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Într-un studiu dedicat artei neolitice în nord – vestul României (IGNAT, 2001) 

analizam,  printre altele, piesele provenite din aşezarea neolitică de la Suplacu de Barcău, 
care se înscriu în această problematică.

Reluarea cercetărilor, între anii 2002-2003, cu ocazia executării unor lucrări de 
amenajări hidrotehnice în această zonă,  au prilejuit noi descoperiri, de natură să completeze 
datele concluziilor anterioare.

Au fost descoperite locuinţe - bordei şi locuinţe de suprafaţă,  unelte din piatră 
şlefuită, ceramică şi câteva piese cultice,  constând din reprezentări antropomorfe, pe care 
ne propunem să le analizăm în cele ce urmează.

1. Idol antropomorf lucrat din pastă de uz comun de culoare cărămizie, cu ochii 
şi gura marcate prin câte un punct, în faţă, două linii paralele,  incizate în formă de V 
mărginite de linii scurte, oblice, sugerează o îmbrăcăminte (şal) cu franjuri în mijlocul 
acestui unghi, câteva linii verticale, redau, de asemenea un element vestimentar. Partea 
inferioară este decorată de jur împrejur cu mici împunsături şi linii paralele incizate. În 
spate, un fascicul de linii drepte, redau coafura. I-5 cm.(Inv. Muzeul Ţării Crişurilor – Secţia 
de Istorie 19179) Pl. I, fig.1,a,b.

2. Idol antropomorf, feminin, lucrat din pastă de uz comun, conţinând nisip şi 
pietricele, modelat sumar, de formă triunghiulară, având faţa redată prin două apăsări cu 
degetul în pasta moale, sânii modelaţi plastic. I-4 cm.(Inv. Muzeul Ţării Crişurilor – Secţia 
de Istorie 19190) Pl.I, fig.2,a,b.

3. Idol antropomorf, lucrat din pastă fină, cafeniu-roşcată, faţa redată sumar, corpul 
bombat, pe  creştet şi în spate decorat cu linii frânte, paralele, redând coafura. Partea 
inferioară este decorată cu linii fine, incizate. I-3,2 cm.(Inv. Muzeul Ţării Crişurilor – Secţia 
de Istorie 19185) Pl. II, fig.1,2,3.

4. Idol în formă de coloană, modelat din pastă fină, portocalie, corodat, partea 
inferioară terminată printr-un soclu discoidal, gol în  interior, decorat cu mici împunsături. 
I-4 cm. (Inv. Muzeul Ţării Crişurilor – Secţia de Istorie 19171) Pl. II, fig.2,a,b.

5. Fragment de idol în formă de coloană, puternic corodat, pastă semifină cafeniu-
roşcată, rupt în partea superioară decorat cu linii incizate, dispuse vertical şi orizontal, şi 
puncte incizate.(Inv. Muzeul Ţării Crişurilor – Secţia de Istorie 19183) Pl. III, fig.1a,b.

6. Picior de  idol antropomorf, pastă semifină, cafeniu - roşcată, conţinând nisip şi 
pietricele, cu laba modelată sumar, partea superioară ruptă din vechime (Inv. Muzeul Ţării 
Crişurilor – Secţia de Istorie 19177) Pl.III, fig.2,a,b.

7.Fragment de picior, aparţinând probabil unui vas antropomorf, lucrat din pastă 
fină, cafeniu-roşcată, cu degetele marcate prin tăieturi scurte, glezna modelată plastic (Inv. 
Muzeul Ţării Crişurilor – Secţia de Istorie 19187) Pl. IV.fig.1.

REPREZENTĂRI PLASTICE ANTROPOMORFE DIN AŞEZAREA NEOLITICĂ DE LA 
SUPLACU DE BARCĂU

    de Doina IGNAT
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8. Fragment de picior de vas antropomorf, din pastă fină, cafeniu-roşcată, cu degetele 
marcate prin incizii adânci, glezna marcată plastic (Inv. Muzeul Ţării Crişurilor – Secţia de 
Istorie 19179) Pl. IV, fig.2.

9. Fragment de picior de vas antropomorf, din pastă semifină, poroasă, de culoare 
portocalie, modelat sumar,  glezna marcată plastic (Inv. Muzeul Ţării Crişurilor – Secţia de 
Istorie 19194) Pl.IV, fig.3.

Materialele prezentate fac parte din categoria pieselor de cult, legate de anumite 
practici magico-religioase, frecvente în toate aşezările începând din neoliticul timpuriu 
(LAZAROVICI, 1979). Ele se răspândesc pe un spaţiu vast, în mediul culturii Vinča în Banat 
şi centrul Transilvaniei, caracteristice fiind acele  „Kreutzband”, (DRAŞOVEANU, 1996) 
în cultura Cucuteni, prin acei idoli în formă de coloană (MONAH, 1997), precum şi în 
cultura Petreşti (PAUL, 1992), prin decorul cu împunsături fine. În  medii culturale diferite 
dar contemporane se regăsesc manifestări spirituale asemănătoare, de influenţă sudică. Se 
încheagă astfel sisteme de credinţă şi practici magico-religioase pe care arheologul nu este 
în măsură să le explice, ci doar să le consemneze prezenţa şi coordonatele în contextul 
sitului arheologic în care au fost descoperite.

Atât idolii cât şi picioarele de vase antropomorfe descoperite  cu prilejul ultimelor 
cercetări se regăsesc în numeroasele piese de acest gen descoperite în aşezările aparţinând 
Grupului Suplacu de Barcău (IGNAT, 1998).

Dacă prin formele ceramice şi alte trăsături specifice, acest grup cultural se 
individualizează faţă de celelalte culturi contemporane, manifestările spirituale redate în 
plastică rămân mai conservatoare, păstrând anumite „canoane” ale neoliticului mijlociu. 
Faptul că marea majoritate a acestor idoli antropomorfi sunt feminini, demonstrează rolul 
important al femeii  în comunităţile neolitice. Redarea unor detalii de îmbrăcăminte şi de  
coafură pe unele dintre piese constituie de asemenea elemente de natură să contribuie 
la o mai bună cunoaştere a modului de viaţă neolitică. Un amănunt nu lipsit de interes 
este faptul că toate piesele cultice descoperite în această aşezare erau modelate din pastă 
identică cu cea a vaselor, o dovadă că ele erau lucrate pe loc, constituind piese specifice, 
locale, nu importuri.

În contextul unor practici magico-religioase, pe care descoperirile arheologice nu 
le pot disocia, aceste piese – idoli – au fost destinate protejării vieţii,  a fecundităţii, fiind 
descoperite întotdeauna numai  în locuinţe sau în stratul de cultură din preajma acestora 
şi niciodată în morminte.
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REPRESENTATIONS PLASTIQUES ANTHROPOMORPHES DU SITE NEOLITHIQUE DE 
SUPLACU DE BARCĂU (DEP. DE BIHOR)

Résumé

 A l’occasion de la reprise des recherches archéologiques dans ce site (campagne de 
2002-2003) on a découvert aussi quelques pièces cultiques, anthropomorphes.
 Elles peuvent être incluses dans le même contexte avec celles déjà connues et 
publiées et qui appartiennent au Groupe culturel néolithique Suplacu de Barcău.
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Localitatea Cefa este binecunoscută în literatura arheologică de specialitate mai ales 
datorită cercetărilor privind arheologia satului medieval, efectuate în ultimii 20 de ani 
aici. La acestea se adaugă o serie de descoperiri aparţinând altor epoci, făcute cu diferite 
ocazii. 

Piesele care fac obiectul acestor rânduri1 provin de la persoane din partea locului la 
care au ajuns întâmplător, fără a fi cunoscute locurile şi împrejurările în care obiectele au 
fost descoperite.

Prima piesă2 este o căniţă modelată din lut având ca degresant nisip fin şi mâl. Din 
punct de vedere al pastei, piesa se înscrie în categoria produselor din ceramică semifină. În 
urma arderii uniforme, pereţii neteziţi prezintă culoarea cărămizie. Corpul recipientului este 
bitronconic, gâtul având pereţii arcuiţi cu buza puţin evazată şi îngrijit finisată. Toarta este 
legată organic de corpul piesei fiind puţin supraînălţată faţă de buza propriu zisă. Fundul 
piesei este îngust, având un uşor umbo. Ornamentica piesei a fost realizată într-o tehnică 
mixtă. Prin împingerea pereţilor corpului în afară au fost obţinute patru proeminenţe care 
sunt delimitate de căte o linie realizată în tehnica inciziei. Tot în această tehnică au fost 
realizate şi celelalte ornamente care constau în benzi dispuse radial pe corpul vasului şi în 
benzi compuse din câte trei linii care pornesc de pe umăr spre fund încadrând cele patru 
proeminenţe. Umărul vasului este marcat de două linii paralele orizontale. Sub buză apar 
alte două linii dispuse în acelaşi mod ca şi cele de pe umăr. Suprafaţa exterioară a buzei a 
fost ornamentată cu linii incizate trasate oblic. Dimensiunile recipientului sunt: diametrul 
gurii 5,7 cm; diametrul maxim 7,5 cm; diametrul fundului 2, 0 cm; înalţimea 8,0 cm. 

Din descrierea piesei rezultă că aceasta poate fi cu uşurinţă încadrată în faza a doua 
a culturii Otomani, fiind, dealtfel, o apariţie destul de frecventă în cadrul olăriei purtătorilor 
acestei culturi. Dintre analogiile numeroase ce pot fi citate le amintim în primul rând pe 
cele de la Ateaş – Holumbu Voghiului3 atât pentru formă cât şi pentru ornamente. Astfel de 
piese apar şi la Săcuieni-Cetatea boului4 în aşezarea aparţinând culturii Otomani de aici. 
Încadrarea cronologică a piesei în faza a doua târzie, a culturii Otomani este de asemenea 
asigurată şi de culoarea pastei dar şi de tehnica de ornamentare a vasului. Din păcate 
necunoaşterea locului de descoperire  îngreunează demersul nostru, viitoarele cercetări de 
teren urmând să elucideze aceste aspecte ale piesei de la Cefa5.

Cultura Otomani este cunoscută mai ales prin cerecetările efectuate în Valea Ierului, 
unde concentrarea de aşezări Otomani este maximă. Zona cuprinsă între Crişul Repede 
şi Crişul Alb este din acest punct de vedere aproape necunoscută, excepţie făcând doar 

1 Cele două piese sunt publicate şi în  volumul : I. Crişan, Cefa. I. De la începuturi până în secolul al XVII-lea, 
Oradea,  2007
2 Piesa ne-a fost semnalată şi donată Muzeului Ţării Crişurilor de către învăţătoarea Maria Constantinescu, 
căreia îi mulţumim şi pe această cale.
3 Crişan, Marta, Ghemiş, 1997, pl. 1, nr. 1; pl. ll, nr. 5 
4 Materiale inedite în colecţia muzeului de Arheologie şi istorie al Văii Ierului Săcuieni.
5 Nu este exclus ca vasul să provină din împrejurimile satului Ateaş.

DESCOPERIRI IZOLATE APARŢINÂND EPOCII BRONZULUI 
DE PE RAZA LOCALITĂŢII CEFA (JUDEŢUL BIHOR)

                                        
                                                              de  Ioan CRIŞAN, Călin GHEMIŞ
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câteva descoperiri care au fost mai demult publicate6. Excluzând cerecetările de la Girişu de 
Criş precum şi cele de la Salonta, aşezări ale culturii Otomani din această zonă sunt foarte 
puţine. Cu siguranţă că acestea au existat, însă stadiul actual al cerectărilor nu permite decât 
emiterea unor ipoteze legate de prezenţa acestei culturi în arealul pe care îl discutăm.

O altă piesă descoperită întâmplător tot la Cefa este o piesă din bronz - un cuţit7. 
Patina piesei a fost îndepărtată de către descoperitor, iar în zona de îmbinare dintre mâner şi 
lamă piesa a fost ruptă recent. Lama piesei este curbă, una din suprafeţe fiind ornamentată 
cu linii paralele pe tăiş. Acestea se păstrează doar parţial datorită curăţirii defectuoase a 
piesei. Mânerul are un şanţ pentru fixarea plăselelor cu nituri. Acestea, iniţial trei la număr, 
erau dispuse longitudinal, dintre ele păstrându-se doar două, cele situate pe extremităţi. 
Capătul piesei se prezintă sub forma unei plăci de formă triunghiulară care face corp comun 
cu piesa propriu zisă.

Originea acestor piese este de căutat în cadrul orizontului de depozite de tip Apa8 
, evoluţia acestui tip fiind diferită de la zonă la zonă şi, implicit, de la mediu cultural la 
mediu cultural. Piesele de acest tip au fost obţinute exclusiv prin turnare în tipare bivalve 
sau monovalve, după cum o demonstrează fragmentul de tipar descoperit întâmplător la 
Otomani „Cetatea de pământ”9. Aşa cum spuneam înainte, prototipuri pentru aceste piese 
par a fi fost cuţitele de tip Periam10 sau Satu Mare11, acestea cunoscând o arie de răspândire 
situată spre sud, în Banat. C. Kacso datează acest tip de piesă în a doua perioadă a epocii 
bonzului mijlociu, perioadă pe care o considerăm ca fiind perioada de debut al acestui tip 
de piesă. Dezvoltarea metalurgiei bronzului în etapa finală a acestei epoci aduce cu sine o 
serie de modificări ale tipului de bază. Trecând peste caracteristicile de ordin tipologic, mult 
prea numeroase pentru a fi enumerate aici, vom aminti ca analogii piesele de la Căpuşu de 
Câmpie12. În marele depozit de la Uioara apar fragmente ale unor piese asemănătoare cu 
cel de la Cefa.  Din păcate însă nu am găsit nici o analogie perfectă pentru piesa noastră. 
Din punct de vedere al unor caracteristici tipologice pentru forma mânerului şi al lamei, 
analogii apar şi în acest depozit 13. Alte analogii ce pot fi citate sunt cele de la  Predeal II14, 
Şpălnaca15, Tăuteu16 sau Baia Mare.17 

Cu excepţia depozitului de la Tăuteu marea majoritate a pieselor se datează în perioada 
de tranziţie de la epoca bronzului la prima epocă a fierului.  În Ungaria cele mai multe 

6 Ne referim aici nu doar la descoperirile de piese din bronz dar şi la alte descoperiri care nu au fost publicate 
de a lungul timpului. 
7 Donaţie I. Crişan de la Muzeul Ţării Crişurilor Oradea.
8 C. Kacso, discutând depozitul de la Satu Mare din Banat, aprecia, după B. Hansel, că tipul de cuţit Periam 
sau Satu Mare este unul dintre cele mai vechi, pe baza asemănărilor cu spada numărul 1 de la Apa, mai ales în 
privinţa butonilor din zona terminală a mânerului. 
9 Piesa, inedită,  a fost realizată îngrijit din micaşist dur. Pe una dintre feţe aceasta redă negativul unui cuţit cu 
lama curbă şi peduncul de fixare a mânerului. Condiţiile de descoperire fiind necunoscute nu putem preciza 
cu certitudine contextul în care a fost descoperită piesa. Cu toate acestea, asemănările cu piesa de la Valea 
lui Mihai ridică unele semne de întrebare legate de cronologia aşezării de pe Cetatea de Pământ, ştiut fiind că 
nivelurile superioare din această aşezare au fost datate de I. Ordentlich (Ordentlich, 1973, p.7) în etapa finală 
a epocii bronzului. Folosită nu odată ca etalon în discuţiile legate de cronologia epocii finale a bronzului, 
aşezarea se pare că  are un nivel sau  niveluri mai vechi.
10 Gogâltan 1999, p. 150
11 Kacsó 1998, p. 13
12 Petrescu Dîmboviţa, 1977, pl. 286, nr. 10, 11. Ca formă piesele se apropie de piesa de la Cefa elementul 
care le diferenţiază fiind partea terminală a mânerului.
13 Petrescu Dâmboviţa, 1977, pl. 243 nr. 20, 21; pl. 244 , nr. 2 analogii pentru forma lamei; pl. 244, analogii 
pentru mâner
14 Petrescu Dîmboviţa, 1977, pl. 292
15 Petrescu Dîmboviţa, 1977, pl. 328 nr. 3,  6
16 Petrescu Dîmboviţa, 1977, pl. 330 nr. 11. Piesa este foarte bogat ornamentată cu motive incizate.
17 Petrescu  Dmbovita, 1977, 367, nr. 6
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exemplare de cuţite curbe apar în cadrul orizontului de depozite de tip Kurd, astfel de piese 
fiind prezente în depozitul de la Bodrogkeresztur, depozit din care fac parte şi trei mânere 
de cuţit cu trei sau patru găuri de înmânuşare18. T. Kemeczei, care a reluat problematica 
legată de depozitul (mai precis a depozitelor descoperite la Bodrogkeresztur), consideră 
cele trei piese amintite mai sus ca fiind fragmente de pumnale ( Griffzungendolche)19. Pe 
baza asemănărilor cu unele fragmente de cuţite curbe descoperite în Transilvania şi nu 
numai, considerăm că fragmentele din depozitul amintit mai sus sunt de fapt fragmente de 
cuţite curbe. În Ucraina cuţite curbe apar în descoperirile de la Beregovo (piesă cu corpul 
puternic alungit) 2020, sau Munkacevo (piesă cu muchia puternic curbată şi mânerul foarte 
bogat ornamentat) 2121. 

În contextul acestei discuţii legate de materialele de la Cefa, sigur că trebuie ţinut 
cont de faptul că ambele piese fac parte din categoria descoperirilor întâmplătoare. Cu 
toate acestea, punerea lor în circulaţia ştiinţifică contribuie la îmbogăţirea cuantumului de 
informaţie legată de acest areal în epoca bronzului.

Deşi cronologic diferite, cele două piese prezentate indică existenţa unor aşezări 
aparţinând unor diferite paliere cronologice, fapt care implică o cercetare mai amănunţită 
a zonei aflate în discuţie.

Spre Ateaş, în perimetrul lacurilor Pro Aqua S. A., după evacuarea apei, au fost 
reperate în mai multe rânduri numeroase fragmente ceramice împreună cu oase animale. 
Aceste materiale, colectate la date diferite, au intrat în colecţiile Muzeului Ţării Crişurilor. 
Starea extrem de fragmentară a ceramicii a permis doar reconstituirea unor forme, cum 
ar fi căniţele şi ceştile ce îşi găsesc analogii apropiate şi din punct de vedere stilistic în 
descoperirile de la Holumbul Voghiului22. Aflate la circa un kilometru de acest punct, 
vestigiile de pe fundul lacurilor semnalează, credem, existenţa altei sau altor aşezări din 
faza a doua a culturii Otomani. Căniţa cu loc de descoperire necunoscut prezentată mai 
sus, este probabil  să provină tocmai din acastă zonă a câmpiei joase dintre Cefa şi Ateaş.

ISOLATED BRONZE AGE DISCOVERIES FROM 

Summary

The authors presents two pieces belonging to the Bronze Age.
The first one is an little mug, dated in the second stage of Otomani Culture with 

analogies at Ateaş, Săcuieni and others settlements belonging to this culture.
The second piece is an bronze knife with analogies in the late Bronze Age deposits.
Both pieces were discovered isolate without clear conditions of finding or 

archaeological contexts but both of them proved the existence here of some settlements.

18 Kemenczei 2003, p. 42, Taf. 6, 19 – 22
19 Kemenczei 2003, p. 48
20 Kobal, 2000, 46, B, nr.1
21 Kobal, 2000, 77, C, nr. 2
22 Crişan, Marta, Ghemiş, 1997, pl. I-III
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REPERTORIUL DESCOPERIRILOR DE EPOCĂ DACICĂ DIN JUDEŢUL BIHOR 

ŞI POSIBILITĂŢILE DE ABORDARE A UNOR SITUAŢII DE ANALIZAT

                                            de Corina TOMA

CRISIA, tom. XXXVI, 2006, p. .... 

  

A. Argument

Realizarea repertoriului arheologic şi numismatic al unei microzone echivalează în 
optica specialiştilor, într-o manieră optimistă, cu obţinerea unui material deja structurat 
conform uzanţelor arheologice, materie primă devorată ulterior de metodologii tradiţionale 
sau inovatoare, în scopul surprinderii unor situaţii de analizat sau, uneori, a argumentării 
unor ipoteze preexistente. 

