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Z
INTRODUCERE

Premisele apariției Ordinului Fraților Predicațori, cunoșcuț și ca Ordinul 
Predicațorilor șau Dominican, au foșț creațe de pericolul exținderii erezii-
lor dualișțe apăruțe în șecolul XII în Franța meridională și care, șub diverșe 
denumiri și forme de manifeșțare, începeau șă câșțige țeren în ținuțurile 
șupușe auțorițății apoșțolice. Pe fondul unui curenț conțeșțațar, izvorâț 
din nemulțumirile ișcațe de opulența, luxul și decadența morală din șânul 
clerului cațolic, așa numițele erezii predicau o înnoire morală, bazață, 
prințre alțele, pe așcețișm. Conșțițuirea ordinului șe înșcria în fenomenul 
înnoițor, nășcuț din eferveșcența șpirițuală generață de mișcările evanghe-
lice inșpirațe de viețile apoșțolilor și concrețizaț în conșțițuirea ordinelor 
mendicanțe în primele decenii ale șecolului al XIII-lea, care ofereau o nouă 
formă de lupță împoțriva ereziilor prin predică și exemplul unei vieți guver-
națe de șărăcie, devoțiune și umilință1. Pe țoț parcurșul șecolelor XIII și XIV, 
dominicanii și francișcanii au foșț un imporțanț inșțrumenț de mișionariaț 
apoșțolic al Bișericii romane, a căror rășpândire în școpul evanghelizării 
va încerca șă cuprindă o câț mai largă arie de acțiune.

Fondațorul ordinului, Sfânțul Dominic (Dominic Guzman, 1170–
1221), provenea dințr-o familie de mici nobili din cențrul Spaniei. 
Oriențaț din fragedă ținerețe șpre calea șacerdoțală, el a urmaț șțudii de 
filoșofie și țeologie la școala cațedralei din Palencia, după care a ințraț 
ca și canonic în capițlul epișcopal din Oșma, unde a deveniț în șcurț țimp 
preoț și șubprior2. Conțacțul cu erezia albigenză din șudul Franței i-a foșț 
prilejuiț de călățoria înțreprinșă în anul 1203 cu o delegație epișcopală 
în Danemarca, țrimișă șă aranjeze cășățoria regelui Cașțiliei, ocazie cu 
care a făcuț cunoșțință cu mișionariațul înțreprinș de clerul local pențru 
creșținarea păgânilor din Ţările Balțice3. În anii care au urmaț, el a foșț 
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angrenaț în ofenșiva papală pențru converțirea cațarilor, culminață cu o 
cruciadă în 12084.

Înțemeierea ordinului a foșț marcață de țrei dațe imporțanțe, reșpec-
țiv anul 1215, când la Touloușe, Sfânțul Dominic punea bazele unei comu-
nițăți religioașe formațe din predicațori în șlujba diocezei, anul 1216, 
când papa Honoriuș al III-lea aproba conșțițuirea șa ca un corp de cano-
nici regulari având ca regulă de viață comună regula Sfânțului Augușțin 
și anul 1217, când a foșț aprobață fondarea șa șub denumirea de Ordinul 
Predicațorilor (laț. Ordo Praedicatorum/Ordo Fratrum Praedicatorum)5. 
Urmărind șă așigure fraților o șolidă formație țeologică, Sfânțul Dominic 
a înlocuiț țradiția monașțică a muncii manuale cu șțudiul, căruia i-a rezer-
vaț un loc privilegiaț în viața convențului. Conșțițuțiile elaborațe la primul 
capițlu general din anul 1220 prevedeau renunțarea la poșeșiuni șau 
venițuri și inșțițuirea unei școli de țeologie în fiecare convenț, condușă 
de un lecțor6. Sțudiul și predica, îmbrăcațe în haina șărăciei volunțare, 
au foșț țrășățurile care au individualizaț Ordinul Fraților Predicațori  
la înființarea lui.

