiei din 1966 arăta că în comună erau 
1.290 de locuinţe din care: 89 în Pomezeu, 200 în Câmpani de Pomezeu, 262 
în Coşdeni, 161 în Hidiş, 24 în Lacu Sărat, 187 în Sitani, 143 în Spinuş de 
Pomezeu şi 224 în Vălani de Pomezeu148. Pentru ocrotirea sănătăţii populaţiei 
satele comunei mai aveau la dispoziţie o circumscripţie sanitară cu 1 medic şi 
6 cadre medii, precum şi o casă de naşteri149.  

Faţă de perioada anterioară anului 1990 se observă o serie de schimbări 
esenţiale în ceea ce priveşte regimul proprietăţii asupra terenurilor. I.A.S.-
urile şi C.A.P.-urile din comună au fost desfiinţate, iar terenurile agricole au 
intrat în posesia proprietarilor care le-au deţinut înainte de colectivizarea 
agriculturii. De menţionat că fiecărei şcoli şi parohii din comună i-au fost 
atribuite terenuri în folosinţă.  

Pe raza comunei Pomezeu activităţile economice preponderente sunt 
agricultura şi zootehnia. În viitor, tendinţele sunt de dezvoltare a creşterii 
animalelor şi cultivării terenului.  

După 1989, la fel ca şi înainte de această dată, economia comunei 
Pomezeu este una pronunţat agrară, industria neavând aici tradiţii însemnate. 
Agricultura este ocupaţia fundamentală a locuitorilor comunei. Producţia 
totală vegetală este cea mai răspândită în economia agrară a comunei. 
Păşunea de care dispune comuna este destul de întinsă.  

În prezent în comună exista o Primărie, un post de Poliţie rurală, un 
dispensar, trei şcoli generale de 8 ani, şase şcoli generale de 4 ani, şase 
biserici ortodoxe, trei penticostale şi una baptistă, şapte cămine culturale, 
patru grădiniţe, şapte cămine culturale, o bibliotecă comunală. Ocupaţia 
locuitorilor preponderentă este agricultura, în special cultura cerealelor şi 
creşterea animalelor, fiind una dintre comunele fruntaşe din Bihor în privinţa 
creşterii porcilor, vitelor şi ca număr de tractoare pe gospodării: 1 la 4 
gospodării.  

Există posibilităţi de dezvoltare a turismului agro-montan, constând în 
turism de agrement: Lacu Sărat – drumeţii, turism pentru cunoaşterea 
patrimoniului natural – cuiburi de ghimpe (Ruscus aculeatus) la Câmpani de 
Pomezeu, stejar secular şi izvor cu apă mezotermală, Peştera Muhuchii – 
Lacu Sărat, turism pentru cunoaşterea valorilor de patrimoniu – ruinele cetăţii 
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Kornis, Satele Câmpani şi Vălani – biserici de lemn, Pomezeu, Câmpani, 
Sitani – locuinţe săteşti, satele Pomezeu şi Sitani – mori de apă150. 

 

 
 

Izvor mezotermal, Coşdeni 
 

 

 
 

Peştera Muhuchii, Lacu Sărat 
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Stejar secular, Coşdeni 
 
 
 

Perioada postdecembristă a fost una cu suişuri şi coborâşuri pentru 
locuitorii comunei Pomezeu, asemenea întregii ţări. Au fost perioade mai 
bune şi altele mai puţin bune. Cei mai grei ani au fost anii ’90, când asupra 
întregii societăţi româneşti a grevat moştenirea comunistă. Cu toate acestea, 
începând cu anii 2000 lucrurile au luat o turnură mai favorabilă dezvoltării 
comunei, îndeosebi după 2004, beneficiindu-se şi de contextul economic 
favorabil de la nivelul întregii societăţi româneşti.  

Aspectele pozitive ale dezvoltării comunei sunt numeroase după acest 
moment. Realităţile au fost foarte bine surprinse inclusiv de ziarul Crişana în 
anul 2007, cu ocazia unui reportaj realizat de Nicolae Şandru, redactor la 
ziarul menţionat. Credem că acesta a surprins ceea ce era important şi tocmai 
de aceea lăsăm paginile publicaţiei să vorbească despre aceasta:  

„Chiar dacă am lua în calcul doar numărul localităţilor componente, 
opt în total, Pomezeu, Sitani, Câmpani de Pomezeu, Vălani de Pomezeu, 
Spinuş de Pomezeu, Coşdeni, Hidiş şi Lacu Sărat, tot ar trebui să situăm 
comuna Pomezeu (5.510 ha suprafaţă şi 3.610 locuitori) printre unităţile 
administrativ-teritoriale ale judeţului cu grad înalt de dificultate sub aspectul 
complexităţii problemelor generale – administrative şi social-economice – cu 
care se confruntă. Cu atât mai mult ar fi îndreptăţită această poziţie cu cât, 
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până în urmă cu trei ani, respectiv în 2004, comuna a fost numită de înşişi 
locuitorii săi drept „loc al nimănui!” ori „locul uitat de lume”. Veridicitatea 
acestor calificative va reieşi cu claritate din prezentarea noii realităţi a 
comunei, a evidentelor schimbări pe care le-am constatat la tot pasul, în 
recenta documentare prin localităţile comunei Pomezeu. Generala şi 
complexa schimbare în bine, pe care o definim, fără ezitare, o adevărată 
renaştere, resimţită ca atare în fiecare aşezare şi de către fiecare localnic, se 
datorează, în primul rând, celui care, în anul 2004, a fost ales în funcţia de 
primar al comunei Pomezeu, dl Ioan Şora.  

Mereu mai departe!  
Ioan Şora, primarul comunei Pomezeu, îşi defineşte în puţine cuvinte 

motivaţia demersului său electoral, convins cu toată forţa şi puterea fiinţei 
sale că „... această comună şi oamenii săi merită mai mult” şi că „... eu 
trebuie şi pot să fac mai mult pentru ei. Zilnic îmi reafirm acest crez şi când 
reuşesc merg mai departe, iar când am o neîmplinire ... merg mai departe! 
Împreună cu viceprimarul Dănuţ Pantiş formăm o bună echipă, iar 
personalul Primăriei ni se alătură ferm şi corect în aplicarea deciziilor şi 
îndeplinirea hotărârilor Consiliului Local, cu care avem o bună şi laborioasă 
colaborare. Şi cu acest prilej, doresc să aduc deosebite mulţumiri, în nume 
propriu, dar şi în numele întregii comune, conducerii PNL Bihor, de al cărei 
sprijin am beneficiat în permanenţă”, afirmă primarul Ioan Şora. Programul 
edilului-şef de schimbare generală a comunei Pomezeu a fost cuprins, în 
urmă cu trei ani, în 14 puncte. În rândurile ce urmează vom proceda la 
urmărirea pe teren a fiecărui obiectiv, consemnând stadiul realizării sale.  

Alimentare cu apă, dar şi canalizare  
Primul punct al programului electoral al primarului Ioan Şora suna 

astfel: „Terminarea alimentării cu apă, începută în urmă cu şase ani, în 
satele Vălani, Pomezeu şi Spinuş”. A fost realizat acest lucru, în prezent 
trecându-se la o nouă etapă a împlinirii acestei elementare şi esenţiale 
cerinţe a locuitorilor: alimentarea cu apă a satelor Coşdeni, Hidiş, Câmpani, 
Sitani şi prelungirea coloanei existente în Pomezeu şi Spinuş. Lungimea 
totală a aducţiunii va fi de 32 km, cu posibilitatea extinderii. Prin Ordonanţa 
7 au fost obţinute fonduri, iar licitaţia pentru execuţie este încheiată deja. 
Conform proiectului se vor executa două foraje în lunca râului Vida, cu două 
gospodării de apă, fiecare cu o capacitate de 150 m3 apă, cu staţii de 
pompare şi clorinare etc. Tot în acest an a fost prelungită coloana de apă cu 
1.400 m în satul Vălani, pentru case ce nu se racordaseră încă, lucrare 
făcută cu bani de la bugetul local. Canalizarea comunei şi construcţia staţiei 
de epurare este unul dintre cele mai mari şi ambiţioase proiecte ale 
primarului. La această oră este deja semnată convenţia cu Ministerul 
Mediului şi Dezvoltării Durabile pentru finanţarea proiectului, lucrarea fiind 
în valoare de 3.432 mii euro. Pentru anul 2007, în baza unei colaborări cu 
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USAID, este prevăzută o finanţare de 252.000 de euro, ceea ce înseamnă că 
începerea lucrării este iminentă, motiv pentru care termenul de realizare a 
proiectului tehnic este de o lună. Comuna va contribui cu 10% din valoare. 
Reţeaua de canalizare va măsura 37 km, iar staţia de epurare ce se va face în 
lunca Vida va avea o capacitate de 5 litri pe secundă apă epurată.  

Pietruire şi asfaltare  
Rezolvarea problemei drumurilor, atât a celor asfaltate, cât şi a celor 

pietruite, a fost al doilea punct al programului primarului Ioan Şora. „După 
ce am ajuns primar, în trei luni am aplicat pe drumurile comunale peste 
15.000 de tone de piatră. O lucrare în premieră a fost pietruirea drumului de 
pământ, de vreo 6 km, până la cătunul Lacu Sărat. Întocmirea docu-
mentaţiilor pentru programul SAPARD de asfaltare a drumului dintre 
comunele Pomezeu şi Dobreşti a fost realizată, valoarea proiectului fiind de 
5,7 milioane de lei. A fost asfaltat drumul dintre Pomezeu şi Câmpani, în 
lungime de 1,7 km. În beneficiul comunei vom reţine şi modernizarea 
drumului judeţean dintre Răbăgani şi Pomezeu, lucrare executată chiar în 
aceste zile.”  

Pentru elevi şi şcolile lor  
Toate instituţiile de învăţământ, şcolare şi preşcolare, de pe cuprinsul 

comunei, care vor fi în continuare funcţionale, au fost supuse unui intensiv 
program de reabilitare. Dacă la Sitani s-a construit grădiniţă nouă, din 
temelie, cu toate dotările necesare, inclusiv apă la robinet, şi la celelalte 
grădiniţe renovările şi recondiţionările sunt evidente. „Acordăm cea mai 
mare atenţie şcolilor comunei, pentru a asigura elevilor cele mai bune 
condiţii, în primul rând, de a elimina predarea simultană. În acest scop am 
hotărât extinderea şcolii din centrul de comună cu noi săli de clasă pentru ca 
toţi elevii ciclului gimnazial să înveţe aici, în timp ce elevii claselor I-IV vor 
frecventa şcolile din Pomezeu şi Coşdeni. Dacă pentru transportul elevilor 
avem deja un microbuz, începând cu 1 septembrie îl aşteptăm şi pe al doilea. 
La dispoziţia cadrelor didactice navetiste am pus un alt microbuz”, ne spune 
primarul.  

Mai multă lumină cu bani mai puţini  
Deşi n-a fost cuprins în program, iluminatul public a fost înscris pe 

agenda de lucru a primului gospodar. Au fost montate în intravilanul satelor 
800 de noi corpuri de iluminat, la fiecare stâlp, obţinându-se un sistem 
eficient, fără întreruperi, pe tot cuprinsul nopţii, şi economic, consumul 
reducându-se de la circa 70-80 de milioane de lei pe lună la doar 26-28 de 
milioane de lei lunar.  

Podul, mai trainic şi mai frumos!  
Vechiul pod de lemn peste râul Vida, din centrul de comună, distrus de 

ape, a fost refăcut, din fier şi beton, în lungime de 12 m şi deschidere de 6 m, 
în valoare de 1,8 miliarde de lei, într-un timp record. „Am început lucrarea 
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la 1 noiembrie, iar la 15 decembrie, acelaşi an, 2004, l-am inaugurat”, 
precizează primarul.  

Se ridică blocul  
S-a început construcţia unui bloc de locuinţe destinate specialiştilor 

comunei. În valoare de 8 miliarde de lei, lucrarea a ... ieşit din pământ, fiind 
terminată fundaţia şi început parterul, administraţia locală intenţionând ca, 
în acest an, să fie finalizat şi acoperişul.  

Livezile, o afacere de viitor  
Rezolvarea problemelor legate de retrocedarea pădurilor urbariale se 

află aproape de cota finală – 95%, iar la Legea 247 au fost validate 72 ha, 
fiind propuse la despăgubiri. Terenul arabil al comunei este de 5.200 ha, 
fiind lucrat în principal de cele 600 de tractoare din cele 1.330 de 
gospodării. Dacă lucrarea pământului va rămâne ocupaţia de bază a 
pomezenilor, în gândirea lor câştigă tot mai mult teren ideea conceperii de 
proiecte şi programe pentru înfiinţarea de livezi, acţiune pentru care se dau 
bani frumoşi prin APIA şi care poate fi cu adevărat o afacere de viitor – 
susţine primarul.  

Prind contur bazele sportive  
Constituirea bazei sportive din satul Hidiş reprezintă deja un bun 

realizat, terenul fiind nivelat, gazonat şi frumos împrejmuit. Primarul şi 
consilierii speră să afle rezolvare şi pentru baza sportivă din centrul de 
comună, în beneficiul elevilor şcolii, al tineretului, al întregii obşti dornice de 
spectacol sportiv, pe primul loc aflându-se meciurile de fotbal ale echipelor 
locale.  

Renaşte viaţa culturală  
Pentru a exista viaţă culturală trebuie să existe şi un loc în care 

aceasta să se desfăşoare, respectiv un cămin cultural. La Coşdeni trebuia 
construit unul nou, iar la Sitani, de exemplu, cel existent trebuia supus 
reparaţiei capitale. După 2004 s-a construit un cămin cultural la Coşdeni, 
iar la Sitani lucrările sunt în execuţie. Sub reparaţie capitală s-a aflat şi 
căminul cultural din Hidiş, astăzi mândria satului.  

Comunicarea prin toate mijloacele  
Există reţea de telefonie în toate satele, prin cabine, există Romtelecom 

şi RDS, există deja posibilitatea conectării oricui la internet.  
Dispensar avem, de doctor ... suferim!  
Primăria este preocupată de asigurarea funcţionării dispensarului 

uman în cele mai bune condiţii, dovadă fiind chiar lucrările de renovare ce 
se execută acum, în valoare de aproape un miliard de lei. Pe de altă parte, 
conducerea comunei se declară nemulţumită de faptul că medicul de familie 
nu respectă programul de consultaţie afişat şi nu acordă atenţia cuvenită 
pacienţilor, cetăţeni ai comunei. În cadrul dispensarului se va înfiinţa un 
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cabinet de radiografie dentară, iar la şcoala din Coşdeni s-a amenajat spaţiu 
pentru un cabinet stomatologic, dotat la nivel european.  

x. Au fost sprijinite toate lăcaşurile de cult de pe raza comunei, la patru 
dintre ele realizându-se încălzire centrală. Se află în construcţie biserici la 
Vălani şi Câmpani.  

x. Realizarea Planului Urbanistic General se află în fază finală.  
x. S-a hotărât achiziţionarea unei autospeciale în vederea rezolvării 

problemei salubrizării.  
x. Potenţialilor investitori li se oferă în condiţiile legii toate utilităţile 

de care se dispune ÎN PORTOFOLIUL DE PROIECTE  
x. Ghişeu unic de informaţii la Primărie  
x. Modernizarea drumurilor comunale şi săteşti  
x. Alimentarea cu apă a întregii comune  
x. Canalizare şi staţie de epurare  
x. Parc de agrement la Lacu Sărat  
x. Dezvoltarea agroturismului în zonă”151.  
Lucrurile nu s-au oprit însă aici, în anul 2008 s-a definitivat practic  

introducerea apei potabile în toate localităţile, respectiv în Pomezeu, Coşdeni, 
Hidiş, Spinuş de Pomezeu, Sitani, Câmpani de Pomezeu, Vălani de Pomezeu. 
Urmau să mai fie realizate legăturile la bazine şi introducerea pompelor în 
puţuri. Pentru situaţii speciale, conducerea comunei a hotărât forarea unui puţ 
suplimentar, în special pentru satul Vălani de Pomezeu, unde puteau să apară 
probleme cu alimentarea cu apă. 

În atenţia conducerii comunei Pomezeu a continuat să se afle starea 
drumurilor şi în general a infrastructurii din cele opt localităţi componente. 
Astfel, Ioan Şora, primarul comunei Pomezeu, preciza într-unul din numerele 
ziarului Crişana faptul că „s-au întocmit proiecte de lucrări pentru drumul  
de la Câmpani la Vălani, în lungime de 3,7 km, pentru drumul de Highiş, de 
2 km, pentru drumul de la Coşdeni, de 3,2 km”152.  

O preocupare constantă a dovedit Primăria şi Consiliul Local faţă de 
starea bisericilor de pe raza comunei. Astfel, din acelaşi loc aflăm că „pentru 
biserica penticostală din Vălani de Pomezeu s-a întocmit un deviz de lucrări 
în valoare de 88.000 de lei, iar pentru biserica ortodoxă din aceeaşi 
localitate, aflată în construcţie, un deviz de 63.000 de lei; pentru biserica 
ortodoxă Coşdeni, 69.000 de lei, pentru biserica ortodoxă din Sitani, 123.000 
de lei”153.  

În fine, conducerea Primăriei şi Consiliul Local Pomezeu sunt extrem 
de atenţi cu ceea ce înseamnă timpul liber al locuitorilor comunei. S-au luat o 
serie de decizii care au contribuit la dezvoltarea mişcării sportive din comună, 
                                                 
151 Nicolae Şandru, Pomezeu – renaşterea comunei, în Crişana, 12 iulie 2007, p. 3 
152 ***,  Pomezeu: Apa, o lucrare încheiată, bravo „Vida”, în Crişana, 23 august 2008, p. 3 
153 Ibidem 
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concretizată mai ales în constituirea şi sprijinirea activităţii unei echipe de 
fotbal, Vida Pomezeu, la jocurile căreia localnicii pot să participe pentru 
destinderea proprie şi a familiilor acestora. „«Vida Pomezeu» tinde să devină 
pe bună dreptate mândria comunei. Este vorba de echipa de fotbal care acum 
se află pe locul doi în campionatul judeţean, fiind alcătuită exclusiv din tineri 
şi foarte tineri din comună. Am depus la Guvern documentaţia pentru o bază 
sportivă, desigur incluzând şi un nou teren de fotbal, în valoare de 7,9 
miliarde de lei – precizează primarul Ioan Şora”154.  

Iată că, în ciuda unui context nu întotdeauna favorabil, conducerea 
Primăriei Pomezeu a reuşit să realizeze numeroase proiecte pentru bunul 
mers înainte al celor opt sate componente, iar perspectivele sunt cu siguranţă 
deschise.  

 
 

Comunităţile religioase 
 
Biserica ortodoxă  
Datele privitoare la viaţa religioasă din Pomezeu şi satele înconju-

rătoare sunt relativ târzii, de la sfârşitul secolului al XVI-lea şi începutul 
secolului al XVII-lea. Fiind sate cu o populaţie covârşitoare românească, este 
limpede că marea majoritate a locuitorilor aparţineau cultului ortodox. Unirea 
religioasă de la graniţa secolelor al XVIII-lea şi al XIX-lea a afectat prea 
puţin acest spaţiu. Cele opt sate care astăzi compun comuna nu au trecut la 
greco-catolicism, locuitorii rămânând fideli credinţei strămoşeşti. Asta în 
ciuda faptului că în satele din împrejurimi cultul greco-catolic prinsese destul 
de serios, mai ales după constituirea domeniului Beiuş al Episcopiei greco-
catolice de Oradea, în anii ’80 ai secolului al XVIII-lea.  

După cum se ştie, încă de pe vremea voievodatelor din vecinătate, cele 
de Gepiş, Cărand, Holod, Vintere şi Suplac, iobagii primiseră dreptul de a-şi 
clădi „un lăcaş de rugăciune” din contribuţia lor155. Se pare că din acest timp 
datează şi primele biserici de zid ale cărei urme se mai puteau vedea la finele 
secolului al XIX-lea156.  

Deşi informaţiile referitoare la subiect sunt destul de lacunare, cu sigu-
ranţă că în prima parte a secolului al XVIII-lea în zonă s-au construit mai 
multe biserici de lemn, asemenea altor locuri din Bihor. Cert este că până la 
sfârşitul secolului al XVIII-lea ortodoxia era religia aproape unică a locui-
torilor români din zonă.  

                                                 
154 Ibidem 
155 Elena Bradu, Biserica de lemn, Editura Imprimeriei de Vest, Oradea, 2002, p. 35 
156 Ibidem 
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În ciuda asaltului greco-catolicismului, ortodoxia nu a pierdut teren în 
faţa acesteia. Mai mult, la mijlocul secolului al XIX-lea, această confesiune  
s-a consolidat mult în contextul evenimentelor revoluţionare de la 1848-1849. 
Fenomenul a fost mai vizibil în imediata vecinătate a celor opt sate care 
compun astăzi comuna Pomezeu, unde confesiunea unită a avut câştig de 
cauză. Din datele de care dispunem se cunoaşte faptul că în vâltoarea acestor 
evenimente multe familii de români greco-catolici din Vintere, Dumbrava şi 
Dumbrăviţa au revenit la ortodoxie. Fenomenul a avut dimensiuni aproape de 
masă din moment ce numai în Dumbrăviţa au trecut la ortodoxie 116 
persoane, iar la Vintere nu mai puţin de 170 de persoane157.  

Că trecerea la ortodoxie nu convenea nici autorităţilor statului, dovadă a 
sprijinului serios primit de cultul greco-catolic de la autorităţile statale, este şi 
faptul că ancheta s-a declanşat în urma unui ordin emis la 27 septembrie 1851 
de chiar Locumtenenţa regală maghiară158.  

Satele Pomezeu, Coşdeni, Hidiş, Spinuş de Pomezeu, Sitani, Câmpani 
de Pomezeu şi Vălani de Pomezeu au rămas şi în a doua jumătate a secolului 
al XIX-lea fidele credinţei ortodoxe. Recensămintele populaţiei demonstrează 
cât se poate de elocvent acest fapt.  

După cum se poate observa, aceste localităţi au rămas majoritar 
ortodoxe. Populaţia lor a rămas compact fidelă acestei confesiuni.  

În perioada interbelică ortodoxia s-a dezvoltat liber, asemenea celorlalte 
confesiuni existente atunci în România. După cel de-al Doilea Război 
Mondial cultul ortodox a fost acceptat de regimul comunist, astfel că nu a fost 
nevoit să coboare în catacombele clandestinităţii. Cu toate acestea, nu 
înseamnă că preoţi şi ierarhi ortodocşi nu au avut de suferit de pe urma 
violenţei regimului instaurat la Bucureşti la 6 martie 1945, odată cu numirea 
în fruntea guvernului a dr. Petru Groza.  

După 1989 adepţii cultului ortodox din satele comunei Pomezeu sunt 
cei care domină în continuare peisajul confesional. Desigur că există o 
serioasă multiplicare a cultelor prezente în arealul comunei. Acest aspect a 
fost reliefat mai sus. Ceea ce se remarcă este însă şi faptul că apar persoane 
care se declară fără nicio religie. Este o consecinţă a mutaţiilor survenite în 
societatea românească după 1989, mutaţii nu întocmai benefice şi pozitive 
pentru evoluţia acesteia.  

  
Alte culte religioase  
Aşa cum se poate constata, populaţia satelor Pomezeu, Coşdeni, Hidiş, 

Spinuş de Pomezeu, Sitani, Câmpani de Pomezeu şi Vălani de Pomezeu a 
fost de-a lungul timpului una covârşitor ortodox-românească. De-a lungul 
                                                 
157 I. Căluşer, Episcopia greco-catolică de Oradea, Editura Logos ’94, Oradea, 2000,  
pp. 201-202 
158 Ibidem, p. 201 
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secolului al XIX-lea această realitate s-a menţinut în permanenţă. Alături de 
aceştia se mai aflau şi practicanţi ai altor culte religioase. Conform recen-
sământului populaţiei din 1900, cei mai numeroşi erau reformaţii, cultele 
neoprotestante făcându-şi apariţia mai târziu, în perioada interbelică. 
Majoritatea populaţiei maghiare din comună făcea parte din confesiunea 
reformată. Tot în cadrul acestei etnii se mai numărau şi câţiva romano-
catolici.  

Ceea ce se poate constata este faptul că se păstrează aceleaşi caracte-
ristici confesionale pentru cele opt sate din componenţa comunei Pomezeu. 
Confesiunea ortodoxă este de departe cea mai numeroasă, urmată de cea 
reformată, în creştere sensibilă în detrimentul celei romano-catolice. Scade 
uşor numărul practicanţilor cultului mozaic, dar şi cei care fac parte din alte 
confesiuni. Este vorba de cele neoprotestante.  

În perioada regimului comunist, exceptând cultele ortodox, reformat şi 
romano-catolic, majoritatea celorlalte nu aveau o recunoaştere oficială, ele 
situându-se la marginea societăţii, în zona marginalilor. Nu de puţine ori 
practicanţi acestor culte au avut contacte nedorite cu autorităţile vremii.  

După 1989 lucrurile s-au schimbat, aceste confesiuni, mai ales cele 
neoprotestante, putând ieşi la suprafaţă. Din punct de vedere confesional, 
recensământul din 1992 dovedeşte preponderenţa ortodoxiei. Există o scădere 
serioasă a cultelor reformat şi romano-catolic, faţă de 1900. Creşte însă foarte 
mult ponderea cultelor neoprotestante.  

Proliferarea cultelor neoprotestante s-a tradus şi prin construirea mai 
multor lăcaşe de cult specifice fiecărei confesiuni în parte (în prezent există 
trei lăcaşuri de cult penticostale şi unul baptist). Fenomenul este în plină 
ascensiune, fiind unul dintre cele mai vizibile sub aspect confesional. Realita-
tea este una general valabilă pentru întreaga societate românească postdecem-
bristă. 
 
 

Şcoala 
 

La începuturile lumii moderne desigur că satele nu aveau învăţători 
calificaţi. În această etapă istorică, comunităţile săteşti îşi angajau câte un 
cantor şi un dascăl, închiriind câte o casă sau cameră, uneori chiar la dascăl 
sau la alt sătean pentru şcoală, unde copiii puteau să înveţe de toamna până 
primăvara. Era perioada în care vitele stăteau la iesle şi ei puteau urma 
şcoala. În această etapă, practic urmau şcoala destul de puţini copii, eventual 
cei care doreau să devină preoţi sau cantori. La aceste şcoli se învăţa după 
cărţile bisericeşti cu litere chirilice, comunităţile din acest areal fiind 
ortodoxe.  
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Asemenea altor aşezări rurale din Transilvania, primele informaţii clare 
legate de învăţământ în satele aparţinătoare comunei Cociuba Mare apar abia 
în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi se leagă de Ratio Educationis. 
Cu toate acestea începuturile în sine ale unei şcoli trebuie legate de 
începuturile bisericii. Acolo unde exista biserică, fără îndoială că a trebuit să 
fiinţeze şi o formă, fie chiar şi începătoare, de învăţământ159.  

La puţin timp după Ratio Educationis, în jurul anului 1790, a fost 
întocmit de către Gheorghe Tokody, inspectorul domenial catolic încă din 
vremea episcopului Meletie Kovacs160, un tablou cu un număr de 74 de şcoli 
care ar urma să fie deschise în Comitatul Bihor.  

În anul 1868 se reglementează prin lege situaţia şcolilor săteşti, numite 
poporale. Acestea trec în administrarea comunelor bisericeşti. Aşadar, acestea 
devin şcoli confesionale. Desigur că acelaşi statut l-au căpătat şi şcolile 
existente în arealul comunei Pomezeu. În întreg comitatul Bihor şcolile 
confesionale ortodoxe erau repartizate celor şase inspectorate şcolare exis-
tente: Beiuş, Beliu, Oradea, Peştiş, Tinca şi Vaşcău. Şcolile din satele care 
astăzi intră în componenţa comunei Pomezeu făceau parte din protopopiatele 
Beiuş şi Tinca161.  