Din ambele perspective – situaţii de analizat sau ipoteze preexistente –, materialul 
arheologic şi numismatic condensat în paginile următoare1, ne-a determinat să extindem 
repertorierea şi asupra perioadei premergătoare fazei clasice a civilizaţiei dacice (sec. III-II 
î. Hr.) şi să folosim pentru a defini conţinutul repertoriului sintagma generică descoperiri 
de epocă dacică. Din perspectiva istoriei antichităţii, restrângerea spaţiului analizat la 
teritoriul administrativ al judeţul Bihor este o alegere aleatorie, dar scopul - conturarea 
la un moment dat a realităţilor existente în vestul şi nord-vestul Daciei preromane prin 
asocierea descoperirilor de pe teritoriul judeţelor Bihor, Arad şi Sălaj –, justifică machiavelic 
mijloacele.

B. Repertoriul descoperirilor:

1. Apateu (com. Nojorid). În locul „Dealul Popii”, denar roman republican L. Cornelius Scipio 
Asiaticus, Crawford, Roma, 311/1c, 106 î. Hr. Al. Săşianu, Crisia, XIII, 1983, p. 446.
2. Aştileu. Denar roman imperial emis de Vespasian (69-79 d. Hr.). I. Glodariu, Relaţii comerciale 
ale Daciei cu lumea elenistică şi romană, Cluj-Napoca, 1974, p. 277/13 (în continuare I. Glodariu, 
Relaţii comerciale…,); Al. Săşianu, Moneda antică …, p. 90/6; Maria Chiţescu, Numismatic Aspects 
of the History of the Dacian State. The Roman Republican Coinage in Dacia and Geto-Dacian Coins 
of Roman Type, B.A.R., S-112, Oxford, 1981, p. 332/9 (în continuare Maria Chiţescu, Numismatic 
…,).
3. Balc. Din apropierea Sanatoriului de Neuropsihiatrie, fragmente ceramice „aparţinând Latène-
ului dacic”. Repertoriul monumentelor Bihor, p. 9/18.
4. Batăr. Drahmă emisă de Apollonia. Al. Săşianu, Crisia, III, 1983, p. 445.
5. Beiuş. Denari romani republicani (2 piese): Marcus Antonius, Crawford, Monetărie ambulantă, 
544/24, 32-31 î. Hr. Al. Săşianu, Moneda antică ..., p. 91/11.
6. Betfia. Denar roman imperial emis de Traian. Al. Săşianu, Moneda antică ..., p. 92/14.
7. Biharea.

1 Vezi şi repertoriile existente deja: Repertoriul monumentelor naturii, arheologice, istorice, etnografice, de 
arhitectură şi artă din judeţul Bihor, Oradea, 1974 (în continuare Rep. mon. Bihor); Al. Săşianu, Moneda antică 
din vestul şi nord-vestul României, Oradea, 1980 (în continuare Al. Săşianu, Moneda antică ...,).
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I. Descoperiri celtice: 
a. În punctul Grădină C.A.P.-Baraj au fost descoperite, de-a lungul mai multor campanii arheologice 
1977-1982, locuinţe celtice şi un atelier ceramic. 

Locuinţele de formă patrulateră au un inventar bogat care constă într-o cantitate mare de 
ceramică lucrată la roată din pastă fină, de culoare cenuşie sau cenuşiu-plumburie, şi de culoare 
maronie sau gălbuie (oale, străchini ornamentate cu motive stampate), ceramică lucrată la roată din 
pastă cu grafit (situle şi vase borcan) şi ceramica lucrată cu mâna (vase borcan); la care se adaugă 
o serie de fragmente metalice (bară, lanţ, verigi şi plăci de bronz, zgură, lamă de cuţit şi o limbă de 
curea din fier etc.). 

În atelier s-au găsit fragmente de vase lucrate la roată din pastă fără grafit (ornamentate 
cu motive lustruite, stampate sau pictate), vase lucrate la roată sau cu mâna din pastă cu grafit 
(simple sau ornamentate cu striuri) şi o serie de instrumente (ac-sulă de fier cu ureche, lame de cuţit 
fragmentare, cute pentru ascuţit etc.).

S. Dumitraşcu, Sargetia, XIV, 1979, p. 45-58; Idem, Carpica, XII, 1980, p. 47; Idem, MCA, 
1983, p. 367; Idem, Crisia, XVI, 1986, p. 23; Idem, MCA, 1986, p. 194, 196; Idem, MCA, 1992, p. 
197; Idem, Biharia I. Cercetări arheologice (1973-1980), Oradea, 1994, p. 123-134 (în continuare S. 
Dumitraşcu, Biharia I …,); G. Florea, Ceramica pictată. Artă, meşteşug şi societate în Dacia preromană 
(sec. I a. Chr. - I p. Chr.), Cluj-Napoca, 1998, p. 66/4 (în continuare G. Florea, Ceramica pictată …,).
b. În punctul „Insulă”, în săpăturile din anul 1977, au fost descoperite fragmente ceramice celtice, 
vase „neceltice” lucrate cu mâna, o brăţară de sapropelit şi acul unei fibule filiforme de bronz de 
schemă Latène mijlociu datată în sec. II î. Hr. S. Dumitraşcu, Crisia, XV, 1985, p. 63, 67, pl. 117/4; 
Idem, Biharea I ..., p. 131-132; A. Rustoiu, Fibulele din Dacia preromană (sec. II î. Hr. - I d. Hr.), 
Bucureşti, 1997, p. 34, 97, 2/3 (în continuare A. Rustoiu, Fibulele …,).
c. În punctul Lutărie 1, situat la sud de Cetatea de pământ, în săpăturile din anul 1973 au apărut 
fragmente ceramice celtice, o verigă de bronz, o mărgea cu ochi de păun şi un cui romboidal de 
bronz. S. Dumitraşcu, Biharea I ..., p. 132/3, 133.
d. În punctele Lutărie 2, Lutărie 3 şi în incinta Cetăţii de pământ au fost descoperite fragmente 
ceramice celtice. S. Dumitraşcu, Biharea I ..., p. 132/4.

Materialul celtic de la Biharea a fost datat în Latène III - recent (150-52 î. Hr.).
II. Descoperiri dacice:
a. De la nord de Cetatea de pământ au fost culese de la suprafaţă fragmente ceramice dacice lucrate 
cu mâna şi la roată, bucăţi mari de pământ ars şi fragmente nesemnificative de fier. S. Dumitraşcu, 
Biharea I ..., p. 135.
b. În punctul Lutărie 1, în săpăturile din 1973, au fost surprinse în poziţie secundară fragmente 
ceramice provenite de la vase lucrate cu mâna (fructieră, vase borcan) datate în sec. II î. Hr. - 
începutul sec. I î. Hr. S. Dumitraşcu, Biharea I ..., p. 135-136.
c. În incinta Cetăţii de pământ, în săpăturile din 1975, au fost găsite în poziţie secundară câteva 
fragmente ceramice dacice lucrate la roată din pastă cenuşie şi cărămiziu-gălbuie (fructieră), 
datate probabil în intervalul de timp cuprins între sfârşitul sec. I î. Hr. şi sec. I d. Hr. I. H. Crişan 
semnala în acest punct fragmente ceramice dacice datate în III-II î. Hr. I. H. Crişan, Ceramica 
daco-getică. Cu privire specială la Transilvania, Bucureşti, 1969, p. 254/29 (în continuare I. H. 
Crişan, Ceramica …,); S. Dumitraşcu, Biharea I ..., p. 136/2.
d. În punctul Grădina S.A. - Baraj, cu ocazia unui sondaj efectuat în anul 1975 şi a săpăturilor 
din 1976, au fost descoperite fragmente ceramice dacice lucrate la roată din pastă săpunoasă de 
culoare cenuşie şi cărămiziu-gălbuie, şi fragmente ceramice lucrate cu mâna din pastă cărămizie 
(vase borcan ornamentate cu brâuri alveolare sau simple), un jeton şi un fragment de corn tăiat. S. 
Dumitraşcu, Biharea I ..., p. 136/3.

Toate materialele dacice semnalate au fost descoperite în poziţie secundară. Se presupune 
însă existenţa unei aşezări dacice ce cuprinde un teren întins, situat între punctul Grădina S.A.-Baraj 
şi punctul Lutărie 1, de la sud de Cetatea de pământ, aşezare care este datată pe durata sec. I î. Hr. 
- I d. Hr.
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e. În punctul Grădina S.A. - Baraj, situat la nord de Cetatea de pământ, sunt semnalate o serie de 
gropi considerate „până la proba contrarie” morminte (gropi sepulcrale) sau complexe de cult. 
Gropile au fost incluse în capitolul descoperirilor aparţinând dacilor liberi de epocă romană şi 
au fost încadrate cronologic în sec. I-III/IV d. Hr. În funcţie de ceramica descoperită s-a încercat o 
etapizare cronologică a gropilor:
a. Gropile în formă de clopot (M 12-15, 29) în care s-a găsit ceramică lucrată cu mâna (ceşti dacice, 
vase borcan) şi la roată (oale din pastă cenuşie, fructiere din pastă cărămizie), ornamentată cu 
brâuri alveolare, butoni cu alveole, linii incizate sau motive lustruite. În afară de formele ceramice 
amintite, gropile mai conţin: un craniu uman depus într-un strat de pământ negru cu cărbuni (M12), 
seminţe carbonizate (M13), fusaiole şi bucăţi de chirpici (M 29). Complexele au fost datate ipotetic 
în sec. I d. Hr. (eventual a doua jumătate a sec. I î. Hr. - sec. I d. Hr.) şi sec. II d. Hr. 
b. Gropile în formă de butoi (M 7, 11, 24), care prin materialul conţinut par a sugera un contact mai 
strâns cu lumea romană (fibulă de bronz, pensetă şi o mărgea de tip Melonenperle), au fost datate 
în sec. II-III d. Hr., eventual sfârşitul sec. I - sec. III d. Hr. Amintim faptul că materialele de factură 
romană au fost puse doar ipotetic în legătură cu una din gropile semnalate, ele fiind descoperite în 
poziţie secundară în apropierea gropii. În umplutura gropilor au fost descoperite fragmente ceramice 
provenite de la vase lucrate la roată din pastă cenuşie sau cărămizie decorate cu motive lustruite 
(fructieră, oale) şi fragmente provenite de la vase lucrate cu mâna şi decorate cu brâu crestat, linii 
incizate.

În afara gropilor amintite avem o serie de alte gropi care conţin ceramică dacică (M 7, 25, 28, 
35, 36) susceptibil de a fi datate anterior sec. II d. Hr. 

S. Dumitraşcu, Biharea I ..., p. 137-157, Pl. LXI, LXIV, LXV, LXX, LXXIII-LXXIV.  
8. Bihor (judeţ)
I. Chiup lucrat la roată de culoare cenuşie, de formă tronconică, cu buza trasă spre exterior cu 
suprafaţa uşor oblică, datat în sec. I-II d. Hr. S. Dumitraşcu, Crisia, XVIII, 1988, p. 9.
II. Râşniţă completă şi fragmente provenite de la o altă râşniţă. S. Dumitraşcu, Crisia, XVI, 1986, p. 
23, 24.
III. Stater Alexandru III, Müller 709, Macedonia, Thracia şi Thesalia. Al. Săşianu, Moneda antică ..., 
p. 95/18, II.
IV. Monedă de argint de tip Filip al II-lea. AÉ, IV, 1971, p. 163; C. Preda, Monedele geto-dacilor, 
Bucureşti, 1973, p. 433 (în continuare C. Preda, Monedele …,); Al. Săşianu, Moneda antică ..., p. 
95.
9. Birtin (com. Vadu Crişului). Râşniţă lucrată din tuf vulcanic (sec. I î. Hr. - I d. Hr.). S. Dumitraşcu, 
Crisia, XIII, 1983, p. 699; Idem, Crisia, XVI, 1986, p. 24.
10. Borş. 
I. Denar roman imperial Vitellius, RIC, 7, 69 d. Hr. E. Chirilă şi colab., StComSibiu, 18, 1974, p. 135; 
Rep. mon. Bihor, p. 18 /45. 
II. Denar roman imperial emis de Iulia Augusta. Rep. mon. Bihor, p. 18 /45.
11. Cadea (com. Săcueni)
I. În perimetrul satului - tezaur mixt de podoabe dacice de argint şi monede romane: două fibule 
pereche de argint cu scut rombic (K. Horedt, Dacia, n.s., XVII, 1973, p. 136/tip A3b; A. Rustoiu, 
Fibulele ..., p. 44, tip 11), brăţară spiralică (K. Horedt, Dacia, n.s., XVII, 1973, p. 140-141, tip 
D5c; A. Rustoiu, Metalurgia ..., p. 98, tip 5c; Fl. Medeleţ, StComCaransebeş, II, 1977, p. 284, tip 
D 1), lanţ ornamental din zale pliate (K. Horedt, Dacia, n.s., XVII, 1973, p. 137, tip B1; A. Rustoiu, 
Metalurgia ..., p. 110, tip 1). Tezaurul conţine şi 193 denari romani republicani (170 originale şi 21 
imitaţii): prima emisiune - fără nume de magistrat, Grüber, Roma, 229-217 î. Hr., ultima emisiune - 
P. Clodius, Crawford, Roma, 494/23, 42 î. Hr. N. Fettich, AASH, Budapest, III, 1953, p. 161-162, pl. 
XXXVII-XXXVIII; D. Popescu, BMI, XL, 4, 1971, p. 26, 30, fig. 14, 15; Idem, BMI, XLI, 5, 1972, p. 
7, 11; K. Horedt, Dacia, n.s., XVII, 1973, p. 136/fig. 2, 137/fig. 5, 140-141/fig. 6; I. Glodariu, Relaţii 
comerciale ..., p. 279/52, 298/382; Rep. mon. Bihor, p. 21/68; N. Lupu, StComSibiu, XIX, 1975, 
p. 74; Fl. Medeleţ, StComCaransebeş, II, 1977, p. 194/fig. II, 5; 282/2; Al. Săşianu, Moneda antică 
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..., p. 97/23, I; Maria Chiţescu, Numismatic ..., p. 127-130/37; A. Rustoiu, Metalurgia bronzului la 
daci (sec. II î. Hr. - II d. Hr.). Tehnici, ateliere şi produse de bronz, Bucureşti, 1996, p. 98, 110 (în 
continuare A. Rustoiu, Metalurgia …,); Idem, Fibulele ..., p. 44. 
II. Monedă „imitaţie romană”. Rep. mon. Bihor, p. 21/68.
12. Căpâlna. La marginea vestică a satului, pe malul stâng al Crişului Negru, aşezare dacică cu 
material ceramic care se datează în sec. I-II d. Hr. Rep. mon. Bihor, p. 22/74.
13. Cărăsău (com. Cociuba Mare). Pe valea Cărăsău, de la locul „Dealul Ciorasca”, fragmente 
ceramice cenuşii de factură dacică. Nu este exclusă ipoteza datării lor în epoca romană. S. 
Dumitraşcu, L. Mărghitan, Sargetia, VIII, 1971, p. 48.
14. Cauaceu. De pe teritoriul satului sunt semnalate vase datate în sec. I î. Hr. - I d. Hr. Familia, 4, 
1936, p. 68; I. H. Crişan, Ceramica ..., p. 257/54.
15. Cefa 
I. Descoperiri celtice:
a. Pe terenul din apropierea fostei lutării, situată pe malul drept al Văii Gepiului, s-a găsit o rotiţă 
modelată din pastă cu grafit (prâsnel de fus, formă de turnare?). I. Crişan, Crisia, XVII, 1987, p. 21, 
pl. IV/7; Idem, Cefa. De la începuturi până în secolul al XVII-lea, Oradea, 2007, p. 42 (în continuare 
I. Crişan, Cefa …,).
b. Din punctul Silvaş provine o buză de vas lucrat din pastă fină de culoare cenuşie şi un fragment 
ceramic de culoare neagră cu grafit în pastă. I. Crişan, Crisia, XVII, 1987, p. 21, pl. IV/8-9; Idem, 
Cefa …, p. 42.
c. În anul 1992, în punctul „La Pădure”, a fost dezvelită o locuinţă de formă ovală cu podina 
amenajată din pământ bătut. În interiorul locuinţei a fost sesizată o groapă de formă ovală cu fundul 
albiat, adâncă de 0,25 m, care conţinea fragmente ceramice lucrate la roată din pastă fină cenuşie 
şi negricioasă (castroane şi străchini cu funduri inelare sau bombate în interior sub formă de umbo, 
ornamentate cu linii orizontale sau benzi lustruite cu grafit). În cantitate redusă sunt semnalate şi 
vase cu grafit în pastă de tip situla ornamentate cu striuri verticale. Aşezarea celtică a fost datată în 
sec. II î. Hr. I. Crişan, Crisia, XXIII, 1993, p. 11.
II. Descoperiri dacice: 
a. În punctul Hotari a fost găsit un fragment de fructieră (sec. I î. Hr.- I d. Hr.). I. Crişan, Crisia, XVII, 
1987, p. 21-22, pl. IV/12; Idem, Cefa …, p. 43.
b. Din cercetările arheologice de suprafaţă întreprinse în împrejurimile satului Cefa a rezultat 
ceramică de factură Latène lucrată la roată din pastă fină de culoare cenuşie (sec. I î. Hr.- I d. Hr.). 
I. Crişan, Crisia, XVII, 1987, p. 22, pl. IV/10, 11; Idem, Cefa …, p. 43.
c. În anul 1992, în punctul „La Pădure” într-una din casete a fost găsită o strachină modelată la roată, 
din pastă fină cenuşie. Analogiile trimit spre sec. III-II î. Hr. I. Crişan, Crisia, XXIII, 1993, p. 10-11; 
Idem, Cefa …, p. 43.
16. Cetariu. Monedă dacică de argint de tip Medieşu Aurit-faza b. Al. Săşianu, Crisia, XIII, 1983, p. 
445.
17. Ceişoara (com. Ceica). Denari romani republicani (2 piese): Q. Curtius; M. Silanus; Crawford, 
Roma, 285/2; 116 sau 115 î. Hr.; C. Gargonius; M. Vergilius (sau Verginius); Ogul(nius); Crawford, 
Roma, 350A/2, 86 î. Hr. Rep. mon. Bihor, p. 83/23; Al. Săşianu, Moneda antică ..., p. 101/27, pl. 
XXVIII/14, 15.
18. Cighid. Din apropierea gării, a fost recuperată buza unui chiup lucrat la roată din pastă de 
culoare cărămizie, datat în sec. I-II d. Hr. S. Dumitraşcu, Crisia, XVIII, 1988, p. 10/5.
19. Ciumeghiu 
I. În hotarul satului, la locul „Mişcolţ”, tetradrahmă din Thassos, SNG, Thracia, I, 1047, după 146 î. 
Hr. Al. Săşianu, Moneda antică ..., p. 103, 37/I.
II. În grădina C.A.P, denar roman republican L. Calpurnius Piso Frugi, Crawford, Roma, 340/1, 90 
î. Hr. B. Mitrea, SCIV, 22, 1, 1971, p. 123/28; Idem, Dacia, XIV, 1971, p. 402/III, 28; Rep. mon. 
Bihor, p. 26/104; Al. Săşianu, Moneda antică ..., p. 103-104, 37/II; Maria Chiţescu, Numismatic ..., 
p. 338/44.
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20. Cociuba Mare. La nord de sat, la locul „Pusta Râmului“ a fost identificată o aşezarea dacică 
deschisă. În sondajul efectuat a fost dezvelită parţial o „locuinţă-atelier” din inventarul căreia fac 
parte fragmente aparţinând unei râşniţe, un fragment de fructieră cu buza faţetată lucrată cu mâna, 
un vas-borcan şi fragmente de creuzete. Complexul a fost datat în sec. II î. Hr. (mijlocul şi a doua 
jumătate a secolului), însă datarea complexului rămâne incertă, atâta vreme cât fructierele cu buza 
faţetată lucrate cu mâna apar şi în complexe de sec. I î. Hr. - I d. Hr. S. Bulzan, C. Ghemiş, Crisia, 
XXXV, 2005, p. 23-31. 
21. Diosig. Tezaur de monede republicane. Rep. mon. Bihor, p. 32/144.
22. Drăgeşti. În zona centrală a satului, între şoseaua Oradea-Beiuş şi terasamentul căii ferate, în 
spaţiul intravilan, tezaur mixt datat în prima jumătate a secolului I î. Hr. Tezaurul conţine: două 
fibule cu noduri (K. Horedt, Dacia, n.s., XVII, 1973, p. 131, tip A1b; A. Rustoiu, Fibulele ..., p. 31, 
tip 1c şi 1d), o brăţară (K. Horedt, Dacia, n.s., XVII, 1973, p. 140, tip D4; A. Rustoiu, Metalurgia 
..., p. 99, tip 6a), o brăţară fragmentară atipică confecţionată dintr-o bară subţire care se lăţeşte 
spre mijloc şi două lanţuri fragmentare având ochiurile în formă de ,,8”-uri alungite, unul dintre 
ele confecţionat dintr-o sârmă cu secţiunea dreptunghiulară, iar celălalt dintr-o sârmă cu secţiune 
circulară. Din tezaur mai fac parte 136 monede (9 drahme emise de Dyrrhachium, 118 drahme 
originale şi 6 imitaţii de Apollonia şi 3 denari romani republicani prima emisiune - M. Aburius 
Geminus, Crawford, 250/1, 132 î. Hr., ultima emisiune - L. Iulius Bursio, Crawford, 352/1A, 85 î. 
Hr.). N. Chidioşan, Al. Săşianu, N. Beladan, Crisia, VIII, 1978, p. 27-50; Al. Săşianu, Moneda antică 
..., p. 122-124/49; Maria Chiţescu, Numismatic ..., p. 156/71; Delia Moisil, G. Depeyrot, Les trésors 
de deniers antérieurs à Traian en Roumanie, Wetteren, 2003, p. 29/6 (în continuare Delia Moisil, G. 
Depeyrot, Les trésors…,).
23. Galoşpetreu (com. Tarcea). Denar roman Augustus - C. Marius Tromentina, R.I.C., R. 161. Al. 
Săşianu, Moneda antică ..., p. 126/53; Maria Chiţescu, Numismatic ..., p. 345/85.
24. Girişu de Criş 
I. În vatra satului, la locul numit „Pietroasele”, a fost identificată o aşezare datată pe baza fragmentelor 
ceramice dacice lucrate cu mâna din pastă de culoare cărămizie şi la roată din pastă de culoare 
cenuşie în sec. I î. Hr. - I d. Hr. S. Dumitraşcu, LŞt, I, B, Oradea, 1964, p. 75; Idem, LŞt, I, Oradea, 
1967, p. 248; S. Dumitraşcu, L. Mărghitan, Sargetia, VIII, 1971, p. 49/13; S. Dumitraşcu, Crisia, XIII, 
1983, p. 698.
II. Fragmente ceramice (vas cu pereţii drepţi şi strachină) datate în sec. III-II î. Hr. I. H. Crişan, 
Ceramica ..., p. 263/138.
25. Gurani (com Pietroasa). Denar roman republican Lucius Rutilius Flaccus, Crawford, Roma, 
387/1, 77 î. Hr. Al. Săşianu, Moneda antică ..., p. 129, 59/I.
26. Haieu (com. Sânmartin) Denari romani imperial emişi de Traian şi Hadrian (3 monede). B. 
Mitrea, SCIV, 18, 1, 1967, p. 387; Al. Săşianu, Moneda antică ..., p. 129, 61/I; S. Dumitraşcu, Dacia 
apuseană. (Teritoriul dacilor liberi din vestul şi nord-vestul României în vremea Daciei Romane), 
Oradea, 1993, p. 126/18 (în continuare S. Dumitraşcu, Dacia apuseană …,).
27. Hodoş (com. Sălard). Pe malul stâng al Barcăului, la intrarea în localitate, în punctul Malomdomb 
(terasa joasă a Barcăului), a fost identificată o aşezare dacică. Au fost dezvelite parţial mai multe 
locuinţe adâncite de formă rectangulară cu colţurile rotunjite şi două gropi menajere în formă de 
butoi. Inventarul ceramic al complexelor constă în vase lucrate cu mâna din pastă degresantă cu 
nisip, cioburi şi scoici pisate (vase bitonconice decorate cu brâuri alveolare, butoni sau linii incizate 
şi ceşti) şi vase lucrate la roată din pastă fină de culoare cenuşie (căni, castroane, vase de provizii). 
Formelor dacice li se adaugă ceramica de import celtică (un fragment roşiatic-portocaliu pictat, altul 
decorat prin linii lustruite şi un fund de vas în formă de umbo) şi fragmentele ceramice de factură 
romană din pastă cărămizie sau cenuşie, decorate cu caneluri în zona gâtului, provenite după 
părerea descoperitorilor din mediul celtic de la Dunărea Mijlocie. Aşezarea a fost datată începând 
cu mijlocul secolului I î. Hr. şi, eventual, pe parcursul secolului I d. Hr. S. Bulzan, C. Ghemiş, CCA, 
2000, p. 45/67; Iidem, Crisia, XXXIV, 2004, p. 47-71. 
28. Livada de Bihor (com. Nojorid). În punctul „Poligonul turcilor”, fragmente ceramice lucrate 
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la roată din pastă cenuşie şi fragmente ceramice lucrate cu mâna din pastă poroasă de culoare 
negricioasă, datate în sec. I-II d. Hr. S. Dumitraşcu, L. Mărghitan, Sargetia, VIII, 1971, p. 49/14; Rep. 
mon. Bihor, p. 42/232.
29. Mierlău (com. Hidişelu de Sus). În locul „Dealul Grui”, tetradrahmă emisă de Maroneea, SNG, 
I, 638, după 146 î. Hr. B. Mitrea, SCIV, 19, 1, 1968, p. 172/10; I. Glodariu, Relaţii comerciale ..., p. 
257/56; Rep. mon. Bihor, p. 44/249; Al. Săşianu, Moneda antică ..., p. 134/77.
30. Mihai Bravu (com Diosig). 
I. Drahmă din Dyrrhachium sau Apollonia. Moneda provine dintr-un mormânt. Al. Săşianu, Moneda 
antică ..., p. 134/78.
II. În locul „Bara Bicii“, fragmente ceramice Latène târziu, printre care şi un fragment grafitat. S. 
Bulzan, C. Ghemiş, Crisia, 34, 2006, p. 57/nota 15.
31. Mişca (com. Chişlaz). Din partea dreaptă a şoselei Oradea-Zalău, fragmente ceramice corodate 
atribuite epocii Latène târziu. S. Bulzan, C. Ghemiş, Crisia, 34, 2006, p. 57/nota 16.
32. Oradea
I. Staţiunea din cartierul Salca are mai multe nivele de locuire: neolitic, eneolitic, epoca bronzului 
târziu cu elemente hallstatt, Latène şi nivele dacice din sec. II-III, IV d. Hr. 