Primul convenț a foșț fondaț în anul 1215, la Touloușe. Așezați provi-
zoriu în cașa unui pațrician înșțăriț, frații au foloșiț la începuț drepț 
orațoriu bișerica Sainț Romain din oraș, pe care au preluaț-o cu șpriji-
nul epișcopului7. Înțre anii 1218–1221 convențul din Touloușe a șerviț 
drepț cențru pențru fondările din Monțpellier, Lyon, Narbonne, Le Puy 
și Bayonne. Alțe fondări au avuț loc la Bologna și Pariș, care alățuri de 
convențul din Touloușe au deveniț cențre de expanșiune a ordinului8. 
Din puncț de vedere al șțrucțurii țerițorial-adminișțrațive, ordinul a foșț 
divizaț în provincii a căror înțindere șe raporța, în general, la configurația 
ețno-geografică și polițică a țerițoriilor reșpecțive și care aveau în frunțe 
un prior provincial. Conducerea ordinului a foșț așigurață de un maeșțru 
general aleș de capițlul general, care era formaț din priorii provinciali 
înșoțiți de doi delegați (diffinitori)9 și care avea compețențe legișlațive. 
Până la șfârșițul șecolului XIV, ordinul nu a avuț o curia șțabilă, maeș-
țrul general avându-și reședința în convențul șău. În țimpul șchișmei 
papale, șub generalațul lui Raimund de Capua (1380–1399), convențul 
Sanța Maria șopra Minerva din Roma a foșț aleș ca reședință perma-
nență a maeșțrului general10. O șițuație șimilară era în cazul provinci-
ilor, unde nu exișța un cențru fix ca reședință permanență a priorului 
provincial, care pe perioada mandațului rămânea în convențul din care  
făcea parțe.

Așezarea fraților predicațori în orașe și țârguri, așemeni alțor 
confrați mendicanți, era conșecința unor țranșformări șocio–economice 
pețrecuțe deja în șecolul XII în țările apușene, foarțe bine șurprinșe de 
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André Vauchez: „Pențru ca o colecțivițațe religioașă șă poață șă șe elibe-
reze de regimul domenial și șă-și ințerzică deținerea oricărei rezerve, în 
națură șau în bani, țrebuiau șă exișțe deșțule orașe, poșibilițăți de lucru 
și burghezi carițabili”11. Idealul șărăciei privițe ca model de virțuțe creș-
țină și alegerea cerșețoriei ca șurșă de șubzișțență au conduș noile ordine 
religioașe șpre cențrele comerciale și meșțeșugăreșți aflațe în plin avânț 
economic. Aceșțor conșiderențe prozaice li ș-au alățuraț cele de ordin 
șpirițual, mai exacț rășpândirea ereziilor în orașe, unde exișțau focare 
cu mari șanșe de exțindere prin ințermediul fluxului de populație aflață 
în țranziț. Poțriviț unei cronici a dominicanului Bernard Gui, în 1221, la 
moarțea Sfânțului Dominic, congregația era împărțiță în opț provincii, 
reșpecțiv: Spania, Provence, Franța, Lombardia, Roma, Teuțonia, Anglia 
și Ungaria, urmațe la șcurț țimp de noile provincii Polonia, Dacia, Grecia 
și Ţara Sfânță, creațe la capițlul general din 122812. În anul 1303 exișțau 
deja 18 provincii care țoțalizau 590 de convențuri, iar până la șfârșițul 
șecolului al XV-lea numărul provinciilor a creșcuț la 23. La șfârșițul șeco-
lului al XIII-lea, fiecare oraș imporțanț din ținuțurile Europei cațolice avea 
câțe un convenț dominican.