La începutul secolului al XX-lea, regulile jocului s-au schimbat din 
nou. Învăţământul românesc a fost puternic agresat de autorităţile austro-
ungare. Sub pretextul compatibilizării cu exigenţele epocii practic, învăţă-
mântul confesional românesc a fost în pericol de desfiinţare. Normele sta-
bilite de legile lui Appony erau foarte dure cu şcolile româneşti, şcoli susţi-
nute de comunităţile româneşti sărace. În aceste condiţii desigur că şcolile nu 
respectau întrutotul cerinţele modernizatoare. Sătenii din cele patru localităţi 
au făcut un efort serios în acest sens numai pentru ca şcoala lor confesională 
să nu fie confiscată de statul maghiar. Abia în 1922, după desăvârşirea 
statului naţional român, aceasta a devenit şcoală de stat în condiţiile în care 
statul român era cel care susţinea financiar întreaga activitate educativă.  

Începând din 1948, în baza noii legi a învăţământului, activitatea 
didactică a intrat într-o nouă epocă. Deşi vremurile nu erau tocmai propice 
unei evoluţii normale a societăţii, învăţământul din cele opt sate ale comunei 
Pomezeu s-a dezvoltat continuu. Conform datelor oficiale, la începutul anilor 
’70 copiii localnicilor învăţau în trei grădiniţe şi nouă şcoli generale.  

                                                 
159 Monografia comunei Vadu Crişului, (coord. A. Chiriac, L. Borcea), Editura Muzeului 
Ţării Crişurilor, Oradea, 2005, p. 105 
160 B. Mihoc, Istoria vieţii religioase a românilor din Comitatul Bihor (1692-1750), în 
Crisia, XXXI, 2001, p. 143 
161 N. Ţucra, Contribuţii documentare la istoricul şcolilor româneşti din sudul Bihorului 
(1870-1918), în Crisia, XIX, 1989, p. 455 
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În anul şcolar 1970-1971, au fost cuprinşi 90 de  copii în grădiniţe şi 
624 de elevi în şcolile generale. De instruirea lor se ocupau 33 de cadre 
didactice162.  

După 1989 realităţile învăţământului din comună s-au modificat din 
nou, de data aceasta în sens pozitiv. Eforturi serioase în vederea optimizării 
procesului de învăţământ s-au depus în întreaga perioadă postdecembristă, cu 
un accent deosebit în ultimii ani. Astfel, „pentru elevi şi şcolile lor, toate 
instituţiile de învăţământ, şcolare şi preşcolare, de pe cuprinsul comunei, 
care vor fi în continuare funcţionale, au fost supuse unui intensiv program de 
reabilitare. Dacă la Sitani s-a construit grădiniţă nouă, din temelie, cu toate 
dotările necesare, inclusiv apă la robinet, şi la celelalte grădiniţe renovările 
şi recondiţionările sunt evidente. „Acordăm cea mai mare atenţie şcolilor 
comunei, pentru a asigura elevilor cele mai bune condiţii, în primul rând, de 
a elimina predarea simultană. În acest scop am hotărât extinderea şcolii din 
centrul de comună cu noi săli de clasă pentru ca toţi elevii ciclului gimnazial 
să înveţe aici, în timp ce elevii claselor I-IV vor frecventa şcolile din 
Pomezeu şi Coşdeni. Dacă pentru transportul elevilor avem deja un micro-
buz, începând cu 1 septembrie îl aşteptăm şi pe al doilea. La dispoziţia 
cadrelor didactice navetiste am pus un alt microbuz, ne spune primarul”163.   

 
 
 
 

 

                                                 
162 ***, Localităţile judeţului Bihor, Oradea, 1971, p. 141 
163 Nicolae Şandru, Pomezeu – renaşterea comunei, în Crişana, 12 iulie 2007, p. 3 
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Anexe documentare 
 

I. 
 

Evidenţa morilor ţărăneşti din judeţul Bihor, pe plase, cu 
indicarea cuantumului cotelor obligatorii impuse la măcinat, 

septembrie 1947 
 

Repartizarea cotelor la morile din plasa Beiuş164 
 

Nr. 
crt 

Localitatea Proprietar Cota 
impusă pe 

decade 

Cota totală 

1 Beiuş Colonel Crainic 1.235 2.115 
2  Moara şi Uzina 7.535 67.815 
3 Belejeni Balsz Martin 215 1.935 
4  Parohia Ortodoxă 215 1.935 
5 Borz Florea Ioan 160 1.440 
6  Hera Carol 160 1.440 
7  Hera Francisc 160 1.440 
8  Hera Gligor 160 1.440 
9  Hera Ioan 160 1.440 
10  Hera Vasile 160 1.440 
11  Tirla Gheorghe 160 1.440 
12 Budureasa Goina Ioan 160 1.440 
13  Goina Teodor 160 1.440 
14  Gredea Teodor 160 1.440 
15  Manea Filimon 160 1.440 
16  Matea Vasile 160 1.440 
17  Nistor Teodor 160 1.440 
18  Nistor Vasile 160 1.440 
19  Dan Sabin 215 1.935 
20 Burda Fărcuş Lazăr 160 1.440 
21  Totz Simion 160 1.440 
22  Totz Teodor 160 1.440 
23 Căbeşti Sârbu Dumitru 160 1.440 
24  Duma Floare 160 1.440 
25  Hidiş Ioan 160 1.440 

                                                 
164 Apud Augustin Ţărău, Chiaburimea. Tipologia unei componente a bestiarului comunist, 
Editura Arca, Oradea, 2010, pp. 146-147 
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26  Lözön Ilie 160 1.440 
27  Sârbu Luca 160 1.440 
28  Sârbu Pantelimon 160 1.440 
29  Stestian Cătălina 160 1.440 
30  Toda Miron 160 1.440 
31 Cărbunari Moţiu Vasile 160 1.440 
32  Naza Vasile 160 1.440 
33 Coşdeni Tirla Teodor 160 1.440 
34  Tonca Carol 1.870 16.830 
35 Cresuia Sabău Gheorghe 160 1.440 
36  Urs Vaida Cosma 160 1.440 
37 Curăţele Ardan Petru 160 1.440 
38  Cucu Nicolae 160 1.440 
39  Sabău Dumitru 160 1.440 
40  Sala Vasile 160 1.440 
41  Citrea Gheorghe 160 1.440 
42 Dumbrăviţa Petruţ Petru 160 1.440 
43 Feneriş Morar Teodor 160 1.440 
44 Finiş Buciuman Teodor 470 4.230 
45 Ioaniş Anton Ioan 445 4.005 
46 Josani Herţa Petru 160 1.440 
47 Meziad Burcuţ Petru 160 1.440 
48  Burtic Gheorghe 160 1.440 
49  Cornea Vasile 160 1.440 
50  Triţa Gheorghe 160 1.440 
51  Boiţ Vasile 160 1.440 
52  Cornea Ioan 160 1.440 
53  Ilmaş Flore 160 1.440 
54 Nimăieşti Barz Nicolae 215 1.935 
55  Ile Armanca 215 1.935 
56  Bodenciu Mihai 215 1.935 
57  Cuc Gheorghe 215 1.935 
58  Geri Antoniu 215 1.935 
59 Pociovelişte Barb Miron 160 1.440 
60  Halbac Vasile 160 1.440 
61  Pascu Vasile 160 1.440 
62  Tomuţa Iosif 160 1.440 
63 Pocola Cozora Iuliu 535 4.815 
64 Răbăgani Savu Ioan 215 1.935 
65 Remetea Balla Mihai 215 1.935 
66  Biserica Reformată 470 4.230 
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67  Chirodea Teodor 735 6.615 
68  Luncan Gheorghe 215 1.935 
69  Nagy Francisc 215 1.935 
70 Roşia Gherlan Petru 160 1.440 
71  Boroş Desideriu 160 1.440 
72  Ciuhandru 

Gheorghe 
160 1.440 

73  Ciuhandru Teodor 160 1.440 
74  Duma Gheorghe 160 1.440 
75  Duncea Mihai 160 1.440 
76  Lapar Vasile 160 1.440 
77  Petrila Florian 160 1.440 
78 Sebiş Composesoratul 

Urbarial 
215 1.935 

79 Sohodol Cabău Mihai 160 1.440 
80  Hidiş Paşcu 160 1.440 
81  Buhascu Ilie 160 1.440 
82  Cordovan Teodor 160 1.440 
83  Moraru Vasile 160 1.440 
84 Şoimi Imbre Ioan 690 6.210 
85 Şoimuş Lupa Crăciun 160 1.440 
86  moara Băiteşti 160 1.440 
87  moara Oieşti 160 1.440 
88  moara Sădieşti 160 1.440 
89 Şuncuiuş comuna 215 1.935 
90 Tărcăiţa Ilea Petru 215 1.935 
91  Parohia Ortodoxă 215 1.935 
92  Szatmari Mihai 215 1.935 
93 Totoreni Vura Ştefan 215 1.935 
94 Ţigăneşti Composesoratul 

Urbarial 
215 1.935 

95 Uileac Medrea şi Suhai 10.115 91.035 
96  Trifa Alexandru 470 4.230 
97 Ursad Molnar Ludovic 215 1.935 
98 Urviş Chiş Elena 890 8.010 
 Total  39.480 355.320 
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II. 
 

Repartizarea cotelor pentru morile din plasa Ceica165 
 

1 Ceica Cmeci Ştefan 445 4.005 
2  Dume Ioan 225 2.025 
3  Frandoş Petru nu 

funcţionează 
 

4  Medra Iuliu 9.780 88.020 
5  Păcurar Irimie 225 2.025 
6  Ţenţ Florian 225 2.025 
7  Vlaic Alexandru 225 2.025 
8 Dobreşti Coita Dumitru 225 2.025 
9  Coita Ioan 225 2.025 
10  Dume Ioan 225 2.025 
11  Popa Dumitru 225 2.025 
12  Trip Nicolae 225 2.025 
13 Drăgeşti Duma Ioan 670 6.030 
14  Popa Nicolae 560 5.040 
15 Hidişel Dumea Eva 445 4.005 
16 Holod Carţiş Veturia 780 7.020 
17  Domeniul Român 

Unit 
4.450 40.050 

18 Lăzăreni Lazăr Iuliu 890 8.010 
19 Lupoaia Buciuman Ioan 225 2.025 
20  Dume Petru 225 2.025 
21  Roman Ioan 335 3.015 
22 Pomezeu Burda Vasile 2.000 18.000 
23  Dume Floare 2.000 18.000 
24  Leş Iuliana 2.000 18.000 
25  Rosta Ioan 2.000 18.000 
26 Sâmbăta Cohuş Ştefan 890 8.010 
27  Turcuş Pavel 890 8.010 
28 Tăşad Jude Florian 780 7.020 
29 Topa Jurcuţ Ioan 445 4.005 
30  Laza Ioan 445 4.005 
31  Papuş Florian 445 4.005 
32  Plutaş Vicenţiu 445 4.005 

                                                 
165 Apud Augustin Ţărău, Chiaburimea. Tipologia unei componente a bestiarului comunist, 
Editura Arca, Oradea, 2010, pp. 151-152 
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33  Popa Vasilie Nu are  
34  Sabău Ioan 670 6.030 
35  Torj Florian 445  
36  Zarud Dominic 445 4.005 
37 Vintere Sinai Ioan 890 8.010 
  Total 2.450 12.015 

 
 

III. 
 

Buletin informativ întocmit de Comitetul Judeţean Bihor al PMR pe 
baza datelor transmise de agenţii informatori repartizaţi în judeţ în care 

se află şi date referitoare la comuna Pomezeu 
 

Buletin informativ 
din ziua de 3 august 1949 de la ora 21 până la ora 7 din 4 august166 

 
Plasa 
Aleşd 

Comunele 
Chistag, 
Vadu 
Crişului, 
Peştere 

Conform rapoartelor sosite, în toată plasa este 
linişte şi ordine. Câteva maşini de treierat nu 
au lemnele necesare, astfel, în comunele Chis-
tag şi Cacuciu s-a luat măsura, prin Comitetul 
Provizoriu, pentru aprovizionarea maşinelor cu 
lemne. În unele comune, cum [ar fi] la Vadu 
Crişului, Peştere şi Chistag, nu sunt destui 
muncitori la batoze. Comitetul Provizoriu, cu 
ajutorul sindicatului, ia măsuri pentru înlocui-
rea muncitorilor care au părăsit batozele, cu noi 
muncitori. 

Plasa 
Beiuş 

Comunele 
Ursad, 
Uileacu de 
Beiuş 

Toate rapoartele arată că în afară de comunele 
Ursad şi Uileacu de Beiuş, în restul comunelor 
este linişte. Numai în comunele menţionate 
sunt încă agitate spiritele şi nu vor să trans-
porte grâul la arii. Azi dimineaţă, tovarăşii din 
plasă s-au deplasat din nou, ca prin munca de 
lămurire să-i convingă pe ţărani. 

Plasa  
Beliu 

Comunele 
Groşeni, 
Archiş, Sâc, 

În toată plasa este linişte şi în nouă comune s-a 
şi început dimineaţa treierişul. Numai seara, în 
comunele Groşeni şi Archiş, atmosfera era 

                                                 
166 Apud Augustin Ţărău, Rebeliunea ţărănească. Crişana 1949. O frescă a primei acţiuni 
antitotalitare de masă din lagărul comunist, Editura Arca, Oradea, 2009, pp. 276-278 
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Cărand duşmănoasă, ţăranii nu au vrut să se reîntoarcă 
în casele lor, vociferând. Totuşi, spre noapte şi 
în această comună s-au liniştit oamenii. Tele-
fonul comunelor Sâc şi Cărand nu funcţio-
nează. S-au luat măsuri de reparare. 

 Comunele 
Sâc, Cărand, 
Albiş, 
Mocirla 

Atmosfera în aceste comune este agitată de 
chiaburi, care îndeamnă să nu se predea cotele 
la colectări. Activiştii de partid, ajungând în 
comună, au luat măsuri de demascare a 
agitatorilor. Nu au fost manifestări în grupuri. 

Plasa  
Ceica 

Comuna  
Vintere 

În ziua de 3 august au fost găsite afişe care 
aveau conţinut huliganic şi cuvinte murdare la 
adresa partidului şi guvernului. Nu a fost 
descoperit autorul. Securitatea face cercetări. 

 Comuna  
Miheleu 

Populaţia se opune pentru ca să se care grâul la 
arii. Din informaţii, ei aşteaptă cum vor face 
celelalte comune din jurul lor. 

 Comunele 
Lăzăreni, 
Pomezeu 

În afară de comunele Lăzăreni şi Pomezeu, 
în toate celelalte comune e linişte. Lăzărenii 
au fost instigaţi de un necunoscut din Gepiş, 
care le-a spus lor să nu lucreze decât pentru 
plata în natură că şi în celelalte plăşi aşa se 
lucrează. Muncitorii, astfel instigaţi, deo-
camdată nu vor să înceapă munca. Autori-
tăţile îl urmăresc pe necunoscutul din Gepiş. 
Tot în seara zilei de 3, circa 30 de femei au 
manifestat în faţa Comitetului Provizoriu, 
cerând ca să poată treiera de la căruţă. 
Tovarăşii noştri de la plasă, azi dimineaţă, 
au plecat la ambele locuri pentru a-i con-
vinge pe ţăranii muncitori să reia munca. 

Plasa  
Centrală 

Comunele 
Seleuş, 
Oşorhei, 
Tărian, 
Cheriu 

Muncitorii lucrează la batoze, ţăranii transportă 
grâul la batoze normele fiind depăşite. O 
batoză, la Tărian, s-a stricat, acum se cerce-
tează dacă este la mijloc un sabotaj. Azi dimi-
neaţă s-a început în mai multe locuri treierişul. 
La Cheriu încă nu a sosit maşina. 

 Comunele 
Cheriu, 
Cihei, Seleuş, 
Oşorhei, 

De aseară, până astăzi dimineaţă, în plasă este 
linişte. În comuna Cheriu, ieri seară, o parte 
dintre ţărani nu a vrut să transporte grâul la 
arii, fiind aţâţaţi de cinci indivizi, care au şi 
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Fughiu, 
Tărian 

fost arestaţi. Asemenea şi la Cihei, ţăranii nu 
au vrut să transporte grâul la arii. Tovarăşii, 
încă astăzi, vor lucra spre a-i convinge. La 
Seleuş, norma zilnică a fost depăşită cu 20 de 
măji. Asemenea şi la Oşorhei şi Fughiu, norma 
a fost depăşită, fără a se putea încă preciza 
cantitatea. Restul comunelor nu au depăşit 
norma, din cauza timpului rău, neputând să 
lucreze. Până astăzi lucrează 56 de maşini în 
plasă, dar aceste cifre încă nu sunt complete. În 
comuna Tărian, un chiabur a refuzat să trans-
porte cerealele la batoză. S-a procedat împo-
triva lui. O batoză la Tărian s-a stricat, acum se 
cercetează dacă nu este la mijloc un sabotaj. 
Azi dimineaţă s-a început în mai multe locuri 
treierişul. La Cheriu încă nu a sosit maşina. 

Plasa 
Marghita 

Comunele 
Suplacu de 
Barcău, Balc, 
Almaşu Mic, 
Almaşu 
Mare, Albiş, 
Ghenetea, 
Ghida 

În aceste comune se treieră fără a se preda cota, 
distribuind chiaburii grâul la muncitori. Ieri 
după masă şi seara, locuitorii din comunele 
Păţal şi Păţăluş (jud. Sălaj) s-au adunat cu 
coase şi cu furci în comuna Cheţ, iar locuitorii 
din Almaşu Mic şi Mare, Balc, agitându-se şi 
manifestând împotriva Comitetului Provizoriu. 
După ce Miliţia a arestat pe instigatori, sătenii 
s-au dus acasă şi în comune este linişte. În 
unele locuri s-a distribuit deja muncitorilor de 
la batoze făina, ceea ce a avut un bun efect. 

Plasa 
Salonta 

Comuna 
Mărţihaz 

Ţăranii s-au adunat în număr de circa 400 în 
faţa Comitetului Provizoriu, strigând lozinci 
huliganice, manifestând contra colectărilor. La 
intervenţia Companiei de grăniceri au fost 
răniţi, de către huligani, un sublocotenent şi un 
soldat de grăniceri, cu furca şi coasa. La fel, 
preşedintele Comitetului Provizoriu şi secre-
tarul au fost bătuţi. Se găsesc internaţi la spital. 

 Comuna 
Berechiu 

Acum este linişte în toată plasa. Seara s-a 
zvonit, în Berechiu, că această comună va fi 
atacată de către comunele Bicaciu şi Gepiu, 
pentru că a lucrat conştiincios. Mai târziu, 
locuitorii din Berechiu s-au liniştit. Tot seara, 
în urma unui instigator străin, din comuna 
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Ciumeghiu, [ţăranii] nu au vrut să accepte 
condiţiile muncii la batoze. Mai târziu însă, şi 
aceştia s-au liniştit, iar autorităţile sunt în urma 
instigatorului. În unele comune, dimineaţa s-a 
început munca. 

Plasa 
Săcuieni 

Comuna  
Cubulcut 

Este linişte în toată plasa, numai în comuna 
Cubulcut stă o maşină de treierat. Tovarăşul 
responsabil a plecat la faţa locului pentru a-i 
convinge pe muncitori. În comuna Târguşor, 
mecanicul şi fochistul maşinei au fost arestaţi 
pentru nereguli. Cazul se cercetează, iar acum 
dimineaţă, de la GAS au fost aduşi alţii ca să 
lucreze la maşină. 

Plasa 
Sălard 

Comuna 
Spinuş 

S-au adunat în grupuri oameni înarmaţi cu 
topoare, lopeţi, furci şi s-au retras în pădure. 
Au refuzat să transporte grâul la arii, s-a 
procedat împotriva lui (normelor – n.n. 
Augustin Ţărău).  

 Comunele 
Sfârnaş, 
Ciuhoi, 
Şişterea 

În plasă este linişte, totuşi, în comuna Sfârnaş, 
locuitorii, fiind instigaţi de către G. Farkas şi 
Demian N., nu vor să facă treierişul decât 
pentru plata în natură. În comuna Ciuhoi şi 
Şişterea, sunt puţini muncitori la batoze, s-au 
luat măsuri pentru completarea locurilor. Azi 
dimineaţă, în multe comune s-a început treie-
rişul. 

Plasa 
Tileagd 

Comuna  
Telechiu 

În toată plasa este linişte şi ordine, numai în 
comuna Telechiu a fost lipsă de administrator 
la batoză, locul căruia, până azi, va fi com-
pletat cu altul. 

Plasa 
Tinca 

Comunele 
Olcea, Petid, 
Girişu Negru, 
Tăut, Batăr 

În plasă este ordine. În comuna Olcea, ieri a 
lipsit de la maşină un mecanic. Astăzi locul lui 
va fi completat. În unele comune, cum este 
Petid, Giriş, Tăut şi Batăr, nu era pusă paza.  
S-au luat măsuri pentru organizarea acesteia. 

Plasa 
Vaşcău 

 În toată plasa este linişte. 
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V. 

Cultura populară tradiţională  

din Pomezeu 
(Crăciun Parasca) 
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Ocupaţiile locuitorilor 
 

Din moşi-strămoşi, oamenii satelor înşirate de-a lungul râului Vida, 
unele cu uliţe ce urcă spre coama dealurilor, amintind de „crângurile” aşeză-
rilor de tip răsfirat (Coşdeni, Vălani şi Câmpani), şi-au asigurat cele necesare 
traiului de zi cu zi, ocupându-se în principal de cultivarea pământului şi creş-
terea animalelor. Pomicultura, mai ales, şi viticultura au completat resursele 
de hrană sau băutură de peste an. Se pot adăuga la acestea vânătoarea şi 
pescuitul, albinăritul, pădurăritul, vărăritul şi unele meşteşuguri vitale pentru 
satele tradiţionale, cu o economie închisă, pe care le considerăm însă 
secundare.  

Vechimea agriculturii în teritoriile locuite de români, în cazul nostru şi 
în Bihor, este considerabilă. Săpăturile arheologice au scos la iveală vestigii 
legate de cultivarea pământului încă din epoca neolitică (6000–2500 î.C.), 
epoca bronzului şi fierului (2500 î.C.–0): unelte agricole de piatră, os, aramă 
şi fier, chiupuri (vase mari de ceramică) utilizate pentru depozitarea cerea-
lelor, între care boabe de grâu carbonizate.  

De-a lungul timpului, locuitorii satelor comunei Pomezeu au „brăzdat 
brazdă neagră şi au revărsat (însămânţat) grâu roşu”, cum aflăm din oraţia 
colindătorilor de Crăciun, numită aici „sclujitul colacului”, dar şi orz, ovăz, 
secară sau cânepă. Porumbul, care va înlocui meiul, şi floarea-soarelui se 
introduc în cultură mai târziu, atestate fiind doar pe la începutul secolului al 
XVIII-lea, ceea ce nu înseamnă că nu s-au cultivat încă din secolul precedent. 
La începutul secolului al XIX-lea, consemnăm culturi de cartofi, trifoi şi 
lucernă. Pentru hrana oamenilor şi animalelor se mai cultivau, sigur nu în 
aceeaşi măsură ca astăzi, nu puţine alte plante şi legume.  

Între agricultura tradiţională practicată în arealul comunei şi creşterea 
animalelor a existat o dependenţă reciprocă, având în vedere fertilitatea scă-
zută a pământului. Se creşteau boi, vaci, cai, porci, oi, capre şi păsări. Anima-
lele mari, pe lângă folosirea lor la diverse munci agricole, produceau gunoiul 
necesar fertilizării, fără de care gospodarul risca să-şi diminueze drastic 
recolta. Chiar dacă sistemul bienal de exploatare a pământului „în două 
câmpuri”, adică „hatul” care se cultiva într-un an era lăsat să se odihnească în 
anul următor, şi mai târziu sistemul trienal, cu repetarea aceleiaşi culturi la 
trei ani, au dat unele rezultate, tot gunoiul de grajd rămânea soluţia pentru 
creşterea productivităţii.  

Până la apariţia tehnicilor moderne, semănatul păioaselor şi al plantelor 
furajere se făcea cu mâna, prin azvârlirea seminţelor dintr-un sac legat după 
gât cu sfoară. Porumbul furajer se semăna tot cu mâna, cel care era destinat 
producţiei de boabe se punea în cuiburi făcute cu sapa, iar pe suprafeţe mai 
mari în răzoare făcute cu plugul, aşa cum se seamănă în zilele noastre 
cartofii. Alături de boabele de porumb se puneau şi seminţe de fasole, iar din 
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loc în loc seminţe de „cucurbătă” (dovleac). Cel mai adesea, semănăturile de 
primăvară se făceau în pământul arat (în ogor) toamna târziu, după ce, în 
prealabil, pe acesta se împrăştia gunoiul de grajd. Bătrânii satului îşi mai 
amintesc că semănatul grâului era o treabă bărbătească, acesta trebuind să 
îndeplinească anumite condiţii rituale, adică să aibă trupul şi sufletul curat 
(inf. Ardelean Miron, 83 de ani, Câmpani, 2010). În sămânţă se puneau şi 
boabe de grâu din cununa împletită la seceriş (mana sau rodul grâului) care se 
păstra la grinda casei (inf. Şora Maria, 72 de ani, Spinuş, 2010).  

La arat s-a folosit plugul cu tracţiune animală, la început de lemn, având 
doar cuţitul şi brăzdarul din fier, iar între cele două războaie, până în zilele 
noastre, plugul de fier cu corman schimbător. De altfel, şi carul a evoluat de 
la cel cu osii de lemn la cel cu osii de fier.  

Lucrare la fel de importantă, grăpatul era executat iniţial cu grapa din 
împletituri de târşi, iar mai târziu cu grapa de lemn şi cu colţi din fier, 
tractate, fireşte, de animale.  

Alte unelte agricole, unele folosite şi în grădină sau în vie, erau: secera, 
coasa, sapa, amintită mai sus, săpăliga, hârleţul şi grebla. Grebla mare se 
folosea pentru strânsul fânului şi al păioaselor, alături de furcoiul de lemn, 
furca de lemn sau furca cu colţi de fier, aceasta din urmă rezistentă la ridi-
carea unor greutăţi mai mari: gunoiul de grajd, snopii de grâu etc. Fireşte, nu 
uităm toporul de tăiat lemne, nelipsit din fiecare gospodărie şi altele. Uneltele 
cu tăiş din fier se cumpărau din târgurile de la Ceica sau Beiuş, ştiut fiind că 
în secolul al XVIII-lea în sudul judeţului Bihor, la Vărzarii de Jos, întreg 
satul se ocupa cu prelucrarea fierului.  

Şi tehnicile de recoltare şi prelucrare a produselor agricole au evoluat în 
timp. Dacă ne referim doar la păioase, remarcăm salturi spectaculoase: de la 
seceratul manual cu secera, apoi cu coasa cu arcuş, pentru a culca la pământ 
tulpinile grâului, până la combina de astăzi; de la treieratul cu „două lemne-
hodolemne” (îmblăciul – n.n.) amintit în textul „sclujitului colacului” de la 
Coşdeni, la „călcarea” snopilor de grâu de animale (cai sau boi) până la 
generalizarea treieratului cu batoza în prima jumătate a secolului al XX-lea; 
de la râşniţa de piatră pentru făină la morile de apă care funcţionau la Sitani, 
Pomezeu şi Coşdeni, până la morile acţionate cu energie electrică.  

Pentru generaţiile viitoare merită să trecem în revistă câteva secvenţe 
din „drumul pâinii”, din momentul în care gospodarul constata că „grâu-i 
copt, răscopt”: în dimineaţa zilei hotărâte pentru seceriş, până la răsăritul 
soarelui, pe rouă, se făceau „legătorile” din tulpinile de grâu smulse din 
rădăcină. În jurul orei 10, când spicele erau suficient de uscate de soarele din 
luna lui „cuptor”, începea seceratul într-o formaţie de trei-patru persoane. 
Formaţia cea mai eficientă era compusă din: cosaş, femeia care „polănea” 
grâul în „mănunchi, din mănunchi snopi”, o persoană care întindea legătorile 
(aceasta putea fi un copil) şi cel care lega snopii. Seara se adunau snopii şi se 
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aşezau „în cruci” (în satele din comună, în „crucea de grâu” se clădeau 18 
snopi cu spicele în interior, cap la cap). Secerătorilor li se aducea mâncare de 
prânz în câmp şi trebuia să fie consistentă.  