1. În punctul Salca-Pepinieră, în urma săpăturilor de salvare efectuate în anii 1998-1999 au 
fost descoperite locuinţe şi gropi menajere ce conţin materiale ceramice dacice şi celtice. Inventarul 
lor constă în ceramica lucrată la roată din pastă fină cenuşie, gălbui-cenuşie sau roşu-coral (străchini, 
căni, vase de provizii şi oale), ceramica lucrată cu mâna din pastă degresată cu nisip, microprundiş 
sau cioburi pisate, de culoare ocru-gălbui sau cărămiziu-maroniu (vase bitronconice, vase borcan) 
şi ceramică de factură celtică (vase de tip situla cu grafit în pastă, vase lucrate la roată din pastă fină, 
roşie care poartă urme de pictură, vase ornamentate cu linii lustruite cu grafit). La inventarul ceramic 
se adaugă o mărgea de sticlă incoloră şi un vârf de săgeată din bronz. Materialul a fost datat larg de 
la sfârşitul sec. II î. Hr. până în secolul I d. Hr. S. Bulzan, G. Fazecaş, C. Ghemiş, CCA, Vaslui, 1999, 
nr. 54/IIB; Iidem, Crisia, XXX, 2000, p. 82-97; S. Bulzan, C. Ghemiş, CCA, Deva, 2000, p. 69/96.

2. În anul 1959, în punctul Gheţărie/Salca II, a fost efectuată o săpătură de control în urma 
căreia au fost descoperite cinci gropi şi un cuptor. Gropile conţin fragmente ceramice (dacice şi 
un fragment roman), oase umane calcinate, oase de animale nearse, chirpici, cenuşă şi cărbune. 
În pământul de umplutură al cuptorului s-a găsit ceramică, un os prelucrat ornamentat cu cercuri 
concentrice, bucăţi de chirpici de la lipitura pereţilor, pietre de râu, cenuşă şi oase umane calcinate. 
Gropile au fost interpretate de către descoperitori ca fiind morminte de incineraţie, iar cuptorul ca 
fiind un ustrinum. Complexul a fost datat în sec. I î. Hr. - I d. Hr. sau I-II d. Hr. M. Rusu, V. Spoială, 
L. Galamb, MCA, VIII, 1962, p. 159-164; S. Dumitraşcu, LŞt, II, B, Oradea, 1968, p. 248-249, nota 
30; D. Popescu, Dacia, SN, XIII, 1968, p. 578/8; S. Dumitraşcu, L. Mărghitan, Sargetia, VIII, 1971, 
p. 51/28; S. Dumitraşcu, SCŞBacău, 1972, p. 25; Idem, LŞt, IV, B, Oradea, 1977, p. 15-20; Idem, 
StComSatuMare, V-VI, 1981-1982, p. 59-69; I. Glodariu, Relaţii comerciale ..., p. 213/29; Rep. 
mon. Bihor, p. 48; S. Dumitraşcu, Dacia apuseană …, p. 101.
III. În anul 2000, în punctul Sere, la 200 m de săpăturile de salvare din anii 1998-1999, au fost 
identificate patru locuinţe rectangulare fără instalaţii de foc intacte şi gropi sub formă de pâlnie cu 
gura în jos. Ceramica recuperată este de factură celtică lucrată la roată şi ceramică lucrată cu mâna 
de factură Szentes-Vekerzung, Sanislău-Nir. Complexele au fost datate în perioada Latène B2-C2. S. 
Bulzan, C. Ghemiş, G. Fazecaş, CCA, 2001, p. 166-167.
IV. Primele semnalări asupra descoperirilor dacice din zona Dealul Viilor (la aceea vreme considerate 
a fi de epocă romană) datează de la începutul secolului al XX-lea, când sunt menţionate vase de 
lut împreună cu o râşniţă şi o tigaie (?) din bronz. Ulterior, au fost culese de la suprafaţă fragmente 
ceramice dacice lucrate cu mâna (fructiere din pastă negricioasă, vase borcan) şi la roată (fructiere 
din pastă fină de culoare cărămizie). Printre descoperiri este amintit şi un denar roman republican, 
P. Crepusius, Crawford, Roma, 361/1b, 82 î. Hr. Aşezare dacică din Dealul Viilor a fost datată în sec. 
II/I î. Hr. - I d. Hr. Probabil de aici provine şi un fragment de buză de chiup cărămiziu, cu angobă 
roşie, datat în sec. I-II d. Hr. T. L. Roşu Crisia, II, 1972, p. 115-119; S. Dumitraşcu, Crisia, II, 1972, p. 
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134; Al. Săşianu, Moneda antică ..., p. 139/86, IX; S. Dumitraşcu, Crisia, XVIII, 1988, p. 11/nr. 10.
V. Pe terenul fabricii de cărămidă Rimánoczy din Oradea, tezaur de podoabe dacice de argint datat 
în sec. I î. Hr.: colan (K. Horedt, Dacia, n.s., XVII, 1973, p. 138, tip C1d, fig. 5; A. Rustoiu, AMN, 
XXIV-XXV, 1987-1988, p. 1081, tip C4), brăţară spiralică (K. Horedt, Dacia, n.s., XVII, 1973, p. 140, 
tip D5c, fig. 6; A. Rustoiu, Metalurgia ..., p. 98, tip 5c), fragmente din brăţara spiralică, pandantive 
(nr. 6, 8-12, 14-18; K. Horedt, Dacia, n.s., XVII, 1973, p. 141, tip F1a, fig. 7; A. Rustoiu, Metalurgia 
..., p. 122/123, tip 2), lanţ (?) realizat din zale de sârme răsucite (K. Horedt, Dacia, n.s., XVII, 1973, p. 
142, tip F2, fig. 7; A. Rustoiu, Metalurgia ..., p. 112/113, tip 4a). F. Rómer, AÉ, 1886, p. 204-207; C. 
Moisil, CNA, IV, 9-10, 1924, p. 70/5; V. Pârvan, Getica. O protoistorie a Daciei, Bucureşti, 1926, p. 
536, 538, 545, 548, 555-556, 785, 787; D. Popescu, Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p. 200; M. Roska, 
Erdély Rgészéti Repertórium, Kolozsvar, 1942, p. 198-199/88; Fl. Medeleţ, StComCaransebeş, II, 
1977, p. 285-287, 291, fig. I/9; A. Rustoiu, AMN, XXIV-XXV, 1987-1988, p. 1081, 1083.
VI. Dintr-un loc neprecizat, un tezaur datat la sfârşitul secolului II î. Hr. - jumătatea secolului I î. 
Hr.: fibule de argint cu noduri (K. Horedt, Dacia, n.s., XVII, 1973, p. 131, tip A1, fig. 2; A. Rustoiu, 
Fibulele ..., p.31, tip 1c) şi un fragment de fibulă de argint. M. Roska, Erdély …, p. 198-199/88; N. 
Fettich, AASH, III, 1953, p. 160, pl. XXIV/11-12, Rep. mon. Bihor, p. 48.
VII. La vest de oraş, în zona serelor din stânga drumului Oradea-Borş, tezaur de podoabe dacice de 
argint datat în prima jumătate a secolului I î. Hr.: fibule pereche cu noduri (K. Horedt, Dacia, n.s., 
XVII, 1973, p. 131, tip A1, fig. 2; A. Rustoiu, Fibulele ..., p. 31, tip 1c), fibulă de argint cu noduri 
(K. Horedt, Dacia, n.s., XVII, 1973, p. 131, tip A1, fig. 2; A. Rustoiu, Fibulele ..., p. 31, tip 1c), ac 
de fibulă, fragment dintr-un arc de fibulă, lanţ ornamental (K. Horedt, Dacia, n.s., XVII, 1973, p. 
137, tip B2, fig. 5; A. Rustoiu, Fibulele ..., p. 1996, p. 111, tip 2), lanţ ornamental (K. Horedt, Dacia, 
n.s., XVII, 1973, p. 137, tip B1, fig. 5; A. Rustoiu, Metalurgia ..., p. 110, tip 1), verigă de argint cu 
pandantiv-cui (K. Horedt, Dacia, n.s., XVII, 1973, p. 141, tip E2a, fig. 7; A. Rustoiu, Metalurgia ..., 
p. 107, tip 3a), pandantiv-cui (K. Horedt, Dacia, n.s., XVII, 1973, p. 141, tip F1a, fig. 7; A. Rustoiu, 
Metalurgia ..., p. 122/123, tip 2), brăţară (K. Horedt, Dacia, n.s., XVII, 1973, p. 140, tip D4 (?), fig. 
6; A. Rustoiu, Metalurgia ..., p. 100, tip 6b), fascicule din sârme spiralate. D. Popescu, BMI, XL, 4, 
1971, p. 26, fig. 4; N. Chidioşan, I. Ordentlich, Crisia, III, 1973, p. 97-100.
VIII. De pe teritoriul oraşului, fără precizare punctului topografic de descoperire, se păstrează 
fragmente ceramice celtice pictate, vas „pepene” şi o cană lucrată la roată. I. H. Crişan, Ceramica 
..., pl. LVII/7, LXX/12; G. Florea, Ceramica pictată ..., p. 6/1, 2.
IX. Monedă ,,barbară’’ de argint. Al. Săşianu, Moneda antică ..., p.137/86, III.
X. Tetradrahmă de tip Tonciu-cu sigla B pe revers. Al. Săşianu, Moneda antică ..., p. 137-138/86, IV.
XI. La nord de Oradea, într-un vas de lut dacic lucrat cu mâna, tezaur format din monede dacice de 
tip Petelea-cu bustul zeiţei Artemis (11 tetradrahme, 4 drahme). B. Mitrea, SCIVA, 22, 1, 1971, p. 
121/23; Idem, Dacia, XIV, 1971, p. 401/23; E. Chirilă, V. Lucăcel, Un tezaur dacic din nord-vestul 
Transilvaniei, Zalău, 1970, p. 3-15, Al. Săşianu, Moneda antică ..., p.138/86, V. 
XII. Monedă emisă de Maroneea. B. Mitrea, SCIV, 16, 3, 1965, p. 608/I, 9; I. Glodariu, Relaţii 
comerciale ..., p. 257/57, 275/135.
XIII. Monedă celtică de tip Biatec. E. Chirilă şi colab., AMN, VII, 1970, p. 508.
XIV. Tezaur format dintr-un număr neprecizat de drahme din Apollonia şi Dyrrhachium. Se cunosc 
două piese. B. Mitrea, SCIV, 16, 3, 1965, p. 608/I, 8; I. Glodariu, Relaţii comerciale ..., p. 271/56; 
Al. Săşianu, Moneda antică ..., p. 138/86, VI.
XV. Drahmă, imitaţie de tip Apollonia. Al. Săşianu, Moneda antică ..., p. 138/86, VII.
XVI. În raza oraşului (Dealul Salca?), denari republicani (4 monede): prima emisiune – Cn. Papirius 
Carbo; Crawford, Roma, 279/1, 121 î. Hr., ultima emisiune - C. Gargonius; M. Vergilius (Verginius); 
Ogul(nius); Crawford, Roma, 350/A1, 86 î. Hr. Al. Săşianu, Moneda antică ..., p. 138-139/86, VIII. 
XVII. În „Piaţa 23 August”, denar roman republican, D. Iunius Silanus, Crawford, Roma, 337/3, 91 
î. Hr. Al. Săşianu, Crisia, XIII,1983, p. 447. 
XVIII. În zona Seleuş, denari romani republicani (3 piese), Marcus Antonius, Crawford, monetărie 
ambulantă cu M. Antonius, Roma, 544/24, 32-31 î. Hr. Al. Săşianu, Moneda antică ..., p. 139/86, X.
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XIX. Denar roman imperial, Domiţian. B. Mitrea, SCIV, 18, 1, 1967, p. 199/59.
33. Palota (com. Sântandrei). Denar roman imperial Domiţian. I. Glodariu, Relaţii comerciale ..., p. 
288/211. 
34. Petrani (com. Pocola). În urma cercetărilor de suprafaţă efectuate la locul „Piatra Pietranilor” 
au fost descoperite fragmente ceramice neolitice, eneolitice, de factură hallstattiană, de factură 
Latène dacice şi prefeudale. Promontoriul este barat în partea de sud-vest şi nord-est de un sistem 
de valuri şi şanţuri. Nu se precizează în care epocă a fost construit sistemul de fortificare amintit. S. 
Dumitraşcu, A. Hadnagy, Crisia, X, 1980, p. 517-519.
35. Petreu (com. Abrămuţ). În hotarul de sud al satului, fragmente ceramice aparţinând epocii 
Latène (fragmente de vase de factură celtică din pastă fină de culoare castanie, lucrate la roată). M. 
Blăjan, Crisia, III, 1973, p. 26-28.
36. Râpa (com Tinca). În punctul „Dealul Morilor”, denar roman republican C. Coelius Caldus, 
Crawford, Roma, 318/1a, 104 î. Hr. Al. Săşianu, Moneda antică ..., p. 145/98.
37. Sacalasău Nou (com. Derna)
I. În M-ţii Plopiş, la locul numit „Dealul cu bani”, a fost identificată o cetate dacică distrusă de 
căutătorii de comori. Locul de pătrundere pe platoul promontoriului a fost tăiat de un şanţ. În 
urma efectuării unui sondaj arheologic în porţiunea rămasă nederanjată (S. Dumitraşcu, 1971), 
au fost descoperite fragmente ceramice de tip Coţofeni, dacice (sec. I î. Hr. - I d. Hr.) şi feudale. 
S. Dumitraşcu, Crisia, II, 1972, p. 136/7; S. Dumitraşcu, E. Molnar, Crisia, V, 1975, p. 45-67; S. 
Dumitraşcu, N. Chidioşan, Crisia, VII, 1977, p. 55; I. Glodariu, Arhitectura dacilor - civilă şi militară 
- (sec. II î. Hr. - I d. Hr.), Cluj-Napoca, 1983, p. 109/4 (în continuare I. Glodariu, Arhitectura…,). 
II. La sud-vest de sat, în punctul „Dealul Cherecheş”, tezaur mixt, cca. 100 drahme din Apollonia 
şi Dyrrhachium. Al. Săşianu, Moneda antică ..., p. 146/101, I; Al. Săşianu, Şt. Konewalik, Crisia, IX, 
1981, p. 330, 335.
III. Pe „Dealul Cherecheş”, tezaur, cca. 100-150 drahme din Apollonia, Dyrrhachium, imitaţii locale 
ale acestora şi fibule cu nodozităţi discoidale. Se cunosc 73 de monede: 46 din Apollonia, 8 din 
Dyrrhachium şi 19 imitaţii de tip Apollonia. Al. Săşianu, Moneda antică ..., p. 146-147/101, III; Al. 
Săşianu, Şt. Konewalik, Crisia, IX, 1981, p. 330-331/5, 8; 332/12, 335.
IV. Pe „Dealul Cetate”, tezaur, 31 drahme (5 Apollonia, 26 Dyrrhachium) şi arcul unei fibule. În 
acest tezaur sunt amintiţi şi denari romani republicani. B. Mitrea, ED, X, Roma, 1945, p. 90/39; 
Iudita Winkler, SCŞC, 1955, p. 114-115, tab. VII/4a; 120-121, tab. VIII/21; 146-147, tab. IX/154; 
I. Glodariu, Relaţii comerciale ..., p. 272/68, 275/142, 291/256; Al. Săşianu, Moneda antică ..., p. 
146-147/101, IV; Al. Săşianu, Şt. Konewalik, Crisia, IX, 1981, p. 331/6, 335.
V. Pe „Dealul Cetate”, drahmă din Dyrrhachium, 1 denar roman republican (79 î. Hr.) şi o brăţară 
dacică de argint cu capete de animal (K. Horedt, Dacia, n.s., XVII, 1973, p. 140, tip D5c; A. Rustoiu, 
Metalurgia ..., p. 98, tip 5c) datată în a doua jumătate a secolului I î. Hr. - prima jumătate a secolului 
I d. Hr. În unele publicaţii piesele apar semnalate ca fiind descoperite la Derna. K. Horedt, Dacia, 
n.s., XVII, 1973, p. 140, fig. 6; Fl. Medeleţ, StComCaransebeş, II, 1977, p. 290/27; Al. Săşianu, 
Moneda antică ..., p. 147-148/101, V; Al. Săşianu, Şt. Konewalik, Crisia, IX, 1981, p. 331/7, 335; 
Maria Chiţescu, Numismatic ..., p. 152/61; A. Rustoiu, Metalurgia ..., p. 98, 195/11; Delia Moisil, G. 
Depeyrot, Les trésors …, p. 32/18.
VI. Pe „Dealul cu bani”, tezaur mixt, 8 drahme (5 Apollonia, 3 Dyrrhachium) şi o braţară dacică 
din argint cu capete de şarpe (K. Horedt, Dacia, n.s., XVII, 1973, p. 139, tip D2b, fig. 6; A. Rustoiu, 
Metalurgia ..., p. 93, tip 1b). Al. Săşianu, Moneda antică ..., p. 148/101, VI; Al. Săşianu, Şt. Konewalik, 
Crisia, IX, 1981, p. 332/11; 335/9.
VII. Pe „Dealul Cetate”, săpături neorganizate care au scos la iveală şi fragmente ceramice de 
factură dacică şi o drahmă din Apollonia. Al. Săşianu, Moneda antică ..., p. 146/II; Al. Săşianu, Şt. 
Konewalik, Crisia, IX, 1981, p. 330, 335.
VIII. Pe „Dealul Dealullup”, tezaur de podoabe dacice şi monede greceşti. S-a recuperat doar o 
fibulă cu noduri (K. Horedt, Dacia, n.s., XVII, 1973, p. 131, tip A1, fig. 2; A. Rustoiu, Fibulele ..., p. 
31, tip 1c). Al. Săşianu, Şt. Konewalik, Crisia, IX, 1981, p. 331-332/9.
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IX. Pe „Dealul Burcarar”, tezaur de podoabe dacice de argint datat în sec. I î. Hr: două fibule cu 
noduri (K. Horedt, Dacia, n.s., XVII, 1973, p. 131, tip A1b, fig. 2; A. Rustoiu, Fibulele ..., p. 31, 
tip 1d), picior de fibulă, brăţară, fragment de la o podoabă de argint (lanţ?). Ulterior au mai fost 
recuperate două piese aparţinând tezaurului: un picior de fibulă cu trei noduri şi un fragment din 
resortul unei fibule. S. Dumitraşcu, Şt. Molnar, Crisia, 1975, p. 45-67; Al. Săşianu, Şt. Konewalik, 
Crisia, IX, 1981, p. 332/13; 335/9.
X. Pe „Dealul Burcărar”, tezaur, 8 fibule cu nodozităţi discoidale. Fibulele s-au pierdut. Al. Săşianu, 
Şt. Konewalik, Crisia, IX, 1981, p. 332/10.
38. Sacalasău Vechi (com. Derna). Pe fosta moşie Bartoş Gabriel, tezaur, 30 drahme din Apollonia. 
NK 1908, p. 113; C. Moisil, BSNR, 1922, p. 59/96; B. Mitrea, ED, X, Roma, 1945, p. 90/38; Iudita 
Winkler, SCŞC, 1955, p. 114-115, tab. VII/41; Al. Săşianu, Moneda antică ..., p. 148/102; Al. Săşianu, 
Şt. Konewalik, Crisia, IX, 1981, p. 329-330, 335.
39. Salonta  
I. Doi denari romani republicani: C. Lentulus Marcus, C. Postumius Tatius. Al. Săşianu, Moneda 
antică ..., p. 148/103, II.
II. În hotarul vestic al localităţii, „Pusta Culişer”, tezaur 141 denari (121 denari republicani: prima 
emisiune - P. Aelius Paetus (?), Crawford, Roma, 176, 169-159 î. Hr., ultima emisiune - Q. Voconius 
Vitulus, Crawford, Roma, 526/4, 40 î. Hr. sau mai târziu, 1 denar emis de insula Corcyra, 19 denari 
imperiali romani: prima emisiune - Octavianus Augustus: BMC, Spania?, Caesaraugusta 328, 18-17 
î. Hr., ultima emisiune - Commodus). În acelaşi loc a fost descoperit un vas borcan dacic datat în sec. 
III-IV d. Hr. AÉ, 1900, p. 434; M. Macrea, I. Berciu, Apulum, I, 1939-1942, p. 195, 201; B. Mitrea, 
ED, X, Roma, 1945, p. 111/88; I. Glodariu, Relaţii comerciale ..., p. 291/259; Rep. mon. Bihor, p. 
60/325; Al. Săşianu, Moneda antică ..., p. 32/nota 9, 148-152/III ; Maria Chiţescu, Numismatic ..., 
p. 259-260/173; S. Dumitraşcu, Dacia apuseană ..., p. 131/nota 551.
40. Santău Mare (com. Borş)
I. Aşezare dacică. Rep. mon. Bihor, p. 61/326.
II. Tezaur, cca. 15-20 tetradrahme de argint celtice. S-a recuperat o monedă de tip Biatec. Al. 
Săşianu, Moneda antică ..., p. 152/105, I.
41. Săcueni
I. În hotarul localităţii, la locul Merges, stater Alexandru III, emisiune din Amphipolis (?). Al. Săşianu, 
Moneda antică ..., p. 155/109, I; Pl. I, 1; M. Torbágyi, AASH, XLIII, 1991, 1-2, p. 29/68; C. Preda, 
Istoria monedei în Dacia preromană, Bucureşti, 1998, p. 107.
II. Tetradrahmă thasiană. B. Mitrea, SCIV, 16, 3, 1965, p. 608, 1/12; I. Glodariu, Relaţii comerciale 
..., p. 265/132; Rep. mon. Bihor, p. 62-63 /333, Al. Săşianu, Moneda antică ..., p. 155/109, II.
III. Monedă emisă de Maroneea. B. Mitrea, SCIV, 16, 3, 1965, p. 608/I, 9; I. Glodariu, Relaţii 
comerciale ..., p. 257/57, 275/135.
IV. Din colecţia Muzeului din Săcueni, denar roman imperial Vitellius, RIC, 1, Roma, 69 d. Hr. Rep. 
mon. Bihor, p. 62-63 /333; Al. Săşianu, Moneda antică ..., p. 155/109, III.
V. Din colecţia Muzeului din Săcueni, dupondius Domiţian, RIC, 646, Roma, 84 d. Hr. Al. Săşianu, 
Moneda antică ..., p. 155/109, IV.
VI. În raza comunei, as roman imperial Nerva, RIC, 86, Roma, 97 d. Hr. Rep. mon. Bihor, p. 62-63/333; 
Al. Săşianu, Moneda antică ..., p. 155/109, V; S. Dumitraşcu, Dacia apuseană ..., p. 127/21.
42. Sânnicolau de Munte (com. Săcueni). Drahmă de Dyrrhachium, Alkaios Lysippou Maier, 284, 
Ceka, 36. Al. Săşianu, Moneda antică ..., p. 159/113, I.
43. Sânnicolau Român (com. Cefa)
I. În hotarul satului, la locul ,,La Ier”, pe terasa pârâului Ier au fost descoperite fragmente ceramice 
dacice lucrate cu mâna şi la roată şi două vârfuri de lance din fier. Rep. mon. Bihor, p. 67/357; S. 
Dumitraşcu, Al. Săşianu, Crisia, VII, 1977, p. 9-26; S. Dumitraşcu, MCA, 1992, p. 190.
II. În locul Grădina C.A.P., în stratul vegetal au apărut cioburi dacice. A fost investigată o groapă ce 
conţinea fragmente ceramice dacice (majoritatea lucrate cu mâna, dar şi vase mari lucrate la roată) 
şi celtice încadrate cronologic în sec. II-I î. Hr. S. Dumitraşcu, MCA, 1992, p. 192. 