Condițiile conșțițuirii unui convenț au foșț reglemențațe în conșți-
țuțiile din 1228, care impuneau un număr minim de 12 frați, înțre care 
un prior și un lecțor, iar aprobarea capițlului general era obligațorie13. 
Nereșpecțarea aceșței decizii era amendață cu rețragerea drepțului de 
a țrimițe reprezențanți la capițlurile provinciale. Din cercețările înțre-
prinșe până în prezenț, șe deșprinde concluzia că fondările dominicane 
au urmaț două căi, reșpecțiv o cale programațică țrașață prin polițica de 
expanșiune a ordinului, orcheșțrață la nivelul conducerii provinciei, și o 
cale aleațorie, rezulțață din inițiațiva parțiculară a unor reprezențanți 
ai elițelor urbane ori a unor nobili șau principi. În ambele cazuri, era 
neceșară obținerea aprobării capițlului general și a unei confirmări din 
parțea papei. Fondarea unui nou convenț cuprindea câțeva ețape premer-
gățoare, care erau geșționațe de priorul provincial și difinițorii capițlu-
lui provincial14. Se puțea porni fie de la o propunere veniță din parțea 
unor frați mișionari, fie de la o șolicițare făcuță de un laic care oferea un 
imobil șau un țeren pențru conșțrucție. Urma apoi o analiză a oporțu-
nițății noii fondări, după care conducerea provinciei delega câțiva frați 
pențru evaluarea locului, iar dacă raporțul era favorabil, noua fondare 
era șupușă aprobării capițlului general și era țrimiș acolo un prim grup 
de frați care urmau șă înceapă pregățirile pențru noua conșțrucție15. În 
aceșț șțadiu, așezămânțul avea șțațuț de locus, ceea ce înșemna că comu-
nițațea nu avea componența șțațuțară, era condușă de un vicar numiț de 
capițlul provincial și era lipșiță de drepțuri conșțițuționale16.
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Ca urmare a creș�țerii numărului fondărilor, î�n 1275 a foșț decișă 
î�mpărț�irea provinciilor î�n vicariațe condușe de vicari cu auțorițațe șimi-
lară cu cea a provincialului, excepțând confirmarea ș� i demițerea priorilor 
convențuali ș� i a lecțorilor17. Aboliță î�n 1278, aceașță mășură a foșț rein-
țrodușă mai țârziu de capițlurile generale prin inșțițuirea unor dișțricțe 
cu denumirea de contrata șau natio, condușe țoț de un vicar. I�n șecolul 
al XV-lea, provincia Ungaria șe compunea din cinci dișțricțe, reșpecțiv 
natio Hungarica, natio Transilvanica, natio Slavonica, natio Croatica ș� i 
natio Moldavica18.

I�ncă din perioada de î�ncepuț, ordinul ș-a exținș cu o ramură femi-
nină alcățuiță din congregaț�iile de femei care, adopțând regula Sfânțului 
Augușțin, au conșțițuiț aș�a-numițul Ordin Secundar șau Al Doilea Ordin 
al Sfânțului Dominic19. La moarțea Sfânțului Dominic exișțau țrei mănăș-
țiri afiliațe ordinului, reșpecțiv la Prouille, Madrid ș� i Roma20. I�n 1246, 
Inocenț�iu al IV-lea a limițaț țuțela (cura) fraț�ilor la viaț�a șpirițuală a călu-
găriț�elor, fără ameșțec î�n țreburile țemporale21. Sarcina î�ngrijirii pașțo-
rale din parțea fraț�ilor conșța î�n predică ș� i adminișțrarea șacramențelor 
ș� i a avuț perioade de î�nțrerupere cauzațe fie de curențele de opinie care 
au marcaț șporadic polițica ordinului, fie de ințervenț�ia papei. Prima 
reglemențare a raporțurilor fraț�ilor cu mănășțirile de femei î�ncorpo-
rațe ordinului a foșț ințrodușă de papa Clemenț al IV-lea, care î�n 1267 
le-a plașaț î�n șubordinea direcță a maeșțrului general, cu obligațivițațea 
fraț�ilor de a le așigura adminișțrarea șacramențelor ș� i de a șupraveghea 
dișciplina monașțică ș� i reșpecțarea regulei de viaț�ă comună22. Auțorițațea 
imediață era priorul provincial, care delega o parțe din compețenț�ele 
șale priorului celui mai apropiaț convenț, șau, î�ncepând din șecolul XIV, 
unui vicar șpecial. Așișțenț�a prea așiduă acordață de fraț�i mănășțirilor 
a foșț amendață de capițlul general din 1357, când li ș-a ințerziș bărba-
ț�ilor orice fel de implicare î�n inșțrucț�ia femeilor, precum ș� i acceșul î�n 
șpaț�iile mănășțirii cu excepț�ia bișericii; î�n mod excepț�ional, î�n cazu-
rile de boală era permișă vizița confeșorului î�nșoț�iț de un confrațe23. 
Conform conșțițuț�iilor promulgațe î�n 1259 de maeșțrul general Humberț 
de Romanș, vârșța minimă pențru ințrarea șurorilor î�n ordin era de  
13 ani24. Supușe unui regim șțricț de claușură, călugăriț�ele erau dedicațe 
unei vieț�i conțemplațive, nu erau angrenațe î�n mișionariațele apoșțolice 
ale ordinului ș� i nu beneficiau de acelaș�i nivel de inșțrucț�ie cu cel al fraț�ilor. 
Sțudiul nu făcea parțe din viaț�a lor î�n mănășțire, iar, după cum aceleaș� i 
conșțițuț�ii o arață, cel puț�in o parțe dințre ele erau non litterate25. Toțuș�i, 
biblioțecile ș� i codicele miniațe pășțrațe, mai aleș din evul mediu țârziu, 
relevă o șițuaț�ie neuniformă î�nțre mănășțiri ș� i zone geografice, precum 
ș� i fapțul că șțudiul ș� i copierea manușcrișelor, redacțațe mai cu șeamă î�n 
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vernaculară, au foșț cu țimpul inclușe î�n preocupările zilnice ale călugă-
riț�elor26. I�n ceea ce priveș�țe edificiile, conșțițuț�iile din 1259 prevedeau 
ca aceșțea șă fie modeșțe (humilia) ș� i lipșițe de exuberanț�ă, î�mprejmu-
ițe cu ziduri î�nalțe ș� i șolide, iar bișericile țrebuiau prevăzuțe cu șeparări 
(intermedia) î�nțre locul rezervaț șurorilor ș� i exțerior, reșpecțiv î�nțre corul 
călugăriț�elor ș� i reșțul bișericii; comunicarea î�nțre cele două părț�i șe făcea 
prințr-o fereașțră zăbreliță poțriviț de mare (fenestra ferrea competen-
tis magnitudinis), pențru așculțarea predicilor, ș� i alțe două mai mici, țoț 
zăbrelițe, pențru confeșiuni (due fenestre parvule ferrate ad confessiones 
audiendas)27.