Treieratul cu batoza necesita o mobilizare aparte. După ce grâul se 
transporta cu carul în „aria satului”, unde se clădea „în stog”, de regulă 
rotund, cu spicele în interior, se aştepta momentul în care proprietarul era 
anunţat că batoza, acţionată de locomotiva cu abur, se apropia de stogul său. 
Încă sunt în viaţă mulţi locuitori ai satelor comunei care-şi amintesc de 
organizarea desăvârşită a treieratului: pe stog un bărbat care arunca snopii 
deasupra batozei; femeia care-i ridica pe verticală şi le tăia cu un cuţit special, 
asemănător cosorului dacic, legătorile; bărbatul care îi lua în mâini şi cu o 
legănare a braţelor îi slobozea în coşul batozei; perechile care transportau 
pleava şi paiele la locul în care alţi doi săteni clădeau „jirezile” cu resturile 
respective. Şi am putea continua …  

 
Pomicultura 

 
În legătură cu această îndeletnicire dorim să aducem câteva precizări. 

Spuneam că fructele completau sursele alimentare ale locuitorilor comunei, 
terenul fiind prielnic cultivării pomilor: pruni, meri, peri, cireşi, vişini, gutui 
şi, prin vii, piersici. Din soiurile de pruni se culegeau prune „roşii”, folosite în 
special pentru pălincă, „negruţe” şi „albuţe”, şi ele bune pentru pălincă. De 
altfel, separate sau amestecate, toate fructele erau bune pentru obţinerea 
băuturilor spirtoase. Prunele „bistriţe”, cărnoase, se conservau pentru iarnă: în 
compot sau uscate, prin afumare pe „şuşnic” (plasă de nuiele) sau în cuptor. 
Din prune „bronţoşe” şi „bistriţe” se prepara, prin fierbere, fără zahăr, 
magiunul („mierea de prune”).  
 

Prelucrarea cânepii 
 

Cânepa este planta care însumează cele mai multe secvenţe în drumul ei 
până la produsul finit, pânza: aratul; semănatul cu mâna; culesul în două 
etape (cânepa de vară pentru fibre şi cânepa de toamnă pentru sămânţă, 
exceptată de la alte „patimi”); transportul la „topilă”; scoaterea din „topilă” la 
circa două săptămâni şi întinderea mănunchiurilor la uscat, pe malul apei, sau 
acasă, în ocol sau pe garduri; meliţatul cu unealta omonimă meliţa prin care 
se eliberau fibrele din tulpinile cânepii; grebănatul cu piepteni având dinţi de 
fier, proces din care rezultau fuioare sau câlţi; torsul fuioarelor şi „îndrugatul” 
câlţilor; adunarea firului de pe fus în gheme şi din gheme în „jirebie”, 
obţinută cu „răşchitorul”; fierberea tortului („jirebiilor”) cu leşie rezultată din 
cenuşă; uscarea tortului; depănarea jirebiilor de pe „depenele” sau „depă-
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nătoare” (vârtelniţă) în gheme; urzitul; învelitul şi năvăditul; ţesutul; albirea 
pânzei.  

Toate aceste operaţii necesitau un instrumentar adecvat, parte din el 
deja enumerat: furca simplă şi fusul, mai apoi şi furca cu roată, meliţa, 
pieptenii de scărmănat fuioare şi câlţi, răşchitorul, vârtelniţa, urzoile, războiul 
de ţesut şi sucala pentru ţevile pe care se înfăşura băteala. De regulă, ţesutul 
pânzei avea loc în Postul Mare al Paştelui. Din firele de calitate ale fuioarelor 
se ţesea pânză pentru îmbrăcăminte, ştergare, feţe de masă şi de perne etc. 
Din tortul de câlţi se ţesea pânză pentru saci şi unele piese pentru paturile de 
dormit.  

 
Gospodăria şi casa 

 
În satele comunei Pomezeu încă mai putem vedea case şi anexe 

gospodăreşti dintre cele două războaie mondiale. Ele ne oferă imaginea ocu-
paţiilor de bază ale sătenilor: agricultura şi creşterea animalelor. Acestea se 
încadrează în tipul gospodăriilor cu curţi închise în care se includ: uşa şi 
poarta de intrare în ocol (un ansamblu artistic de reţinut, de la porţile vechi de 
lemn, având stâlpii incizaţi cu rozete solare, până la porţile de azi, îmbrăcate 
în tablă, dar perpetuând prin ornamente, simboluri ale comuniunii românilor 
cu natura); casa de locuit; poiata (iştalăul, grajdul pentru animalele mari); 
„colniţa” în care se proteja carul şi alte unelte agricole; coteţe pentru animale 
şi păsări; în spatele grajdului se depozita temporar gunoiul, paiele de aşternut 
şi furajele necesare iernatului animalelor.  

 
 

Poartă tradiţională, Spinuş 
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Casa de locuit, până la mijlocul secolului al XX-lea, în care includem şi 
locuinţa lui Morgovan Floare din Pomezeu înscrisă pe Lista Monumentelor 
Istorice din România, avea următoarele componente: târnaţ cu stâlpi de lemn, 
adesea incrustaţi cu rozete solare, un spaţiu numit „tindă” din care se intra în 
„soba” dinspre uliţă, numită şi camera pentru „ospătoi” şi în camera dinspre 
grădină, camera de „şedere”. În partea dreaptă a târnaţului era cămara de 
alimente. În tindă, era cuptorul de copt pâinea şi vatra de foc pentru gătit alte 
preparate, dar şi loc pentru depozitarea butoiului cu varză şi alte produse 
agroalimentare, dacă în gospodărie nu era amenajată o pivniţă.  

 

 
 

Casa Morgovan Floare, Pomezeu 

 
Acest tip de casă, care avea pereţii din bârne orizontale încheiate în 

cheotori, drepte sau în coadă de rândunică, tencuiţi cu lut amestecat cu 
pleavă, cu vatra de pământ şi acoperişul în două ape, cu învelitoare de ţiglă, a 
fost precedat de locuinţe mai modeste, monocelulare, dar cu tindă şi târnaţ, cu 
acoperişul în patru ape şi cu învelitori din paie de grâu sau secară. În tindă, 
deasupra vetrei de foc (cuptorul), era agăţată din pod „babura”, un coş 
împletit din nuiele care aspira scânteile, evitând aprinderea acoperişului din 
paie. Tavanul şi unora şi altora era din scânduri de brad fixate pe bârne de 
stejar. La zidirea pereţilor s-a mai folosit chirpiciul (văioaga) şi treptat 
cărămida.  

Gospodăriile din zilele noastre au curţile închise, având două camere la 
stradă, rareori folosite, cu poarta şi uşa de intrare la mijlocul acestora. În 
prelungirea lor sunt cel puţin bucătăria şi anexele ce închid curtea.  
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Portul tradiţional 
 

Majoritatea pieselor de îmbrăcăminte erau confecţionate în casele 
oamenilor din fibrele textile, lâna şi pieile de animale rezultate din agricultură 
şi creşterea animalelor. Abia de la mijlocul secolului al XIX-lea satele îşi 
deschid ferestrele spre lumea târgurilor de ţară, spre materiale comercializate 
aici, lăsând unele amprente asupra portului.  

Anumite piese precum sumanele, cojoacele, baticurile şi cizmele s-au 
cumpărat din târgurile din zonă.  

Portul femeiesc avea următoarele componente: spăcel, poale, zadie, 
labreu (vara), cojoc sau suman în anotimpul rece; batic sau cârpă, achizi-
ţionate din comerţ, diferenţiate în funcţie de vârstă: fetele nemăritate purtau 
baticuri de culoare roşie sau bordo cu motive florale; nevestele mai tinere 
aveau cârpe în culori mai închise tot cu motive florale; femeile mai în vârstă 
purtau cârpe negre fără flori.  

 

 
 

Port tradiţional femeiesc 

 
În picioare se purtau opinci cu „obiele” din pânză sau ciorapi de lână în 

jurul cărora se înfăşurau sfoară sau curele din piele.  
Spăcelul cu guler mic, uneori cu „clenţi” de jur-împrejur, avea pe piept, 

mâneci şi la pumnari diverse motive ornamentale (sămânţa, patru sămânţe, 
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potcoava, prescura, crucea, cârligul etc.). Tot în scop decorativ pe piept erau 
cusuţi „bumbi” (nasturi) coloraţi. Ornamentele necesitau nu numai pricepere, 
ci şi multă răbdare şi se obţineau prin „tăieturi”. Se tăiau în pânză cu briciul 
liniile unui motiv sau altul, apoi se umplea tăietura prin tivire cu aţă albă, 
rezultând aşa-numitele „pene bătucite” de o rară frumuseţe.  

Poalele „împăturite” (încreţite din talie) aveau în partea inferioară 
aceleaşi „pene bătucite”, fodră din „jolj” şi cipcă făcută în casă. Se poate 
remarca faptul că, în satele comunei, spăcelul, poalele, cămaşa şi gacile 
bărbăteşti au ornamentele în culoarea pânzei.  

Zadia: în urmă cu un secol, zadia se făcea tot din pânză încreţită în talie 
ca şi poalele, iar în partea de jos motive decorative ţesute în război, numite 
„alesături” cu „fitău” şi, de asemenea, fodră. După 1900, când au apărut în 
comerţ tot felul de pânzeturi, au început să se poarte zadii de păr şi apoi de 
mătase, culorile variind în funcţie de vârstă.  

Portul bărbătesc avea ca piese de bază: gacile largi, fără sau cu zadie, cu 
„pene bătucite” în partea inferioară; cămaşa, având pe piept şi pumnari 
ornamentele obţinute „prin tăietură”, era decorată pe piept cu nasturi; labreul; 
cojocul sau sumanul. Deţinem informaţia că unele femei ţeseau în casă 
„pănura” de suman, ceea ce ne duce cu gândul că această piesă se confecţiona 
şi aici, fără să aibă însă faima sumănarilor recunoscuţi în câteva centre din 
Bihor.  

 



 153

  

Port tradiţional bărbătesc 

 
În picioare se purtau opinci cu „obiele” ca şi femeile, mai târziu cizme 

„cu tureac”, iar în cap „cuşmă” (căciulă) din blană albă sau neagră, iar vara 
clop de paie, confecţionat în gospodăriile locale (inf. Maria Sidea, 56 de ani, 
Sitani; Şora Maria, 72 de ani; Buda Catiţa, 63 de ani; Blaga Varvara, 60 de 
ani şi Vinter Firoanda, 58 de ani, din Spinuş).  
 
 

Meşteri şi meşteşuguri tradiţionale 
 

Din mărturiile sătenilor, dar şi din surse documentare scrise, putem 
spune că în comuna Pomezeu au fost dintotdeauna meşteri iscusiţi în varii 
domenii de activitate, acoperind în mare parte cerinţele social-economice ale 
locuitorilor: morari, fierari, dulgheri sau constructori de case, porţi şi anexe 
gospodăreşti.  

Cu excepţia lăzilor de zestre, mobilierul de interior al caselor (scaune, 
mese, paturi, podişoare, laviţe etc.), lădoaie sau hambare pentru depozitarea 
făinii sau cerealelor, ca să amintim doar câteva, s-au produs aici: „La 
Sitani,Vălani şi Câmpani au existat meşteri lemnari foarte pricepuţi între care 
Condre Ioan, Varga Arsenie şi Condre Florian, unii având o deosebită 
preferinţă pentru execuţia şi ornamentarea unor piese de mobilier. La Muzeul 
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Ţării Crişurilor din Oradea şi la Muzeul municipal Beiuş se pot vedea câteva 
exemplare datând de la sfârşitul secolului al XIX-lea” (Ioan Godea, Carac-
teristici ale culturii populare din Bihor, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 
1973, p. 77).  
 

 
 

Laviţă cu spătar din Vălani 
 

Un număr de patru laviţe şi un scaun cu spătar, achiziţionate din Sitani 
de către Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea sunt descrise de Barbu Ştefă-
nescu în catalogul Mobilier ţărănesc din Crişana, Oradea, 1977, pp. 54-57. 
Prima din fotografiile de mai jos a fost achiziţionată chiar de la Varga 
Arsenie, iar celelalte trei, de la diverse persoane, probabil tot opera acestuia.  
 

 
Laviţă 

 
– Arsenie Varga, Sitani (jud. Bihor) 
– s. 20, 1/4 
– atelier sătesc 
– fag, brad 
– tăiere cu ferăstrăul, cioplire cu securea, fasonare cu mezdreaua şi rindeaua, 
scobire cu dalta, găurire cu sfredelul, îmbinare în icuri şi cuie de lemn, 
traforare, crestare 
– din cele patru picioare masive, cioplite în patru feţe, două lipsesc; tăblia 
dreptunghiulară masivă are adăugată dedesubt, pe linia găurilor pentru 
picioarele existente, o scândură groasă, transversală, iar pe muchia din faţă 
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are adăugată o scândură decorată cu volume semicirculare traforate; spătarul 
se compune dintr-o scândură orizontală pe muchie ce se sprijină pe două 
scânduri scurte, verticale, simetrice, care-l fixează în tăblie; spătarul este 
decorat prin traforare şi crestare cu benzi de linii paralele şi volume traforate, 
care formează compoziţii simetrice; colţurile anterioare ale tăbliei sunt unite 
cu capetele spătarului prin două stinghii de forma literei S 
– culoarea naturală a lemnului 
– înaltă 
– lungime/lăţime/înălţime: 200/30/85 cm 
– inv. 8.262  
 

 
Laviţă 

 
– Floare Galea, Sitani 
– s. 20, 2/4 
– atelier sătesc 
– fag, alun 
– tăiere cu ferăstrăul, cioplire cu securea, fasonare cu mezdreaua şi rindeaua, 
scobire cu dalta, găurire cu sfredelul, îmbinare în icuri şi cuie de lemn, 
traforare, crestare cu cuţitul, sculptare cu dalta 
– patru picioare scurte în profil elipsoidal; tăblia dreptunghiulară are aplicată 
pe muchia din faţă o scândură cu latura interioară traforată sub forma unor 
semicercuri; spătar format dintr-o scândură dreptunghiulară, orizontală pe 
muchie, decorată prin crestare cu şanţuri şi benzi paralele pe baza motivului 
„unghiei”; se sprijină pe două scânduri verticale, fixate în tăblie, simetrice, 
decorate în regiunea mediană cu linii zimţate paralele 
– piesa a fost vopsită galben, acum vopseaua se mai păstrează numai pe 
spătar 
– scundă 
– lungime/lăţime/înălţime: 104/39/62 cm 
– inv. 8.269 
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Laviţă 
 
– Maria Popa, Sitani 
– s. 20, 1/4 
– atelier sătesc 
– fag, nuc, brad 
– tăiere cu ferăstrăul, cioplire cu securea, fasonare cu mezdreaua şi rindeaua, 
scobire cu dalta, găurire cu sfredelul, îmbinare în icuri şi cuie de lemn, 
crestare, traforare 
– patru picioare scurte, cioplite în patru feţe, tăblia dreptunghiulară are adău-
gată pe muchia din faţă o scândură îngustă decorată cu traforuri semicirculare 
şi găuri circulare; spătarul se compune dintr-o scândură orizontală pe muchie, 
ce se sprijină pe alte trei scânduri, scurte, verticale, simetrice, aflate la dis-
tanţă egală între ele, prin care se fixează în tăblie; colţurile anterioare ale 
tăbliei sunt unite cu capetele spătarului prin două suporturi pentru braţe de 
forma literei S; spătarul este decorat prin cioplire, găurire, crestare, traforare 
şi incizare cu compoziţii geometrice formate din rozete, cercuri, semicercuri, 
triunghiuri, motivul „unghiei” 
– culoarea naturală a lemnului 
– scundă 
– lungime/lăţime/înălţime: 180/30/75 cm 
– inv. 8.272  
 

 
Laviţă 
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– Pamfileu Blaj, Sitani 
– s. 19, 4/4 
– atelier sătesc 
– nuc 
– tăiere cu ferăstrăul, cioplire cu securea şi cuţitul, fasonare cu mezdreaua şi 
rindeaua, scobire cu dalta, găurire cu sfredelul, îmbinare în icuri şi cuie de 
lemn, traforare, crestare cu cuţitul, sculptare 
– patru picioare scurte, arcuite, terminate prin porţiuni mai late; tăblie drept-
unghiulară având aplicată pe muchia din faţă o scândură îngustă cu muchia 
inferioară cioplită sub forma unor semicercuri ce încadrează motive circulare; 
spătarul se compune dintr-o scândură orizontală pe muchie ce se sprijină pe 
trei scânduri scurte, verticale, dispuse la distanţe egale între ele, prin care se 
fixează în tăblie; scândura orizontală a spătarului este unită cu capetele tăbliei 
prin două scânduri scurte de forma literei S; scândura orizontală a spătarului 
are muchia inferioară traforată sub forma unor volume aproximativ semicir-
culare ce încadrează găuri circulare, iar muchia superioară este urmărită de 
două linii crestate paralele şi două benzi realizate prin repetarea motivului 
„unghiei”; scândurile verticale ale spătarului au conturul traforat cu volume 
simetrice, iar central au, fiecare, câte două găuri 
– culoarea naturală a lemnului 
– scundă 
– lungime/lăţime/înălţime: 178/27/73 cm 
– inv. 8.273 
 

Constructorii de case au folosit materia primă existentă în zonă: lemnul 
în primul rând, piatra şi lutul. Dacă unele case vechi mai sunt pe verticală şi 
azi, se datorează ingeniozităţii şi experienţei lor.  

De la casele cu structură de lemn, chiar dacă părea a fi o misiune mai 
îndrăzneaţă, s-a putut ajunge şi la construirea bisericilor de lemn. Nu exclu-
dem posibilitatea ca bisericile vechi din Câmpani şi Vălani, ambele aflate pe 
Lista Monumentelor Istorice, să fi fost construite de meşteri locali. Sau poate 
chiar morile de apă de la Pomezeu, Coşdeni şi Sitani, unde erau două mori, 
din care una, singura de altfel din comună, funcţionează şi azi.  

Ipoteza noastră poate fi verosimilă, câtă vreme nu sunt amintiţi nicăieri 
meşterii care le-au construit. Ştim că cele două biserici s-au construit în prima 
jumătate a secolului al XVIII-lea. Şi la Sitani a fost o biserică de lemn, 
strămutată la Brăteşti, comuna Răbăgani, aflată şi ea pe Lista Monumentelor 
Istorice.  

În volumul Biserici de lemn din România (nord-vestul României), Ed. 
Meridiane, [Buc.] 1996, pp. 70 şi 72, se evidenţiază la modul superlativ por-
talul şi uşa de la Biserica de lemn din Câmpani.  
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Aurel Chiriac, în cartea Pictura bisericilor de lemn româneşti din Bihor 
în secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea, Editura Muzeului Ţării Crişurilor, 
Oradea, 1999, pp. 38-39, acordă o atenţie specială picturii din biserica de 
lemn din Vălani: „Pictura de la Vălani de Pomezeu, datată 1867, se păstrează 
relativ bine… Programul iconografic, în desfăşurarea lui, denotă voinţa 
zugravului de a fi cât mai explicit în abordarea subiectelor, dar în cadrele 
permise de erminie. S-a născut astfel un ansamblu pictural interesant din 
perspectivă tematică, unic în felul în care a rezolvat ordinea de prezentare”. 
Autorul reproduce în volum patru detalii picturale: „Iisus pe cruce”, „Sf. 
Apostoli” de pe iconostas; „Bolta” din naos şi „Cina cea de Taină” de pe 
peretele de vest.  

Încheiem acest capitol cu reflecţiile regretatului folclorist Dumitru Pop, 
din una dintre cărţile sale de referinţă pentru cultura populară românească, 
Obiceiuri agrare în tradiţia populară românească, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 
1989, pp. 7-8: „Aşa cum s-a demonstrat mai demult, înşişi termenii care 
denumesc aşezările de bază ale poporului român de-a lungul istoriei sale – 
satul şi cătunul – primul de origine latină, celălalt, autohtonă – dovedesc că 
acestea s-au păstrat neîntrerupt pe pământul nostru din epoca daco-romană, 
ca şi celelalte realităţi care sunt denumite cu termeni având aceleaşi origini. 
Aceasta înseamnă că, încă din epoca de formare a noastră ca neam, am locuit 
în sate şi în cătune, aşadar în aşezări stabile, alcătuite din case sau bordeie 
(nu din colibe, termenul acesta, de origine slavă, intrând mult mai târziu în 
limba română). Casa era situată într-o curte împrejmuită cu gard şi în care se 
intra prin poartă. Pe lângă casă sau bordei, în curte se mai aflau fântâna şi 
cuptorul sau ţestul. Casa avea patru pereţi şi acoperiş, ridicat pe căpriori şi 
brâie, încheiate în cheotori. În casă, care adesea avea şi tindă, se intra prin 
uşă, care se încuia cu cheia. Casa mai avea cel puţin o fereastră. Înăuntru 
exista o vatră, o masă, un scaun sau mai multe, o mătură, un vas cu apă, o 
oală, cel puţin o lingură şi un cuţit, care se ascuţea cu o cute, precum şi o 
bute cu cep pentru varză. Inventarul unei gospodării din acele vremuri nu era 
tocmai sărac. Pe lângă casă, oamenii acestor locuri aveau secure şi sapă, iar 
femeile aveau furcă, pe care puneau, rând pe rând, câte un caier de in sau de 
lână, din care torceau fir, pe care apoi îl depănau, îl urzeau şi îl ţeseau pânză 
sau pănură şi din care făceau după aceea cămăşi, iţari ş.a. La rândul lor, 
bărbaţii înjugau boii la carul cu patru roţi, în care puneau aratrul (plugul – 
n.n.) şi grapa şi mergeau pe cale până în câmp, unde arau, grăpau şi 
semănau grâu, secară sau orz. Vara, femeile secerau cu secera iugherele 
cultivate, alegeau seminţele cu ciurul după ce le vânturau; bărbaţii le duceau 
la moară, unde le măcinau; din fărină femeile făceau pâine, pe care o coceau 
în cuptor sau în ţest. Dimineaţa oamenii mâncau pâine cu lapte sau cu caş şi 
unt, ori cu ou de găină. La amiază mâncau carne de porc, de vacă sau viţel cu 
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linte sau cu varză. Seara mâncau pâine cu cârnaţ sau pâine cu ceapă sau cu 
ai. După-masă oamenii mâncau fructe (mere, pere, prune) şi beau vin.  

La sărbători mai ales, oamenii din sate şi din cătune cântau cântece şi 
viersuri şi jucau felurite jocuri cu strigături. Seara spuneau poveşti cu zâne 
sau cu strigoi. Dacă cineva se îmbolnăvea, se credea că e fermecat şi era 
descântat. Dacă murea, era privegheat şi astrucat cu bocete, iar apoi i se 
făcea comândare etc.”    

Şi-am mai adăuga noi, se rugau în biserică sau în afara ei lui  
Dumnezeu … 
 
 

Lirica populară 
 

Horile şi strigăturile 
 

Cântecul a însoţit viaţa terestră a omului, de la naştere până la moarte. 
Din vremuri străvechi, oamenii satelor bihorene au creat deopotrivă melodii 
şi versuri pentru a-şi exprima sentimentele în relaţie cu semenii, cu lumea 
înconjurătoare şi cu divinitatea. Ocazionale sau neocazionale, lirice, epice, de 
joc, rituale sau ceremoniale, cântecele, alături de alte creaţii folclorice, rămân 
mărturii ale unei vieţi spirituale intense, profunde şi autentice.  

În satele comunei Pomezeu sunt câţiva termeni care ne trimit la 
melodiile cu text precum cântec şi descântec (strigătură, chiuitură), horă, 
trăgănată, aleruit, colindă şi vaiet.  

Cea mai frecventă este „hora”, cântecul liric asemănător doinei, prin 
care omul îşi exprima direct diversele trăiri sufleteşti: necazurile şi bucuriile, 
dragostea şi dorul, înstrăinarea de sat, familie sau neam, adesea şi 
sentimentele de revoltă faţă de nedreptăţile sociale etc.  

Am avut privilegiul să descopăr în volumul Folclor literar din Bihor 
editat la Oradea în anul 1974, pp. 136-154, un număr apreciabil de texte lirice 
din satul Spinuş de Pomezeu. Textele au fost culese în anul 1941 şi credem că 
e cea mai veche culegere de pe raza comunei care a văzut lumina tiparului.  

Ea aparţine fostului învăţător Aurel Cleja, căruia, în numele locuitorilor 
din Spinuş, îi aducem un călduros omagiu.  

Născut la 9 ianuarie 1917 în comuna Rodna Veche, judeţul Bistriţa-
Năsăud, Aurel Cleja a absolvit Şcoala Normală din Năsăud în anul 1936, iar 
în anul 1964 Facultatea de Filozofie a Universităţii din Bucureşti. Şi-a luat 
doctoratul în filozofie, funcţionând ca profesor la Institutul Politehnic din 
capitală.  

Cu folclorul bihorean face cunoştinţă în anii 1941-1942 în satul Spinuş, 
unde ajunsese învăţător. Aici «l-a impresionat în mod deosebit frumuseţea 
folclorului bihorean, în special cântecele de înstrăinare care conţineau 



 160

puternice accente de revoltă socială, folclorul împotriva războiului nedrept de 
cotropire». O bună parte din cântecele culese de el a fost publicată în ziarul 
Poporul Român din Timişoara (nr. 5 din 1 februarie şi nr. 11, 1942). Rându-
rile de mai sus le-am reprodus din lucrarea citată, p. 136, aşa cum sunt şi 
textele culese de distinsul profesor, precedate de fotografia sa:  
 

 
 

Aurel Cleja 

 
Spusu-mi-o maica plângând,  
C-oi muri pă drum mărgând 
Şi mândruţăle iubind,  
Hore din sat culegând! 

... 
Mândră, dă dor dă la tine 
M-oi duce într-o grădină 
Sub o tufă dă ciorchină 
Şi-oi tăt plânge-o săptămână, 
Până s-o face fântână; 
Şi-oi striga sara pă lună, 
„Hai, mândră, bea apă bună”! 
Şi tu, mândră, îi vini 
Şi-amândoi iar ne-om iubi! 

... 
Hoi bădiţă, badea meu, 
Doru tău-i neumblat, 
Nu doarme nelegănat, 
D-amui vremea lucrului, 
Şi nu-i vremea dorului 
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Da dă nu l-oi îngriji, 
S-a duce, m-a părăsi.    

... 
Lasă lucru, lasă treacă, 
Şi-ngrijim dă dor oleacă, 
Lasă boii în trifoi, 
Să-l băgăm colea-ntre noi. 

... 
Doru tău e ne-nvăţat, 
Nu doarme nelegănat, 
Ca şi frunza fagului, 
În bătaia vântului; 
Şi în sân dacă-i băgat, 
Doarme ca şi-un prunc scăldat. 

... 
Cându-i eram badii dragă, 
Venea chiar şi fără treabă, 
Da de când noi ne-am sfădit, 
Nici cu treabă n-o venit. 

(Inf. Ghenţ Florica) 
 

Vină, bade-ncet, încet, 
Că dăsară te aştept, 
Cu cină şi cu lumină, 
Şi cu dor dă la inimă. 

... 
Zâs-o badea dumnealui, 
Dă şi fiu a dracului, 
Dă-i mai trăbuiesc io lui. 
Nici lui nu i-i dă mine, 
Ca uliului dă găine; 
Nici mii nu mi-i dă el, 
Ca şi lupului dă miel. 

(Inf. Ghenţ Gheorghe) 
 
Câte cară cu povară, 
Toate suie şi coboară, 
Numa caru bădiţii 
Stă în dealu Bistriţii. 
Boii zac de armurare, 
Bădiţa dă supărare, 
Stă în deal ca şi o cruce, 
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Nu şti încotro s-a duce. 
Boii trag poverile, 
Badea supărările. 
Supărarea l-o necat, 
Că n-am stat la sărutat. 
Astăzi, Doamne, ce-aş mai sta, 
Că nu-i acasă maica. 

... 
Aşa zâce şi doru, 
Că dă el moare omu. 
Nici doru nu şti bine, 
Că dă el nu moare nime. 

(Inf. Bar Cătălina) 
 
Doamne, decât tăt aşa, 
Mai bine-aş pieri noaptea, 
Să nu afle nimenea 
Dân ce mi-o stat perirea; 
Şi să fiu noaptea-ngropat 
Lângă gura mândrii-n sat, 
Sub fereastră sub un dud, 
Tă mereu şi o aud, 
Când şi-a cânta horile, 
Plivind în strat florile; 
Când şi-a mustra inima, 
Că n-o vrut şi fie-a mea. 