9



Corina Toma30

III. În poziţie secundară, în diverse puncte ale staţiunii de la Cefa - Punctul Bereac, au fost descoperite 
fragmente ceramice celtice provenite de la vase cu grafit şi vase borcan ornamentate cu striuri 
(importuri celtice în aşezarea dacică?), precum şi fragmente ceramice dacice lucrate cu mâna sau 
la roată. A fost identificată şi o locuinţă de formă cvasi-patrulateră cu vatră de foc, cu material puţin 
care constă în ceramică datată în Latène C. În apropierea vetrei a fost găsită şi lama unui cuţit de fier. 
În pământul de umplutură dintr-o locuinţă feudală timpurie, au fost descoperite fragmente ceramice 
lucrate cu mâna, ornamentate cu butoni şi fragmente ceramice lucrate la roată de culoare cenuşie şi 
cărămizie (sec. I î. Hr. - I d. Hr./începutul sec. II d. Hr.). S. Dumitraşcu, I. Crişan, Crisia, XVIII, 1988, 
p. 43/2, 3; Iidem, Crisia, X, 1980, p. 97-128; Viorica Pavel, Apulum, 34, 1997, p. 99. 
IV. În hotarul satului, în locul ,,La Ier”, tezaur, cca. 100 monede dacice din care se păstrează 24 
de piese: tip Toc-Chereluş (1 monedă), tip Medieşu Aurit-grupa C, Pink, 331 (23 piese). Rep. mon. 
Bihor, p. 67/357; D. Bara, BSNR, LXVII-LXIX, (1973-1975), 121-123, p. 75-76; Al. Săşianu, Moneda 
antică ..., p. 159/114, I; S. Dumitraşcu, I. Crişan, Crisia, XVIII, 1988, p. 99-100; S. Dumitraşcu, MCA, 
1992, p. 190.
V. Drahmă din Dyrrhachium, Meniskos Agationos, Maier 91, Ceka, 316. Al. Săşianu, Moneda antică 
..., p. 159/114, II.
44. Sântandrei 
I. Din vatra satului, de pe strada principală, au fost scoase cu prilejul instalării stâlpilor de telegraf, 
fragmente ceramice lucrate cu mâna şi la roată datate în sec. III-II î. Hr. S. Dumitraşcu, L. Mărghitan, 
Sargetia, VIII, 1971, p. 1971; Rep. mon. Bihor, p. 62-69/362.
II. La locul unde Drumul Morii întâlneşte Crişul Repede, în mal, s-a găsit ceramică şi un cuţit de 
factură celtică. Rep. mon. Bihor, p. 69/362.
45. Sântimreu (com Sălard)
I. În locul „Dealul cu aur”, stater Alexandru al III-lea, Iudita Winkler, SCŞC, p. 70/28; Al. Săşianu, 
Moneda antică ..., p. 160/117; M. Torbágyi, AASH, XLIII, 1991, 1-2, p. 29/71.
II. În hotarul satului, în punctele „Malul cu mei” şi „Câmpuleţ”, drahme din Apollonia şi Dyrrhachium 
(3 monede). Al. Săşianu, Moneda antică ..., p. 160/117, II.
46. Sântion (com. Borş). Pe „Dealul Mănăstirii”, fragmente ceramice dacice cenuşii, lucrate la roată, 
aparţinând fazei clasice. I. H. Crişan, Ceramica ..., p. 275/28.
47. Şoimi. Pe valea Crişului Negru, se presupune existenţa unei fortificaţii de tip pinten barat, 
promontoriul fiind separat de înălţimile înconjurătoare printr-un şanţ. În urma cercetărilor de 
suprafaţă au rezultat fragmente ceramice dacice. S. Dumitraşcu, Crisia, 1972, p. 129; I. Glodariu, 
Arhitectura …, p. 109. 
48. Şuncuiuş 
I. Pe valea Crişului Repede, între Vad şi Bratca, în Peştera Mişidului sau Napiştileu, în urma unor 
sondaje şi săpături arheologice, au fost descoperite drahme ilire (două monede din Dyrrhachium şi 
una din Apollona) împreună cu fragmente ceramice (ceaşca dacică, vase borcan întregi). În timpul 
săpăturii a fost surprinsă o amenajare din bolovani de râu şi fragmente de rocă. Sub această platformă 
au fost identificate două pete de cenuşă care conţin o mare cantitate de ceramică fragmentară (ceşti, 
cană cu gât zvelt din pastă fină, portocalie, vase sac şi vase borcan). Au mai fost descoperite două 
vârfuri de lance de fier, o bardă, un cuţitaş şi un vârf de săgeată de bronz. În poziţie secundară au 
fost găsite două blocuri de piatră fasonată. Descoperitorii au interpretat materialul ca aparţinând 
unui mormânt sau unei depuneri sacre. Cronologic complexul a fost datat în sec. I. î. Hr. - II d. Hr., 
cu menţiunea că formele ceramice descoperite în peşteră se pot încadra şi pe durata sec. II î. Hr. 
Din aceeaşi peşteră provine un fragment de toartă de la o strecurătoare din bronz care se datează 
între sfârşitul sec. II - începutul sec. I î. Hr. Doina Ignat, C. Ghemiş, CCA, 2000, p. 248-249/202; C. 
Ghemiş, în Monografia carstului din M. Pădurea Craiului, Cluj-Napoca, 2002, p. 218-222, 12/2-4; 
Al. Săşianu, Moneda antică ..., p. 170/126, I; A. Rustoiu, Dacia şi Italia în sec. I a. Chr. Comerţul cu 
vase de bronz în perioada romană târzie (studiu preliminar), în Comerţ şi civilizaţie. Transilvania în 
contextul schimburilor comerciale şi culturale în antichitate, Cluj-Napoca, 2005, p. 67, Fig. 8/4.  
49. Şuşturogi (com. Cetariu). În hotarul satului, la locul „Cetăţuia”, se află o cetate „cu pinten barat” 
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de un şanţ şi val de pământ cu palisadă sau un zid din lemn şi pământ. La suprafaţă au fost găsite 
fragmente ceramice dacice datate în sec. I î. Hr. - I d. Hr. S. Dumitraşcu, Crisia, 1972, p. 134/6; Rep. 
mon. Bihor, p. 74/394; I. Glodariu, Arhitectura ..., p. 109-110/7. 
50. Talpe (com Drăgăneşti). În hotarul satului, pe păşunea din partea de est a satului, la locul 
„Văioage”, tezaur monetar descoperit într-un vas de lut, 85 monede (21 denari republicani: prima 
emisiune - Crawford, Roma, 222/1, 143 î. Hr., ultima emisiune - Crawford, Roma, 400/1 (?), 71 î. 
Hr. (?); 59 drahme de Apollonia, 5 imitaţii de tip Apollonia). Maria Chiţescu, SCN, 1968, p. 355-
362; B. Mitrea, SCIV, 19, 1, 1968, p. 173/17; I. Glodariu, Relaţii comerciale ..., p. 272/79, 275/146, 
2777/22; Al. Săşianu, Moneda antică ..., p. 172/127; Maria Chiţescu, Numismatic ..., p. 292/197; 
C. Preda, Istoria monedei ..., p. 314.
51. Tarcea. Aşezare deschisă datată pe baza ceramicii în sec. I î. Hr. - I d. Hr. Rep. mon. Bihor, p. 
75/397; S. Dumitraşcu, TD, 1976, p. 263.
52. Tămaşda (com. Avram Iancu)
I. Denari romani republicani (2 monede): Tip cu Dioscuri, Crawford, 44-132/2, 211-194/190 î. Hr.; 
C. Gargonius, M. Vergilius (Verginius); Ogul(nius); Crawford, 350 A/2, 86 î. Hr. Al. Săşianu, Moneda 
antică ..., p. 172/130.
II. La sud-est de sat, în cotul Crişului Negru, aşezare dacică necercetată datată în sec. I-II d. Hr. Rep. 
mon. Bihor, p. 76/398.
53. Tăşad (com Drăgeşti)
 I. În hotarul satului, la poalele dealului „Jugiul”, pe valea Hutei, la cca. 300-400 m de aşezarea 
dacică de pe dealul „Cetăţeaua”, tezaur monetar, 69 drahme (64 din Apollonia, 4 din Dyrrhachium, 
1 imitaţie de tip Apollonia). Al. Săşianu, Moneda antică ..., p. 174 /131.
II. Pe dealul „Cetăţeaua”, la 3 km sud-est de satul Tăşad, a fost investigată, de-a lungul mai multor 
campanii arheologice (1969-1980, 1996) o aşezare fortificată. Platoul de formă alungită ocupat 
de aşezare se prelungeşte spre nord-est cu o şa. În această zonă de nord-est o pătrime din platoul 
superior este separat de un val transversal, flancat pe două părţi de bolovani, şi de un şanţ. De-o 
parte şi de alta a structurii amintite au fost efectuate, la sfârşitul sec. I î. Hr. - începutul secolului I d. 
Hr., lucrări de terasare prin tragerea pământului de pe coama dealului spre pantă, pe o întindere ce 
atinge uneori 15 m. În zona ce se întinde la sud-est de şanţ, nivelul pantei s-a ridicat pe alocuri cu 
0,90-1,10 m şi s-a lărgit cu 7 m.  

În urma campaniilor arheologice au fost dezvelite o serie de locuinţe de suprafaţă (una cu 
plan trapezoidal), semiadâncite şi locuinţe adâncite de formă oval-alungită. Inventarul lor constă 
în vase lucrate cu mâna de factură grosolană (vase de tip sac, ceşti, castroane, inclusiv fructiere 
de culoare neagră), vase lucrate la roată din pastă fină de culoare cenuşie sau cărămizie (ceşti, 
căni, străchini, fructiere, chiupuri), unelte şi ustensile din lut ars (greutăţi pentru războiul de ţesut), 
piese de fier (seceri, bardă, dălţi, cuţite), râşniţe. Materialului cu întrebuinţare cotidiană i se adaugă 
piese de uz personal, de vestimentaţie şi podoabă (fibulă de bronz de factură romană, fibulă de tip 
„Scharnier fibeln” din bronz, fibule cu noduri din argint, colan de argint etc.), piese de import (toartă 
de bronz aparţinând unui vas de import), arme (călcâi de suliţă, lamă de sabie?, călcâi de lance) şi 
monede (drahmă Apollonia Nikandros-Andriskos, denar roman republican). Au mai fost găsite un 
creuzet şi un vas globular, imitaţie locală după un model roman. Interesantă este depunerea într-o 
cistă de piatră a două vase întregi lucrate cu mâna. 

În urma cercetărilor efectuate s-au conturat două zone cu două nivele de locuire: zona centrală 
a platoului cu vestigii datând din sec. II î. Hr. - I d. Hr. şi zona din interiorul incintei fortificate cu 
vestigii datând numai din a doua jumătate a sec. I î. Hr. - I d. Hr.