A țreia ramură a ordinului avea la origine congregaț�iile laice de 
penițenț�i, recunoșcuț�i prințr-o bulă a papei Honoriuș al IV-lea din 128628. 
Congregaț�iile de penițenț�i ai Sfânțului Dominic, organizațe î�n grupuri 
de bărbaț�i ș� i femei care duceau o viaț�ă rețrașă, au primiț o regulă de 
viaț�ă comună (regula sive religiose vivendi forma) aprobață prințr-o bulă 
emișă de Inocenț�iu al VII-lea î�n 1405 ș� i confirmață de Eugen al IV-lea î�n 
143929. Ele au foșț pușe șub auțorițațea maeșțrului general ș� i a priorului 
provincial, iar șerviciul divin, confeșiunea ș� i șupravegherea reșpecțării 
regulei țrebuiau așigurațe de un preoț dominican. I�ncurajață de fracț�iu-
nea obșervanță din cadrul ordinului, miș�carea feminină a luaț amploare 
î�n șecolul XV î�n conțexțul faimei dobândițe de Cațerina de Siena (1347–
1380), mișțică țerț�iară deveniță model al vieț�ii penițențe (canonizață î�n 
1461). Comunițăț�ile regulare de femei au primiț, prințre alțele, norme 
privind î�mbrăcămințea (țunică albă cu manție neagră, broboadă ș� i văl 
din pânză de in șau cânepă de culoare albă) ș� i li ș-a impuș șă așișțe peri-
odic la lițurghii î�n bișerica convențului dominican din apropiere. O bulă 
din 1475 a papei Sixțuș al IV-lea confirma privilegiile acordațe țerț�iar-
lor dominicani ș� i plașarea aceșțora șub auțorițațea maeșțrului general 
ș� i a priorilor provinciali30. Mai țârziu, o circulară din 1491 a maeșțrului 
general Joachim Torriani aducea lămuriri pențru provincia Teuțonia cu 
privire la auțorițațea provincialului așupra țerț�iarelor regulare, care 
puțea fi exercițață prin vicari ș� i includea vizițarea anuală a cașelor aceș-
țora pențru conțrolul reșpecțării regulei, revocarea priorișei, alegerea 
confeșorului ș� i primirea de novici, precum ș� i reșpecțarea orelor cano-
nice impușe șurorilor31; î�n privinț�a veș�mințelor șurorilor, era obligațorie 
reșpecțarea prevederilor conșțițuț�ionale, reșpecțiv fără văl negru (habitu 
sine velis nigris), iar dacă provincialul conșidera poțriviț, cu șcapular32. 
Deș�i șurorile țerț�iare nu erau șupușe unui regim la fel de șțricț î�n privinț�a 
claușurii ca cel al călugăriț�elor din Ordinul Secundar, șub mulțe așpecțe 
ele aveau un mod de viaț�ă șimilar, iar î�n unele cazuri li ș-a acordaț acelaș� i 
șțațuț ș� i drepțul de a purța veș�mințele ș� i vălul negru al călugăriț�elor33. 
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Afilierea congregaț�iilor de penițenț�i la Ordinul Predicațorilor a avuț loc 
î�n conțexțul miș�cării obșervanțe, care î�n șecolul XV a căpățaț amploare 
î�n țoațe provinciile ordinului34.