... 
Iubeşte, mândră, iubeşte, 
Cu cini ţi să loveşte 
Că şi io tot oi iubi 
Cu cini mi s-a lovi. 
Oare nu ne-om bănui? 

... 
Satu meu cel cu mândra 
Orice fac nu-l pociu uita, 
Dă s-a lăsa ea dă mine, 
M-oi duce horind din tine. 

... 
Busuioc cu trii cranguri, 
Am trii mândre-n trii laturi: 
Una-n deal şi una-n vale, 
Una-n uliţa cea mare. 
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Cea dân vale m-o lăsat, 
Cea dân deal s-o măritat; 
Cea dân uliţa cea mare 
Şti-o dracu ce bai are 
Că fuge şi nu mă vadă, 
Când mă duc la ea-n ogradă. 

... 
Turmele cu lână moale, 
Primuri la mândra la poale, 
Boii-n coarne cu cănaci 
La mândra-n cuptor colaci; 
Vacile mele cu lapte 
Cojoace la mândra-n spate; 
Unde-s stăvuţele mele, 
La mândra pă rumenele! 

(Inf. Rada Ioan) 
 
Badea care mi-i drag mie 
Nu sapă cu sapa-n vie, 
Ci scrie-n cănţălarie, 
Când scrie el mă mângâie. 

... 
Curge apa printre munţi, 
Bădiţă, să nu mă uiţi 
Că nici io nu te-oi uita, 
Tumna d-a săca apa. 

(Inf. Morar Gavril) 
 
– De te cheamă trandafir, 
Lasă-mă şi-mi rup un fir! 
– Rupe-ţi, mândră, câtu-i vrea 
Trandafir dân pana mea! 

... 
Pă drumu care mărg eu, 
Nu-i fântână nici pârău, 
Şi-mi astâmpăr doru meu; 
Doru meu arde cu pară, 
Nu mi-l potoleşte-o ţară, 
Numa mândruţa-ntr-o sară. 

... 
– Măi bădiţă, ce-i cu tine, 
Dă nu vii sara la mine, 
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Ori uliţa îi glodoasă, 
Ori ai alta mai frumoasă? 
– Nici-i uliţa glodoasă, 
Nici am alta mai frumoasă: 
Uliţa-i cu pietricele, 
Nu pociu mere dă guri rele; 
Uliţa-i cu bolovani, 
Nu pot mere dă duşmani. 

... 
Trecut-o doru valea, 
Io cu mândra pădurea; 
Când trecu doru în codru, 
Io cu mândra mea Holodu. 

... 
Scoală, bade, că-i d-amiaz, 
Fă-mi fântână la pârleaz 
Şi te strâng pă lună plină, 
Hai, mândră, la apă bună: 
Apă bună dă gustat 
Şi gură dă sărutat. 

... 
Vezi, bade, drumu-acela, 
Pă el merea ieri mă-ta 
Blăstămându-mă pă mine, 
Dă ce mă iubesc cu tine. 
Da oricât m-a blăstăma, 
Dă tine nu m-oi lăsa, 
Până ce n-a număra 
Frunzuţa din nouă nuci, 
Păru după doi tuluci. 
Atunci, bade, nici atunci, 
Până-a creşte mere-n huci 
Şi în cocăzare nuci. 

... 
Busuioc cu căciulie, 
Nu ţinea, bade, mânie, 
Că nu-i drumu de hârtie, 
Şi-ţi fiu dragă numa ţie, 
Că drumu-i de iarbă verde 
Drag-oi fi la cin’ mă vede.  
Mândruţa, că-i ardeleană, 
Îi uşoară ca o pană; 
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Când începe a juca, 
Ea îţi rupe inima. 

... 
Aşa-i maica cu fetele, 
Cumu-i ceru cu stelile; 
Sara-i plin ceru dă stele, 
Dimineaţa-i fără ele. 

(Inf. Mihoc Sofia) 
 
Nu mă da, maică, la deal, 
Unde creşte grâul rar, 
Grâul rar şi la spic mic, 
Nu mi-i voia niciun pic, 
Că mă cere om urât; 
Ci mă dă, maică, la şes 
Unde creşte grâu des, 
Grâu des şi la spic mare, 
C-acolo mi-i voia tare; 
Că mă cere omu drag, 
’Nalt şi mândru ca un fag! 

... 
Frunză verde cum să face 
Că-l iubăsc, da nu mă place? 
Am spăcelile prea scurte, 
O badea-i cu mândre multe! 

(Inf. Mihoc Cătălina) 
 
– Hoi, leliţă, cum te-aş strânge, 
Da eşti tânără şi-i plânge. 
– Strânge, bade, câtu-i vrea, 
Că-s tânără şi-oi tăcea. 

... 
De-ai fi, mândră, bunişoară 
Tu ţi-ai pune patu-afară, 
Io m-aş face vânt de vară 
Şi-aş veni la tin’ desară, 
Patu ţi l-aş legăna, 
Guriţa ţi-aş săruta, 
Pă mine nu m-ai uita, 
Nici când groapa ţi-ar săpa. 

... 
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Mândruţa care iubeşte 
E ca floarea care creşte; 
Ca şi florile de sare, 
Niciodată nu mai moare. 

... 
La fântâna cu găleată, 
Am văzut astăzi o fată. 
Fata-ntruna să roagă: 
– Ia-mă, bade, ia-mă dragă! 
– Da eu, fată, te-aş lua, 
Da mi-o spus vecina ta 
Că te culci sara cu soare 
Şi te scoli la prânzu mare, 
Cu ochii numa urdori 
Şi întrebi de peţitori. 

(Inf. Bar Petru) 
 
Haide, bade, să făcem 
Ferăstrău din pânză nouă 
Să tăiem deluţu-n două 
Să să vadă sat cu sat, 
Io pă omu ce-am lăsat; 
Să să vadă brad cu brad, 
Io pă badea meu cel drag. 

(Inf. Crişan Floarea) 
 
Mândra mea, dă doru tău 
Mă topesc ca inu-n tău;  
Mândra mea, dă jalea ta 
Mă topesc ca cânepa. 

... 
Cât ţinu primăvara, 
Tot zâsăşi că mi-i lua 
Şi când fusă la luate, 
Mărsăşi la peţit pă sate 
Bade, dâr ce m-ai lăsat, 
Nu ţi-oi da mare păcat, 
Numa-un an să zaci pă pat 
Şi nouă jirezi dă paie 
Să le faci toate gunoaie; 
Să te-adepi cu lingura, 
Şi te porţi cu perina, 
De la o umbră la alta. 
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... 
Astăzi mi-o luat mărgele 
Ginerele maicii mele 
Şi dă n-o da vreo osândă 
Mi-a lua turtă c-oglindă! 

... 
Mă dusăi la noi la târg 
Şi văd boii cum să vând, 
Vacile cum să plătesc, 
Mândrele cum să iubesc, 
Ş-o văzui pă mândra mea, 
Pă braţăle altuia. 

... 
Când fusăi la mama fată, 
Nici ţesui, nici pusăi pânză, 
Numa ce zâceam din frunză. 
Da dacă m-am măritat, 
Cu cântatu am gătat, 
Şi ţesui, şi pusăi pânză, 
Şi-o lăsai dracului frunză; 
Şi-o pusăi pă podişor 
Şi cotam la ea cu dor, 
Şi-o pusăi apoi sub prag 
Şi nu uit dă omu drag. 

... 
Dăcât cu urâtu-n casă, 
Mai bine cu boala-n oasă, 
Că de boală scapi uşor, 
De urât până ce mori. 

... 
Cârpa nanii cea de păr, 
Nu mă lasa să mă-nsor; 
Cârpa nanii oi strica 
De-nsurat m-oi apuca. 

(Inf. Marchiş Floarea) 
 
Dusu-s-o badea cătană, 
Şi-o lăsat clopu cu pană. 
– Clopu cini l-a purta? 
– Bădiţa dac-a-nturna; 
– Clopu cini l-a-nvechi? 
– Bădiţa dac-a vini! 
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... 
Hei, bădiţă, fii cuminte, 
Ia cânepa şi mi-o vinde, 
Şi mi-o vinde mai cu preţ, 
Că io lunea nu lucrez. 
Opt găluşte doar cinez; 
Marţa-i zi de sărbătoare, 
Miercurea capu mă doare; 
Joia-i târg dă dobitoace, 
Vinerea-i post, nu să toarce; 
Sâmbătă mă hodinesc, 
Duminica veselesc; 
Iacă săptămâna-ntreagă, 
Poţi vedea, am mare treabă. 

(Inf. Monenciu Maria) 
 
Fetele poartă mărgele, 
Io port puşca cu curele; 
Fetele poartă zadie, 
Io cască, nu pălărie. 

... 
Zâs-o mândra şi mă-nsor 
Şi nu-i duc atâta dor, 
Da mândruţa mea nu ştie 
Că io mărg la cătănie, 
Când cătănia-oi găta, 
Pă mândruţa oi lua. 

... 
Care fecior nu-i cătană 
Nici acasă nu-i dă samă, 
Şi care nu cătuneşte 
Nici nu ştie că trăieşte. 

(Inf. Lucaciu Dumitru) 
 
Io aici, badea-i departe, 
Două dealuri ne desparte, 
Două dealuri şi-o pădure 
Şi-o grădiniţă cu mure; 
Dealul dacă s-ar surupa, 
La pădure foc i-aş da, 
Şi cu badea m-aş vedea. 

... 
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Scrie-ţi, mândră, doru tău 
Că şi io l-oi scrie-a meu; 
Scrie-ţi, mândră, jalea ta, 
Că şi io-i scrie a mea.  

(Inf. Bene Sofia) 
 
Fost-am, mândră, doi iubiţi, 
Ca doi cireşi înfloriţi; 
Părinţii s-au sfătuit 
Şi pă noi ne-o despărţit. 

... 
Mult mă mustră măicuţa, 
Că mi-i dragă uliţa; 
Uliţa nu mi-ar fi dragă, 
Dă mi-ar fi inima-ntreagă. 

... 
Plânge-mi ochii şi suspină, 
Da sărmanii nu-s de vină, 
Că-i de vină bădiţa, 
Că şi-o lăsat credinţa, 
Când o zâs că m-a lua. 

(Inf. Mihoc Cătălina) 
 

În anul 1974, subsemnatul, Crăciun Parasca, şi Ioan Gh. Roman au 
cules câteva cântece din satul Coşdeni, între care şi un text emblematic pentru 
rostul „horilor”:  
 

Cine-o-ndălit horile, măi, 
Fi-ei faţa ca florile, 
Că horile-s stâmpărare 
La omu cu supărare, 
Că şi io când mă supăr 
Cu horile mă stâmpăr. 

(Inf. Rada Gheorghe, 61 de ani; Rada Eva, 61 de ani) 
 

De la acelaşi Rada Gheorghe provin şi următoarele: 
 

Treci, lume, că şi io trec, măi, 
Numa-oleacă îmi petrec, 
Treci, lume, că şi io-i treci, 
Numa-oleacă mi-oi petreci. 
Cântă, cucule, că-i bine 
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Că dă mâine iarna vine, 
Cântă, cucule, că-i vară 
Că dă mâine-i iarnă iară! 
Cucule cu pene suri, 
Mândru cânţi vara-n păduri, 
Cucule cu pene verzi, 
Mândru cânţi vara-n ogrezi.  

… 
Luluie-m-aş, luluie 
Pă creangă ca pasăre, 
Da m-oi luluie mai bine, 
Mândră, pă braţă la tine. 
Nana me, dă doru tău 
Mă topesc ca inu-n tău, 
Nana me, dă jalea ta 
Mă topesc ca cânepa! 

… 
Da tăt am zâs mă duc, mă duc 
Şi nime nu m-o crezut, 
Da amu mă poate credi 
Că mă duc, nu mă mai vedi. 
Nici-s mândru, nici n-oi fi, 
Ce-i frumos tă drag mi-a fi, 
Nici-s mândru, nici n-am fost, 
Ce-i frumos tă drag mi-o fost. 

… 
Până trag o horicică 
Dă necaz nu ştiu nimică, 
Dacă găt hora dă tras 
Nu văd lume dă necaz. 

… 
Plânjeţi, ochi, şi lăcrimaţi 
Că voi sunteţi vinovaţi, 
Ce-aţi văzut tăt aţi iubit 
Şi la urmă-aţi bănuit. 

… 
Rău îmi bănuiesc dă lumi 
Şi dă nana că rămâni, 
Rău îmi bănuiesc dă ţară 
Şi dă nana c-o las iară.  
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Cei doi soţi Rada Floare şi Rada Gheorghe au continuat cântările: 
 

Bădiţă, gură de caş 
Nu lăsa boii-n văgaş, 
Că nu-i tată-tău birău 
Să te scoată dă la rău, 
Nici-i mă-ta birăiţă 
Să te scoată din temniţă. 

… 
Frunză verde calapăr 
Doi feciori, maică, mă cer, 
Hai, cela albu-i mai sărac, 
Cela negru-i mai găzdac. 
Frunză verde dă măr dulci 
După albu că m-aş duci, 
Frunză verde dă măr acru 
După negru-o mere dracu, 
Că-i trebui păru-albit 
Şi mai mult la soponit 
Cu sopon dă cinci arginţi 
Dracu l-a vedea d-albind! 

… 
D-aş trăi ca piatra-n munti 
N-aş lua fată cu suti, 
Că sutili trecu-mi tari, 
Io-i trăi cu mult d-amar. 
Io luai una c-o sută 
Nici-i oarbă, nici-i mută, 
Ce-i femeie pricepută, 
Doamne ţâne-o şi mi-ajută! 

 
În aceeaşi zi, 16 octombrie 1974, în casa celor doi oameni de treabă şi 

cu voci deosebite a cântat şi Rada Eva, în vârstă de 41 de ani. 
 

Pagubă-i c-am bătrânit 
C-am pus jos şi-am hodinit, 
Pagubă-i că bătrânesc 
Când mă pui dă hodinesc. 

… 
Ce-mi pasă mii d-on bădiuţ, 
Ca la codru d-on făguţ, 
Tai unu, rămâne trii, 
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D-on badi ce-mi pasă mii, 
Tai unu, rămâne şase, 
D-on bădiuţ mie nu-mi pasă. 

… 
Bine ţi-i ţii, codrule, 
Dă cu toamna-ngălbeneşti, 
Primăvara-ntinereşti, 
Dacă io îmbătrânesc 
Io mai mult nu-ntineresc 
Hai, li, li, li, na, na, na. 

… 
Ai, şi-asară-am venit în ţară, 
Mâne-i musai să mărg iară, 
Şi-asară-am venit dăn lumi, 
Iară-i musai să mărg mâne.  

 
După aproape 70 de ani de la culegerile lui Aurel Cleja, în anul 2010, 

subsemnatul a avut plăcerea să-l asculte pe Ghenţ Teodor, în vârstă de 66 de 
ani, din Spinuş de Pomezeu, „horind” în stilul arhaic, bihorean: 
 

Bine era mai dămult 
Să dădea gură-mprumut, 
Amu s-o-nrăit lume 
Nu să-mprumută nime 
Nici io cu mândra mè. 
Io ţ-am spus, mândră, ţ-am spus 
Şi păn glumă, şi păn râs, 
Când-om fi-ntre oameni mulţi 
La mine să nu te uiţi, 
Când-om fi numa noi doi 
Să te uiţi în ochii mei! 

… 
Ieşi, mândra mè, pân-afară 
C-am vinit şi mă duc iară, 
Ieşi, mândra mè, până-n prag 
Dă ţ-am fost odată drag! 

… 
Tăt d-aciè m-am temut 
C-oi şide-n temniţă mult, 
Şi mi-or creşte mustăţili 
Şi m-or uita mândruţili. 

… 
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Mi-am adus, mândră, aminte 
D-ale noastre dulci cuvinte, 
Lasă că le-oi isprăvi 
D-om trăi şi n-om muri. 

… 
Dântre câţi fraţi avui eu 
Io avui noroc mai rău, 
Lui, lui, lui, lui, lui, lui 
C-am avut o nevăstuică 
Mititică ca o puică, 
Da fiind nevinovat 
Dân puşcărie-am scăpat! 

… 
Colo-n deal, în coasta lată 
Veneau doi fraţi dân armată, 
Refren: Pă sub flori să legănau 
Şi să puneau şale-n şale 
Şi cântau una dă jale. 
Hai, măi frate, să murim, 
C-amândoi ne dăspărţim. 
După ce om mere-acasă 
Nici-s prunci, nici-i nevastă, 
Boii-n brazdă or pierit 
Biciu-n cui o putrezit! 

 
Am remarcat la acest doinitor (horitor) dragostea sa pentru stilul 

tradiţional, mai ales când, din repertoriul cunoscutei interprete de muzică 
populară Maria Sidea, născută în Sitani de Pomezeu, prezentă şi ea la 
investigaţia noastră, a ales să cânte hora „La fântâna pădurii”: 
 

La fântâna pădurii 
Adipă-şi badea boii, 
Nu-i adipă dă seteoşi 
Ci-i adipă dă nealcoşi, 
Nu-i adipă că li-i seti 
Ci-i adipă că mă vedi. 

 
Strigăturile sau descântecele (a nu se confunda cu descântecele magice) 

sunt versuri scurte „care însoţesc dansurile, fiind scandate în ritmul lor sau 
cântate după melodia acestora ori după melodii cu acelaşi ritm şi stil de 
interpretare. Ele pot fi simple chiuituri menite să antreneze dansatorii, să dea 
mai mult elan dansului, comenzi care să orienteze desfăşurarea lui şi să 
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sincronizeze mişcările sau catrene lirice ori satirice care colorează petrecerea. 
Strigăturile se improvizează în toiul dansului, fiind de multe ori mesaje de 
dragoste ori reflecţii în legătură cu iubirea, menite să fie înţelese numai de 
anumite fete sau flăcăi şi să creeze între ei o comuniune sufletească” (Mihai 
Pop, Pavel Ruxăndoiu, Folclor literar românesc, Editura Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti, 1978, p. 365).  

În destule cazuri, nu putem face o distincţie netă între cântec şi des-
cântec (strigătură). Unele nuclee ale cântecelor de dragoste sau satirice pot fi 
declamate în timpul dansului, de la hora de duminică (higheghe) sau alte 
petreceri. Sunt excluse de la această translaţie strigăturile de comandă la joc. 
O relativă independenţă o au strigăturile de nuntă, respectiv cele cu adresă la 
protagoniştii nunţii: mire, mireasă, grăitori, chemători, soacra mare, soacra 
mică, naşă, naş, lăzlăuş. Iată de ce folcloriştii abordează această specie în 
imediata vecinătate a cântecului, deşi mereu se evocă contextele în care 
strigăturile se performează. Înainte de a memora câteva strigături, menţionăm 
că şi în satele comunei Pomezeu strigăturile potenţează sincretic jocul, cu 
excepţia celor de la nuntă care nu întotdeauna au un suport instrumental: 
 

Poalile cele-ncipcate 
Şed la uşe nejucate, 
Şed în locu măturii, 
Şed ca ciuma pădurii, 
Da cele cu tivitură 
Tătă zua să scutură! 

... 
Dăcât, mândră, te-aş vedea 
Pă braţele altuia, 
Io mai bini te-aş vedea 
Înaintea uşii mele, 
Agăţată dă nuiele 
Şi să ies şi io afară, 
Dă şi te apăr de cioară. 

... 
Rochè mândrii cea tărcată 
Trebui-o-ar sfârticată, 
Că-i dă mine cumpărată, 
Pă vaca cea învărgată. 

(Inf. Ghenţ Gheorghe, Spinuş, 1941) 
 
 
Frunză verde şi-o frunzuţă 
Bine sămănăm, mândruţă, 
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Ne-am iubi, nu ne putem, 
Ne-am lăsa, nu ne-ndurăm! 

… 
Să ploaie, ploaie dă foc 
Mândra trebuie s-o joc, 
Să ploaie, ploaie cu pară 
Io cu mândra mă duc iară! 

… 
Haba tu te ţâi măreaţă 
Că n-ajungi o pădureaţă, 
Casa ta îi deslipită, 
Roche veche şi cârpită 
Şi nimica pângă şură, 
Numa-on pui dă gudă sură! 

… 
Mânci-te focu urât, 
Noapte-o fost, nu te-am văzut, 
D-amu-i zuă şi te văd, 
Cu tine musai să şed! 

… 
Nana cu pieptaru nou 
La gură-i tătă cu ou, 
Nana cu pieptaru vechi 
La gură tătă-i curechi! 

… 
Dă când beau şi nu mă-mbăt, 
Vinu s-o făcut oţăt 
Şi pălinca lapte fiert! 

... 
Du-mă, Doamne, şi mă pune 
Unde-i pălinca dă prune; 
Du-mă, Doamne, şi mă lasă 
Unde-i pălinca pă masă! 

... 
Ia, gură, înc-o măsură, 
C-oi vinde iapa cea sură, 
Caii margă amândoi 
Şi-oi plăti ce-am băut noi! 

(Inf. Rada Ioan, Spinuş, 1941) 
 
Stau sara la lelea-n poartă, 
Da nu mă duc pă la şcoală, 
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Carte nu prea-am învăţat 
Că mă ţân dă sărutat! 

(Inf. Mihoc Cătălina, Spinuş, 1941) 
 
Săruta-ţi-aş gura ta, 
Mândră te-o făcut mă-ta, 
Numa-oleacă te-o smintit, 
Că la ochi nu te-o negrit! 

… 
Fata asta să mărită, 
Da nu ştie face pită, 
Că şi ieri o făcut opt 
Şi niciuna nu s-o copt! 

(Inf. Monenciu Maria, Spinuş, 1941) 
Notă: Strigăturile din Spinuş au fost culese de Aurel Cleja.  

 
Bate-o, drace, higheghe 
Rău o stricat minte mè, 
Că n-am bai dă iobăjii 
Numa higheghe să fii 
I, iu, iu, iu, iu, iu! 

… 
Ai, dă-nsura-m-aş însura, 
Nu ştiu soacra ce mi-a da, 
Două raţă-mpiedicati, 
Na, juneri, vaci cu lapte, 
Doi cocoşi cu ochii scoşi, 
Na, juneri, boi frumoşi! 

(Inf. Rada Floare, 61 de ani; Rada Gheorghe, 61 de ani, Coşdeni, 
1974; culeg. Crăciun Parasca şi Ioan Gh. Roman) 

 
Vom reveni cu alte texte în paginile dedicate nunţii, horei satului şi 

jocului turcii.  
 

Balada sau cântecul bătrânesc 
 

Termenul de baladă, introdus în spaţiul românesc de Vasile Alecsandri 
din limba franceză, nu a fost cunoscut în mediul folcloric bihorean şi nici nu 
a definit o realitate poetico-muzicală existentă totuşi. 

Spre deosebire de cântecul liric, ca expresie a sentimentelor trăite indi-
vidual, cântecul bătrânesc din Bihor şi din satele comunei Pomezeu transmit 
de această dată mesaje dramatice unui grup mai mare, dacă nu chiar întregii 
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comunităţi. E vorba de o naraţiune în versuri, de mai mică sau mai mare 
amploare, nu fără accente lirice, într-un fel o experienţă trăită de eroul cânte-
cului, scontându-se pe un efect moralizator în rândul ascultătorilor. 

Pentru a ilustra această specie a epicii populare ne vom rezuma la cinci 
texte, cu circulaţie în arealul judeţului Bihor, dar sub alte denumiri. 

Primul text tranşează dilema veche de când lumea privind alegerea 
pentru însurătoare a fetei de sărac în locul celei de găzdac: 
 

PE LA NOI, PE LA CETATE 
Pă la noi, pă la cetate, 
Văzui două frunze late. 
Da nu-s două frunze late, 
Ci-s două fete surate. 
Cea mai gazdă zâce-aşè: 
– Ia-mă, badea meu, pă mine, 
Că cu mine ţi-a fi bine, 
Că maica mi-o felelit 
Şi-mi dă tăt ce-o făgădit: 
Patru boi şi două pluguri, 
Loc dă casă, vie, struguri 
Şi-o turmă mare de oi 
Dacă tu te muţi la noi. 
Cea săracă-aşa zâcè: 
– Apă după ce om bea? 
Da badea n-o asculta 
Şi întruna tăt zâcè: 
– Nu dau ochişorii tăi 
Pă cei patru boi ai ei; 
N-aş da sprâncenile tale 
Pă toate oile sale. 

(Inf. Rada Ioan, Spinuş, 1941) 
 

Am reţinut şi un cântec cu nucleu epic redus la zece versuri: 
 

PE MARGINEA PĂDURII 
Pă marginea pădurii 
Mere mierla cu puii. 
– Unde meri tu, mierlă dragă? 
– La măicuţa, că-i beteagă. 
Şi mă tem că oi muri 
Şi mi-or rămâne puii. 
Cini oare şi-i hrănească, 
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Pene mari ca să le crească; 
Să cânte cin’ i-a învăţa, 
Dacă nu m-or mai avea? 

(Inf. Bene Sofia, Spinuş, 1941)  
 

Tipologic vorbind, următorul cântec este o variantă a tipului „Voina şi 
mândra lui” din categoria „balade vitejeşti” (vezi clasificarea şi tipologia 
realizată de Alexandru Amzulescu Balade populare româneşti, E.P.L. (Buc.), 
1984): 
 

PE MARGINI DE CODRU VERDE 
Pă margini dă codru verde 
Mândru pui dă foc să vede. 
Şi la foc cine-mi şidè? 
Badea calu-şi potcovea, 
Mândra lângă el plângea. 
– De ce plângi, mândruţă dragă, 
Nu-i fi cumva iar beteagă? 
– Cum n-oi plânge, badea meu, 
Fără tine-i tare greu. 
Şi năframa mea cea nouă 
Am visat-o ruptă-n două; 
Şi năframa mea cea veche 
Am visat-o ruptă-n şepte; 
– De ce plângi, mândruţa mea, 
O te temi că te-oi lăsa? 
– Ştiu io, ştiu că mi-i lăsa, 
Şi dă asta n-oi scăpa, 
Că tu-atâta zăboveşti 
Până calu-ţi potcoveşti, 
Cu mini nu-i zăbovi 
După ce li-i potcovi. 

(Inf. Rada Ioan, Spinuş, 1941) 
 

Cele trei texte au fost reproduse din volumul Folclor literar din Bihor, 
Oradea, 1974, pp. 142, 152 şi 154; culegător acelaşi Aurel Cleja. 

În sfârşit, ultimele două culese de Maria Sidea de la mama sa, Sidea 
Maria, în vârstă de 51 de ani, în anul 1977, în Sitani de Pomezeu. Ambele se 
încadrează în categoria „baladelor familiale”, tipul „Văleanu”, respectiv „sora 
otrăvind fratele” – Siminic (vezi clasificarea şi tipologia lui Al. Amzulescu). 
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HORA LUI REVENEL 
Frunzuţă dă păducel, 
Mândru pui dă Revenel,  
Sâmbăta, duminica 
Tare mândru să gătea. 
Când în uliţă ieşè 
Cu trii mândri să-ntâlnè, 
Una bineţă-i dădè 
Pă alta-ncoace-o trăjè 
Şi cu alta vorovè. 
Strâgă mă-sa pă fereastră: 
– Haidă, Revenel, la masă! 
Că-i cina caldă pă masă, 
Apă rece iastă-n vasă: 
– D-aşterne, maică, patu 
Că rău mă doare capu, 
Dăsfă, maică, patu mneu 
Că mă doare capu rău! 
Cându-i pă la miazănoapti 
Revenel trăjè pă moarti, 
Când să revărsau zorili 
Mândru trăjau clopotili. 
– Spunuţi-am io, puiu mneu, 
C-aste-or mânca capu tău!  
 