S. Dumitraşcu, TD, 1976, p. 256-264; N. Chidioşan, Crisia, VII, 1977, p. 27-43; Idem, MCA, 
1979, p. 85-89; Idem, Crisia, X, 1980, p. 55-64; Al. Săşianu, Moneda antică ..., p. 174/131, II; N. 
Chidioşan, MCA, 1983, p. 138-142; Al. Săşianu, Crisia, XIII, 1983, p. 447; S. Dumitraşcu, Crisia, 
XVI, 1986, p. 24-25, pl. VIII, IX, X; Idem, Crisia, XVIII, 1988, p. 12/17; Idem, CCA, 1994, p. 65/139; 
S. Dumitraşcu, N. Sărac, CCA, 1995, p. 92/132; S. Dumitraşcu, CCA, 1996, p. 122-123/150; S. 
Dumitraşcu, N. Sărac, CCA, 1997, p. 64. 
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54. Tăuteu. Aureus de la Nero. I. Glodariu, Relaţii comerciale ..., p. 294/314 Moneda antică ..., p. 
174/131a.       
55. Tăutelec (com Cetariu). Drahmă de Apollonia Niken Aytoboulou, Maier 31, Ceka 88. Al. Săşianu, 
Moneda antică ..., p. 174/132.
56. Tileagd. Tezaur monetar, 53 drahme (45 Apollonia, 4 Dyrrhachium, 1 imitaţie de tip Dyrrhachium, 
1 neidentificabilă, 2 fragmentare). E. Chirilă, Apulum, VII, 1, 1966, p. 142; Al. Săşianu, Moneda 
antică ..., p. 175/136, I.
57. Vaida (com. Diosig)
I. Tetradrahmă dacică de tip Huşi-Vovrieşti. Iudita Winkler, SCŞC, 1955, p. 94-95, tab. IV/178; C. 
Preda, Monedele ..., p. 111, 126; Al. Săşianu, Moneda antică ..., p. 180/142, II.
II. Tetradrahme dacice de tip Filip al II-lea şi Crişeni-Berchieş. Al. Săşianu, Moneda antică ..., p. 
180/142, I.
58. Văşad (com. Curtuişeni). Tezaur monetar, 67 denari romani republicani (prima emisiune - Fără 
nume de magistrat; Crawford, Sicilia (?), 80/1b, 209-208 î. Hr., ultima emisiune - C. Considius 
Paetus; Crawford, Roma, 465/1, 46 î. Hr.) şi o drahmă din Dyrrhachium. Al. Săşianu, Moneda antică 
..., p. 180-183/144; C. Preda, Istoria monedei ..., p. 316; Delia Moisil, G. Depeyrot, Les trésors ..., 
p. 95/99.
59. Uileacul de Munte (com. Cetariu). Denari romani imperiali: Traian şi Faustina (Senior ?). B. 
Mitrea, SCIV, 18, 1, 1967, p. 200/67; S. Dumitraşcu, Dacia apuseană ..., p. 127/23.

C. Observaţii asupra conţinutului repertoriului

Simpla lectură a repertoriului evidenţiază existenţa unor porţiuni neclare care pot fi 
catalogate drept consecinţele stadiului cercetării arheologice a zonei sau/şi repere timide 
pentru o realitate dictată de îmbinarea dintre factorii istorici şi mediul geografic.

Privit prin prisma cantităţii, repertoriul nu induce neapărat o atitudine descurajantă, 
mai ales pentru cei atraşi de fenomenul tezaurizării monedelor sau a pieselor de podoabă, 
iar diseminarea inegală a punctelor de descoperire în fâşia vestică a Dealurilor Crişene şi 
în Câmpia Crişurilor poate fi explicată în mod plauzibil şi în funcţie de geografia judeţului2. 
Dincolo de cantitate însă, aşa cum se prezintă materialul repertoriat în stadiul actual al 
cercetării arheologice3, anumite interpretări sau abordări devin, inevitabil, fie excesive, fie 
dezarmante, mai ales dacă ele păcătuiesc prin tentaţia de a aplica noi modele de investigaţie 
ştiinţifică. Consemnăm astfel, în registrul neajunsurilor, atât incapacitatea descoperirilor 
semnalate de a se plasa argumentat pe poziţiile taxonomice pe care sunt invitate să le 
ilustreze (vezi încadrarea tipologică şi cronologică a cetăţilor sau reperarea unor aşezări 
deschise pe baza câtorva fragmente ceramice descoperite la suprafaţă), cât şi folosirea 
datărilor largi, pe mai multe secole, mai ales în cazul aşezărilor deschise. 

Într-o manieră mai puţin formală, repartizarea pe grupe cronologice a materialelor repertoriate 
devine sugestivă pentru gradul de operabilitate a informaţiei oferite de repertoriul actualizat al 
judeţului Bihor:

• Într-o primă fază (sec. III-II î. Hr.),4 descoperirile pot fi grupate în trei categorii: aşezări 

2  În zona de câmpie, intensitatea locuirii este influenţată de particularităţile geomorfologice ale Câmpiei Cri-
şurilor. Astfel, se observă că în sectorul de câmpie joasă (interfluviul Crişul Repede-Crişul Negru), supus peri-
odic inundaţiilor, aşezările (Sânnicolau Român, Cefa) se plasează pe locuri mai înalte (grinduri sau terase), iar 
în câmpia înaltă, mlăştinoasă de-a lungul liniei de contact cu câmpia joasă şi acoperită în partea centrală şi 
dinspre dealuri de suprafeţe compacte de pădure, aşezările apar pe terasele Crişul Repede (Oradea, Girişu de 
Criş), în interfluviul Crişul Repede-Barcău (Biharea) şi pe grindurile din Câmpia Ierului (Tarcea).
3 Stadiul cercetării este mai mult sau mai puţin încurajator în comparaţie cu alte judeţe, neajunsurile (materia-
lele provin în cea mai mare parte din descoperiri întâmplătoare, periegheze sau săpături de salvare şi, doar în 
extrem de puţine cazuri, din săpături sistematice) devin evidente dacă se încearcă analize bazate pe cronologii 
rafinate sau rezolvarea unor probleme punctuale.
4 Am acceptat această datare deoarece materialul existent nu se pretează la o cronologie mai restrânsă. Spre 
exemplu, descoperirile monetare macedonene şi elenistice sunt datate în general în cursul secolului III î. Hr., 
însă ţinând cont de faptul că ele apar asociate în tezaurele din vestul şi nord-vestul Daciei cu monede dacice 
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(Oradea-Sere), urme de locuire (Cefa, Girişu de Criş, Sântandrei), descoperiri monetare macedonene 
şi imitaţii locale ale acestora (Oradea, Săcueni, Sântimreu, Vaida), toate comasându-se la nord de 
Crişul Repede. În ceea ce priveşte atribuirea etnică a descoperirilor de sec. III-II î. Hr., conform 
bibliografiei, ele sunt semnalate în sau în apropierea unor puncte unde apar şi materiale celtice. 
Tot de zona celtică par a fi legate şi monedele macedonene şi elenistice5. Imitaţiile după monedele 
macedonene pătrund sporadic (Oradea, Vaida) dinspre spaţiul de la răsărit de Carpaţi (tipul Huşi-
Vovrieşti ) şi dinspre zona intracarpatică (tipurile Crişeni-Berchieş şi Tonciu cu sigla B).

• O serie de descoperiri sunt datate pe parcursul sec. II î. Hr. (aşezarea celtică de la Cefa) sau 
în sec. II-I î. Hr. În ultima categorie sunt incluse aşezările cu materiale celtice şi dacice din zona de 
câmpie (Biharea, Sânnicolau Român) şi aşezările dacice care indică popularea zonei piemontane 
pe parcursul sec. II î. Hr. (Tăşad, Oradea-Pepinieră, Oradea-Dealul Viilor). Descoperirile monetare 
de inspiraţie greco-macedoneană (Cetariu, Oradea, Sânnicolau Român) atribuite acestui interval 
cronologic (tipurile Toc-Chereluş, Medieşu Aurit şi Petelea - cu bustul zeiţei Artemis) pot fi puse în 
relaţie cu habitatele amintite, dar ele îşi au locul de emitere în altă parte, aici aflându-se la periferia 
ariei lor de circulaţie. 

• Pentru sec. I î. Hr. - I d. Hr., numărul descoperirilor arheologice şi numismatice creşte, aria 
locuită se extinde spre zona piemontană (cetăţile de la Sacalasău Nou, Şuşturogi, Şoimi) şi spre cea 
depresionară (Petrani). Numărul aşezările deschise sporeşte datorită, în primul rând, noilor semnalări 
din zona Crişului Repede şi a Barcăului (Girişu de Criş, Biharea, Hodoş, Tarcea). Din păcate, pentru 
nici una dintre aşezările amintite nu deţinem informaţii care să ne permită observaţii esenţiale 
asupra caracteristicilor locuirii în zona de câmpie. Date relevante pentru specificul zonei sunt 
oferite de inventarul locuinţelor din aşezarea de la Hodoş, unde alături de formele ceramice dacice 
apare ceramica de import celtică şi de factură romană, provenită, conform opiniei descoperitorilor, 
din mediul celtic de la Dunărea Mijlocie6. Importurilor semnalate li se adăugă piesele produse în 
atelierele italice, cum este cazul fragmentului de vas de bronz descoperit în aşezarea de la Tăşad7.   

În privinţa fortificaţiilor (cetăţile8 şi aşezarea fortificată de la Tăşad), în pofida stadiului redus 
al cercetării arheologice, ele au putut fi integrate în sistemul defensiv al Daciei preromane9, însă 
corelarea dintre amplasarea, rolul militar-strategic şi perioada de funcţionare10 rămâne dificil de 
făcut.

Orizontul cronologic al sec. I î. Hr. - I d. Hr. este, aşa cum rezultă din repertoriul descoperirilor, 
relativ bine reprezentat, formelor de habitat adăugându-li-se tezaurele monetare şi de podoabe. În 
ciuda numărului mare al tezaurelor de podoabe descoperite pe raza judeţului, compoziţia lor ilustrează 

şi celtice (Chişineu Criş - jud. Arad şi Tulghieş - jud. Maramureş) este posibil ca ele să fie tezaurizate şi spre 
începutul sec. II î. Hr. C. Preda, Monedele …, p. 24; V. Mihăilescu-Bîrliba, MA, III, 1971, p. 198.
5 Vezi harta descoperirilor extinsă însă la scara întregului bazin carpatic (nordul României, Ungaria şi sud-estul 
Slovaciei): Al. Săşianu, Moneda antică …, p. 166/124, I, II, 176-179/139, 179/140; M. Torbágyi, AASH, XLIII, 
1991, p. 26/4, 32, Tab. 1, Abb. 1/12, 28/30, 51, Abb. 2/12, 28/55, 29/86, 52, Abb. 2/54, 29/87, 53, Abb. 2/99. 
6 S. Bulzan, C. Ghemiş, Crisia, XXXIV, 2004, p. 53-56.
7 N. Chidioşan, Crisia, 1977, p. 29. Nu dispunem de o descriere detaliată, conform analogiilor date de către 
descoperitor (piesele de la Pescari - jud. Caraş-Severin, Popeşti-Bâtca Doamnei, Vedea - jud. Teleorman), toarta 
aparţine unei căni bitronconice produsă în atelierele italice între ultimul sfert al sec. II. î. Hr. şi jumătatea secolului 
I î. Hr. În mediul dacic, piesele provin din contexte specifice mai ales primei jumătăţi a sec. I î. Hr. (Pentru forma 
vasului şi mânerul figurat vezi V. V. Kropotkin, Rimskie importnîe izdeliya v vostocinoi Evrope (II v. do n.e.n. – V 
v. n. e.), Moskova, 1970, p. 94, nr. 808, Fig. 57/3, 60/6; Vezi şi A. Rustoiu, Comerţ şi civilizaţie…, p. 60-62. 
8 În istoriografia tradiţională au fost încadrate în această categorie siturile de la Sacalasău Nou, Şuşturogi şi 
Şoimi. Recent, H. Pop reia o ipoteză de lucru lansată de S. Dumitraşcu, conform căreia platoul de la Petrani ar 
fi fost fortificat cu şanţ şi val de către daci, şi integrează fortificaţia printre cetăţile dacice din tronsonul vestic. 
Argumentul care stă la baza acestei presupuneri este descoperirea unor fragmente ceramice pe suprafaţa pla-
toului amintit, argument insuficient atâta vreme cât de aici provine şi ceramică preistorică, iar stadiul cercetării 
fortificaţiei nu a depăşit faza perieghezelor. H. Pop, Fortificaţiile dacice din vestul şi nord-vestul României, 
Cluj-Napoca, 2006, p. 32, Anexa 1.    
9 I. Glodariu, AMN, XIX, 1982, passim; Idem, Crişana. Antiqua et Mediaevalia, I, Oradea, 2000, passim; O 
viziune mai detaliată asupra zonei vezi la H. Pop, BMMN, II, 1, 2003, p. 32-39; Idem, Fortificaţiile dacice …, 
passim.
10 I. Glodariu, AMN, XIX, 1982, p. 30, 33-34. Se presupune că ele au funcţionat până în ajunul războaielor 
daco-romane.
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o diversitate tipologică restrânsă11; cronologic, ele fiind datate pe parcursul sec. I î. Hr., cu posibilitatea 
îngropării unora dintre ele (Cadea şi Oradea I) abia în prima jumătatea a secolului I d. Hr.

Mult mai însemnate numeric sunt descoperirile monetare încadrabile în intervalul cuprins 
între sfârşitul secolului II î. Hr. şi secolul I d. Hr. Cele mai slab reprezentate sunt tetradrahmele 
thasiene (Săcueni) şi emisiunile oraşului Maroneea (Mierlău, Oradea şi Săcueni), ele fiind probabil 
pătrunderi sporadice dinspre zona Mureşului mijlociu12 sau, pe valea Mureşului, dinspre ţinuturile 
ilire13. Cronologia tetradrahmelor thasiene a suscitat o serie de discuţii dominate de controversa 
privind momentul apariţiei lor la nord de Dunăre, în general acceptându-se o perioadă lungă de 
circulaţie cuprinsă între mijlocul sec. II î. Hr. şi primele două decenii ale secolului I î. Hr., după 
care frecvenţa lor scade treptat până spre sfârşitul sec. I î. Hr.14. Tot în număr mic sunt semnalate în 
repertoriul judeţului (la Oradea şi Santău Mare) şi monedele celtice de tip Biatec aduse probabil în 
urma expediţiei lui Burebista în spaţiul boilor din sudul Slovaciei15.

În comparaţie cu tipurile monetare amintite, drahmele oraşelor Apollonia şi Dyrrhachium 
se remarcă prin densitatea descoperirilor16, numărul mare de monede şi varietatea compoziţională 
a tezaurelor. Privitor la momentul pătrunderii şi la perioada lor de circulaţie în Dacia părerile 
sunt împărţite17, dar ele converg spre a accepta circulaţia în Dacia a drahmelor din Apollonia şi 
Dyrrhachium în prima jumătate a sec. I î. Hr. şi, parţial, în a doua jumătate a aceluiaşi secol. 

În ceea ce priveşte denarii romani republicani, analiza structurii tezaurelor este dificil de făcut 
datorită numărului mic al loturilor şi recuperării lor incomplete, în timp ce tezaurele formate din 
denarii romani imperiali ţin probabil de un moment postum anului 106 d. Hr. Monedele imperiale 
care provin din descoperiri izolate, lipsite de context arheologic (Aştileu, Betfia, Borş, Galoşpetreu, 
Oradea, Palota, Săcueni, Tăuteu), sunt greu de catalogat, iar apartenenţa lor la fenomenul circulaţiei 
monedei imperiale în Dacia preromană rămâne incertă18. În condiţiile date, cronologia descoperirilor 
împrumută datele vehiculate cu privire la pătrunderea denarului roman republican în Dacia: fie sfârşitul 
sec. II î. Hr. (anul 100 î. Hr.)19, fie la o dată mai târzie (cu puţin înainte de anul 80 î. Hr.20, începând cu 
anul 75 î. Hr.21 sau după mijlocul secolului I î. Hr.22).

11 Identificarea pieselor după clasificările lui K. Horedt şi A. Rustoiu s-a făcut în cadrul Repertoriului. Cu titlul 
de bilanţ amintim că fibulele sunt reprezentate prin două tipuri, brăţările, lanţurile, colanele nu deţin mai mult 
de trei tipuri fiecare, în timp ce verigile şi pandantivele sunt de un singur tip.
12 E. Chirilă, G. Mihăiescu, Tezaurul monetar de la Căprioru. Contribuţii la studiul cronologiei şi circulaţiei 
tetradrahmelor Macedoniei Prima şi Insulei Thasos, Muz. Jud. Dâmboviţa, 1969, p. 36.
13 C. Preda, Istoria monedei …, p. 241. 
14 I. Glodariu, AMN, VIII, 1971, p. 72; Idem, Relaţii comerciale ..., p. 89-90; E. Chirilă, I. Pop, Apulum, VII, 
1, 1968, p. 159. Ulterior, s-a încercat o coborâre a cronologiei tetradrahmelor, optându-se pentru o perioadă 
de circulaţie mult restrânsă plasată, în linii mari, în prima jumătate a sec. I î. Hr. (V. Mihăilescu-Bîrliba, Dacia 
răsăriteană ..., p. 84-86. C. Preda, Istoria monedei ..., p. 241-242, 249).
15 B. Mitrea, SCN, I, 1957, p. 20, 26-27; M. Macrea, SCIV, VII, 1-2, 1956, p. 119-136; D. Allen, Catalogue of 
the Celtic Coins in the British Museum: with Supplementary Material from other British Colections, vol. I: Silver 
Coins of the East Celts and Balkan Peoples, London, 1997, p. 38.
16 I. Glodariu, AMN, 1971, p. 78; Al. Săşianu, Moneda antică ..., p. 23, Fig. 3; C. Preda, Istoria monedei …, 
p. 264.
17 O parte a cercetătorilor încadrează perioada de circulaţie a drahmelor ilire în Dacia începând cu ultimele 
decenii ale secolului II î. Hr., dar mai cu seamă în prima jumătate a secolului I î. Hr., cu precizarea că drahmele 
au rămas în circulaţie pâna în a doua jumătate a sec. I î. Hr. (I. Glodariu, op. cit., p. 77-78; Al. Săşianu, Moneda 
antică …, p. 24; Iudita Winkler, StComSatuMare, V-VI, 1981-1982, p. 104-105; Gh. Poenaru Bordea, O. Stoica, 
BMI, XLI, 42, 1, 1973, p. 30). Studiile mai noi, au coborât perioada de circulaţie a drahmelor illirice sub anul 
100 î. Hr., în prima jumătate a sec. I î. Hr. (cu deosebire al doilea sfert), fără a exclude menţinerea în circulaţie 
a drahmelor şi în a doua jumătate a sec. I î. Hr. (N. Conovici, CCDJ, 1985, passim; Idem, BSNR, 1986, p. 71-75, 
81; C. Preda, Istoria monedei ..., p. 263).   
18 Reamintim, în acest sens, denarii emişi de Vespasian şi Domiţian descoperiţi în perimetrul aşezării dacice de 
epocă romană (sec. II-III d. Hr.) de la Cicir (jud. Arad). (D. Popescu, SCIV, 18, 3, 1967, p. 528/47; I. H. Crişan, 
Apulum, VII, 1, 1968, p. 248; B. Mitrea, SCIV, 19, 1, 1968, p. 177/50; S. Dumitraşcu, Dacia apuseană …, p. 
126/6).   
19 I. Glodariu, Relaţii comerciale …, p. 93-94; Maria Chiţescu, Numismatic..., p. 15; Pentru ambele lucrări vezi 
şi bibliografia aferentă. 
20 C. Preda, Istoria monedei …, p. 291, 293.
21 Gh. Poenaru Bordea, Maria Cojocărescu, SCN, VIII, 1984, p. 71, 72; Kris Lockyear, SCN, XI, 1997, p. 94-85.
22 M. Babeş, Dacia, n.s., XIX, 1975, p. 133; V. Mihăilescu-Bîrliba, La monnaie romaine chez les daces orien-
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D. Studiu de caz: Repertoriul „reactualizat” şi problema delimitării identităţilor 
teritoriale tribale/uniunilor de triburi din vestul şi nord-vestul Daciei preromane  

În final, având la îndemână repertoriul actualizat al descoperirilor dacice de pe 
teritoriul judeţelor Bihor şi Arad23, propunem reluarea discuţiei asupra tronsonul vestic 
al sistemului defensiv al Daciei preromane24, în special asupra chestiunii identităţilor 
teritoriale tribale25 integrate. 