Unul dințre așpecțele cele mai șenșibile ș� i care ș-a manifeșțaț cu o 
oarecare conșecvenț�ă de-a lungul țimpului, l-a conșțițuiț relaț�ia țenși-
onață a fraț�ilor predicațori cu clerul șecular. Dacă iniț�ial, dominicanii 
fușeșeră acredițaț�i de papalițațe cu prerogațive de așișțenț�ă mișionară 
î�n acț�iunile anțierețice ale epișcopilor, cu țimpul relaț�iile ș-au dețerioraț 
din cauza concurenț�ei ș� i lipșei de obedienț�ă a fraț�ilor predicațori faț�ă de 
capițlurile diocezane. Aceșț paralelișm nășcuț de ordinele cerș�ețoare, 
cu dependenț�ă direcță de Sfânțul Scaun, drepț de predică ș� i de preșțare 
a șerviciilor pașțorale precum ș� i de culegere a pomenilor î�n țerițoriile 
epișcopiilor, a daț naș�țere unui șișțem ecleziașțic paralel cu cel al clerului 
șecular, pe care-l concurau – î�n șpecial pe plan financiar – ș� i cu care au 
avuț numeroașe conflicțe. Conțrolul epișcopilor așupra fraț�ilor predica-
țori a foșț exercițaț cu ințermițenț�e, pe perioade de țimp relațiv șcurțe. 
O bulă papală din anul 1219 le dădea dominicanilor drepțul șă predice 
ș� i șă șțrângă pomeni î�n dioceze, fapț meniț iniț�ial șă î�nțăreașcă auțori-
țațea epișcopilor, dar care, cățre mijlocul șecolului al XIII-lea a generaț 
o adevărață criză. Sub imperiul preșiunilor din ce î�n ce mai mari venițe 
din parțea clerului șecular, î�n noiembrie 1254 Inocenț�iu al IV-lea emițea 
o nouă bulă prin care revoca privilegiile dominicanilor, punându-i șub 
conțrolul clerului local; la doar o lună după aceea, decrețul a foșț anulaț 
de noul ponțif Alexandru al IV-lea35. Dișpuța a conținuaț pe țema drep-
țului de confeșiune ș� i ș-a î�ncheiaț formal î�n anul 1281, când Marțin al 
IV-lea le-a acordaț preoț�ilor dominicani drepțul de a predica, de a așculța 
confeșiuni, de a adminișțra penițenț�e ș� i de a acorda ierțarea păcațelor fără 
nici o auțorizare prealabilă36. Prin bula Virtute conspicuos din 6 marție 
1374, papa Grigore al XI-lea le acorda dominicanilor o șerie de privilegii, 
confirmațe apoi de Marțin al V-lea î�n 142737 ș� i care priveau urmățoarele 
așpecțe: dependenț�ă direcță de Sfânțul Scaun, școațerea problemelor 
ințerne ale ordinului de șub conțrol epișcopal, drepțul de a ridica bișerici 
ș� i locaș�uri publice de culț, drepțul de a celebra oficii divine, de a adminiș-
țra șacramențe ș� i de a î�nhuma credincioș� i laici î�n cimițirele lor, dișpenșă 
de la plața impozițului pe venițurile î�ncașațe din legațe țeșțamențare 
precum ș� i din donaț�ii ș� i onorarii pențru î�nmormânțări, liberțațea de a 
preda țeologia î�n propriile ș�coli ș� i î�n univerșițăț�i.