LA FÂNTÂNA CEA DE DOAGĂ 
La fântâna cè dă doagă 
Vine-o fată şi să roagă: 
– Ia-mă, badi, ia-mă dragă! 
– Io, fată-atunci ti-oi lua, 
Dacă tu li-i otrăvi 
Pă fratili cel mai mic 
Care-l cheamă Siminic, 
C-ala joacă jocu mneu 
Şi umblă-n umbletu mneu. 
Du-te-n câmpu rotilat, 
Ieste-on şerpe spânzurat 
Şi dân coadă-i cură sânji 
Şi dân cap d-amar îi curji. 
Ţâne, fată, paharu 
Dă şi cură d-amaru! 
– Na, na, na, frătiuţ şi bè 
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Vin roşu din nunta mè! 
– Io şi beu, soruţa mea, 
Vin roşu din nunta ta, 
Păntru-on câne dă drăguţ 
Omorâşi a tău frătiuţ! 
La fântâna cè dă doagă 
Vine-o fată şi să roagă: 
– Ia-mă, badi, ia-mă dragă! 
– Fată, nu te poci lua, 
Că dacă ti-i mâniè 
Şi cu mine-i face-aşè! 

 
Descântecele magice 

 
În mod sigur, pentru tratarea unor boli, cu care locuitorii satelor comu-

nei se confruntau, aceştia foloseau nu puţine plante cu efecte terapeutice 
pozitive. Ba chiar, pentru protecţia şi ţinerea la distanţă a spiritelor malefice, 
se arborau la porţile caselor şi grajdurilor sau la icoane ramuri verzi şi flori 
ale unor plante, arbuşti sau arbori. 

Se recurgea adesea la puterea tămăduitoare a cuvântului sub forma 
incantatorie, având diverse denumiri precum descântecă, vrăji, făcături sau 
boscoane, acestea din urmă vizând măritişul fetelor la care întârziau să se 
arate peţitorii, dar şi pentru luarea sau întoarcerea manei laptelui animalelor 
din gospodărie. 

În descântecele de pe Valea Videi, este invocată o entitate divină, de 
regulă Maica Sfântă (Cuvântul de la mine, leacul de la tine), în practica 
acestora folosindu-se diverse obiecte ascuţite şi nu numai sau apă curată, 
tăciuni (cărbuni) aprinşi şi altele, considerate a fi cu puteri miraculoase. 
Demonii răi ai bolii sunt ameninţaţi cu cuvântul şi cu obiectele respective să 
părăsească trupul bolnavului, ca „Să rămână curat/ Ca argintu strecurat/ Cum 
Dumnezo l-o dat”. 

În aprilie 2010, am cules două dintre descântecele satelor Câmpani şi 
Spinuş, pe care le reproducem mai jos: 
 
Descântec de deochi 

Într-o cană se ia de trei ori apă neîncepută dintr-un izvor sau dintr-o 
fântână, apoi cea care descântă, de obicei o femeie bătrână şi pricepută, spune 
rugăciunea „Tatăl nostru”. După rugăciune, începe „descânteca”: 
 

„Doamne, Mărie Maică Sfântă, 
Io mă rog ţie, 
Tu-mi ajută mie! 
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Ieşi, diochitură, 
Spurcată, necurată 
Dân corpu (numele persoanei deocheate), 
Dă su’ corpu ii (ei), 
Dân picioarili ii, 
Dă su’ picioarili ii, 
Dân capu ii, 
Dă su’ capu ii, 
Căci cu mătura te-oi mătura, 
Cu cuţâtu te-oi tăia 
Şi cu focu te-oi arde!” 

 
Textul se rosteşte de trei ori, de fiecare dată în cana cu apă se pune câte 

un jar. Dacă jarul „avea sfârâietura mai lungă şi cădea la fund, zâcea că da, o 
fost diochiat, iar dacă nu atunci nu era baiu dă la diochi”. La încheierea 
descântecului, descântătoarea mai spune o dată „Tatăl nostru”. În final, făcea 
cu cuţitul semnul crucii în cana de apă, din care i se dădea bolnavului să bea 
de trei ori. „Să zâcea că s-a face bine” ne-a spus informatorul nostru, 
Ardelean Miron, 83 de ani, 2010 din Câmpani de Pomezeu. 
 
Descântec de speriat 

Se pune pe sita de cernut făină un pai de mătură şi un cuţit cu tăişu-n 
sus pe sită, şi se roagă: 
 

„Doamne, Mărie Maică Sfântă, 
Io mă rog ţie, 
Tu-mi ajută mie!” 

 
Descântătoarea scuipă şi suflă de trei ori peste copilul bolnav şi 

„numără îndărăpt: 
 

„Zece spărieţi,   
Nouă spărieţi,  
Opt spărieţi,  
Şapte spărieţi,  
Şase spărieţi,  
Cinci spărieţi,  
Patru spărieţi,  
Trei spărieţi,  
Doi spărieţi,  
Unu spăriet,  
Şi NICIUNU spăriet!” 
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Apoi se stropeşte cu apă sfinţită (inf. Şora Maria, 72 de ani, 2010, 

Spinuş de Pomezeu). 
 
 

Literatura aforistică 
 

Proverbele şi zicătorile, căci despre acestea vorbim aici, sunt prezente şi 
în satele comunei, fiind expresia înţelepciunii populare, acumulate din 
experienţa de viaţă a înaintaşilor. Sunt cunoscute şi cu denumirea de „pilde”, 
iar în cursul vorbirii, pentru a susţine o anume realitate, de necontestat, 
proverbul sau zicala sunt precedate de expresia: „vorba ceea”. Autentice 
judecăţi cu valoare morală, religioasă şi filozofică, proverbele fac parte din 
tezaurul creaţiei populare româneşti. Între acestea şi următoarele consemnate 
de subsemnatul: 
 

Copilu cu două moaşe moare cu buricu netăiat; 
Dumnezo îţi dă, da-n straiţă nu-ţi bagă; 
Cine fuge după doi iepuri, nu prinde niciunu; 
Banu-i ochiu dracului; 
Zua bună să cunoaşte dă dimineaţă; 
Cine pleacă dă dimineaţă, ajunge dăparte; 
Cu-ntrebarea, treci marea; 
O brâncă spală pă alta; 
Roata să-nvârte pă toate folurile; 
Nu săpa groapa altuia, că poţi cădea tu în ea; 
Brânză bună în burduf dă câne; 
Nu-ţi băga nasu unde nu-ţi fierbe oala ta; 
Nu da pasărea dân brâncă pă cea din gard; 
Ce ţie nu-ţi place, altuia nu face; 
Păru lung şi mintea scurtă; 
Apără-mă dă găini, că dă câni nu mă tem; 
La omu sărac nici boii nu trag ş.a. 

(Inf. Ardelean Miron, 83 de ani, Câmpani de Pomezeu; Sidea 
Maria, 56 de ani, Sitani de Pomezeu, 2010) 

 
 

Literatura enigmistică 
 

Ghicitorile, ciumelituri în sudul judeţului Bihor, reprezintă creaţiile 
metaforice ale omului, încifrând în ele întregul univers al omului, terestru, 
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aerian şi celest. Prin ghicitoare se testează cunoştinţele, inteligenţa şi perspi-
cacitatea celor care li se propune dezlegarea uneia sau alteia, de copii sau 
adulţi. 

În Bihor, ghicitorile apăreau fie la nuntă, amintind de riturile de iniţiere 
a mirelui, ca viitor cap de familie (vezi Cântecul lăcăţii sau Nevesteasca), fie 
la şezători sau clăcile de tors, întru petrecerea timpului, testându-se inteli-
genţa şi perspicacitatea participanţilor. După investigarea acestei componente 
a creaţiei populare din comuna Pomezeu am înregistrat următoarele ghicitori: 
 

- Ştergură vărgată 
Peste culme aruncată. 

(curcubeul) 
- Am un bou roşu, 
Când ajunge în drum stă. 

(focul) 
- Ce trece pân apă 
Şi nu se udă? 

(umbra) 
- Ana grasa 
Umple casa. 

(lampa) 
- Ce nu poţi căra cu ciuru? 

(apa)  
- Ce trece pă punti 
Cu patruzăci dă unghii? 

(femeia gravidă) 
- Zi şi noapte stau de pază, 
N-au picioare şi tăt umblă, 
N-au nici brânci şi tă bat?! 

(acele de la ceas) 
- Vara-n glod, iarna-n pod! 

(porcul) 
- Mă dusăi la voi, 
Prinsăi pă mă-ta dă buric 
Şi făcu ţiuic, ţiuic! 

(clanţa de la uşă). 
(Inf. Şora Maria, 72 de ani, 2010, Spinuş) 
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Sărbători şi obiceiuri calendaristice cu dată fixă 
 

Crăciunul. Anul nou. Boboteaza 
 

Manifestări spirituale repetabile, obiceiurile s-au constituit de-a lungul 
vieţuirii omului pe pământ în „rânduieli îndătinate”, necesare restabilirii 
echilibrului şi ordinii sociale sau cosmice în perioade de „criză”, cauzate mai 
ales de trecerea de la un anotimp sau an la altul, fie de împlinirea unor 
momente capitale din viaţa omului: naştere, nuntă, moarte. 

Un moment festiv important era, şi rămâne până astăzi, sfârşitul anului 
vechi şi începutul Anului Nou, aşteptat cu încredere şi speranţă în toate cele. 

Între Crăciun (Naşterea Mântuitorului) şi Bobotează (Botezul Domnu-
lui) se reiterează anual credinţe, obiceiuri şi practici rituale, precreştine şi 
creştine, inclusiv în spaţiul nostru de referinţă, comuna Pomezeu. 

Precedat de un post de şase săptămâni şi de sacrificiul sângeros al 
porcului, de pregătirea unor alimente rituale care se consumă sacramental în 
cele 12 zile, respectiv şase zile înainte de Anul Nou şi şase zile după acesta, 
sărbătoarea Crăciunului din preajma solstiţiului de iarnă al soarelui este 
dominată de obiceiul colindatului, cu măşti sau fără măşti, de colinde şi 
oraţii, de urări de belşug şi prosperitate adresate de colindători celor care-i 
primesc în case. Colindatul şi colindele îşi au originea în antichitatea romană, 
când aveau loc sărbătorile de iarnă dedicate reînnoirii ciclice a timpului 
îmbătrânit, Saturnalia, Naşterea zeului solar Mithra, Calendae Ianuarii şi, aşa 
cum afirmă prestigiosul etnolog Ion Ghinoiu, „sărbătoarea zeului solar, de 
origine indo-europeană, Crăciun, specific teritoriului locuit de strămoşii 
autohtoni ai românilor, geto-dacii (Obiceiuri populare de peste an, Ed. 
Fundaţiei Culturale Române, Buc., 1997, p. 52). 

În satele comunei Pomezeu, s-au păstrat până în zilele noastre umblatul 
cu „Vitilinul” şi colindatul cu turcă. O primă descriere a „umblatului cu 
turcă” din Coşdeni a făcut-o cercetătoarea Elena Ghidău în studiul „Obiceiuri 
de iarnă în depresiunea Beiuşului”, publicat în volumul Contribuţii la 
cunoaşterea etnografiei din Ţara Crişurilor nr. 10, Oradea, 1971, pp. 150-
154. Ne face o deosebită plăcere să restituim sătenilor în bună parte consi-
deraţiile domniei sale referitoare la masca cu substrat mitologic, turca, şi la 
actele rituale săvârşite în contextul colindatului: 

„Turca arată astfel: capul turcii este format dintr-o bucată de lemn în 
formă de trunchi de con. Acest trunchi de con este îmbrăcat în piele subţire 
roşie sau irhă, şi bătută cu ţinte de metal. În partea mai groasă a trunchiului 
de con se găsesc cele două coarne în formă de unghi. Vârfurile coarnelor, 
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care sunt două beţe, sunt legate între ele cu o panglică de care apoi atârnă, 
până pe capul turcii, panglici la capete cu ciucuri de lână colorată. Pe coarne 
sunt cusuţi ciucuri şi prinşi zurgălăi. În partea opusă se află ciocul cu cele 
două fălci. Partea de jos a capului turcii fiind mobilă, este legată cu o cureluşă 
de piele prin cap şi prin falca superioară, astfel că trăgând de cureluşă falca 
de jos loveşte pe cea de sus, scoţând acel sunet care se numeşte clepetit. Din 
capul turcii, sau mai exact din spatele coarnelor, porneşte o bâtă lungă de 60 
de centimetri de care este fixată şi ţinută turca. Lungimea bâtei nu permite 
aşezarea turcii pe pământ şi ca urmare bâta nu participă la realizarea ritmului 
melodiei, aşa cum se întâmplă în alte părţi. Turca mai are o rochie numită 
«falon», făcută de obicei din pânză roşie cu flori şi care nu acoperă complet 
picioarele turcaşului. Această rochie are o deschizătură la o mică distanţă de 
capul turcii, prin care poate fi văzută faţa turcaşului. 

Umblatul cu turca trebuia pregătit din timp. În Coşdeni colinda cu turca 
are loc în decembrie şi ţine trei zile. Pregătirea colindei sau «şcoala turcii», 
cum se numeşte, începe cu două săptămâni înainte de sărbători. Atunci cei 
care fac parte din ceata de colindători se adună la o casă şi încep să-şi 
amintească colindele şi să le înveţe. Se cunoşteau mai mult de 20 de colinde, 
astăzi mai păstrându-se vreo 14. Tot acum se pregăteşte şi turca pe care, spre 
deosebire de alte locuri, o împodobeşte turcaşul. În Coşdeni, deoarece în 
fiecare an se umblă cu turca, ea se păstrează, de la un an la altul, gata 
împodobită. 

Ceata de turcaşi este formată din 16 oameni, împărţiţi în două cete de 
opt, care cântă alternativ colindele, adică fiecare ceată cântă o parte din 
colindă. Din ceată, doar trei colindători au anumite funcţii: «birăul turcii», 
care are grijă să nu se ivească certuri între turcaşi, să se desfăşoare ritualul 
aşa cum trebuie, şi de care toţi cei din ceată trebuie să asculte. Tot el adună 
banii şi pălinca pe care le primesc drept răsplată a colindei. Există apoi un 
«popă» al turcii, care are rolul de a «scluji» colacul şi pălinca, adică de a rosti 
o oraţie în casele în care se colindă. Ceata mai are un casier, care însemnează 
tot ce se primeşte şi de la cine. Colindătorii sunt acompaniaţi de un hididiş şi 
un dobaş. Şi azi mai există credinţa că turca este chipul dracului. 

Umblatul cu turca începe de la casa unde s-au învăţat colindele. Se 
colindă dintr-un cap în altul al satului, mergând din casă în casă. Mergând pe 
drum, hidedea cântă, doba bate ritmul, turca joacă şi turcaşii colindă, fac o 
larmă grozavă, scoţând oamenii pe la porţi. Colindătorii sunt primiţi de gazda 
casei la poartă şi sunt poftiţi în casă. Ei dau bineţe, iar gazda le răspunde. 
Sunt poftiţi în cameră unde erau aşteptaţi, aşezându-se de o parte şi de alta a 
mesei, adică opt de o parte, ceilalţi opt de cealaltă parte, gazdele fiind la 
mijlocul mesei. Pe masă se găseşte un colac frumos rumenit şi o sticlă de 
pălincă sau vin. Interesant este faptul semnalat de Puşcaş Dănilă, turcaşul 
cetei din Coşdeni, că atât timp cât se colindă în casă el nu are voie să intre 
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acolo. Când s-a terminat colinda este chemat de birăul turcii în casă, urmând 
să se producă turca. Acest fapt este un argument că obiceiul este precreştin, 
interdicţia de a sta la masă cu ceilalţi, de a spurca bucatele şi de a intra în 
biserică după desfăşurarea ritualului au caracter laic, păgân. Nu contează că e 
săvârşit la o sărbătoare religioasă, ci concepţia acestui obicei, care dovedeşte 
vechimea sa, anterioară apariţiei creştinismului. Se obişnuia să fie întrebată 
gazda ce colindă ar dori să asculte, dar acum, în Coşdeni, turcaşii cunoscând 
dorinţele oamenilor din alţi ani, încep imediat colinda. 

Când se termină colinda, «popa», unul dintre colindători, trece mai în 
faţa mesei, ia colacul în mână şi vesel începe o urare în care sunt redate fazele 
prin care trece grâul, până ajunge să fie acel colac de pe masă. Astfel începe 
oraţia care poartă numele de «Sclujitul colacului». 
 

– Staţi toţi şi înţepaţi, 
De coaste şi de cârnaţi, 
Şi de lapte dulce, 
D-aici, în trei zile, 
Să nu vă mai puteţi duce. 
De bine aţi stat şi aţi colindat 
Jupânul gazdă bine s-o gătat, 
C-un colac mândru şi frumos, 
Drept că-i mândru şi frumos 
(Că-i din pieliţa lui Cristos – n.n.). 

 
Aceste prime versuri descriu colacul pe care gazda l-a pregătit pentru 

colindători. Se continuă oraţia cu muncile agricole, pe care gazda a fost 
obligată să le facă pentru a obţine acest mândru colac. 
 

– Dar jupânu gazdă 
N-a putut face colacu aista 
Cum nouă, cum vouă vi să-n pare, 
Ci l-a făcut cu trudă mare, 
C-o mers din moară-n moară, 
Cu botuţa subsuoară, 
Ş-o mers din uşă-n uşă, 
Cu pipuţa pân cenuşă, 
Ş-o mers în câmpu lui Rusalim, 
Ş-o prins 12 tuluci, 
Ş-o brăzdat brazdă neagră, 
Ş-o revărsat grâu roşu. 
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Deci, jupânul gazdă e închipuit ca un gospodar harnic, preocupat de 
munca câmpului, specifică oamenilor de la ţară. A umblat să-şi facă rost de 
sămânţă, a arat pământul, apoi l-a semănat. 
 

Ploaia picutea, 
Grâu se făcea 
În bob ca mazărea, 
În pai ca trestia. 
Dar jupânu gazdă 
Nu ştia ce s-o face 
Că grâu i să coace. 
Iese afară în cheotori, 
Să scarpină subsuori 
Că-i trebuie secerători. 
Să ie la târg la Târgovişte 
După nouă fete fecioriţe 
Să vie cu nouă încârlimbătuţi 
Şi taie grâu pân genunţi 
Şi-l facă mănunţi, 
Din mănunţi snopi, 
Din snopi călcâie. 
Îl duce la faţă mare de arie 
Şi face naltu stogului 
Ca naltu cerului, 
Grosu stogului 
Ca grosu pământului. 
Na, jupânu gazdă nu ştia ce s-o face, 
Că-i trebuie grâu călcat. 
Să ie p-un drum lung şi d-alungat, 
Să-ntâlneşti cu cel mai mic om şi dăhămat. 
– Noroc bun, om mic şi dăhămat. 
– Să ai noroc, jupâne gazdă cu grâu bogat. 
– Unde mergi, gazdă? 
– Mărg la haşca-patrapaşca 
Şi la Mihai, Mihoc 
Să vină la mine la arie, 
Că tare ni-e greu de călcare. 
– Bine faci, jupâne gazdă, 
Că chiar eu sunt ăla. 
Să tocmiră şi veniră 
Cu două lemne-hodolemne 
Cu grumazul de piele, 



 188

Ca vai de ele. 
Târ, bâr încoaci, 
Târ, bâr încolo, 
Paiele-neca, 
Plevele-nţepa. 

 
Observăm că în terminologia populară substantivul concret este înlocuit 

prin interjecţia care sugerează mişcarea, sunetul sau caracterul, ca de 
exemplu, în loc de moară autorul anonim foloseşte expresia haşca-patrapaşca. 

În continuare, «popa» sclujeşte pălinca, acest stimulent al muncilor 
depuse: 
 

La jupânu gazdă nu era numai atâta, 
Că-i trebuie şi un hârdău de pălincă. 
Prinde trei cai-fiţâncai 
La cocie de mălai, 
Roatele de susai, 
Irima de putregai. 
Doi cai erau din sat, 
Unul nu era al lui. 
Să ia pă lunci, 
Pân tină până-n butuci. 
El zicea nè! 
Hamurile tăte le rupe. 
Să ie p-un deal mare, ascuţit 
Ca un tângel de cuţit. 
Când îi în vârfu dealului, 
Ce-o şti face? 
Împiedeca-o caii o cocia? 
Ţop! p-acolo un ţâncălaş iepuraş. 
– Stai! ţâncălaş iepuraş, 
Să-ntreb şi de tine un sfat. 
– Iute, jupâne gazdă, zice, 
Că acu am scăpat şi io 
Din sunetul puştilor, 
Bătaia căpăilor. 
Împiedecă şi caii şi cocia 
Cu aţă de lână, 
Că va fi mai îndemână! 
Jupânul gazdă face aşa, 
Să ie pă deal în jos, 
Tot d-a hâca-bâca; 
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Gazda nu ştia de ce s-a apuca. 
Dumnezeu era pă dup-un prun, 
Vede că nu-i lucru bun. 
Dumnezeu trăsni, 
Butea plesni. 
Doagele bătea bârloagele, 
Fundurile bundurile, 
Cercurile bercurile. 
Încă jupânu gazdă s-o supărat 
Că nu mai are ce da la călcători. 
S-o supus la mână mândră săpunită, 
Ca o tângeauă pălită 
Şi o va strânge într-o cantă bogată. 
De va părea că-i dulce 
Vă mai aduce, 
De-o fi amară 
Mai este la mine-n cămară. 
Dragi colindători şi turcaşi, 
Care din cât ajunge 
Să se facă carne şi sânge, 
Dar noi spunem cu toţii 
Să trăiască gazda căşii! 

 
Poate că şi pentru că pălinca dă o dispoziţie deosebită oamenilor, 

această parte a oraţiei este mai hazlie, cu multe peripeţii ale gazdei, ca să 
înveselească asistenţa. Hazul şi veselia sunt în toi, pregătind parcă momentul 
următor, dansul turcii. Turca este adusă de birău în casă şi joacă două dansuri, 
făcând fel de fel de comicării, stârnind râsul celor prezenţi. Când termină 
începe să caute de bani gazda, pe la buzunare. Gazda plăteşte pe colindători 
în bani şi în pălincă. Astfel se termină colinda, iar colindătorii pleacă la altă 
casă. Seara, când se opreşte colinda, se încinge jocul tinerilor. Când trec cele 
trei zile de sărbătoare, turcaşul dezbracă masca şi astfel se încheie colinda cu 
turca în satul Coşdeni. 

În primele zile ale lunii ianuarie are loc petrecerea turcii numită «bul-
ciugul turcii». La această petrecere erau invitaţi toţi cei care au primit turca, 
iar turcaşii, din banii adunaţi şi pălinca primită, organizează petrecerea. Se 
strângeau oamenii, turcaşul se îmbrăca din nou şi petrecerea ţinea două sau 
trei zile, atât cât le ajungea pălinca. Turca mai juca pentru ultima oară, apoi 
turcaşul îşi dădea jos masca punând-o bine pentru anul următor.”  

La revenirea noastră în satele comunei, primarul Ioan Şora ne-a pus la 
dispoziţie un DVD cu turcaşii din Hidiş care au colindat satul în zilele de 
Crăciun ale anului 2009. Din cele văzute, am realizat că obiceiul este încă 
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viu. Colindătorii n-au uitat colindele vechi, chiar dacă nu le mai cântă anti-
fonic. Însoţiţi de muzicanţi, turca se integrează scenariului ritual de reînnoire 
a timpului prin jocul tonifiant, urmat de moartea, bocirea şi renaşterea în 
atmosfera de bucurie creată de colindători şi cei colindaţi. Orice sfârşit are un 
început şi orice început are un sfârşit pentru că, nu-i aşa, „veşnicia s-a născut 
la sat”. A trecut cea mai lungă noapte a anului, soarele a depăşit „criza 
solstiţială”, s-a născut pruncul Iisus, el însuşi „soare al dreptăţii”, simbol al 
reînnoirii lumii. La Hidiş, se aduc mulţumiri pentru daruri (colacul şi bău-
tura), sunt jucate gazdele, într-un ritual de purificare, iar „bulciugul turcii”, 
petrecerea comună, se va finaliza în zilele Anului Nou sau de Bobotează. 
Oricum, într-un timp sacru, într-un timp tânăr şi tare, ca la începuturile lumii, 
de bun augur pentru tot anul.  
 

COLINDE DIN SATUL HIDIŞ 
 
HOI RĂSĂRI-MI SOARE 
Hoi răsări-mi, soare 

Refren: Hoi ler, lerui Doamne. 
Hoi răsări mai tare 
În ceastă casă mare, 
D-acolo-s aleasă 
Patru pahare mari 
În patru colţi dă masă, 
Floarea grâului, 
Floarea mirului, 
Viţa vinului. 
Şi din grai grăie(le) 
Floarea grâului 
– Mi-s mai mare eu 
Căci din mine-şi fac 
Colaci şi prinoasă 
Şi pă mine mă duc 
Sfinte duminici 
Dalbe biserici. 
Şi din grai grăie(le) 
Viţa vinului: 
– Mi-s mai mare eu 
Ca voi d-amândouă 
Că pe mine mă ţân  
În buţi înfundate, 
În pivniţe-ncuiate 
Şi d-aici mă scoate 
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Tăt la zâle mari 
Şi la zâle tari 
Şi pă mine mă beu 
Domnii dă cei mari. 
Şi din grai grăie(le) 
Floarea mirului: 
– Mi-s mai mare eu 
Ca voi d-amândouă 
Că din mine să face 
Din păgân creştin 
Şi mi să botează 
Fiii cei curaţi. 
Domnu Dumnezău 
El din grai grăie(le): 
– Toate sunt d-a mele 
Jur-prejur dă masă, 
Să fii sănătoasă, 
Gazda-i jupâneasă, 
Şi te Domnu-aldească! 
 
ÎNTORCU-SE-NTORC 
Întorcu-să-ntorcu-şi, Doamne, 
Doi vulturi frumoşi, dai corinde 
Sus până la cer, 
Jos pân’ la pământu-i, Doamne, 
Da penele lor, dai corinde 
Cele mai mărele 
Mândre-s d-aurele, Doamne, 
Cele mărunţele-s, dai corinde 
Mândre-s d-arginţele. 
’Nante le ieşe(le), Doamne, 
D-on fecior dă domn, dai corinde 
Cu brâu roşior. 
Brâu-şi dăschide(le), Doamne, 
Şi să întreba(le), dai corinde 
Craiul românesc, 
Craiul românescu-i, Doamne, 
Cu cel unguresc, dai corinde 
Şi ei să cinstesc 
Şi ei să cinstescu-i, Doamne, 
În sara dă Joi Mari, dai corinde 
Cu colaci dă grâu. 



 192

Cu colaci dă grâu-i, Doamne, 
Cu cupe dă vin, dai corinde 
Cu colaci dă grâu. 
 
RĂSĂRITUL SOARELUI 
Răsăritu soarelui 
Răzământ pământului 

Refren: Corindele, Doamne, 
Mari zvonuri d-aduna(le), 
Da ce zvonuri d-aduce(le), 
Tăt de sfinţi şi apostoli. 
Maică Sfântă îşi zâce(le): 
– Mihaile, arhanghele, 
Na cheile şi te du 
Dân pădurea d-alioru 
Că-i afla pă Sântion 
Sub o tufă dă smochinu 
Şi tu li-i afla dormindu, 
Pune mâna şi-l trezeşte. 
Sus răsare, tresăre(le), 
Mihailu îşi grăie(le): 
– Sus răsare, tresăre(le), 
Că nu-s io ce-ţi pare ţie, 
Ce-s omu lui Dumnezău 
Şi ţi-o maica poruncitu 
Şi te gheţi dă botezatu. 
Sântionu îşi grăie(le): 
– Cum, o Doamne, m-oi găta(le), 
Că m-o maica blăstămatu 
Să fiu fiară în pădure 
Nouă ani şi nouă luni 
Şi p-atâtea săptămâni. 
Mihaile îşi grăie(le): 
– Lasă, Ioane, tu d-acele, 
D-ale Maica te-o iertatu 
Şi te gheţi dă botezatu. 
Mândru, Doamne, s-o gătatu 
Cu veşmântu mohorâtu 
Şi dă lung până-n pământu. 
Apucă cartea d-a stânga(le), 
Sfânta cruce de-a dreapta(le) 
Şi-apucă d-a boteza(le), 
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Mare nume ce-şi pune(le), 
Mare Iisus, mare Cristosu, 
Că Cristosu el o fostu 
Cerului, pământului 
Şi vouă tuturora(le), 
Jur-prejur, prejur dă masă, 
Să fii, gazdă, sănătoasă 
Să plăteşti corinda noastră! 