Într-un studiu recent, menit să reactualizeze modelele de cercetare, G. Florea 
aminteşte câteva repere sortite să sugereze astfel de delimitări teritoriale estompate de 
acţiunile unificatoare ale suveranilor daci26. Pentru microzona pe care o analizăm, sursele 
antice nu pot fi aduse în mod eficient în discuţie, singurele repere aplicabile fiind repartiţia 
geografică a aşezărilor fortificate (n.n. cetăţi şi aşezări fortificate, în cazul nostru) şi a 
emisiunilor monetare.

Primul reper, „concentrarea de fortificaţii şi aşezări amplasate în mari unităţi 
geografice”, a fost folosit de către H. Pop pentru a delimita în vestul şi nord-vestul Daciei, 
pentru secolele I î. Hr. - I d. Hr., trei posibile „uniuni tribale” situate în bazinul Mureşului, 
zona Crişurilor şi Depresiunea Şimleului27. Dacă pentru zona Şimleu Silvaniei se conturează 
o microregiune oarecum distinctă (vezi sistemul de fortificaţii menit să asigure securitatea 
Măgurii Şimleului), pentru zona Crişurilor identificarea unui astfel de nucleu întârzie să 
apară, iar amplasarea fortificaţiilor pare să confirme apartenenţa lor la sistemul defensiv 
conceput să apere spaţiului intracarpatic28. Pe de altă parte, relaţia cronologică dintre 
aşezările deschise din zona de câmpie şi fortificaţiile din zona piemontană este neclară, 
datările fiind de multe ori ipotetice sau foarte largi29, şi astfel contemporaneitatea lor 
rămâne de demonstrat chiar dacă ele se concentrează într-o anumită zonă geografică. 
Nici din perspectivă geografică existenţa unei „uniuni tribale” suprapusă zonei crişene 
nu este susţinută; zonele largi acoperite de suprafeţe mlăştinoase sau de păduri greu de 
pătruns fac dificilă delimitarea teritoriului unei comunităţi compacte, un argument în acest 
sens este interfluviul Crişul Negru-Crişul Alb, mlăştinos şi lipsit până în prezent de indicii 
arheologice sigure.   

Am reamintit anterior, efectul acţiunilor unificatoare ale suveranilor daci asupra 
identităţilor teritoriale tribale, de altfel destul de slab conturate teritorial şi în perioada 
premergătoare momentului Burebista, perioadă pentru care reperul esenţial îl reprezintă 
emisiunile monetare percepute ca manifestări concrete ale acestor structuri tribale. Dacă 

taux, Bucureşti, 1980, p. 41.
23 Vezi  Repertoriul Mureşului Inferior. Jud. Arad, Timişoara, 1999.
24 Deoarece săpăturile arheologice stagnează, nu considerăm necesară reinventarierea fortificaţiilor şi aşeză-
rilor fortificate componente. Pentru identificarea lor vezi I. Glodariu, AMN, XIX, 1982, p. 30; H. Pop, Fortifi-
caţiile …, p. 78-79.
25 Sintagma nu ne aparţine, dar o considerăm mult mai potrivită pentru a defini realitatea existentă, la nivel 
regional, în Dacia secolelor I î. Hr. - I d. Hr., în defavoarea unor formulări de tipul uniuni tribale sau de triburi. 
Vezi Gelu Florea, Centru şi periferie în lumea dacică. Reflecţii asupra unor direcţii de cercetare, în Centru şi 
periferie. Lucrările colocviului naţional, Bistriţa 23-25 aprilie 2004, Cluj-Napoca 2004, p. 31-34.
26 Idem, op. cit., p. 32.
27 H. Pop, Fortificaţiile ..., p. 13, 65. 
28 I. Glodariu, AMN, XIX, 1982, p. 33. Aşezarea fortificată de la Tăşad şi cetatea de la Şoimi închideau prin-
cipalele drumuri de acces spre zona auriferă din Munţii Apuseni, iar cetăţile de la Şuşturogi şi Sacalasău Nou 
controlau accesul dinspre Depresiunea Vadului spre Depresiunea Huedinului.
29 H. Pop, Fortificaţiile ..., p. 13, 65. Arheologul identifică în zonă 2 aşezări fortificate, 17 nefortificate şi 7 ce-
tăţi, dintre care 12 aşezări nefortificate fiind situate pe Crişul Repede (introduce aici şi descoperirile din peşteri). 
O astfel de cuantificare rămâne ipotetică atâta vreme cât aşezările nefortificate sunt semnalate doar numeric 
şi repertorierea se bazează pe descoperiri întâmplătoare, greu de încadrat cronologic. Aceeaşi incertitudine 
planează şi în cazul a două din siturile integrate în categoria cetăţilor: Groşeni-Jidovina (nu sunt amintite în 
bibliografie elemente de fortificare) şi Petrani.
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coborâm limita cronologică spre secolele III-II î. Hr. şi urmărim, ipotetic, harta descoperirilor 
monetare extinsă la întreg arealul dintre valea Mureşului şi bazinul Crişului Repede, unitatea 
zonei crişene se sparge pentru a se afilia (conform conţinutului şi amplasării descoperirilor), 
partea nordică (între Barcău şi Crişul Negru) zonei de nord-vest a Transilvaniei, iar partea 
sudică (zona Crişului Alb) comunităţilor din valea Mureşului inferior30. Pentru ceea ce 
se întâmplă în vestul Daciei în secolele I î. Hr. - I d. Hr. reperele sunt mult mai discrete, 
descoperirile monetare31 - drahmele ilire şi denarii romani – sunt mai puţin sugestive 
(cantitativ şi în funcţie de felul descoperirilor, pot fi însă observate aceleaşi condensări de 
tezaure în bazinul Crişului Repede şi în cel al Crişului Alb). Un alt reper l-ar putea constitui 
compoziţia tezaurelor de podoabă, unitară în bazinul Crişului Repede prin omniprezentele 
fibule cu noduri, fibule care nu se regăsesc în bazinul Crişului Alb (aici tezaurele având o 
altă compoziţie, alimentată de piese provenind din Transilvania32).  

 Reactualizarea repertoriilor (vezi judeţele Bihor şi Arad33), ne avertizează tacit că 
astfel de interpretări sunt deocamdată premature şi scenariile pot fi multiple. În situaţia 
dată, fără a relativiza importanţa abordărilor de acest gen, considerăm că este necesară 
intensificarea cercetării arheologice a zonei sau, cel puţin, căutarea unor noi unghiuri de 
abordare a materialului existent, şi abia apoi relaţionarea şi interpretarea datelor obţinute. 

A CATALOGUE OF THE DACIAN PERIOD DISCOVERIES FOUND IN THE BIHOR 
COUNTY AREA – POSSIBLE APPROACHES TO SPECIFIC SITUATIONS

Summary

 The present paper gathers information published along the years regarding Dacian 
period archaeological and numismatic discoveries found in the present area of Bihor 
County. The organization of these discoveries in a catalogue allows for some historical 
and archaeological observations: taking into account the stage of the archaeological 
research and the relief of the county (large surfaces covered with forests and swamps), the 
discoveries are concentrated on the Western side of the Crişana Hills and in the Crişurilor 
Plain. Chronologically, the discoveries dating from the 3rd to the 2nd century B.C. are to be 
found especially beyond the northern banks of the Crişul Repede. Those dating from the 1st 
century B.C. to the 1st century A.D. indicate an extension of the inhabitable zone towards 
the piedmont area (the fortresses and the fortified settlements).
 The updating of the catalogue, beyond the mere number of discoveries (a 
remarkable one regarding the monetary category and that of the jewelry) stresses a series of 
shortcomings- a scarce and sometimes irrelevant archaeological material, imprecise dating, 
and inaccurate typological framing. This fact prevents one from approaching precise issues 
such as the localization of the tribes that inhabited the area throughout the 1st century B.C. 
to the 1st century A.D.

30 Descoperirile monetare „geto-dacice” din prima fază de emitere se plasează între Crişul Alb şi valea Mure-
şului (Şilindia, Buteni, Agriş, Ineu, Chişinău Criş), monedele provenind din areale diverse, inclusiv din Banat. 
Dincolo de cursul Crişului Alb, descoperirile sunt reduse cantitativ (Oradea şi Vaida) şi monedele provin din 
spaţiul intracarpatic (tipurile Crişeni-Berchieş, Tonciu cu sigla B). În cea de-a doua fază de emitere a monedelor 
„geto-dacice” (mijlocul sec. II î. Hr. şi începutul sec. I î. Hr.), la nord de cursul inferior al Mureşului se emite 
un singur tip monetar (Toc-Chereluş) a cărui distribuţie conturează mai exact teritoriul controlat de autoritatea 
emitentă: monedele se comasează de-a lungul Mureşului şi în din zona depresionară a Crişului Alb. În afara 
limitelor teritoriului amintit monedele pătrund doar spordic dincolo de Crişul Negru unde, conform răspândirii 
monedelor de tip Medieşu-Aurit (Cetariu, Sânnicolau Român), influenţele vin dinspre bazinul Someşului. 
31 În stadiul actual al cercetării şi publicării materialelor, surprinderea particularismele regionale prin analiza 
ceramicii, piesele de import şi imitaţie etc., rămâne dacă nu un deziderat, o încercare cu şanse reduse de re-
uşită.
32 Vezi tezaurele de la Gura Văii şi Moroda. Rep. arh. Arad, p. 75/3 , 85/1.
33 Vezi nota 23.
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OBSERVAŢII PRIVIND ZONA CRIŞURILOR ÎN PREAJMA RĂZBOAIELOR PENTRU 
CUCERIREA DACIEI

I.
CÂTEVA PROBLEME ALE CRONOLOGIEI AŞEZĂRII OPPIDANE DE LA TĂŞAD 

„CETĂŢAUA” ÎN SEC. I p. Chr.

                                            de Sorin Bulzan

CRISIA, tom. XXXVI, 2006, p. .... 

În bazinul Crişurilor sunt cunoscute atât locuiri deschise, cât şi aşezări oppidane, 
majoritatea datate larg în secolele I a. Chr. – I p. Chr. Unele fortificaţii de tip pinten barat 
par să se fi aflat în dualitate cu aşezări deschise aşezate pe terase înalte, însă pentru 
majoritatea există dificultăţi în stabilirea cronologiei. Din acest motiv nu există o imagine 
clară a împrejurărilor în care s-au produs începutul şi încetarea locuirii în aşezările dacice 
preromane. Debutul aşezării de la Berindia, spre exemplu a fost plasat în sec. II a. Chr. 
după câteva fibule de tradiţie Laténe mijlociu. Astfel ea a fost datată în secolele II a. - I 
p. Chr., posibil numai până la începutul erei creştine1. Nici orizontul cel mai timpuriu de 
la Pecica, spre exemplu, nu este prea clar2. Concluzia potrivit căreia locuirea dacică îşi 
găseşte oricum finalul la războaiele de cucerire nu pare decât în parte satisfăcătoare. Ea 
poate fi luată în calcul doar pentru unele dintre fortificaţiile care apărau zona piemontană 
între râul Mureş la sud, şi Someş la nord3. Astfel, mai mulţi autori oferă drept limită a 
triburilor dacice cu autonomie sau organizare proprie, ori chiar a statului dac, salba de 
fortificaţii din Munţii Zărandului, Dealurile Tăşadului, Munţii Plopiş, cele din depresiunea 
Şimleului şi cele dinspre culmea Meseşului. Alţii precizează însă ca limită vestică a zonei 
controlate de daci albia Tisei4.

I. Glodariu presupunea că sfârşitul locuirii în aşezările şi cetăţile situate la vest de 
Munţii Apuseni de la Mureş şi până spre Someş s-a produs cu prilejul războaielor daco-
romane, considerând că majoritatea fortificaţiilor au existat până la desfăşurarea acestor 
evenimente5. În schimb, urmând ideea propusă de E. Chirilă6, S. Dumitraşcu şi I. Ordentlich, 
autorii cercetărilor de la Berindia7, sugerează că sfârşitul unora dintre fortificaţiile din vestul 

1 S. Dumitraşcu , I. Ordentlich, Săpăturile arheologice de la Berindia, în Crisia III, 1973, p. 47-95.
2 I.H. Crişan a datat nivelul vechi de la Pecica în diverse modalităţi: începând cu sfârşitul secolului al IV-lea a. 
Chr. şi până la începutul secolului I a. Chr. fapt care ilustrează dificultatea datării ceramicii lucrate cu mâna în 
secolul al II-lea a. Chr. Pentru discutarea datării vezi I. H. Crişan, Ziridava, Arad, 1978, p. 164.
3 Din cele 27 fortificaţii dacice din nord - vestul României discutate de către colegul Horea Pop, H. Pop, 
Fortificaţiile dacice din vestul şi nord-vestul României, în Buletinul Muzeului Militar Naţional, serie nouă, nr. 
1/2003, partea II, p. 32-45 (în continuare Pop 2003) doar cinci sunt datate sigur în secolul I p. Chr., majori-
tatea din zona depresiunii Şimleului. Acestea sunt Bădăcin, ”Dealul Hempului”, Marca, “Cetate”, Moigrad, 
“Măgură”, Stârciu, “Cetăţuie”, Şimleu Silvaniei “Cetate - Varhegy”), dar şi Şuşturogi, “Cetate”, încă necercetată 
arheologic. Alte câteva sunt de presupus ca şi-ar fi continuat existenţa până la războaiele de cucerire. Între 
acestea autorul plasează şi aşezarea de la Tăşad, “Cetăţaua”.
4 vezi C. Opreanu, Dakien und die Iazygen Während der Regierung Trajans. Dacii şi iazigii în vremea lui 
Traian, în N. Gudea (ed.), Römer und Barbaren an den Grenzen des Römischen Dakiens, Romani şi barbari la 
frontierele Daciei, Acta MP XXI, Zalău, 1997, p. 271, 283.
5 I. Glodariu, Sistemul defensiv al statului dac şi întinderea proviniei Dacia, în ActaMN, 1982, p. 30.
6 E. Chirilă, Relaţiile dintre daci şi romani până la expediţia lui Marcus Vinicius, în ActaMN, I, 1964, p. 136.
7 S. Dumitraşcu, I. Ordentlich, Săpăturile arheologice de la Berindia, în Crisia III, 1973, p. 70-71; Dumitraşcu 
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Daciei s-a produs undeva spre debutul epocii romane în spaţiul „barbar” central european, 
adică în urma expediţiei din anii 10-9 a. Chr. în timpul domniei lui Augustus8. O poziţie mai 
tranşantă a fost enunţată de către Horea Pop care observa recent absenţa fortificaţiilor sigure 
din valea inferioară a Mureşului, cu aceleaşi cauze, eventual, în legătură cu constituirea 
Pannoniei ca provincie9. În opinia noastră momentul ar coincide şi cu preluarea masivă a 
produselor manufacturate în imperiu. Din acest motiv am şi preluat ca reper cronologic al 
acestui studiu începutul epocii romane în spaţiul central european, undeva în primul sau 
al doilea deceniu al erei creştine. 

Din păcate, stadiul cercetărilor, dar mai ales carenţele în publicarea materialului cu 
putere de datare explică greutatea cu care se conturează o imagine de ansamblu privind 
evoluţia acestui areal în secolul I p. Chr. şi la începutul secolului II p. Chr. Prin urmare, 
încetarea locuirii în aşezările şi cetăţile dacice, precum şi împrejurările în care aceasta s-a 
produs rămâne o problemă deschisă. 

Singurul lot de material accesibil pentru acest studiu provine din aşezarea oppidană 
de la Tăşad (vezi Fig. 1) care debutează undeva în prima jumătate a secolului I a. Chr. 
şi continuă până în secolul I p. Chr. Din diversitatea materialului descoperit în cele 15 
campanii de săpături întreprinse de Nicolae Chidioşan între anii 1969 şi 1984 am selectat 
câteva piese sugestive pentru datare pe care arheologul orădean le afla în pregătire pentru 
un studiu monografic incipient. Între acestea, semnificative pentru jalonarea evoluţiei 
aşezării în secolul I p. Chr. şi pentru ultima perioadă de existenţă, sunt două fibule cu 
corpul puternic profilat, interpretarea unor date stratigrafice şi câteva observaţii şi concluzii 
publicate de către N. Chidioşan spre finalul cercetărilor sale. Acurateţea datelor oferite 
în documentaţia de şantier de arheologul orădean este exemplară ca acribie, deşi există 
câteva lacune cauzate, probabil, de scurgerea unor ani de la debutul sapăturilor.

La Tăşad au fost descoperite doar două fibule din bronz care se pot încadra clar în 
primul secol al erei creştine (Fig. 2, 1, 2). Ambele piese sunt inedite. Cea mai timpurie este 
o fibulă puternic profilată de tip Almgren 67-68 (Fig. 2, 1)10. Piesa păstrează urme de ajurare 
specifice tipului A 67 care datează faza romană timpurie BIb, potrivit cronologiei relative 
oferită pentru Tisa Superioară de către V. Kotigoroško, adică 30-50 p. Chr. în cronologie 
absolută11. Această cronologie o urmează, în linii mari, pe cea a epocii romane în spaţiul 
central european. Artefactul în discuţie poate fi încadrat în categoria fibulelor puternic 
profilate a căror caracteristică este curbura accentuată întreruptă în dreptul nodului. După 
A. Rustoiu ea se datează în sec. I p. Chr, mai cu seamă în a doua lui jumătate12. Potrivit lui 
S. Cociş în Dacia romană ea este o “relicvă”13. Datarea propusă în prezentul studiu pentru 
piesa de la Tăşad este însă jumătatea sec. I p. Chr. din considerente care vor expuse în 
continuare. Dimensiunile de 5,3 cm o plasează între exemplarele medii, eventual şi spre 
cele mari cunoscute. Potrivit însemnărilor lui N. Chidioşan, ea a fost descoperită în anul 
1977 într-un context nespecificat din caseta C. VII, ‸A-4, la 50 cm adâncime. În acelaşi 

1993, p. 68-70.
8 Pentru expediţia lui Marcus Vinicius amintită în ILS, 8965, vezi Chirilă 1964; Visy, Z., Die Daker am Gebiet 
von Ungarn, în MFME 1970 / 1, p. 73; Visy, Z., The problems of the dacian ethnic group in Hungary, în Din is-
toria Europei romane. Omagiu profesorului D. Protase la împlinirea vârstei de 70 de ani, Oradea, 1995, p. 102 
sq. cu bibliografia. În privinţa zonei în care au înaintat trupele conduse de Vinicius există mai multe localizări, 
valea Mureşului, şi zona Banatului sau teritoriile aflate în apropierea cotului Dunării. Potrivit triburilor amintite 
Cotini, Osi, Taurisci şi Anarti expediţia pare să fi avut baza de pornire de la Carnuntum. 
9 Pop 2003, p. 36.
10 Col. MTC, nr. inv. 9789.
11 V. Kotigoroško, Ţinuturile Tisei superioare în veacurile III î.e.n. – IV e. n. (Perioadele La Tène şi romană), 
Bucureşti, 1995, p. 106.
12 A. Rustoiu, Fibulele din Dacia preromană (sec. II î.e.n. –I e. n.), Bucureşti, 1997 (mai jos Rustoiu 1997) ; A. 
Rustoiu, Die östliche Grupe des Dakischen Schmucks (eine Untersuchung bezüglich der Interregionalen Bezie-
hungen im vorrömischen Dakien im 1. Jh. v. Chr.-1 Jh. n. Chr. în Interregionale und Kulturelle Beziehungen in 
Karpatenraum (2. Jahrtausend v. Chr. – 1. Jahrtausend n. Chr.), Cluj-Napoca, 2002,p.101, fig. 66.
13 S. Cociş, Fibulele din Dacia romană, The Brooches from Roman Dacia, Cluj-Napoca, 2004, p. 47.
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carou şi la aceiaşi adâncime au mai apărut “o monedă din argint de tip Dyrrchachium sau 
Apollonia, precum şi un vârf de săgeată din fier cu trei muchii” după jurnalul autorului 
săpăturilor14. Stratul care corespunde acestei adâncimi în profilul desenat al casetei este 
un pământ negru compact (“lipicios”), adică nivelul atribuit epocii Laténe (vezi Fig. 2, 2). 
La 0,55 cm, în apropierea locului de descoperire a celor trei piese pământul este foarte 
pigmentat cu chirpic. În aceeaşi casetă, dar în ‸E-6, (la m. 5) şi la aceiaşi adâncime (0,50 
m) a fost găsită o fibulă din argint de tip linguriţă. Este demn de menţionat că în această 
casetă ceramica dacică abundă între metrii 2-7 până la adâncimea de 75 cm. Ca explicaţie 
pentru acest fapt N. Chidioşan lua în calcul executarea unei terasări în epoca dacică clasică, 
surprinsă de altfel de arheologul orădean. Lucrarea de terasare ar putea avea ca termen post 
quem tocmai fibula cea mai târzie descoperită în acest strat, adică cea de tipul Almgren 
67/68. Această presupunere se bazează mai ales pe interpretatea profilului acestei casete şi 
nu pe observaţiile din timpul săpăturii care nu sunt stratigrafice, astfel că ea are caracterul 
unei ipoteze de lucru care trebuie verificată la nivelul întregului sit. Interpretarea oferită 
de N. Chidioşan pentru contextul de provenienţă al fibulei ca fiind un strat de nivelare-
terasare precede însă în mod inteligent sistemul de înregistrare a materialului arheologic pe 
contexte apărut în arheologia românească abia la sfârşitul anilor 80. 