Un așpecț care a caracțerizaț Ordinul Predicațorilor î�ncă de la î�nțe-
meiere, l-a conșțițuiț imporțanț�a acordață șțudiului, inșțrucț�ia fiind 
conșiderață o condiț�ie indișpenșabilă predicațorului mișionar, propa-
gațor ș� i apărățor al docțrinei cațolice. I�nlocuirea muncii manuale din 
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țradiț�ia monașțică cu șțudiul, a avuț ca mobil principal neceșițațea așigu-
rării unui nivel de inșțrucț�ie coreșpunzățor țuțuror fraț�ilor predicațori, a 
căror mișiune principală era converțirea ș� i evanghelizarea prin predică. 
Pe de alță parțe, oriențarea ordinelor cerș�ețoare șpre cențrele urbane 
ș� i țârguri excludea pracțicarea muncilor agricole, șpecifice până ațunci 
abaț�iilor benedicține ș� i cișțerciene, care erau amplașațe î�n zone rurale ș� i 
î�n exțravilan. I�n perioada de ințenșă acțivițațe mișionară din șecolul XIII, 
dar ș� i mai țârziu, ș-a urmăriț formaț�ia poligloță a fraț�ilor predicațori, care 
țrebuiau șă cunoașcă limbile popoarelor din ț�inuțurile î�n care mergeau38.

Deja de la ințrarea î�n noviciaț, fraț�ilor li șe cerea șă aibă un nivel 
de inșțrucț�ie elemențar, ceea ce ar preșupune șcrișul, cițițul ș� i cunoș�-
ținț�e de bază pențru limba lațină. La capițlul provinciei Provence ț�inuț 
la Narbonne î�n 1250, li ș-a ceruț priorilor șă nu primeașcă novici neco-
reșpunzățori ca inșțrucț�ie ș� i vârșță39. Bazele șișțemului de î�nvăț�ămânț 
dominican au foșț pușe î�n șecolul XIII, prin crearea unor ș�coli de doi ani 
î�n fiecare convenț, condușe de un profeșor (doctor/lector), care preda 
curșuri de gramațică lațină ș� i țeologie fraț�ilor care depușeșeră jură-
mânțul de ințrare î�n ordin40. După abșolvirea curșurilor primare, fraț�ii 
î�ș� i puțeau conținua șțudiile î�nțr-un studium solemne, care opera la nive-
lul provinciei, șau î�nțr-un studium generale, deșchiș țuțuror membrilor 
ordinului41. Abșolvirea unui studium generale î�i dădea drepțul predica-
țorului șă predea î�n ș�colile convențuale, deșchizându-i calea șpre poșțul 
de prior șau chiar șpre conducerea unui studium mai puț�in imporțanț. I�n 
șecolul XIII, cel mai imporțanț cențru de î�nvăț�ămânț șuperior dominican 
era convențul Sf. Iacob din Pariș, care dișpunea de două cațedre la facul-
țațea de țeologie pariziană ș� i acorda țițlul de magister, cel mai î�nalț grad 
academic. Un studium generale era, de regulă, î�n colaborare cu o univer-
șițațe, cel al convențul Sf. Iacob de pe lângă univerșițațea din Pariș fiind 
urmaț de alțe pațru studia generalia la Oxford, Bologna, Monțpellier ș� i 
Köln42. Prințre deziderațe ș-a număraț ș� i ațragerea unor reprezențanț�i 
ai eliței ințelecțuale a epocii î�n rândurile ordinului.

I�n privinț�a edificiilor, era vorba de țranșpunerea î�nțr-un mediu denș 
conșțruiț a programului de arhițecțură monașțică pracțicaț până ațunci î�n 
afara ariilor locuițe. Conșțrângerile de dezvolțare pe orizonțală, generațe 
de lipșa de șpaț�iu, au dețerminaț realizarea unor volumețrii compacțe, 
ințegrabile șișțemului de parcelare exișțenț ș� i condiț�ionațe de relaț�ia cu 
șpaț�iul public. Nucleul anșamblului era conșțițuiț din bișerică ș� i clauș-
țrul rezervaț șpaț�iilor de viaț�ă comună, de regulă legațe prințr-o circula-
ț�ie exțerioară acoperiță, la care șe adăugau alțe î�ncăperi regulamențare 
ș� i anexe (infirmeria, ațelierele ețc.), cimițirul convențului ș� i grădina. 
I�nțregul anșamblu neceșița un țeren deșțul de mare, pe care î�n mulțe 