(Inf. Pantiş Dorin, 40 de ani, din Hidiş, 2010, învăţate de la Gabor 
Teodor din Hidiş, n. 1884 – m. 1975) 

 
În anul 1970, folcloristul Ion Bradu a investigat folclorul copiilor din 

mai multe zone ale Bihorului, inclusiv din comuna Pomezeu. A cules de aici 
un număr de patru colinde, publicate în volumul postum Cântece şi jocuri din 
folclorul copiilor, Ed. Arca, Oradea, 2010. E posibil ca aceste colinde să fi 
intrat în repertoriul copiilor, semn că la colindat participau şi aceştia: 
 

NOI MEREM A CORINDA 
Noi merem a corinda 

Refren: Florile dalbe! 
De la-o casă la d-alta, 
Gazda curţii nu-i la curte 
Că s-o suit sus pă munte, 
La muntile d-a vâna. 
Căprioare n-a vânat, 
D-a vânat un iepuraş, 
Să facă din piele lui 
Un cojocel Domnului. 
 
NOI UMBLĂM A CORINDA 
Noi umblăm a corinda 

Refren: Ei, ei, dragă Leano! 
De la-o casă la altă, 
D-apu gazda nu-i acasă. 
După el cine-om mâna? 
Mâna-om fiica gazdii 
Şi-l aducă sus p-aci. 
Sus, pă sus, pă lângă lună 
C-o mână ţinând de lună 
Şi-o fătuţă tare bună! 

(Inf. Buda Floare (a Vasalii Iovului), Vălani de Pomezeu, în op. 
cit. pp. 76-77) 
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COLO SUS PĂ DUPĂ LUNĂ 
Colo sus pă după lună 
Mândru arde o lumină 

Refren: Florile dalbe! 
Nici aceea nu-i lumină, 
Că-i un pătuţ dă odihnă, 
Da-n pătuţ cini-i culcat, 
Un fiuţ mic înfăşat: 
 Scoală, fiuţ, nu dormi 
Că nu-i vremea dă dormit, 
Ci-i vremea dă veselit, 
Veselitu lui Crăciun; 
Să să scoale sclujnicile 
Şi măture curţăle 
Cu mătură dă mătasă 
Împletită-n cinci şi şasă 
Şi iasă răul din casă, 
Să fii, gazdă, sănătoasă 
Să plăteşti colinda noastră! 
 
CEL BOIER BĂTRÂN 
Cel boier bătrân 

Ioai, Domnului, dai! 
La masă galbănă, 
Da dă ce-i galbănă? 
Galbănă-i dă ceară. 
La mijloc dă masă 
Un pom dălgărit 
Cu crengi la pământ. 
Printre crengi şi flori, 
Printre flori şi mere. 
Ploaia picutea 
Merile creştea, 
Soarele lucea 
Merile cocea, 
Vântu d-aiera 
Merile pica 
La boieri pă masă. 
Boieri le-alejea: 
Carele-s mai mari 
Păntru domni mai mari, 
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Carele-s mai mici 
Păntru domni mai mici. 
Să fii sănătoasă, 
Gazdă jupâneasă! 

(Inf. Rada Eva, 36 de ani, satul Coşdeni, 1970, în op. cit. pp. 74  
şi 79) 

 
JOCUL TURCII DIN COŞDENI 

 

 
 

(Din repertoriul violonistului Gheorghe Rada, născut în satul Coşdeni) 
 

În satele cercetate, există încă credinţa că la marile praznice se deschide 
cerul şi că se pot împlini, în anumite condiţii rituale, dorinţele omului, 
farmecele şi vrăjile, mai ales cele legate de aflarea ursitei fetelor de măritat: 

„E bine ca Anul Nou să nu te găsească cu datorii, iar prima persoană 
care-ţi calcă pragul casei în această zi e bine să fie de parte bărbătească. 
Oamenii îşi urau unul altuia la mulţi ani, sănătate şi fericire” (inf. Maria 
Sidea, 56 de ani, 2010, Sitani); 

Pentru aflarea timpului favorabil sau nefavorabil unor munci agricole şi 
creşterii culturilor se făcea calendarul de ceapă: „În 12 foi de ceapă, câte una 
pentru fiecare lună a anului, se punea câte o linguriţă de sare care se lăsau 
peste noapte pe masa din camera dinspre uliţă. Dimineaţa se afla care luni ale 
anului vor fi secetoase sau ploioase, după cantitatea de apă care era în foile de 
ceapă” (inf. Ardelean Miron, 83 de ani, 2010, Câmpani); 

Am consemnat unele credinţe şi rituri menite să inducă magic „ursita” 
sau „data” fetelor de măritat, dar şi fecunditatea oamenilor şi animalelor sau 
fertilitatea ogoarelor: 
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„În Ajunul Bobotezei fetele posteau, iar când venea popa cu crucea să 
sfinţească oamenii şi casa, luau fuior şi fir de busuioc pe care le puneau 
noaptea sub pernă ca să-şi viseze peţitorii. Dacă popa se aşeza pe laviţă sau 
pe scaun, în locul acela fata, uneori şi feciorul, se culca peste noapte, tot în 
credinţa c-o să-şi viseze „data” (inf. Sidea Maria, 56 de ani, 2010, Sitani şi 
Ardelean Miron, 83 de ani, 2010, Câmpani); Înainte de a veni popa cu crucea 
punem sub preş grăunţă dă tenchi (porumb) ca să calce păstă ele popa, ca să 
fie ghinile ouătoare. Dacă în casă era un copil mic, care încă nu vorbea i se 
dădea să beie apă din «ţângalău» cu care umblau cei cu crucea ca să 
vorbească şi să ştie cânta frumos” (inf. Şora Maria, 72 de ani, 2010, Spinuş). 
Gestul acesta magic se regăseşte într-unul din cântecele Mariei Sidea. 

Asemănătoare sorcovei de Anul Nou este „Ţuraleisa” (din limba greacă: 
Kyrie, eleison – Ajută-ne, Doamne! După ce pleca popa cu crucea, câte doi-
trei copii, având fiecare câte un „ţângalău” (clopoţel), intrau în gospodăriile 
vecinilor, înconjurau pomii, strigând în gura mare următoarele versuri:  
 

Ţuraleisa, draga me (nana me), 
Că dămult n-o fost aşe, 
Câte paie pă coteţ 
Atâţia prunci în ungheţ, 
Câţi cărbuni în vatră 
Atâtea vaci în poiată! 

 
 

 
Alte credinţe, sărbători şi obiceiuri 

cu dată fixă 
 

Întâmpinarea Domnului. Stretenia (2 februarie) 
 

Dincolo de semnificaţia creştină a sărbătorii, două animale cu un presti-
giu mitologic remarcabil îşi fac apariţia: ursul şi vulpea. 

„Este ziua când iese ursul din bârlog. Dacă-i soare şi-şi vede umbra se 
întoarce înapoi, semn că iarna va ţine încă 40 de zile. Dacă-i noroasă şi nu-şi 
vede umbra, nu se mai întoarce pentru că primăvara vine curând” (Ardelean 
Miron, 83 de ani, 2010, Câmpani); „se zice că iese vulpea din vizuină şi dacă 
nu vede pod dă gheaţă păstă vale, atunci îl pune, prelungindu-se iarna” (Sidea 
Maria, 56 de ani, 2010, Sitani). 
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Mucenicii. Patruzeci de sfinţi (9 martie) 
 

Am reţinut de la informatorii noştri că la Coşdeni şi Câmpani, feciorii 
satelor aprindeau focuri pe deal şi rostogoleau roţi de car învelite în paie 
cărora li se dădea foc. E vorba desigur de primele focuri de primăvară, cu 
semnificaţie solară şi agrară, amintind de Anul Nou sărbătorit în antichitate la 
1 martie, dar şi de începutul Anului Nou agrar, 9 martie fiind ziua echinoc-
ţiului de primăvară în calendarul iulian (stil vechi). 
 

Buna-Vestire. Blagoveştenie (25 martie) 
 

Ziua când Arhanghelul Gavriil i-a adus vestea Fecioarei Maria că-l va 
naşte pe Mesia se numeşte în unele zone ale Bihorului Ziua cucului. Se crede 
că în această zi începe cucul a cânta, vestind sosirea primăverii. 

În satele comunei sunt câteva credinţe şi rituri despre această pasăre 
misterioasă şi divinatorie, care de la Sânziene nu mai cântă, transformându-se 
în uliu. Se mai crede că îşi depune ouăle în cuiburile altor păsări, 
îndepărtându-le pe cele ale păsării respective; primul cântat de cuc, e bine să 
te găsească cu bani în buzunar; primul cântat de cuc să nu te prindă 
nemâncat, că „te spurcă cucu”. Se cunoaşte şi ritul „strigatului la cuc”, fetele 
şi feciorii întrebându-l: 
 

– Cucule, câţi ani mi-i da 
Până ce m-oi însora (mărita)?  

 
Numărând de câte ori a cântat, aceştia aflau peste câţi ani le va veni sorocul 
(inf. Sidea Maria, 56 de ani, 2010, Sitani). 

Cucul este poate cea mai îndrăgită pasăre în rândul sătenilor, fiind 
adesea invocată în cântecele lirice şi nu numai, aşa cum se poate vedea în 
horile culese de la Gheorghe Rada din Coşdeni. 
 

Sf. Mare Mucenic Gheorghe. Sânjorjul (25 aprilie) 
 

Sânjorjul din calendarul popular are puţine legături cu martirul Sf. 
Gheorghe, ucigătorul balaurului, purtătorul de biruinţă a binelui asupra răului, 
a noii religii creştine asupra celei păgâne. În această ipostază îl întâlnim în 
icoane, dar şi în onomastică, fiind considerat protector al celor care-i poartă 
numele. Sânjorjul pare a fi mai degrabă o divinitate a vegetaţiei în creştere, 
patron al cailor şi vitelor cu lapte, deschizătorul unui nou an agro-pastoral. 
Credinţele şi unele practici ritual magice se împletesc cu activităţi economice 
specifice primăverii: „se băgau sclugile de către oamenii mai bogaţi, se sco-
teau animalele la păşunat” (inf. Ardelean Miron, Câmpani). 
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În noaptea Sânjorjului erau extrem de active strigoaiele (strâjile) care 
furau mana vitelor cu lapte. Pentru a proteja gospodăria „puneam la porţi 
crengi de rug” (Blaga Varvara, 60 de ani, 2010, Spinuş). 

Se practicau, de asemenea, rituri de purificare şi fertilitate între care 
udatul din abundenţă cu apă din fântâni a fetelor de către feciorii satului (inf. 
Sidea Maria, 56 de ani, 2010, Sitani). 

Dar cel mai spectaculos eveniment la Sânjorj ni s-a părut a fi aprinderea 
şi în acest an (2010) a unui foc imens la Hidiş, semn al înnoirii timpului, al 
biruinţei luminii şi căldurii solare asupra întunericului şi frigului. Anul agro-
pastoral este închis de Sâmedru (Sf. Dumitru), cu ţinere la 26 octombrie, când 
se încheiau socotelile cu cei care păzeau, într-un fel sau altul, animalele 
comunităţilor săteşti. 
 

Naşterea Sf. Ioan Botezătorul. Sânzienele (24 iunie) 
 

Puţinele informaţii pe care le deţinem din satele comunei confirmă cre-
dinţa că sânzienele (din lat. Sancta Diana, zeiţă romană a naturii şi vânătorii) 
sunt zâne bune. Substitutul lor fitomorf, plantele cu flori galbene care 
înfloresc în perioada solstiţiului de vară, ziua cea mai lungă din an, „nu se rup 
decât în ziua lor, atunci când le punem la porţi, că apără de duhurile rele şi de 
vreme grea” (inf. Vinter Firoanda, 58 de ani, 2010, Spinuş). 
 

Sfântul Ilie. Sântilie (20 iulie) 
 

Sântilie este cel mai de temut dintre sfinţi. Potrivit lui Mircea Eliade, Sf. 
Ilie a preluat atribuţiile zeului uranian geto-dac, Gebeleizis. În imaginarul 
popular, Sântilie umblă pe cer în zilele de vară într-un car de foc tras de cai. 
Armele lui în confruntarea cu dracii sunt tunetul şi fulgerul (trăsnetul). 
Căutându-i pe pământ, poate lovi oriunde, victime putând fi şi oamenii care s-
ar afla întâmplător unde trăsneşte. Ca măsură de protecţie, în ziua Sfântului 
nu se lucrează în câmp, mai ales la fân (inf. Ardelean Miron, 83 de ani, 2010, 
Câmpani).  
 
 

Sărbători şi obiceiuri cu dată mobilă 
 

Mobilitatea acestora este dată de ziua stabilită pentru sărbătoarea anuală 
a Învierii Mântuitorului. Se ştie că Paştele creştin ortodox se serbează în 
prima duminică cu lună plină după echinocţiul de primăvară, care să nu 
coincidă însă cu Paştele (pesah-ul) evreiesc, cu semnificaţie istorică (elibe-
rarea evreilor din robia egipteană). 
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Am remarcat că şi în satele comunei Pomezeu, Paştele reprezintă cea 
mai mare sărbătoare a creştinătăţii. Precedată de Postul Mare, mai lung şi mai 
sever (şapte săptămâni) decât Postul Crăciunului, a doua zi după Lăsatul 
Secului de carne, „femeile spălau cu leşie toate vasele, lingurile şi furculiţele 
ca să nu rămână nicio urmă de grăsime pe ele” (inf. Abrudan Miron, 83 de 
ani, 2010, Câmpani). 
 

Sântoaderul (Sf. Teodor) 
 

Este prima sărbătoare din ciclul pascal dedicată pomenirii morţilor. Se 
mănâncă şi se împarte ca pomană colie (colivă) din grâu fiert îndulcit cu 
miere de albine. În dimineaţa Sântoaderului, în grădină, se face fumăgai din 
gunoaiele adunate special pentru acest foc menit să emită doar fum. Pe lângă 
rostul practic al acestuia, de a preveni îngheţul pomilor, se crede că „încotro 
se îndreaptă fumul, de acolo vine data”, adică peţitorii la fetele de măritat. 
Fetele îşi spală părul cu leşie şi flori de corn. Fără să se cunoască de ce, se 
tundeau vitele între coarne (inf. Şora Maria, 72 de ani, 2010, Spinuş).  
 

Duminica Floriilor 
 

În Duminica Floriilor se sărbătoreşte intrarea triumfală a Mântuitorului 
Iisus Hristos în Ierusalim. În Imperiul roman, în urmă cu două milenii, 
această zi era dedicată zeiţei primăverii, Flora. Pentru creştinii care l-au 
întâmpinat pe Iisus cu osanale şi frunze de finic reprezintă biruinţa noii 
credinţe. În satele noastre, inclusiv în cele la care facem mereu referinţă, se 
aduc acasă ramuri verzi de salcie, sfinţite la biserică, arbore binecuvântat de 
Maica Sfântă, simbol al regenerării vieţii. Se crede că ramurile sfinţite aduc 
sănătate oamenilor şi protejează casa de vreme rea. 
 

Săptămâna Patimilor 
 

În această săptămână activităţile de ordin spiritual cresc în intensitate. 
Curăţenia trupului şi sufletului, în case şi gospodării sunt preocupări zilnice. 
Locuitorii satelor se regăsesc într-un străvechi scenariu de reînnoire a 
timpului şi lumii odată cu moartea şi învierea divinităţii, în cazul sărbătorii 
noastre a Domnului Iisus Hristos.  

Cea mai încărcată, spiritual vorbind, rămâne JOIA MARE, când se 
crede că se deschid mormintele şi cerul, iar spiritele morţilor vin să petreacă 
Paştele cu cei vii. Clopotele de bronz încetează să bată, dar se aud ritmurile 
de toacă, bătută de tineri şi vârstnici. Se spune că bătăile de toacă îndepăr-
tează duhurile malefice, fiind similare glasului Domnului din cer. Ritmurile 
de toacă cheamă credincioşii la Denia celor 12 evanghelii de la biserica 
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satului, comemorându-se CINA CEA DE TAINĂ a lui Iisus dimpreună cu 
apostolii săi, cu pâine şi vin, simboluri euharistice ale trupului şi sângelui 
Mântuitorului. Sunt ultimele momente din viaţa Sa terestră, când Iisus ştie 
deja că va fi trădat şi ucis, luând asupra lui păcatele lumii. 

În Joia Mare şi următoarele îşi face prezenţa pe mesele sătenilor unul 
dintre simbolurile pascale, OUL DE PAŞTI. Oul este din cele mai vechi 
timpuri, la toate marile culturi şi civilizaţii, simbolul regenerator al vieţii, la 
unele popoare crezându-se că cerul şi pământul s-au născut dintr-un ou 
primordial. Şi la români, legenda spune că soarele a apărut dintr-un ou. Mai 
demult, ouăle se colorau în galben şi roşu, culori ale răsăritului şi apusului de 
soare. Culoarea roşie a ouălor de Paşte simbolizează sângele Mântuitorului, 
dar şi mormântul acestuia care va fi spart cu puterea sa divină, aşa cum puiul 
sparge găoacea oului. 

În satele comunei Pomezeu, ouălor de Paşti li se spun „ouă tărcate”, 
pentru că nu sunt doar colorate, ci împodobite cu diverse motive desenate cu 
„bizarca”, un beţişor de lemn care are la capăt un tub foarte subţire din foiţă 
de aluminiu, probabil, în vechime, un fir de păr de porc sau din coada de cal, 
prin care se scurge ceara de albine topită. După ce ouăle se degresează cu apă 
caldă şi oţet, se desenează cu ceară topită motive precum: soarele, brăduţul, 
pomul vieţii, grebla, luna, prescura şi altele. Se fierb apoi în culoarea 
preferată, de regulă roşie, maroniu sau verde. Altădată, se foloseau culorile 
vegetale. La căldură, ceara se topeşte, rămânând liniile albe care pun în 
evidenţă motivele respective pe fondul de culoare al ouălor.  

 

 
 

Ouă tărcate, Spinuş 
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Priveghiul este denumirea locală a perioadei dintre Joia Mare şi noaptea 
Învierii. Sătenii retrăiesc cu emoţie evenimentele dramatice prin care va trece 
fiul lui Dumnezeu: umilirea, răstignirea pe cruce şi în final moartea. Se ştie 
că la moartea sa au avut loc o eclipsă de soare şi un puternic cutremur. Ne 
putem imagina ce panică s-a creat în rândul celor care au trăit evenimentele 
de atunci, când protectorul divin moare lăsând lumea în haos şi întuneric. 
Sunt zile de doliu, sătenii se comportă ca atare, postesc, unii ţinând chiar post 
negru şi participă la slujba prohodului de la biserică. Urmează perioada de 
aşteptare a miraculoasei Învieri. Sâmbăta se pregătesc alimentele pentru masa 
pascală din Duminica Învierii. În cuptor se coc pâine şi colacii unşi cu 
gălbenuş de ou. Similar sacrificiului suprem al salvatorului omenirii, mielul 
lui Dumnezeu cum îl numeşte Sf. Ioan Botezătorul pe Hristos, se sacrifică 
mielul pascal.  
 

Duminica Învierii 
 

Imediat după miezul nopţii de sâmbătă spre duminică, precedată de 
bătăile de toacă şi ale clopotelor, începe cea mai importantă slujbă a Paştelui. 
Din fiecare familie, cel puţin un membru participă cu sufletul şi trupul curat, 
în haine de sărbătoare pentru a aduce acasă Lumina Învierii şi Paştile, pâinea 
stropită cu vin, trupul şi sângele Domnului, din care se vor împărtăşi toţi 
membrii familiei. Lumina „soarelui dreptăţii”, cum este numit Iisus într-o 
colindă, este semnul restabilirii ordinii cosmice şi înnoirii morale a omului, al 
speranţei în înviere după moarte, după modelul divin, cel „cu moarte pe 
moarte călcând”. 

La masa de prânz, familia se întruneşte pentru a gusta din bucatele 
rituale: paşti, ouă tărcate, ciorbă, friptură sau drob de miel, colaci. Masa este 
deschisă cu rugăciune, după care membrii familiei ciocnesc ouăle, mărtu-
risindu-şi credinţa în Înviere: – Hristos a înviat! – Adevărat a înviat! Acesta 
rămâne salutul creştin până la Înălţarea Domnului, la 40 de zile de la Înviere. 
 

Duminica Tomii. Droştele. Paştele morţilor 
 

La o săptămână de la Înviere în cimitirele satelor sunt comemoraţi 
morţii în prezenţa preoţilor. Pe morminte sunt aşezate pomeni abundente, 
colaci cu lumânări aprinse, ouă tărcate, căni şi băutură. Deşi nu este singura 
zi dedicată moşilor şi strămoşilor plecaţi în lumea de dincolo, în niciuna nu se 
adună atâtea pomelnice ca în Duminica Tomii. După slujbă, cei prezenţi 
împart pomenile între ei, dar şi la cei săraci, şi închină câte un pahar de bău-
tură, vărsând pe morminte picături de vin sau pălincă „ca să beie şi morţii”. 

Este cu adevărat impresionantă această comuniune şi comunicare ima-
ginară a celor vii cu cei morţi, la şapte zile după Înviere.  
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Pogorârea Sf. Duh. Rusaliile 
 

Romanii aveau în preajma solstiţiului de vară o sărbătoare dedicată 
morţilor, Rosalia, când pe morminte se puneau ofrande şi coroane de tranda-
firi. Dincolo de originea latină a denumirii şi a faptului că, în imaginarul 
popular, Rusaliile sunt fiinţe mitice, zâne mai mult rele (vântoase), care 
bântuie văzduhul sub forma unor vârtejuri de unde lovesc şi-i paralizează pe 
cei care nu le ţin zilele şi nu încearcă să le îmbuneze, Rusaliile, în interpretare 
creştină, au conotaţii spirituale majore. 

La zece zile de la Înălţare şi la 50 de la Învierea Domnului, se va coborî 
din cer asupra apostolilor Duhul Sfânt sub forma unor limbi de foc, împli-
nindu-se astfel Sfânta Treime: „Şi s-au umplut toţi de Duhul Sfânt şi au 
început a vorbi în alte limbi, precum le da lor Duhul a grăi” (Faptele aposto-
lilor, cap. 2, vs. 1-4). 

În Duminica Mare a Rusaliilor preoţii satelor, urmaţi de alaiul de 
credincioşi cu praporii purtaţi de feciori, sfinţesc holdele de grâu aflate în 
pârg. Fetele împletesc cununi din spice de grâu şi flori de mac, care vor fi 
puse la prapori şi vor rămâne acolo până anul următor. În Duminica Mare nu 
se mătură în casă, iar pe vatra casei se împrăştie iarbă verde şi frunze de 
gorun. La porţi şi la icoane se arborează crengi de tei „ca să apere gospodăria 
de foc şi vreme grea” (inf. Sidea Maria, 56 de ani, Sitani; Şora Maria, 72 de 
ani Spinuş, 2010).  
 
 

Obiceiuri legate de momentele  
importante din viaţa omului 

 
La naştere 

 
Naşterea copiilor, a urmaşilor unui cuplu este dorită şi aşteptată, cu 

teamă şi bucurie deopotrivă. Bărbaţii, nu numai din orgoliu, dar şi din alte 
motive, îşi doresc cel puţin un băiat. Cu o anumită teamă, pentru că îşi doreau 
copii sănătoşi la minte şi la trup. Aşa ne explicăm de ce femeia însărcinată, 
„groasă sau grea”, era în centrul atenţiei, ea însăşi impunându-şi unele 
interdicţii. Cele mai multe erau menite să evite anumite semne încă din 
pântecul viitoarei mame: „nu era bine să te atingă câinele, pentru a nu naşte 
copilul cu păr pe corp; nici iepurele nu-i bine să-l vezi, ca să nu se nască cu 
buză de iepure; la fel, şarpele, ca să nu aibă pielea cu solzi; nici peşte nu-i 
indicat să-l vadă, ca să nu se nască mut şi cu solzi ca peştele; pentru a evita 
naşterea copiilor gemeni nu se mâncau fructe îngemănate”. 
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Femeia gravidă avea şi unele privilegii: „era îmbiată să guste oriunde se 
ducea din bucatele sau poamele la care poftea; era scutită de soţ să poarte 
greutăţi mai mari”, altfel, până la soroc, ea îşi continua treburile casnice. 

Naşterea avea loc pe vatra de pământ a casei, pe un aşternut de fân, 
stând „ciump”, sub supravegherea moaşei, femeie pricepută, cu cunoştinţe 
ginecologice empirice, dar eficiente, până ce naşterile au fost preluate de 
maternităţi. Prima scaldă o făcea tot moaşa „într-o ciupă, cu apă călduţă luată 
din fântână în care se punea apă sfinţită de la Bobotează: apa se arunca, până 
la apusul soarelui, la încheietura gardului sau la rădăcina unui butuc de vie”; 
ca să vorbească şi să aibă glas frumos, când umbla popa cu crucea la 
Bobotează i se da să beie apă sfinţită din „ţângalău”. 

Protejarea femeii continua şi după naştere. Ea primea vizita rudelor şi 
vecinelor care îi aduceau bucate alese. Dacă nou-născutul avea probleme 
mari de sănătate, era botezat la o săptămână de la naştere, iar dacă era 
sănătos, botezul avea loc la şase săptămâni la biserică în prezenţa tatălui 
copilului, a moaşei şi a naşilor. După molitva care i se făcea mamei, aceasta 
putea să intre în biserică, fiind considerată „femeie curată”. La botez, se făcea 
o mică petrecere, cu mâncare şi băutură, mama şi copilul primind daruri 
simbolice. 

Pentru protecţia copilului, înainte vreme se boteza cu numele unui sfânt 
din calendarul ortodox; la încheietura mâinii drepte i se lega un şnur roşu 
(culoare apotropaică) pentru a-l feri de deochi; femeile care o vizitau în 
perioada în care copilul era alăptat de la sânii mamei lăsau un fir sau o scamă 
ruptă din hainele proprii „ca să nu ducă cu ele ţâţa (laptele) şi somnul 
pruncului; de asemenea nu se recomanda ca mama să doarmă cu spatele la 
prunc; scutecele copilului spălate şi uscate afară trebuiau aduse în casă până 
la apusul soarelui. Copilul era legănat în belceu sau într-o postavă mică, fiind 
alintat cu vorbe dulci şi melodioase. 

Am înregistrat şi situaţii dramatice când unora dintre mame le mureau 
copiii. În acest caz, o cunoştinţă apropiată, cu noroc la copii, „îşi vindea 
(evident simbolic – n.n.) un copil femeii cu pricina, prin fereastra casei”, ritul 
având probabil rezultatele scontate (inf. Şora Maria, 72 de ani, Buda Catiţa, 
63 de ani, 2010, Spinuş).  
 

Căsătoria şi nunta 
 

Moment de sărbătoare în viaţa omului, dar critic totodată, întrucât 
„trecerea” de la un statut social la altul al mirilor presupunea armonizarea 
unor noi relaţii între două familii sau neamuri diferite.  

Comunităţile rurale, inclusiv cele din satele comunei Pomezeu, şi-au 
creat din vremuri îndepărtate mijloacele necesare (obiceiuri şi practici rituale) 
pentru întemeierea unui şir nesfârşit de noi familii. Etapele pregătitoare, 
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nunta propriu-zisă, uneori şi anumite practici după nuntă sunt edificatoare în 
sensul celor de mai sus. 
 
Peţitul  

Existau în sate numeroase prilejuri în care sentimentul dragostei între 
tinerii mai mult sau mai puţin pregătiţi pentru marele eveniment să se tre-
zească.  

În mod sigur, au fost şi cazuri când căsătoria avea la bază interese de 
ordin material, în care părinţii fetei sau feciorului îşi impuneau propria 
voinţă.  
Cum spuneam, între ocazii se numărau şezătorile de fete vizitate de feciori, 
hora satului (higheghe) şi multe altele. 

Peţitul era iniţiativa părinţilor feciorului, care aflau într-un fel sau altul 
de „aleasa” fiului. Ca urmare, tatăl, însoţit de un om de încredere sau adesea 
de un grăitor la nunţile satului şi de fecior, îşi anunţau din vreme prezenţa la 
casa părinţilor fetei. Fără a intra în amănunte, dacă se cădea de acord, inclusiv 
în privinţa zestrei celor doi tineri, se întorcea vizita părinţilor fetei la casa 
viitorului mire, când se fixau detaliile nunţii propriu-zise: data, naşii, grăi-
torii, lăzlăuşul, chemătorii, obligaţiile celor două familii pentru ca totul să se 
desfăşoare conform datinei. 
 