A doua fibulă descoperită la Tăşad este tot puternic profilată (Fig. 2, 3). Aceasta 
face parte dintr-un tip cu un nod, dintr-o variantă mai mică15. Din jurnalul de săpătură 
al lui N. Chidioşan, ca şi din registrul de inventar rezultă că piesa provine din locuinţa 
surprinsă în secţiunea notată S. 2 (dimensiuni 24 x 3 m), săpată în 1969. Locuinţa în care 
a fost descoperită cea de a doua fibulă a avut în inventar şi ceramică lucrată cu mâna şi 
la roată. Aceasta era un complex semiadâncit în trepte până la 60 cm de la nivelul actual 
de călcare. Se pare că locuinţa pornea dintr-un strat de cultură surprins între 5 şi 27 cm 
adâncime. Adâncimea maximă era atinsă între metrul 0-5. În extremitatea nord-vestică 
a complexului, la 0,45 m a fost descoperită o vatră de formă ovală lungă de 1 m şi lată 
de 80 cm. Fibula din bronz a fost găsită în apropierea vetrei la adâncimea de 56 cm. Tot 
în interiorul locuinţei, alături de ceramică în abundenţă, a fost găsită o râşniţă. Probabil 
că pentru cercetarea complexului a fost deschisă o casetă spre nord, C. B (7 x 7m), dar 
despre surprinderea sau nu a acestei construcţii aici nu avem nici o informaţie. În casetă 
stratul de cultură aparţinând Laténe-ului pare a se adânci până la 47 cm. Din păcate, 
cu excepţia unui profil, nu am găsit planul complexului. El este însă important pentru 
că fiind un context închis datat cu o piesă bine plasată cronologic poate indica forme 
şi unele caracteristici ale ceramicii din a doua jumătate a secolului I p. Chr. cel puţin la 
nivelul acestei aşezări. În temeiul acestor considerente şi a altora din campaniile viitoare 
s-a desprins concluzia că aşezarea dacică şi-a avut nucleul în zona de limită a terasei 
înspre valea Hutei, adică în nord-vestul promontoriului numit „Cetăţaua” unde exista un 
strat de cultură hallstattian în care complexele se puteau adânci. Informaţiile sunt precizate 
de către N. Chidioşan în jurnalul de săpătură din anul 1969. După autorul săpăturilor 
lucrările de terasare şi amenajare executate de daci sunt datate sigur cu „o fibulă de bronz 
cu discuri pe arc, piciorul ridicat şi terminat cu un bulb, placa de oprire relativ înaltă şi 
resort bilateral. Ea a fost descoperită într-un semibordei amplasat în zona nord-vestică, pe 
terasa artificială”16. Descrierea şi contexul de descoperire corespunde exact exemplarului 
descris mai sus, singura piesă de acest fel de la Tăşad. Datarea ei la „finele sec. I î.e.n. 
şi începutul sec. I e.n.” poate fi repusă în discuţie17. După A. Rustoiu, zona de geneză a 

14 Piesele nu sunt publicate şi nu sunt, în opinia mea, atât de semnificative pentru a fi prezentate în această 
scurtă notă pentru că faptul pe care îl consider cel mai relevant pentru datare constă în informaţiile stratigrafice 
şi mai ales în existenţa ultimei piese bine databile din strat adică fibula din bronz prezentată.
15 Col. MTC, nr. inv. 8239.
16 N. Chidioşan, Contribuţii la problema originii podoabelor dacice de argint din spaţiul carpato-danubian, în 
Crisia 1977, p. 29.
17 op. cit. vezi şi nota 3 cu trimitere la H. J. Eggers, Zur absoluten Chronologie der römischen Kaiserzeit im 
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acestui tip de fibule ar fi în Moldova, cu ateliere la Brad şi Poiana18. Acest tip se poate data 
în sec. I p. Chr., mai ales în a doua jumătate a intervalului. Analogia cea mai apropiată 
geografic se află la Porolissum, „Măgură” unde o fibulă aemănătoarea fost încadrată în sec. 
I p. Chr.19. Astfel de fibule apar şi în mediul sarmatic din Câmpia Tisei şi sunt încadrate în 
aceeaşi perioadă20.

Concluzia care se poate desprinde în baza analizei de mai sus este că terasarea zonei 
de nord-vest a promontoriului a putut avea loc după jumătatea secolului I p. Chr. pentru că 
fibula descoperită în locuinţa 2 datează de la mijlocul şi a doua parte a acestui interval, iar, 
stratigrafic, complexul pare să aparţină ultimei faze dacice de locuire.

Odată indicată datarea aşezării de la Tăşad şi în a doua jumătate a secolului I p. Chr. 
ar fi important de intuit şi modalitatea în care a încetat locuirea. Pentru perioada războielor 
daco-romane indiciile arheologice au în general o relevanţă redusă. Din acest punct de 
vedere este sugestivă incertitudinea privind sfârşitul aşezărilor dacice şi în regiunea Tisei 
Superioare unde cu toate insistenţele de a întrebuinţa piese cu putere de datare strânsă 
nu s-a putut defini un orizont final al locuirii din epoca Latene21. În nord-vestul României 
semnificative sunt noile cercetări de la Moigrad şi de la Şimleu Silvaniei. La Moigrad 
”Măgură” palisada superioară din sistemul defensiv al aşezării fortificate suprapune 
o locuinţă dacică datată în a doua jumătate a secolului I. p. Chr.22 La Şimleu Silvaniei 
„Cetate” situaţia cronologică a locuirii şi mai ales a fortificaţiei este mult mai complexă, aşa 
cum rezultă din concluziile săpăturilor din ultimii ani sintetizate recent de Horea Pop. Aici 
fortificaţiile acropolei de pe mamelonul superior al dealului Cetate, cât şi şanţul cu valul 
de baraj de pe şaua de legătură au fost construite tot după mijlocul secolului I p. Chr.23. 
Observaţii stratigrafice consistente au determinat chiar încercarea de departajare a unor 
complexe între primul şi al doilea război dacic24. 

Revenind la aşezarea dacică de la Tăşad împrejurările în care a avut loc sfârşitul 
existenţei sale este greu de stabilit cu exactitate, dar există, totuşi, câteva puncte de reper 
care vor fi luate în discuţie cu o ocazie viitoare. 

* Acest studiu este o parte din expunerea prezentată la colocviul „Regiunea Tisei 
Superioare în preajma războaielor daco-romane”organizată la Carei şi la Şimleu Silvaniei 
de către Muzeul Judeţean Satu-Mare şi Asociaţia „ „Apostolul Andrei” din Şimleul Silvaniei” 
în luna august 2006. Coordonatorii colocviului au fost dr. Horea Pop şi dr. Robert Gindele 
cărora le mulţumesc pentru invitaţie.

freien Germanien, în J.R.G.Z., Mainz, 2, 1955, p. 200, fig. 1/15. 
18 Rustoiu 1997, p. 53-55; Rustoiu 2002, p.101, fig. 67-68.
19 Macrea, Rusu 1976, fig. 13,3
20 Vaday 1989, p.77, Abb 12,8.
21 vezi Kotigorosko 1995, p. 107 sq 
22 vezi cel mai recent H. Pop, Fortificaţii dacice din vestul şi nord-vestul României, Cluj-Napoca, 2006, p. 29. 
23 Pop 2006, p. 36 sqq. 
24 Pop 2006, p. 38 sq.
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SOME REMARKS REGARDING THE CRIŞANA REGION AROUND
THE TRAJANIC CONQUEST WARS OF DACIA (I).

ABOUT THE CHRONOLOGY AND EVOLUTION OF TĂŞAD “CETĂŢAUA”
OPPIDAN SETTLEMENT IN FIRS CENTURY A. D.

(Abstract)

A full English version will be published in a future volume edited by Horea Pop on 
the topic of Dacian civilization. 

The actual researches stage and also the lack of published pieces that can be used 
in a chronology, may explain the difficulty in outline a general image about the evolution 
of Crişana area in the first century B.C. and the beginning of the second century A.D. The 
ending of habitation in the Dacian settlements and fortresses and also its circumstances still 
remain an open problem. The aim of this paper is to contribute to the understanding the last 
period of Dacian habitation in the Criş rivers bazin. 

The only accessible lot of material for this study derives from the oppidan settlement 
from Tăşad, which begins sometime around the first half of first century B.C. and continues 
until the first century A.D. Only two bronze brooches that can be clear framed in the 
first century of the Christian era were discovered at Tăşad. Both pieces are unpublished. 
The most ancient is strong profiled and belongs to Almgren 67-68 type. In spite of the 
conservation state of the piece, chronological placement proposed for it is the half of the 
first century A.D. This fibula was found in the Dacian ballasting work of settlement and is 
as a post quem indicator because is the latest evidence discovered in this layer. The second 
fibula discovered at Tăşad is also strongly profiled. It belongs to a type of node brooches of 
a smaller size (2,3 cm). This piece is found in a dwelling, named no. 2 which must be build 
after the ballasting work and can be dated after the half of first century A.D. 
 The conclusion that can be drawn base on the above analysis is that the ballasting 
on the northwest area of the promontory could have been taken place towards the half 
part of the first century A.D. because the brooch discovered in the dwelling no. 2 is 
chronologically placed in the half part of this interval.
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PIETRE CU SEMNE LAPIDARE DESCOPERITE ÎN FUNDAŢIA BISERICII
 SATULUI MEDIEVAL RĂDVANI

                                            de Ioan CRIŞAN

CRISIA, tom. XXXVI, 2006, p. ...

Săpăturile arheologice desfăşurate până în prezent în necropola satului medieval 
Rădvani - aşezare atestată documentar începând cu anul 12141 până în secolul al XVII-lea2 
când a fost părăsită - din hotarul localităţii Cefa, judeţul Bihor, au condus la descoperirea 
a 279 morminte dispuse stratigrafic şi cronologic pe trei niveluri. Primul nivel aparţine 
secolelor XI-XIII, cel de-al doilea secolelor XIII-XVI, iar cel de-al treilea secolelor XVI-XVII. 
Un mormânt, deocamdată singular, ridică problema existenţei unui al patrulea nivel, cu 
înmormântări moderne.

Mormintele din al doilea şi al treilea nivel se grupează în jurul vestigiilor unei biserici 
de zid. Biserica, demolată în epoca modernă la o dată neprecizată, a fost ridicată în a doua 
jumătate a secolului al XIII-lea din cărămizi pe o fundaţie de piatră. Pietrele din fundaţie 
proveneau de la o construcţie mai veche al cărui amplasament nu a putut fi încă localizat. 
În anul 2003, când toate pietrele au fost dislocate şi verificate, s-a constatat că majoritatea 
prezintă elemente de decor sculptat, iar două dintre ele au semne realizate prin adâncire 
şi prin zgâriere.

1. Este o piatră de formă neregulată alungită, una din laturile scurte având urmele 
unei rupturi în trepte. În secţiune piatra are forma rectangulară cu colţurile rotunjite. Din 
punct de vedere geologic este un calcar alterat, sfărâmicios, puternic afectat de procesul 
de clivaj. Ea a atras atenţia prin zgârieturile în formă de scară, observate pe faţa aflată la 
vedere. Pe faţa opusă, ce prezintă asperităţi, a fost incizată o cruce cu braţele aproape 
egale (11 X 9 cm). Lăţimea liniilor, ca şi adâncimea lor, este de circa 0,5 cm.

2. Această piatră are forma rectangulară cu colţurile rotunjite. Aceeaşi formă o 
prezintă şi în secţiune. Structura sa este similară cu a celei precedente, fiind afectată de 
acelaşi proces de degradare. De altfel, în momentul dislocării ea s-a desfăcut pe direcţie 
longitudinală în două bucăţi. Pe suprafaţa de deasupra, destul de netedă, au fost trasate 
superficial două linii subţiri paralele. Pe suprafaţa aflată în contact cu solul, având asperităţi 
şi o destul de evidentă denivelare, au fost incizate patru linii (de 16, 16, 12, respectiv 12, 
5 cm lungime, 0, 5-1 cm lăţime şi 0, 5-1 cm adâncime), care încrucişându-se dau naştere 
unei ideograme de inspiraţie zoomorfă. 

Aşa cum s-a arătat, aceste pietre, aşezate în talpa fundaţiei unei biserici ridicate în a 
doua jumătate a secolului al XIII-lea, provin de la o construcţie mai veche. Pe paramentul 
unor construcţii medievale apar diferite semne realizate din linii ce alcătuiesc cruci şi 
derivate din cruci, figuri geometrice, ideograme. Unele semne răspundeau necesităţii 
organizării activităţii de construcţie, motiv pentru care sunt desemnate cu termenul de 
semne utilitare. Ele erau semne de grosime, de îmbinare, de aşezare, ş. a. Semnele neutilitare 

1 Györffy Gy., Geographia historica Hungariae tempore stirpis Arpadianae, vol. I, Budapest, I, 1966, p. 656
2 C. Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, vol. II, Bucureşti, 1967, p 394; I. Bársony, Conscri-
erea camerală din 1692 a comitatului Bihor, în Crisia, XXII, 1992, p.105
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sunt mărci de apartenenţă la o tradiţie tehnică, la un atelier, la un meşter reputat. Semnele 
şi mărcile de pietrar sunt răspândite în toată Europa pe construcţiile ridicate începând cu 
secolul al XI-lea. Până în secolul al XIII-lea ele apar rar şi sunt de dimensiuni mai mari 
în comparaţie cu perioadele următoare când sporesc considerabil ca număr, dar sunt de 
dimensiuni mai mici3. 

Procesul de prelucrare al pietrelor descoperite la Rădvani nu este însă suficient de 
evident, de aceea este posibil ca ele să fi fost marcate la extragerea din carieră pentru ca 
munca lucrătorilor să poată fi evaluată. Ajungând pe şantierul de construcţie, prelucrarea 
lor fie că nu s-a mai realizat, fie că a eşuat, rezultând asfel nişte rebuturi. Pe de altă parte, 
provenienţa lor de la o construcţie mai veche presupune demolarea acesteia - activitate 
pe parcursul căreia puteau suferi deteriorări sau spargeri - iar  refolosirea la ridicarea alteia 
implică modificări cum ar fi fragmentarea unor blocuri, radierea decorului ş. a. De altfel, 
majoritatea pietrelor din fundaţie prezintă urme ale unor astfel de acţiuni mecanice.

Liniile zgâriate în diferite locuri de pe suprafeţele opuse ale celor două pietre nu 
sunt motive de decor, ci au cu totul altă semnificaţie, deocamdată pentru noi necunoscută. 
Alcătuiri asemănătoare se disting şi pe piatra funerară plasată în fundaţia aceleiaşi biserici4. 
Le găsim şi pe unele monumente sud-dunărene alături de scene cu vânătoarea cerbului 
(piatra tombală de la Slatina5, biserica Sf. Sofia din Ohrida6).

După cum se ştie, în Crişana cele mai vechi edificii bisericeşti de zid au fost ridicate 
începând cu a doua jumătate a secolului al XI-lea. În marea majoritate ele au fost construite 
din cărămizi, atât în câmpie cât şi în zona colinară. În unele cazuri se foloseau şi componente 
din piatră (bolţi, colonete, baghete, ancadramente, capiteluri), dintre care unele prezentau 
elemente de decor sculptat. În studiile asupra acestor monumente publicate până în prezent 
nu se fac referiri la semne de pietrar7. Pietrele scoase la iveală în urma demolării clădirilor 
medievale din incinta cetăţii Oradea începând cu a doua jumătate a secolului al XVI-lea şi 
cu ocazia săpăturilor arheologice, au făcut obiectul câtorva studii. Mai multe piese prezintă 
semne lapidare. În marea majoritate ele sunt semne de construcţie, dar există şi semne de 
meşter. Pe cele provenite de la primul edificiu, în stil romanic, al catedralei episcopale nu 
au fost identificate semne. Semnele descoperite, între care şi crucea, se leagă aproape fără 
excepţie de construcţiile în stil gotic începute la mijlocul secolului al XIV-lea şi terminate 
la începutul secolului al XV-lea8.

Pe teritoriul României primele semne de pietrar au fost reperate în Transilvania şi 
datează din a doua jumătate a secolului al XIII-lea. Ele au fost identificate la baza turnului 
catedralei romano-catolice din Alba-Iulia şi sunt până în prezent singurele semne de pe un 

3 M. A. van de Winckel, Introduction sommaire à l’étude des signes lapidaires de Roumanie, în Pagini de artă 
veche românească. De la origini până la sfârşitul secolului al XVI-lea, Bucureşti, 1970, p. 181, 211
4 I. Crişan, O piatră funerară descoperită în necropola satului medieval Rădvani, în Crisia, XXXV, 2005, p. 52, 
pl. I.  
5 Dj. Boškovič, Sur le caractère cultuel des reprèsentations de la chasse au cerf au Moyen-Âge, în Slovenská 
Archeologia, XXVI, 1978, p. 30, pl. IV/1
6 Ibidem, p. 30, pl. V/1
7 V. Vătăşianu, Istoria artei feudale în Ţările Române, vol. I, Bucureşti, 1959, p. 33-35, 37, 78-79, 119-120; 
Avram, Arhitectura romanică în Crişana, Oradea 1969, p. 16-22, 42, 44,16-22; Al. Avram, Sur les débuts de 
l’architecture monastique de Crişana (XII e – XIII e siècles), în RRHA, XIV,1977, p. 4-6, 11, 7-8, 12-13; R. Popa, 
N. Chidioşan, A. Lukács, O reşedinţă feudală din sec. XI-XII la Sânnicolau de Beiuş, în RMM- MIA, XV, 2, 1984, 
p. 21; Popa, Chidioşan, O reşedinţă feudală din secolele XI-XII la Sânnicolau de Beiuş pe Crişul Negru (jud.
Bihor), în MCA, Bucureşti, 1986,  p. 232; Al. Avram,  Săpăturile arheologice de la Sânnicolau de Beiuş – locul 
“La Turn”. Consideraţii asupra bisericilor-sală romanice cu absidă semicirculară din Bihor, în Crisia, XXV 1995, 
p. 67-75, 77-78; A. A Rusu, N. Sabău, I. Burnichioiu, I.V. Leb, M. Makó Lupescu, Dicţionarul mănăstirilor din 
Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş, Cluj-Napoca, 2000, p. 44, 230; A. Chiriac, Planimetria bisericilor 
de zid din Bihor între secolele XII-XV, în Artă românească. Artă europeană. Centenar Virgil Vătăşianu, Oradea, 
2002, p. 34-35; Al. Avram, Arhitectura romanică din nord-vestul României, Sibiu, 2006
8 Cetatea Oradea. Monografie arheologică, vol. I, Zona palatului episcopal, sub redacţia A. A. Rusu, Oradea, 
2002, p. 73, pl.  XLII/f; Emödi I., Történeti adatok Nagyvárad múltjábol, vol. II, Oradea, 1998, p. 20-21, fig. 
19-20; Idem, Contribuţii la cunoaşterea istoriei construcţiei cetăţii renascentiste din Oradea, în Crisia, XXIX, 
1999, p. 61,102-103
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monument în stil romanic. Semnele de la Rădvani nu prezintă însă asemănări apropiate cu 
aceste semne. Semnul crucii este întâlnit în schimb pe edificii bisericeşti ce fac parte din 
ambianţa stilistică a goticului transilvan9 şi maghiar10. 