Chemarea la nuntă 

Invitaţia la nuntă avea loc cu cel puţin o săptămână înainte de duminica 
nunţii. Dacă mirii erau din acelaşi sat, erau doi chemători, unul din partea 
miresei, al doilea din partea mirelui; dacă mirii erau din sate diferite, umblau 
două perechi de chemători, una într-un sat, alta în celălalt. De obicei, chemă-
torii îmbrăcaţi în haine de sărbătoare, având într-o mână „bote” îmbrăcate cu 
cârpe colorate, busuioc şi zurgălăi, iar în altă mână „iaga” cu pălincă, invitau 
la nuntă toate familiile din sat. Invitaţia e mai simplă decât în alte zone: 
 

– Oameni dă cinste şi dă omenie, 
Mai întâi îi cuvântu lui Dumnezău 
Şi apoi a gazdei dă nuntă (numele) 
Care vă invită 
La un scaun dă hodină, 
La un pahar dă băutură 
Dă la două pân’ la nouă, 
Pân’ la nouăzăci şi nouă. 
Nunta ţâne dă duminică şi până joi, 
Gazda-i bucuroasă şi steie cu voi! 
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Chemătorii îmbie pe cei cărora li s-a adresat să bea o gură de pălincă, 
apoi pleacă la altă casă (inf. Buda Catiţa, 63 de ani, 2010, Spinuş).  
 
Pregătirea bucatelor pentru nuntă 

În săptămâna premergătoare nunţii, mai ales joia, la gazda de nuntă, 
sosesc femeile din partea familiilor invitate la nuntă „cu cinste”. E o formă de 
într-ajutorare reciprocă a oamenilor comunităţilor săteşti la evenimente ma-
jore. „Cinstile” constau în diverse produse necesare pregătirii mâncărurilor de 
la nuntă: găini, ouă, zahăr, făină, miez de nucă ş.a. Unele dintre femeile care 
vin „cu cinste” rămân să ajute la făcutul tăiţeilor şi sarmalelor, la ciupelitul 
găinilor şi la alte treburi.  

În zilele noastre, nunta are loc sâmbăta în cort amplasat în curtea casei 
mirelui sau la căminul cultural, sporind confortul nuntaşilor, dar mai săracă în 
acte rituale. Noi vom vorbi în continuare de nunta tradiţională de duminică. 
 
Nunta propriu-zisă 

Duminica, înainte de prânz, la casa mirelui şi la cea a miresei era deja 
animaţie. Mirii se pregăteau, îmbrăcând haine de sărbătoare, pentru cel mai 
important eveniment din viaţa lor. La casa mirelui se adunau prieteni şi rude, 
lăzlăuşul, grăitorul acestuia şi taraful. La casa miresei aşteptau părinţii 
acesteia, rudele şi prietenele apropiate, grăitorul din partea ei. Unul dintre 
însemnele distincte ale miresei era cununa cu flori şi oglinzi cumpărată din 
târgul Beiuşului.  

La un moment dat, grăitorul mirelui dădea semnalul de plecare spre 
casa miresei. Dacă mireasa era din alt sat mai îndepărtat, drumul se făcea cu 
căruţe (cocii) trase de cai împodobiţi cu zurgălăi şi prime multicolore, iar 
dacă mireasa era din acelaşi sat, alaiul pleca pe jos, însoţit de cântecele de joc 
ale tarafului. Atmosfera de veselie era întreţinută cu descântece (strigături) şi 
chiuituri. 
 
La casa miresei 

Alaiul mirelui găseşte poarta şi uşa de la uliţă încuiate. După ce grăi-
torul mirelui bate în poartă, apare în faţa lor grăitorul miresei. Între cei doi are 
loc un scurt dialog: 

Grăitorul miresei: Bună ziua! Da cine sunteţi, dă unde veniţi şi la noi ce 
căutaţi? 

Grăitorul mirelui: D-apoi venim dă dăparte şi suntem tare obosâţi. Fă 
bine şi ne lasă-on pic şi ne hodinim!  

Grăitorul miresei: Mai bine mereţi în altă parte că n-avem loc unde să 
vă primim, că suntem tare aglomeraţi!  

(Inf. Murău Ioan, 63 de ani, Pomezeu, 1974; culeg. Crăciun 
Parasca şi Ioan Gh. Roman)  
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În dialog intervin şi femeile din alaiul mirelui cu descântece ironice la 

adresa celor dinăuntru: 
 

– Cine nu ne lasă-n casă 
N-are ce pune pă masă, 
N-are lipideu pă pat 
Nici gaci pă bărbat! 

 
Grupul de femei din curte le răspunde şi mai dur: 

 
– Avem pită şi tâpoi 
Bată dracu p..a-n voi, 
Avem pită şi colaci 
F....ă-o sută dă draci! 

(Inf. Buda Catiţa, 63 de ani, şi Şora Maria, 72 de ani, Spinuş, 
2010) 

 
Până la urmă, cei doi grăitori ajung la o înţelegere, dar numai după ce 

grăitorul mirelui îi arată „legitimaţia”, adică iaga cu pălincă din care gustă 
amândoi. Convins că „legitimaţia” e bună, deschide poarta şi-i invită pe toţi 
în curte „la un scaun dă hodină şi la on pahar dă băutură” (inf. Murău Ioan, 
63 de ani, Pomezeu).  

Dar, cum alaiul mirelui a venit aici cu o altă misiune, „şi coate şi şi ducă 
la casa mirelui o floare frumoasă, rujiţa, o fată fecioară”, grăitorul acestuia îl 
roagă pe omologul său s-o caute şi s-o predea mirelui. După alte discuţii 
acesta parcă se lasă înduplecat: – No bine, frate, oi mere şi-oi cota/ Şi-oi 
aduce ce-oi afla! Mai întâi „aduce o femeie bătrână, o babă învălită înt-on 
lipideu, cu on mănunchi dă urzici” (buchetul miresei – n.n.). Mirele n-o 
recunoaşte, iar grăitorul mirelui zice că „asta-i bună păntru el, şi-o ie la joc” 
în hazul tuturor (inf. Buda Catiţa, 63 de ani, Spinuş; Sidea Maria, 56 de ani, 
2010, Sitani). A doua oară îi aduce o femeie care simulează o anume 
infirmitate, mai nou chiar o fetiţă. Sigur, nici ele nu-s pe placul mirelui. În 
sfârşit, spre satisfacţia alaiului mirelui, este adusă mireasa adevărată. Mirele o 
sărută. Dacă mai e timp, taraful cântă o melodie de joc, în care se prind, 
alături de mire şi mireasă, majoritatea celor prezenţi.  

Tot la casa miresei, la Spinuş, Coşdeni şi Pomezeu, se mai derulează o 
secvenţă din lungul scenariu al nunţii, a cărei semnificaţie e greu de înţeles: 
grăitorul mirelui a ales dintre nuntaşii miresei trei femei, care „pă timpuri 
îmbrăcau mireasa. Astea să fac că-s mute, nu râd, nu vorbesc”. Grăitorul 
miresei îl roagă pe grăitorul mirelui să le facă să vorbească. Grăitorul mirelui 
acceptă, provocându-le în fel şi chip, inclusiv cu vorbe deocheate. Ele 
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cedează cu greu, dar numai după ce li se oferă la fiecare câte un pahar de 
pălincă şi un colac, fiecare zicând: „La cine ne-o deschis graiu/ Deschidă-i 
Dumnezo raiu!”. Să fie oare o modalitate de răscumpărare de către neamurile 
mirelui a miresei? (Inf. Murău Ioan, 63 de ani, 1974, Pomezeu; Rada Floare, 
61 de ani, 1974, Coşdeni; Buda Catiţa, 63 de ani, 2010, Spinuş) 

Înainte de plecarea de la casa miresei, la Sitani şi Pomezeu, are loc 
„aleruitul miresii”, cântec ritual cu texte aproape identice, dar şi cu 
deosebirea că, cel puţin la Pomezeu, în urmă cu patru decenii, se cânta în 
dialog:  
 

„– Luaţi, portari, poarta jos 
Că noi, portari, am intrat 
În grădina cea cu flori! 
Care floare-o fost frumoasă 
Am smuls-o din rădăcină, 
Unde-om duce să să prindă.  
– Noi rujiţa nu ţi-om da 
Până nu te-om întreba 
Cu ce-i duce rujiţa? 
– Cu caru cu patru boi 
Să nu mai vie-napoi.  
– Noi rujiţa nu ţi-om da  
Până nu te-om întreba 
Unde-i duce rujiţa? 
– Păstă văi şi păstă munţi, 
La părinţi necunoscuţi. 
– Noi rujiţa nu ţi-om da  
Până nu te-om întreba 
Cu ce-i ţâne rujiţa? 
– Cu colac dă grâu curat, 
Cu vin roşu strecurat. 

Refren: Hoi, nam şi daler mireasă!” 
(Din repertoriul solistei Maria Sidea) 

...  
În varianta din Pomezeu:  

 
Începe alaiul mirelui: 

– Lăsaţi, portari, poarta jos 
Refren: Hoi, nam şi daler mireasă! 

Că noi, portari, d-am intrat 
În grădina cea cu flori 
Şi noi, portari, ne-am ales 
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Care rujă-o fost mai mândră 
Iată-o la noi în mână! 

Alaiul miresei: 
– Nu te lăuda mirelui 
Nici cu-atâta nu ţ-om da(le) 
Până ce te-om întreba(le) 
Pă rujiţa inde-i duci? 

Alaiul mirelui: 
– Păstă văi şi păstă munţi 
La părinţi necunoscuţi, 
D-a vedea pe soacră-sa 
Gândi-o-a că-i maică-sa, 
D-a vedea pă socru-său 
Gândi-o-a că-i tată-său. 

Alaiul miresei: 
– Nici cu-atâta nu om da(le) 
Până ce te-om întreba(le) 
Cu ce-i ţâne rujiţa? 

Alaiul mirelui: 
– Cu pită dă grâu curat 
Cu vin roşu strecurat! 

(Inf. Murău Ioan, 63 de ani, 1974, Coşdeni) 
 
 
 

ALERUITUL MIRESEI DIN COŞDENI 
 

 
 

(Linia melodică a aleruitului din Coşdeni, culeasă şi transcrisă de 
Gheorghe Rada) 

 
După aleruit, alaiurile reunite participă la cununia religioasă de la 

biserică, apoi se îndreaptă spre casa mirelui. 
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La casa mirelui 
În apropierea casei acestuia încep descântecele adresate soacrei mari: 

 
„– Suie, soacră, pă butuc 
Să vezi ce noră ţi-aduc, 
Pă inde te-a scărmăna 
Şapte ani nu te-a mânca! 

... 
– Bucură-te, soacră mare, 
Că ţi-a face nora poale! 
– Face-o nora dracului 
Nici gaci bărbatului! 
– Face-o nora săraca 
Dac-o fi bună cu ea!” 

(Inf. Şora Maria, 72 de ani, şi Buda Catiţa, 63 de ani, Spinuş, 
2010) 

 
În faţa porţii sau în curte, socrii mari aşteptau mirii la o masă pe care se 

găseau un blid cu boabe de grâu şi un altul cu apă sfinţită şi un buchet de 
busuioc. Soacra arunca peste miri boabe de grâu, mirii înconjurau masa de 
trei ori, după care mireasa stropea cu buchetul de busuioc apă sfinţită peste 
toţi nuntaşii. Tot acum, miresei i se aducea un colac (colacul miresei) pe care-
l arunca peste cap. Dacă-l prindea un fecior sau o fată, se zicea că aceluia sau 
aceleia îi vine rândul la căsătorie. Colacul era frânt şi împărţit la toţi nuntaşii, 
încă un semn că cei prezenţi împărtăşesc întemeierea noii familii şi nu 
oricum, ci cu gândul la armonie şi prosperitate. 
  
Masa mare 

Nuntaşii sunt poftiţi să se aşeze la masă, intrând în rol socăciţele. 
Mirilor li se aducea pe o farfurie un ou fiert din care mâncau câte o felie 
fiecare. Ştim că oul conţine embrionul vieţii, semnificaţia ingurgitării oului 
ducându-ne la fecunditatea cuplului. În pauzele dintre felurile de mâncare, 
taraful cheamă nuntaşii la joc.  

La un moment dat se creează o oarecare panică în rândul nuntaşilor, 
pentru că miresei „i s-a furat pantoful”. Se găsesc recuperatori, dar naşul 
trebuie să răscumpere neatenţia prin negocieri îndelungi cu făptaşii. Gestul 
aminteşte de întâmplări adevărate privind furatul miresei de pretendenţi în 
timpul nunţii. E un avertisment şi pentru mire. 

După lăsarea întunericului, după ce s-a servit parte bună din meniul 
nunţii, grăitorul mirelui face apel la nuntaşi că e momentul cinstirii miresei. 
Altădată darurile erau simbolice, cu excepţia părinţilor mirilor, a naşilor şi 
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rudelor apropiate. Azi e cu totul altceva, cinstile fiind în general în bani puşi 
în plic. 

Încă se mai practică „danţul miresii”, deschis de mire şi mireasă, şi 
continuat de personajele importante ale nunţii, de rude şi prieteni. „Danţul 
miresii”, secvenţă rituală din scenariul nunţii tradiţionale, este plătit în bani 
pe care-i adjudecă highighişii.  

Spre miezul nopţii, naşa însoţită de mire şi mireasă se retrag într-o 
cameră unde are loc schimbarea portului sau „învălitul miresii”: „mirii erau 
puşi să stea pe un jug (ca să ducă o viaţă con-jugală fericită – n.n.), iar 
miresei i se punea un prunc în braţe; naşa îi lua cozile şi-i făcea „conciu”, 
încolăcindu-le pe un beţişor de lemn, numit „indreauă”. 

Era apoi învelită cu o „cârpă de nevastă”, în timp ce i se cânta: 
 

„Plânge-ţi, fată, păru tău 
Mila dă la tată-tău, 
Plânge-ţi, fată, chica ta 
Mila dă la maică-ta. 
Ţi-ai dat portu cel fetesc 
Pă portu cel nevestesc 
Aci-n casă, după masă, 
Mirii să se-nveselească. 

Refren: Hoi, nam şi daler mireasă!” 
 

Din acest moment perechea este consacrată ca soţ şi soţie, constituind o 
nouă familie în comunitate. Nunta continua până dimineaţa, uneori chiar mai 
multe zile, cum previzionează chemătorii în invitaţia la nuntă. 
 

Moartea şi înmormântarea 
 

Pierderea unui membru al familiei, indiferent de vârsta acestuia, crea un 
dezechilibru greu de suportat de membrii acesteia. Am remarcat acest 
sentiment şi în satele comunei Pomezeu, deşi moartea este acceptată ca un 
fenomen natural pentru că „aşa-i lumea trecătoare/ unul naşte, altul moare”. 
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Înmormântare, Pomezeu 
 
 

Moartea unui membru din familie era anticipată de vise în care apăreau, 
într-o formă sau alta, secerişul grâului, coasa, puşca şi, dintre animale, porcul. 
Există şi o pasăre nocturnă, „tioncul”, al cărei cântat aproape de casă însemna 
moarte. 

Muribundul era vegheat de membrii familiei, în aşa fel încât să nu 
sfârşească fără să aibă la căpătâi o lumânare aprinsă. După ce s-a constatat 
decesul, era anunţat preotul satului şi clopotarul care trăgea clopotul mare sau 
mic, în funcţie de vârsta celui răposat. Se anunţau, de asemenea, vecinii şi 
neamurile. Imediat după deces, mortul era spălat şi îmbrăcat în haine noi, 
uneori pregătite din timp de cei mai în vârstă. Cel ce se ocupa de acest ritual 
era, în funcţie de sexul decedatului, bărbat sau femeie, cunoscuţi în 
comunitate, primind în schimb haine deloc sau puţin purtate de cel în cauză. 
Până la punerea în sicriu, mortul se aşeza pe masă în camera mai răcoroasă. 
În casă, se întorceau oglinda (cototoarea) cu sticla la perete şi scaunele cu 
picioarele în sus, pregătindu-i astfel călătoria în lumea de dincolo, ca să nu 
regrete lumea de aici. Odată cu decesul, cei apropiaţi îmbracă haine de doliu, 
bărbaţii lăsându-se netunşi şi nebărbieriţi până la primul parastas. Femeile, 
soţii sau fiice, „se vaietă”, bocesc mortul în cursul zilelor rămase până la 
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înmormântare. În unele sate erau femei specializate care improvizau textele 
vaietelor (bocetelor). N-a fost nevoie de o persoană străină ca să-şi plângă 
mama şi tatăl pentru informatoarea noastră, Şora Maria, 72 de ani, 2010, din 
Spinuş:  
 

„Maica me(li), casa ta 
Fără tine rău i-a sta, 
Maica me, ocolu tău 
Fără tine sta-ie rău. 
Vine popa cu crucè 
Şi te duci d-aicè, 
Vine-on car cu patru boi 
Şi te duce dă la noi, 
Vai, vai, vai, măicuţa mè! 

... 
Tata meu, mult ai muncitu 
Da dă noi te-ai dăspărţitu, 
Îţi laşi copiii pă veci 
Şi te duci în casă reci. 
Oare, tată, cum îi face 
Că-i casa fără oblace, 
Fără uşi, fără fereşti 
Şi te bagi în ea pă veci, 
Vai, vai, tătuţa mneu!” 

 
Mortul nu trebuia lăsat nicio clipă singur, mai ales noaptea. De aceea, 

până la înmormântare, vecinii, prietenii şi neamurile mortului veneau în 
priveghi. În priveghi, nu era neapărat o atmosferă apăsătoare, tristă. Dimpo-
trivă, oamenii petreceau nopţile ca şi cum ar fi în viaţă, jucând cărţi, bând 
câte un pahar de băutură, ba chiar îndeplinind diverse roluri în jocuri distrac-
tive, unele cu conotaţie erotică: morarul, fântânuţa, jandarmii şi altele (inf. 
Sidea Maria, 56 de ani, 2010, Sitani). 

Am notat în treacăt, de la Buda Catiţa, 63 de ani, 2010, că la Spinuş se 
lua măsura mortului cu o sfoară pe care se modela o lumânare. La revenirea 
în Oradea, primul lucru a fost să-mi explic ritul prin ceea ce au relatat unii 
cercetători bihoreni în legătură cu această practică: „Astfel, mortului i se 
confecţionează din ceară o lumânare încolăcită sub forma unei spirale. 
Această «lumină» (lumânare) se numeşte bâtă sau toiag, pentru că pe acesta 
se razimă mortul ca şi pe un adevărat toiag când călătoreşte în cealaltă lume 
sau când trece peste puntea raiului (...). În prima seară de priveghi, după ce 
mortul a fost spălat, îmbrăcat şi aşezat pe masă, la jumătatea casei, trei femei 
bătrâne fac din canură, câlţi, astăzi din aţă de prăvălie, un fir lung cât mortul, 
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apoi înfăşoară ceară galbenă după ea de grosimea degetului arătător. Ceara se 
încălzeşte la «şpor», după care se înfăşoară de-a lungul sforii. După termina-
rea lumânării, aceasta se răsuceşte sub forma unei spirale, aşezându-se într-o 
farfurie şi stă aprinsă pe un capăt de copârşeu până la scoaterea mortului din 
casă. Aţa din care este confecţionată trebuie să fie formată din trei fire care se 
răsucesc, de regulă măsurată de cea mai bătrână dintre femei” (Vasile 
Todinca, Sate româneşti din zona Beiuşului, Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2005, 
p. 187). 

A treia zi după deces, după ce soarele se întoarce spre apus, are loc 
slujba de înmormântare. Jelania după mort continuă, după care urmează 
„petrecania”, adică însoţirea mortului spre cimitir, altădată aşezat în carul tras 
de patru boi, de coarnele cărora atârnau şterguri în fitău şi colaci. La groapă, 
săpată în ziua înmormântării, celor care au săpat-o li se dădeau peste sicriu 
şapte colăcei. În groapă se aruncau boabe de grâu, iar copiilor li se ofereau 
colăcei în care erau înfipte monede.  

După petrecanie şi pecetluirea mormântului, cei prezenţi sunt invitaţi, la 
casa de unde a plecat mortul, la „comândare”, masă considerată a fi praznicul 
sau pomana mortului. La trei zile, în prezenţa preotului, are loc la biserică 
slujba de dezlegare, apoi parastase la şase săptămâni, la un an, până la şapte 
ani, care se suprapun de multe ori cu alte sărbători dedicate morţilor, moşilor 
şi strămoşilor (inf. Şora Maria, 72 de ani, şi Buda Catiţa, 63 de ani, Spinuş, 
Sidea Maria, 56 de ani, Sitani, 2010). 

 
 

Ocazii folclorice 
 

Şezătoarea 
 

La intrarea în Postul Crăciunului, se deschidea şi sezonul şezătorilor, 
mici reuniuni ale sătenilor, în cadrul cărora, dincolo de socializarea partici-
panţilor, se împleteau activităţile economice casnice cu cele spirituale, utilul 
cu plăcutul. 

Şezătorile aveau loc seara, până la miezul nopţii, lunea, miercurea şi 
joia. Marţea nu era potrivită pentru şezători „că umbla Marţolea”, fiinţă 
mitică malefică. Pentru şezătoare, era nevoie de gazde primitoare, dispuse să 
primească un grup de fete sau câteva femei măritate preţ de câteva ore în 
casă. Dar se găseau întotdeauna asemenea gazde. Nu era obligatoriu ca 
şezătoarea să aibă loc la aceeaşi gazdă, părinţii unei fete putând fi, şi ei, prin 
rotaţie, gazde de şezătoare. La şezătoare, fiecare fată îşi aducea scaunul şi 
lucrul ei, de regulă furca de tors fuioare de cânepă sau de lână. Un randament 
mai mare l-a adus furca cu roată, înlocuind fusul. Până la apariţia acesteia, 
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furca era simplă, un băţ de lemn având înălţimea unui om. La capătul de sus 
era caierul legat prin înfăşurare cu sfoară de cânepă.  

Într-un sat sau altul, puteau fi simultan mai multe şezători, acestea fiind 
unul dintre prilejurile propice performării şi transmiterii creaţiilor folclorice. 
În şezătoare se cânta, se spuneau poveşti, ghicitori, snoave şi legende, se 
comentau principalele evenimente din sat. Şezătorile în care erau adunate mai 
multe fete erau vizitate de feciori, care contribuiau la creşterea bunei dispo-
ziţii. În perioada Câşlegilor, feciorii erau însoţiţi de highighişi, luând fetele la 
joc. Ei erau cei care provocau fetele la diferite jocuri, unele întâlnite şi la 
priveghiul mortului, având ca scop obţinerea sărutului reciproc (ţucatul), un 
prim semn al sentimentului erotic.  

Pe lângă furatul fusului unei fete, într-o clipă de neatenţie, şi care era 
înapoiat în schimbul unui sărut, se înscena „marea dramă” „de-a fântânuţa”: 
un fecior se aşeza pe un scaun şi striga: – Tulai, mă! Tulai, Doamne! – Da ce-
ai păţit, mă? îl întreba altul. – Am picat în fântână! – Da cine te-a scoate? 
întreba altul. Cel „căzut în fântână” spunea numele unei fete care-i era dragă. 
Fata, chiar dacă „se ruşina” şi ezita câteva clipe să-l salveze de la „înec”, 
accepta provocarea şi-l „scotea” din fântână cu un sărut. Apoi, fata rămânea 
pe scaun şi striga ea după ajutor. Avea însă grijă ca numele feciorului chemat 
s-o scoată din fântână să fie din rândul neamurilor sale, în cazul în care şi ei îi 
plăcea de cel sărutat mai înainte, pentru a nu stârni gelozia acestuia.  

Jocul „de-a fântânuţa” continua până ce toţi feciorii şi fetele treceau 
prin această încercare. 
 

Claca 
 

Spre deosebire de şezătoare, claca se organiza de o familie sau alta care, 
din diferite motive, boală sau activităţi economice care necesitau un volum 
mare de muncă, nu le putea finaliza în timp optim. Ca urmare, apela la 
ajutorul altora din sat. Această formă de întrajutorare umană a funcţionat în 
comunităţile din satele comunei Pomezeu şi în unele cazuri este curentă şi 
azi.  

Altădată, se organizau clăci de tors fuioarele sau câlţii fie la familia 
nevoiaşă, unde femeile torceau împreună pentru gazda clăcii, fie acasă la 
fiecare, după ce caierele au fost împărţite prin sat. Se convenea desigur, în 
limite rezonabile, ziua când gazda clăcii primea acasă ghemele rezultate în 
urma torsului. Se mai organizau clăci la bătutul capitulelor de floarea-
soarelui, la depănuşatul ştiuleţilor de porumb („la desfăcat”), la construcţia 
caselor, la transportul snopilor de grâu la arie etc., la acestea din urmă cu 
braţe de muncă sau cu atelaje. Cei care îşi ofereau ajutorul puteau apela şi ei 
la o mână de ajutor în situaţii similare. 
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Întrajutorarea devenea obligatorie la treieratul cu batoza al cerealelor, 
unde erau necesare mai multe braţe de muncă, mai ales la degajarea paielor şi 
plevei, la clăditul „jirezilor” acestora. 

Fără a fi neapărat o obligaţie, unele dintre clăcile de mai sus se finalizau 
într-o zi de duminică cu o mică petrecere cu mâncare şi băutură, uneori şi cu 
joc, la casa familiei care a beneficiat de ajutorul semenilor.  
 

Higheghea. Hora satului 
 

La „higheghe”, cum i se spune în satele comunei Pomezeu, participa 
într-un fel o mare parte din comunitate, tineri şi vârstnici, fie prinşi în ritmul 
jocului („danţului”), fie în calitate de spectatori. Jocul de duminică sau de la 
sărbătorile creştine permisive petrecerilor (Crăciun, Anul Nou, Paşte ş.a.) era 
organizat de doi-trei feciori care angajau muzicanţii, se ocupau de plata 
cuvenită acestora, precum şi de asigurarea ambianţei necesare desfăşurării 
fără evenimente care să tulbure petrecerea. Organizată în mod tradiţional tot 
mai rar, această manifestare se desfăşura odinioară după ora prânzului până la 
apusul soarelui. Instrumentele tradiţionale folosite erau vioara primă 
(primaş), vioara contra (contraş sau bondaş) şi toba. Mai târziu, ne-o poate 
spune cel mai bine fiul satului Coşdeni, Gh. Rada-senior, în locul viorii 
clasice apare tot mai des vioara cu goarnă. Acordeonul şi instrumentele de 
suflat sunt apariţii mai recente. E posibil ca în vremuri mai îndepărtate 
jocurile să fi fost acompaniate doar la fluier sau cimpoi, atestate în unele zone 
folclorice ale judeţului nostru. 

Reuniunea membrilor unei comunităţi „la higheghe” avea, fără îndoială, 
reale valenţe sociale şi spirituale. În cadrul ei, se conturau relaţii sentimentale 
între viitoarele cupluri nupţiale şi se consolidau cele ale cuplurilor deja con-
stituite. Pentru mulţi era un prilej de defulare, de purificare sau de evadare 
din noianul grijilor unei săptămâni de lucru. Nu greşim când afirmăm că jocul 
era pentru mulţi participanţi o descărcare de energiile negative acumulate în 
timp, minte şi suflet. Aceasta, şi datorită faptului că „jocul” (danţul) presu-
pune un limbaj sincretic: melodia, cuvântul (descântecele sau strigăturile), 
ritmurile, mişcările şi figurile diferite pentru fiecare tip de dans. Cel puţin 
bărbaţii au mai multe mijloace de exprimare în joc: pocnetul degetelor, 
chiotele, bătăile din palme, bătutul pintenilor şi-al picioarelor. Jocurile 
tradiţionale din satele comunei aveau următoarea succesiune: „pă picior”; 
„polcă” şi „mânânţăl” sau „scuturat”. După o asemenea suită, urma o pauză, 
după care se relua jocul. Ca şi „ardeleana”, jucată mai rar, dansurile se 
executau în perechi. Feciorii se întreceau adesea în bătăi pe picioare şi nu 
numai, numite „ponturi” (informaţii primite de la: Maria Sidea, 56 de ani, 
Sitani, Rada Gheorghe, 78 de ani, Oradea şi Şora Ioan, 46 de ani, Spinuş, 
2010). 
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Inserăm mai jos partiturile melodiilor de joc din Coşdeni, culese şi 
notate de violonistul Gh. Rada. Mulţumim doamnei Cecilia Gavriş, din 
Oradea, pentru ţinuta grafică a partiturilor din această lucrare.  
 
 
 
 

PE PICIOR DIN COŞDENI 

 
 
 
 
 

POLCĂ DIN COŞDENI 
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MÂNÂNŢEL DIN COŞDENI 
 

 
 
 
 

ARDELEANA DIN COŞDENI 

 
 
 

De la Pantiş Florian (a Pavelii) din satul Hidiş, 62 de ani, am cules în 
2010 câteva descântece rostite în timpul jocului: 
 

Hop, cinci, că n-am opinci 
Hop, lele, n-am obdiele, 
Că le-am rupt, jucând cu iele! 

... 
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Oare, oare, oare, oare 
Ce face omu când moare? 
Face omu pă dracu 
Când îşi pierdi ortacu! 

... 
Poalili şi zadiè 
Mi-o mâncat omeniè, 
Poalele şi băutura 
Astea nu-s bune niciuna! 

... 
Bătrânit-am, bătrânit, 
Păntru mândra ce-am iubit, 
Bătrânit-am ca dracu 
La mândra sărind gardu! 

... 
Dăcât junere la altu 
Mai bine sclugă la dracu,  
D-ai umbla ca nuca-n ciur, 
La soacră tă nu eşti bun! 

... 
Pălincă, pălincă-oi bè, 
Ştiu că n-oi muri dă iè, 
Dă pălincă n-oi muri 
Că o bea tăţi oamenii! 

... 
Hai, li, li, doru mândrii, 
Fost-o tata mare câini, 
Câine-a fi care rămâni! 

... 
Hai, li, li, doru mândrii, 
Zâ, măi Ionelule, zi, 
Danţu mneu şi cu-a mândrii! 

... 
Bagă-mă, Doamne-n pământ, 
Să nu văd lume mai mult, 

Hai nu şi iară-aşe, 
Numa capu-l lasă-afară 
Şi-o văd pă mândra dăsară 

Tulai, mă!  
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Artişti de marcă ai Pomezeului  
şi ai ţării 

 
 

GHEORGHE RADA 
(a venit la Oradea cu o căruţă ... de talent şi cu „straiţa” plină de cântece) 

 

 
 

Întrucât nu pot spune mai multe despre violonistul Gheorghe Rada, 
decât cele exprimate într-un scenariu de sărbătoare dedicată în urmă cu opt 
ani la Oradea, vă las să descoperiţi dumneavoastră şi alte calităţi ale artistului. 
Poate doar o recentă distincţie, „DIPLOMA DE EXCELENŢĂ”, pentru 
promovarea şi valorificarea folclorului muzical bihorean în ţară şi peste 
hotarele ei, oferită de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional: 
 

«Dragi spectatori, iubitori de cântec şi tradiţie, 
Distinsă familie RADA! 

 
Avem bucuria să inaugurăm azi un ciclu de sărbători dedicate oame-

nilor de cultură şi artă bihoreni, cu merite deosebite în viaţa spirituală a 
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Oradiei, şi nu numai. Este vorba de un proiect numit „PRO MERITIS”, iniţiat 
de Direcţia judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional 
Bihor şi Casa de Cultură a municipiului Oradea, susţinut financiar de 
Primăria Municipală. 

Întâiul sărbătorit este unul dintre cei mai valoroşi şi autentici interpreţi 
ai cântecului popular bihorean, GHEORGHE RADA (aplauze). 

Solidari cu cel omagiat azi, aşa cum aţi putut remarca, sunt membrii 
Orchestrei Populare „Crişana” (dirijor prof. Aurel Moţ), formaţie pe care 
seniorul GHEORGHE RADA a slujit-o cu devoţiune timp de patru decenii, 
precum şi soliştii vocali Felicia Costin, Viorica Bradea, Cornelia Covaciu, 
Luminiţa Tomuţa, Cornel Borza, Voichiţa Mihoc şi Leontin Ciucur. 

Fiind azi, la propriu şi la figurat, vioara întâi a sărbătorii noastre, îl 
invităm pe Gheorghe Rada mai aproape de noi, ca să ia loc pe un scaun „de 
hodină”. Dacă vă puteţi imagina că un atare scaun se găsea în casa natală, 
lângă masa sau vatra de foc, ambele cu semnificaţii profunde, înseamnă că 
suntem undeva într-un sat românesc, de unde începe legenda vie a cântecului 
de joc bihorean, avându-l ca protagonist pe sărbătoritul nostru. 

Gheorghe Rada s-a născut în anul 1932, în localitatea Coşdeni, comuna 
Pomezeu. Învaţă să cânte la vioară (higheghe), şi el şi fraţii lui, de la bunicul 
şi tatăl Petru, muzicanţi cunoscuţi pe Valea Videi. Din anul 1945, împreună 
cu fraţii Aurel şi Ioan, cântă la horele de duminică organizate în bătătura 
caselor aflate în construcţie din Coşdeni, la petrecerile care finalizau clăcile 
de tors cânepa, de desfăcat porumb sau de seceriş, la colindatul şi bulciugul 
turcii de Crăciun şi Anul Nou, şi la nunţile din zonă. 

Talentul copilului-minune din Coşdeni va fi curând o certitudine. 
În anul 1957, se căsătoreşte cu Elena Podilă, care-i va aduce pe lume 

trei copii: Ana, Cornelia şi George, acesta călcându-i pe urme, azi membru şi 
solist al orchestrei Ansamblului Artistic Profesionist „Crişana” Oradea. Până 
a-l invita să cânte cu tatăl său, vă propun să ascultăm împreună taraful de 
altădată din lumea satului. 

Aşadar: Polcă şi Pe picior; Hora secerii şi Jocul turcii din Coşdeni 
Primaş: Gheorghe Rada 
Contraş: Cătălin Ardelean 
Gordună: Varga Iosif 
Dobaş: Gheorghe Petruţ  
Cred că cea mai importantă perioadă pentru destinul artistic al lui Gh. 

Rada a fost între anii 1956 şi 1962, când, în primii doi ani, la Beiuş, ia 
primele lecţii de muzică de la regretatul profesor şi compozitor Mihai 
Bruchental, care i-ar fi spus că a învăţat în şase luni cât alţii în doi ani. 

Profesorul din Beiuş l-a recomandat apoi unui alt animator cultural la 
vremea aceea, prof. Iosif-Romulus Botto de la Şcoala Populară de Artă din 
Oradea. A frecventat această şcoală şi a absolvit-o cu brio, fiind deja iniţiat în 
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alfabetul muzicii, pentru că, din 1962, este angajat al Orchestrei Populare 
„Crişana”. Repertoriul original, tehnica şi virtuozitatea interpretării cântece-
lor de joc îl recomandă ca prim-solist, apoi concertmaistru, dirijând orchestra 
în perioade lungi de timp, când, dintr-un motiv sau altul, au lipsit sau au 
plecat dirijori remarcabili precum Albert Ardeleanu, George Miţin-Vărie-
şescu, Gombos Géza, Alexandru Viman sau Sorin Miescu. 

Gheorghe Rada ne-a lăsat şi câteva suite de dansuri din Bihor, aflate în 
repertoriul Orchestrei Populare „Crişana”. Cu acordul dirijorului orchestrei, 
Aurel Moţ, îl invităm pe sărbătoritul nostru să ne ofere recitalul aşteptat de 
toţi, cu Gh. Rada în ipostaze diferite: compozitor, dirijor, solist instrumentist 
şi în duet cu fiul său. 

Să urmărim, oameni buni: Suită de dansuri bihorene; dirijor şi compo-
zitor: Gh. Rada; „Cimpoiul”, imitaţie la viori a străvechiului instrument, la 
care s-a cântat în Bihor până în anii ’90 ai secolului trecut – în duet Gheorghe 
Rada şi George Rada (tatăl şi fiul); „Ceasul” – în interpretarea solistică a lui 
Gh. Rada, cu acompaniament de orchestră; omagiul prin cântec adus lui Gh. 
Rada de soliştii vocali ai Orchestrei „Crişana”; dirijor prof. Aurel Moţ. 

În aplauzele dumneavoastră adăugăm şi alte isprăvi ale celui sărbătorit: 
a cules şi a notat circa 300 de melodii instrumentale de joc din toate zonele 
folclorice ale judeţului Bihor; unele dintre ele putând fi recunoscute în 
cântecele vocale din repertoriul unor solişti consacraţi: Maria Haiduc, Traian 
Hurgoi, Florica Zaha sau Domniţa Săbăduş-Pop. 

Renumele său incontestabil este cel de solist vioară clasică şi vioară cu 
goarnă, instrument pe care l-a promovat ca nimeni altul în Bihor şi în ţări ca 
Germania, Belgia, Portugalia, Israel, Turcia ş.a. În această calitate a fost 
protagonistul multor emisiuni Radio şi TV. Numele lui se regăseşte în cel 
puţin şase discuri realizate într-o vreme în care valorile autentice erau 
respectate. Nu greşim, dacă îl aşezăm pe Gh. Rada într-o galerie a virtuozilor 
instrumentului numit vioară: Alexandru Ţitruş, Ion Drăgoi, Efta Botoca, 
Albert Ardeleanu ş.a. 

Pentru meritele sale în acest domeniu a fost distins cu numeroase 
premii naţionale. În 1998, a primit titlul de membru al Academiei de Arte 
Tradiţionale din Sibiu. Dar recunoaşterea calităţilor sale artistice o regăsim, 
aşa cum o merită, în opiniile specialiştilor: „Culoarea inconfundabilă a artei 
lui Gh. Rada rezidă şi în stăpânirea exemplară a numeroase artificii de mare 
efect: acordaj sub sau peste diapazonul obişnuit, pentru a obţine efecte sonore 
speciale, adăugare de corzi de rezonanţă şi alte soluţii inedite” (Constantin 
Stancu, Interpreţi îndrăgiţi ai cântecului românesc, Piteşti, 1995). 

Pentru toate cele spuse şi nespuse: LA MULŢI ANI, GHEORGHE 
RADA!» 

(Text de prezentare „PRO MERITIS”, ORADEA, 2002: Crăciun Parasca) 
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MARIA SIDEA 
(autobiografie) 

 

 
 

Am venit în această lume în anul 1954, luna august, ziua 20 în satul 
Sitani, comuna Pomezeu, fiind fiica mai mare a lui Teodor Sidea (Văsălie 
Savului) şi a Mariei Sidea (Maria Picuţului); am urmat cursurile şcolii 
primare din satul Sitani, avându-l ca învăţător, de excepţie, pe domnul 
Tamas, care, din păcate, nu se mai află printre noi. După absolvirea Şcolii 
Generale Pomezeu, în anul 1969, chiar fără voinţa părinţilor mei, am decis 
să-mi fac un rost în viaţă, şi am ajuns la Oradea, la o şcoală de meserii, pe 
care am absolvit-o în anul 1971. După absolvirea Şcolii de meserii, m-am 
angajat la fabrica de încălţăminte „Arta” din Oradea, unde am găsit un 
colectiv de oameni serioşi şi pricepuţi care au contribuit la formarea mea 
profesională, ajungând de la funcţia de simplu muncitor la cea de maistru, 
mai apoi tehnician şi nu în ultimul rând la cea de şef de birou. Fiind dornică 
de a mă perfecţiona şi niciodată mulţumită de câte cunoştinţe aveam, în anul 
1978, am absolvit Liceul „Samuil Vulcan” din Beiuş şi Şcoala Tehnică de 
Maiştri la Grupul Şcolar Tehnic M.I.U. Oradea. 

Anii copilăriei i-am împărţit cu cele două surori, Zoriţa şi Eva, care şi 
acum locuiesc în satul natal, alături de care contribuiam la munca în 
gospodărie. Unele dintre cele mai frumoase amintiri ale copilăriei sunt serile 
lungi de iarnă în care obişnuiam să-mi ascult mama trăgănând în timp ce 
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torcea cânepa sau ţesea la război la lumina lămpii, insuflându-mi şi mie 
dragostea pentru cântecul bihorean autentic. 

Ajungând în Oradea, unde îmi lipseau viaţa de la ţară, hora satului, 
sărbătorile pascale, sărbătorile Crăciunului, am căutat un loc care să-mi aducă 
aminte oarecum de satul meu, şi aşa am ajuns să activez în Ansamblul 
Folcloric „Lioara”, la început ca dansatoare. Confirmarea ca solist vocal am 
avut-o participând la Festivalul-concurs „Mândru-i cântecu-n Bihor”, unde 
am luat locul I. Apoi, au urmat alte şi alte concursuri la nivel local şi naţional, 
alte şi alte premii şi diplome, care au dus în cele din urmă la participarea mea 
la preselecţia pentru concursul „Floarea din grădină” organizat de 
Televiziunea Română, concurs pe care l-am câştigat în anul 1977, având un 
repertoriu ales din vatra mea natală. 

Primele mele înregistrări sunt făcute în anul 1976 cu orchestra Radio-
difuziunii Române, sub îndrumarea regretatului dirijor George Vancu. Au 
urmat alte şi alte înregistrări la Radio şi Electrecord, iar mai târziu, după 
1990, în studiouri private. În repertoriul meu se găsesc trăgănatele noastre 
renumite care mi-au adus aprecierea specialiştilor şi recunoştinţa ascultă-
torilor, cântece de dragoste, cântece de nuntă, cântece de clacă, cântece de 
înstrăinare cuprinse în şapte albume. 

Talentul necultivat se risipeşte, dar eu am avut şansa de a fi remarcată, 
ajutată şi îndrumată de oameni cu dăruire pentru folclor precum Marioara 
Murărescu, Simona Patraulea, Sorin Grigorescu, Alexandru Fabian, Emilia 
Comişel şi mulţi, mulţi alţii. Pentru activitatea mea în domeniul interpretării 
şi promovării cântecului popular bihorean, în februarie 2010, Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional mi-a acordat „DIPLOMA DE EXCE-
LENŢĂ”. 

Niciodată în viaţă nu m-am slujit de cântec, ci l-am slujit, nefăcând din 
interpretarea acestuia o meserie. Întotdeauna m-am considerat un rapsod, 
încercând să păstrez cântecul neamului meu aşa cum a fost dintotdeauna, 
având un respect deosebit pentru înţelepciunea şi filozofia ţăranului român. 
Poalele împăturate, zadia cu cipcă, cârpa de păr, spăcelul şi cojocul, parte a 
costumului tradiţional bihorean, le-am purtat şi le voi purta cu mândrie. 

Aş fi dorit ca un membru al familiei să continue munca mea, dar din 
păcate fiul meu nu-mi moşteneşte talentul în interpretarea cântecului popular. 

Vă restitui, dragii mei, câteva cântece de la noi apreciate de specialişti 
şi cântate de mine la concursul „Floarea din grădină” din anul 1977: 

 
TODERAŞ CU LĂBREUAŞ 
Toderaş cu lăbreuaş, 
Nu lăsa boii-n văgaş, 
Că nu-i tată-tău birău 
Şi te scoată dă la rău 
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Şi nici mă-ta birăiţă 
Şi te scoată din temniţă. 
În labreu îi cheşcheneu 
Junerile tati-meu 
Şi-n cheşcheneu îs mărgele 
Junerile maichii mele. 

 
LA FÂNTÂNA PĂDURII 
La fântâna pădurii 
Adipă-şi bade boii, 
Nu-i adipă dă setioşi, 
Ci-i adipă dă nealcoşi, 
Nu-i adipă că li-i sete, 
Ce-i adipă că mă vede.      

 
NEAMUL MEU DĂ LA SITANI 
Neamul meu dă la Sitani 
Ţine-l, Doamne, la mulţi ani 
Şi pă cel din Pomezeu 
Fereşte-l, Doamne, dă rău. 
Cât neam îi din viţa mè 
Ţine-l, Doamne, cât lumè, 
Cât neam îi d-al meu în lume 
Ţine-l, Doamne, şi-i dă bine! 
Fetele din viţa mè 
Tăte-s mândre ca rujè, 
Poartă în cozi busuioc 
Şi feciorii pană-n clop. 
Câtu-i satu-n sus şi-n jos 
Nu iastă ca neamu nost, 
Nu iastă ca neamu nost 
Dă harnic şi dă frumos! 
 

Vă îmbrăţişez pe toţi, Maria Sidea – mai, 2010 
 

 
În primăvara acestui an (2010), la Editura Primus din Oradea a apărut, 

sub semnătura a doi bihoreni, Ioan Degău şi Miron Blaga, cartea Cântecul de 
după cântec, dedicată în mare parte biografiilor artistice ale soliştilor vocali 
bihoreni din a doua jumătate a secolului trecut şi până astăzi. 

Sub genericul „Maria Sidea – O pasăre măiastră a melosului românesc 
din Bihor” (pp. 154-157), autorii îi aduc elogiile binemeritate: 
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«O personalitate accentuată a muzicii noastre populare, dar extrem de 
discretă în peisajul cu viespi şi fluturi al acestui domeniu, este Maria Sidea, 
depozitara unui adevărat tezaur de cântece din zona Beiuşului şi Vaşcăului, 
una dintre vocile inconfundabile, de antologie ale Bihorului.  

Maria Sidea îşi face o intrare furtunoasă în universul cântecului popular 
pe la mijlocul deceniului 7 al veacului trecut (1975 – radio, 1977 – câştigă-
toarea trofeului „Floarea din grădină”), fiind imediat asociată valorilor deja 
consolidate – Florica Bradu, Florica Ungur, Florica Duma, Maria Haiduc, 
Viorica Flintaşu – alături de care apare şi străluceşte în concerte, la radio şi 
TV. Tânăra interpretă de atunci impresiona prin prezenţă scenică şi distincţie, 
prin aticismul interpretării, dar, mai ales, prin ineditul şi autenticitatea pe care 
cântecele promovate de ea le respirau. Ea venea cu graiul şi cu cântecul de 
acasă, de la hora din bătătură, de la seceriş sau de la întorsul fânului, din 
singurătăţile sau şezătorile în care spiritul se interiorizează sau se revarsă  
într-o explozie de voie bună şi şagă. Cu cântecul Mariei Sidea veneau în 
preajma noastră părinţii şi satul, feciorii şi fetele din sat, întreg universul de 
trăiri ale acestora, setea de viaţă, viaţa însăşi! Cântecul doinit, cântecul 
propriu-zis sau cel de joc, cultivate cu precădere de Maria Sidea, au ceva din 
dulceaţa, din mierea aurie a amurgului, ceva din inefabilul existenţei multi-
milenare a unui neam cu toate rădăcinile trainic înfipte în pământul munţilor 
şi dealurilor carpatine, plin de înţelepciune şi îngăduinţă, grav şi şăgalnic în 
acelaşi timp. Să notăm, la întâmplare, câteva melodii, care sunt explicitări a 
ceea ce-am enunţat mai sus şi tot atâtea bijuterii muzicale: Pasăre dă pă 
câmpie, Io-s fată după Vida, Ţângalău dă pă laslău, Dă, Doamne, la lume 
bine, Crâşmăriţă d’îngă drum, La fântâna pădurii, Ia-ţi, mireasă, zâua bună, 
Dă când îs, tăt am tăcut, Bihoreană-s, bine-mi pare etc. (...) 

Rod al trăirilor intense, manifestând cel mai adesea optimism şi robus-
teţe sufletească, cântecele Mariei Sidea pun în relief, aşadar, mobilitatea 
sufletească şi neastâmpărul temperamental care sfidează moartea şi cele 
sfinte, afirmând setea de a trăi intens şi imediat. „Boala de iubit” arde mocnit 
sau cu pălălaie, fiind când o mărturisire a patimii agresive sau furişe, când un 
prilej de iscodire şi clevetire. Ironia, poanta spirituală nu lipsesc nici ele, ca în 
cântecul de muncă, social, sau ca în strigăturile de joc, de altfel prezente, cu 
îmbelşugare, în repertoriul Mariei Sidea (...) 

Floare între „florile Bihorului”, Maria Sidea se distinge prin acurateţea 
vocii, prin interpretarea nuanţată şi vibrantă a trăirii, prin tânguiosul son al 
doinei trăgănate. Vocii plăcute, calde, timbrului specific i se asociază un 
repertoriu bogat, de reală valoare. 

Când se pârguiesc zodiile, cântecul ei presară îndulciri de nopţi cu lună, 
cununându-l cu veşnicia clipei, cu dorurile inimii şi odăjdiile sufletului 
înmiresmat.» 
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Se spune că la Bobotează, când umblă popa cu crucea, în satele 
comunei Pomezeu, pentru a vorbi şi a cânta frumos, copiilor li se dă să bea 
câteva picături de apă sfinţită din „ţângalău” de argint. Cred şi eu, cu toată 
tăria, că, în ziua Botezului Domnului, Mariei Sidea i-a fost atât de sete, încât 
a băut toată apa din preaplinul clopoţelului divin. 

 
 

În loc de concluzii 

Cele câteva zeci de pagini dedicate culturii populare, materiale şi 
spirituale din satele comunei Pomezeu reprezintă doar o parte din ceea ce 
bănuim că mai există în memoria pasivă a celor care s-au născut aici în urmă 
cu peste şase decenii.  

Timpul scurt avut la dispoziţie nu ne-a permis să aprofundăm unele 
domenii sau să abordăm toate fenomenele creaţiei folclorice, cum ar fi 
bunăoară basmele, poveştile, snoavele şi legendele. La acestea, s-ar putea 
adăuga alte credinţe, rituri şi obiceiuri cu substanţă mitică, şi nu puţine creaţii 
care ilustrează o specie folclorică sau alta.  

Iată de ce am saluta şi sprijini cu toată fiinţa orice iniţiativă menită să 
îmbogăţească această micromonografie etnofolclorică.  

Crăciun Parasca 
 



  

 

 

 

 

VI. 

Un fiu al comunei:  

Ioan-Constantin Rada 
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Profesorul universitar doctor economist inginer Ioan-Constantin Rada 
(Costica Petri Nichii) s-a născut la 9 iunie 1954, în casa bunicilor din partea 
mamei de la numărul 64 din Pomezeu, din părinţii Petru (Petrea Nichii) şi 
Catiţa (Tiţa Vasalichii Floriţii). 

A absolvit Şcoala generală din Pomezeu. Le-a avut învăţătoare pe 
doamnele Ştefan Maria şi Moşuţ Maria, iar în clasele V-VIII a beneficiat de 
pregătirea, educaţia şi formarea iniţială pe care le-au furnizat titanii învăţă-
mântului pomezean profesorii Ştefan Teodor, Moşuţ Ioan, Vinter Vasile, 
Boldi Mihai, Ardelean Ileana, şi nu numai. În perioada 1969-1974 a fost elev 
al Liceului Industrial de Construcţii din Timişoara.  

La absolvirea liceului, iunie 1974, se angajează la Oficiul Judeţean de 
Turism Bihor pentru o perioadă scurtă, de aproximativ două luni. În octom-
brie a aceluiaşi an, 1974, este încorporat pentru satisfacerea stagiului militar. 
În perioada octombrie 1974–februarie 1976 a fost militar al Grupului de 
Pompieri al Judeţului Bihor, Compania de Pompieri Oradea, devenind, mai 
târziu, ofiţer al acestei arme, fiind locotenent-colonel în rezervă.  

După trecerea în rezervă, în luna februarie 1976, susţine concursul 
pentru postul de tehnician la Fabrica de ulei „Interindustrial” Oradea. În urma 
concursului este angajat în luna martie 1976 şi lucrează aici până în iulie 
1983, îndeplinind diferite funcţii tehnice: tehnician, maistru, şef de atelier. 
Paralel urmează la seral cursurile Facultăţii de Învăţământ Tehnic şi Peda-
gogic a Institutului de Învăţământ Superior Oradea, specializarea electro-
mecanică. Termină facultatea în iunie 1981 şi devine subinginer.  

La data de 1 august 1983 se transferă la Întreprinderea pentru Livrarea 
Produselor Petroliere „PECO” Bihor, pe postul de şef al Biroului tehnic. De-a 
lungul vremii îndeplineşte şi alte funcţii: şeful Biroului managementul cali-
tăţii, şeful Serviciului marketing, dar cea mai lungă perioadă, de peste 18 ani, 
a fost director comercial al acestei firme. Pleacă definitiv din această organi-
zaţie în 12 octombrie 2009.  

Paralel cu această activitate urmează la fără frecvenţă cursurile Facul-
tăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii „Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca, în 
perioada 1988-1993, devenind astfel economist. Urmează, de asemenea, 
cursurile Facultăţii de Electrotehnică şi Informatică a Universităţii din 
Oradea, completându-şi studiile tehnice, devenind inginer.  

A urmat diferite cursuri de perfecţionare a pregătirii sale profesionale: 
International Institute of Management and Marketing – Bucharest, speciali-
zarea: Management – 1991; Percomex SA Bucharest: Relaţii Internaţionale 
Economice – 1994; Universitatea din  Oradea, Facultatea de Electrotehnică şi 
Informatică: Studii aprofundate: Tehnologii cu microunde – 1996-1998; 
AFAQ ASCERT INTERNATIONAL: Management: Sistem de Management 
al Calităţii ISO 9001: V2000 Documentaţie şi Implementare – aprilie 2003; 
PRISMA QUALITY SYSTEMS: Management: Curs de formare în Audit, 
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Auditor intern – mai  2004; BRUMM CONSULT BRAŞOV: Management:  
Managementul Strategic al Calităţii – februarie 2004. În anul 2008 obţine un 
Master în Formarea profesorilor la Universitatea din Oradea, Departamentul 
pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului Didactic, cu lucrarea de 
disertaţie „Proiectarea Programului de studii universitare de masterat în 
domeniul inginerie şi management, specializarea: Management şi Comu-
nicare în Inginerie”. 

În perioada octombrie 1996–iunie 1999 a fost doctorand al Facultăţii de 
Ştiinţe Economice a Universităţii „Babeş-Bolyai”, catedra de Economie. La 
data de 12 iunie 1999, la vârsta de 45 de ani, devine doctor în economie, 
susţinând Teza de doctorat cu tema: Cornel Diaconovici fondator al siste-
mului de credit şi bancar modern al românilor transilvăneni de la începutul 
secolului al XX-lea. 

Începând cu anul 1994 devine şef de lucrări (cumul de funcţii şi asociat) 
la Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei a Universităţii 
din Oradea. Obţine titlul de conferenţiar universitar în anul 2001, în cadrul 
aceleiaşi facultăţi. La 1 octombrie 2006 se transferă cu cartea de muncă la 
Universitatea din Oradea, Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia 
Informaţiei, Catedra de Discipline Economice şi Socio-Umane. La alegerile 
din februarie 2008 este ales, de către colectivul catedrei, şeful acestei catedre. 
La 1 noiembrie a aceluiaşi an, 2008, obţine titlul de profesor universitar. 

Activitatea didactică şi de cercetare este remarcată prin: peste 10 cărţi 
publicate ca autor sau coautor în diferite edituri; peste 17 cărţi şi cursuri 
publicate în diferite edituri; peste 80 de articole de specialitate publicate în 
reviste recunoscute. 

A propus peste 10 proiecte de cercetare cu finanţare internă sau din 
fondurile structurale europene. 

Este membru al asociaţiilor profesionale: „Societatea Inginerilor de 
Petrol şi Gaze”; ASLA, AGER – filiala Bihor, vicepreşedinte al Asociaţiei 
„Societatea Inginerilor de Petrol şi Gaze” din România, Asociaţia Mana-
gerilor şi Inginerilor Economişti din România. 

A obţinut Diploma de Onoare şi Medalia jubiliară „Excelenţă în 
performanţă” (2007 – 150 de ani de petrol în România) ca semn de înaltă 
consideraţie pentru contribuţia de excepţie adusă la dezvoltarea industriei 
româneşti de petrol. 
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VI. 

Pomezeul în imagini 

 



Hartã perimetralã – Pomezeu

Comuna Pomezeu – cadru general



Cetatea Kornis – cadru general

Biserica 
de lemn din

Câmpani



Casã tradiþionalã, Sitani

Port tradiþional



Râul Vida

Moarã de apã, Sitani



Peºtera Muhuchii, Lacu Sãrat

Barajul de la Hidiº