Încercând încadrarea cronologică a pietrelor cu semne de la Rădvani, avem în 
vedere contextul arheologic, respectiv fundaţia bisericii la care ele au fost refolosite. 
Această biserică, demolată în epoca modernă, a fost ridicată în a doua jumătate a secolului 
al XIII-lea. Argumentele pe care se sprijină această datare sunt moneda emisă în timpul 
regelui Bela al IV-lea (1235-1270) găsită sub talpa fundaţiei, planul construcţiei şi sursele 
documentare din care rezultă că la 1292 satul Rădvani avea o biserică, iar preotul achita 
dările percepute de episcopul catolic de Oradea11. Pietrele cu semne de la Rădvani pot fi, 
totodată, puse în legătură cu celelalte pietre aşezate în fundaţia bisericii, dintre care unele 
prezintă indicii ale provenienţei lor de la un edificiu mai vechi, demolat, respectiv elemente 
de decor vegetal care ne trimit spre ambianţa stilistică a romanicului.12 Spre o asemenea 
încadrare conduce şi piatra funerară găsită în fundaţia amintitei biserici13. Totodată ţinem 
să remarcăm că în mormintele aparţinând primului nivel de înmormântări descoperite 
până în prezent în necropola aşezării s-au găsit monede emise de regii arpadieni Bela I, 
perioada ducatului (1048-1060), Ladislau I (1077-1095), Coloman (1095-1116), Ştefan II 
(1116-1131) şi Bela II (1131-1141), dar nu au fost identificate materiale rezultate în urma 
unei activităţi constructive. Aceste constatări ridică un semn de întrebare asupra certitudinii 
existenţei în cuprinsul aşezării a unui edificiu corespunzător acesei perioade, fiind posibil 
ca acea construcţie  să fi fost amplasată în altă parte. 

La sfârşitul acestui demers se poate afirma că pietrele cu semne de la Rădvani sunt cele 
mai vechi exemplare descoperite până prezent în Crişana şi probabil într-un areal învecinat 
mai larg. Introducerea lor în circuitul ştiinţific contribuie la îmbogăţirea repertoriului acestui 
tip de descoperiri. Continuarea săpăturilor în necropola satului medieval Rădvani poate 
conduce la descoperirea amplasamentului edificiului de la care provin aceste pietre, în 
cazul în care acesta se afla în aşezare . Ar putea fi astfel identificate alte pietre cu semne 
care să contribuie la datarea mai exactă a acelei construcţii şi implicit a materialelor de 
construcţie care provin de la ea.

     

 
       STONES WITH LAPIDARY SYMBOLS DISCOVERED IN THE

FOUNDATION OF THE MEDIEVAL VILLAGE RĂDVANI’S CHURCH

Summary

The archaeological excavations made until now in the necropolis of the mediaeval 
village Rădvani, a settlement attested documentary from 1214 until the 17th century and 
situated at the boundary of Cefa locality in the Bihor County, revealed a number of 299 of 
graves, found in three levels. The first level belongs to the 11th – 12th centuries the second 
to the 13th - 16th centuries, and the third one to the 16th – 17th centuries. The graves from the 
second and the third level are grouped around the vestiges of a wall (stone) church built 
at the end of the 13th century. This church was demolished to the ground in the modern 
epoch. Remaining just the base of the foundation, most of which is missing today.

9 M. A. van de Winckel, op. cit.
10 Magyarországi müvészet 1300-1470 körül, vol. I, Budapesta, 1987, p. 170-172
11 Documente privind istoria României, veacurile XIII-XIV, C, Transilvania, vol. II, 1952, p. 343.
12 V. Vătăşianu, Stilul romanic, p. 27, fig. 14. Istoricul de artă S. Heitel More sugerează unele asemănări cu 
edificii bisericeşti de pe teritoriul Ungariei din secolul XI 
13 I. Crişan, op. cit.
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We could observe that the stones of the foundation base are from an older mediaeval 
building and almost all of these had carved decorative elements on them. Two of the stones 
had on a side a symbol, a cross, and respectively an ideogram with zoomorphic aspect, 
both incised. On the opposite side of the stones were scratched with a sharpen tool thin 
parallel and oblique lives. The first two symbols are made when the stones were extracted 
from the quarry, or are marks of the stone masons, who built the church, the significance of 
the other two is unknown for us till now.
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RELAŢIILE POLITICO-DIPLOMATICE ALE 
LUI IOAN ZÁPOLYA1 CU VENEŢIA

     
      de Florina CIURE

În vara anului 1526, Soliman Magnificul (1520-1566), secondat de Ibrahim Paşa, a 
condus armata otomană în Ungaria şi, la 29 august, pe câmpia de la Mohács, a provocat 
o înfrângere decisivă forţelor ungureşti, în cursul bătăliei pierzându-şi viaţa regele Ludovic 
al II-lea, victoria trupelor sultanului având drept consecinţă prăbuşirea Regatului Sf. Ştefan. 
Revenirea sultanului la Constantinopol a însemnat începutul unui lung conflict pentru 
coroana ungară, cei doi pretendenţi care se socoteau moştenitorii legitimi ai drepturilor 
defunctului rege încercând fiecare să îşi legitimeze succesiunea la tronul Ungariei.

Ferdinand de Habsburg, fratele împăratului Carol Quintul (1516-1556) şi soţ al Anei 
Jagellona, şi Ioan Zápolya, voievod al Transilvaniei, au fost numiţi regi de două Diete 
diferite. Cel dintâi a fost încoronat, la 10 noiembrie 1526, Ioan Zápolya de către Dieta 
din vechea capitală ungară de la Székesfehérvár (Alba Regia)2, Ferdinand de Habsburg 
fiind ulterior numit rege de către o Dietă reunită la Bratislava la 17 decembrie, acelaşi 
an3. Aceste importante evenimente din Europa Centrală au avut un mare ecou la Veneţia, 
mai ales că Serenisima era interesată în mod direct de evenimentele care priveau doi 
dintre tradiţionalii săi adversari în zona balcanică: Imperiul Otoman şi Regatul Ungariei. 
Această atenţie deosebită este oglindită de numeroasele surse contemporane păstrate în 
fondurile documentare din arhivele câtorva magistraturi de seamă ale Republicii Sf. Marcu 
şi conservate acum în Arhiva de Stat din Veneţia4. Bogatele informaţii referitoare la disputa 
pentru coroana ungară, culese din diverse fonduri arhivistice, subliniază interesul direct 
al veneţienilor faţă de evoluţiile acestui conflict, căci Serenisima parcurgea în perioada 
1526-1530 o etapă de expectativă: temându-se de prepotenţa şi hegemonia continentală a 
Habsburgilor austro-spanioli şi conştientă de faptul că nu poseda forţe suficiente pentru a se 
opune tendinţelor expansioniste ale Casei de Austria, Veneţia a încercat să contrabalanseze 
această îngrijorătoare ameninţare prin menţinerea unor raporturi cordiale cu Poarta.

Marco Minio, reprezentantul Veneţiei la Constantinopol, era informat cu promptitudine 
de către Consiglio dei Dieci despre evenimentele din Ungaria: „Perciò che, come si è noto, 
l’arciduca d’Austria suo fratello è sta electo Re di Boemia havendo li oratori di quel Regno 
datali obedientia, et lui dover andarsi, sono in per far il similo per quel si dice, li moravi, et 
slesi; siamo anche advisati che alcuni baroni di Hungaria, redotti in Posonio, lo hanno eletto 
Re di Hungaria, o ben per avanti, come si è noto, havessimo adviso, che un altro numero 

1 Ioan Zápolya, voievod al Transilvaniei (1510-1526) şi rege al Ungariei (1526-1540).
2 Anton E. Dörner, Transilvania între stabilitate şi criză (1457-1541), în Istoria Transilvaniei, vol. I, (până la 
1541), coordonatori: Ioan–Aurel Pop şi Thomas Nägler, Cluj-Napoca, 2003, p. 325.
3 I.–A. Pop, Voievodatul Transilvaniei în timpul crizei Regatului Ungariei din prima jumătate a secolului al XVI-
lea, în Istoria României – Transilvania, vol. I, Cluj-Napoca, 1997, p. 514-515; referitor la această problematică 
vezi Gabor Barta, An d’illusions (Notes sur la double élection de rois après la défaite de Mohàcs), în Acta Histo-
rica, XXIV, 1978, p. 1-40; Cristian Luca, Documente italiene inedite privind relaţiile politice ale lui Ioan Zápo-
lya cu Ferdinand I de Habsburg, în Sargeţia, XXVII/1, 1997-1998, p. 473-484 şi Octavian Tătar, Disputa pentru 
coroana Ungariei dintre Ferdinand şi Zápolya (1526-1540), în Sargeţia, XXVII/1, 1997-1998, p. 485-509.
4 Vezi F. Ciure, Nuove fonti veneziane riguardanti la contesa per il trono dell’Ungheria tra Ferdinando d’Asburgo e 
Giovanni Zápolya (1526-1538), în Quaderni della Casa Romena di Venezia, nr. 3, 2003, p. 51-72.
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di prelati baroni et Signori di Hungaria, redotti in Albaregal, hanno eletto et coronato Re   
di Hungaria il vayvoda di Transylvania, con il modo e forma come direttamente elezer di 
solito li Re di Hungaria”5.

Ferdinand de Habsburg a încercat să-şi consolideze poziţia prin mijloace militare, 
declarând război lui Ioan Zápolya, cel care controla cea mai mare parte a Regatului 
Ungariei. După alegerea ca rege al Ungariei, Ioan Zápolya, fostul voievod al Transilvaniei, 
a iniţiat o campanie diplomatică în vederea obţinerii recunoaşterii internaţionale a alegerii 
sale şi a iniţierii unor raporturi mai strânse cu Anglia, Franţa, cu Sf. Scaun şi Republica 
veneţiană6. Dacă regele Franţei, Francisc I, i-a răspuns cu promptitudine, Veneţia a fost 
mai rezervată, fiind constrânsă la o politică de echilibru între două blocuri antagonice şi 
interesată de menţinerea raporturilor sale economice cu Levantul, căutând să nu intre în 
orbita germană şi în acelaşi timp să menţină relaţii de bună prietenie cu otomanii. 

La numai o săptămână de la încoronare, Zápolya a trimis o scrisoare dogelui Andrea 
Gritti, epistolă care i-a fost înmânată acestuia de către solul Francesco da Fiume, episcop 
de Segna (Senj), la 14 decembrie. Zápolya îl informa pe doge asupra faptului că fusese 
ales rege, exprimându-şi convingerea că această alegere era agreată de Veneţia, căci 
predecesorii săi şi Serenisima întreţinuseră relaţii de prietenie, pe care el intenţiona să 
le perpetueze şi să le consolideze. După ce a expus prin viu grai evoluţia evenimentelor 
recente din Ungaria, ambasadorul regelui Ungariei a reiterat intenţiile lui Ioan Zápolya de 
a consolida relaţiile politice ungaro-veneţiene, scop în care se arăta dispus să primească 
la curtea sa doi ambasadori permanenţi ai Serenisimei, şi de a încuraja schimburile de 
mărfuri între regat şi Signorie7. 

Autorităţile centrale veneţiene au răspuns cu prudenţă trimisului lui Ioan Zápolya, 
deşi acesta a rămas în oraşul lagunar timp de două luni, de la finele anului 1526 şi până la 
începutul anului următor, încercând astfel să pună bazele unor raporturi de durată între cele 
două state. La întoarcerea de la Roma a ambasadorului, după ce primiseră informaţii certe 
relative la consensul papei pentru alegerea noului rege al Ungariei, episcopului Francesco 
da Fiume i-a fost înmânată o scrisoare din partea dogelui în care acesta îşi exprima în 
mod formal satisfacţia pentru alegerea lui Ioan Zápolya, cerându-i să cultive nu numai 
bunele raporturi bilaterale dar şi să impulsioneze relaţiile comerciale ungaro-veneţiene 
întrerupte temporar datorită vremurilor tulburi8. Se avea în vedere în primul rând exportul 
de bovine din pusta maghiară către oraşul lagunar, activitate comercială care intrase într-o 
criză prelungită încă de la începutul secolului, întrucât Dieta ungară blocase exporturile iar 
unii negustori veneţieni părăsiseră oraşele ameninţate de către otomani. 

Ioan Zápolya a depus eforturi constante spre a susţine dezvoltarea comerţului extern al 
Ungariei, contribuind la reluarea şi intensificarea progresivă a schimburilor de mărfuri între 
Ungaria şi oraşul lagunar9. Senatul veneţian îl recunoştea în cele din urmă pe Ioan Zápolya 
ca rege al Ungariei, însă, în ciuda solicitărilor ambasadorului francez Antonio Rincon aflat 
la Buda pentru a încheia un acord de colaborare şi a oferi subsidii fostului voievod al 
Transilvaniei, a decis să nu trimită un reprezentant diplomatic în capitala ungară10. Chiar 
dacă nu i-a oferit ajutor lui Ioan Zápolya, Veneţia a intervenit în favoarea acestuia pe 

5 Archivio di Stato di Venezia (în continuare: ASV), Consiglio dei X. Parti Secrete, fz. [filza=pachetul] 1, doc. 
nenumerotat.
6 Camil Mureşanu, Transilvania după prăbuşirea Regatului ungar, în Istoria românilor, vol. IV, De la univer-
salitatea creştină către Europa „patriilor”, coordonatori: Ştefan Ştefănescu şi C. Mureşanu, Bucureşti, 2001, p. 
504.
7 Diarii di Marino Sanuto (MCCCCXCVI-MDXXXIII) dall’autografo marciano ital. CL. VII CODD. CDXIX-
CDLXXVII, ediţie îngrijită Rinaldo Fulin, Federico Stefani, Nicolò Barozzi, Guglielmo Berchet, Marco Allegri 
[Veneţia, 1879-1902] (în continuare: M. Sanuto, I Diarii ...), t. XLIII, col. 444-445.
8 Magda Jászay, Venezia e Ungheria la storia travagliata di una vicinanza, Martignaco, 2004, p. 250-251.
9 Ibidem, p. 251. 
10 Carla Coco, Flora Manzonetto, Da Mattia Corvino agli Ottomani: rapporti diplomatici tra Venezia e 
l’Ungheria, 1458-1541, Veneţia, 1990, p. 87.
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cale diplomatică. Imediat după alegerea lui Ferdinand de Habsburg de către Dieta de la 
Bratislava, autorităţile centrale ale Serenisimei i-au ordonat ambasadorului veneţian care se 
afla în drum spre capitala Imperiului Otoman să exprime consimţământul Republicii pentru 
alegerea lui Ioan Zápolya în cazul în care marele vizir Ibrahim Paşa ar fi adus în discuţie 
problema succesiunii la tronul ungar, subliniind astfel temerile Signoriei faţă de tendinţa 
Casei de Austria de a-şi extinde dominaţia în Europa Centrală şi Răsăriteană. Republica 
veneţiană, aflată în război cu imperialii, avea o motivaţie la fel de îndreptăţită ca cea a 
Porţii spre a sprijini alegerea la tronul Ungariei a fostului voievod al Transilvaniei. Astfel, 
când în iulie 1527 armata lui Ferdinand de Habsburg a declanşat ostilităţile împotriva lui 
Ioan Zápolya, acesta din urmă nu era în măsură să opună o rezistenţă serioasă trupelor 
imperiale, iar Signoria s-a folosit de toată influenţa de care beneficia pe lângă marele vizir 
cu scopul de a obţine de la sultan sprijin militar pentru fostul voievod al Transilvaniei11. 
Veneţia îl sprijinea indirect pe Ioan Zápolya şi în 1528 când transmitea informaţii asupra 
conflictului pentru tronul ungar atât otomanilor, cât şi regelui polonez, Sigismund12. 

În august 1527 Ioan Zápolya l-a trimis într-o misiune secretă la Veneţia pe prelatul 
de origine italiană Giovan Battista Bonzagno13, prepozit de Oradea. Sanudo scria că 
scopul acestei misiuni era: „quel suo re Zuane voria aiuto di danari da questo Stado per 
poter resister contra l’Archiduca, perché di zente a cavallo et a piedi ne ha quanti el vol, 
offerendo a questo Dominio dar la tratta di la carne”14. Rezultă că Ioan Zápolya avea 
nevoie de resurse financiare pentru a rezista ofensivei lui Ferdinand de Habsburg, deoarece 
nu ducea lipsă de cavalerie şi pedestrime, lichidităţile necesare putând fi obţinute din 
exporturile de bovine din Ungaria la Veneţia. Serenisima l-a sfătuit pe rege să se adreseze 
Porţii în vederea obţinerii ajutorului necesar în confruntarea cu imperialii, asigurându-l 
că otomanii erau dispuşi să îi ofere sprijinul. Totodată, autorităţile centrale veneţiene l-au 
informat pe bailul de la Constantinopol de răspunsul care fusese transmis lui Ioan Zápolya, 
adăugând că deţineau date certe despre faptul că sultanul intenţiona să îl susţină pe acesta 
în disputa pentru tronul ungar15.

Veneţia întâmpina dificultăţi în aprovizionarea cu vite, mai ales pe timp de 
război, datorită nesiguranţei drumurilor sau închiderii unor rute comerciale, astfel încât 
Bonzagno a propus şi în 1528 acordul de colaborare economică ungaro-veneţiană şi a 
reiterat solicitarea de a fi trimis un ambasador veneţian la curtea regelui Ioan Zápolya. 
Insistenţa lui Zápolya era datorată dificilei situaţii interne, având în vedere că în iunie 1527 
Habsburgii iniţiaseră preparative pentru declanşarea unei noi campanii militare prin care 
urmăreau să încline decisiv balanţa în favoarea lor. Încă din luna februarie diplomatul 
veneţian de la Constantinopol a fost înştiinţat cu privire la pregătirile Habsburgilor şi la 
intenţia lui Ferdinand de Habsburg: „Pur al presente si intende per diversi vie, come non 
dubitemo, debba il tutto che [sia] pervenuto a notizia di quella Onorata Porta: che in modo 
il vayvoda sta rebatuto, et produttosi in Transilvania con tante forze il principe Ferdinando 
haver acquistà bona parte de la Hungaria, che habbino per certo che per diverse parte 
di Alemagna, per ordini del Imperator suo fratello, si fa[nno] gran preparazioni per la 
guerra, et de fanti et de cavallij, artelarie et munitione”, cerându-i-se să acţioneze pentru 
„provveder che tali desiderij del Imperator, et del principe suo fratello, no[n] sortira[nno] 
effetto, et tal per tanto coloro et espedito remedio che si possa fare e non lassar che el ditto 
principe Ferdinando fermi il piede in Hungaria […], cerchierete di operar che ‘l Magnifico 

11 M. Jászay, op. cit., p. 252-253.
12 Gyula Rázsó, Buda, Vienna e Venezia: i problemi militari e politici del rapporto tra Europa e i Turchi (1521-
1532), în Rapporti veneto-ungheresi all’epoca del Rinascimento, volum îngrijit de Tibor Klaniczay, Budapesta, 
1975, p. 274.
13 Familia Bonzagno locuia la Arezzo; Sanudo confirmă prezenţa diplomatului în oraşul lagunar, unde acesta 
a rămas o lungă perioadă de timp (M. Sanuto, I Diarii ..., t. XLVII, col. 217, col. 392; vezi şi C. Coco, F. Man-
zonetto, Da Mattia Corvino agli Ottomani ..., p. 104).
14  M. Sanuto, I Diarii ..., t. XLVI, col. 8-9.
15  M. Jászay, op. cit., p. 253.
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Imbraim Bassà ricordi al predicto Serenissimo Gran Signor ad far cetere provvisione per 
tagliar tal premorosi disegni del Imperator et de suo fratello, per quella via et modo che alla 
sapienzia di Sua Magnificenza parerà, et sappia tutto cum prestezza, per non darli tempo, 
il che potrià esser causa che far succeder li loro disegni”16.

Trupele imperiale conduse de Nicola von Salm şi de alţi nobili au obţinut în scurt 
timp câteva victorii, în august cucerind Buda şi determinându-l pe Ioan Zápolya să se 
retragă17. Consiglio dei Dieci l-a informat despre evoluţia evenimentelor pe reprezentantul 
său diplomatic de la Constantinopol, la 19 septembrie 1527: „[...] l’archiduca essendo 
intimo nel paese de Hungaria, cum esercito di circa 16 mila persone fra a piedi et a 
cavalo, non haver havuto contrasto alcuno, salvo a Strigonia et Plitemburg, castelli sopra 
il Danubio, il qual loro de Plitemburg havendo fatta maior resistentia di Strigonia tutti 
quelli vi erano dentro furono tagliati a pezzi; et che alli 19 del preferito ditto arciduca era 
intrato in Buda senza contrasto […]”18. Partizanii lui Ioan Zápolya au pus înfrângerea pe 
seama unor baroni şi prelaţi „care nu şi-au trimis oamenii cum le era datoria, nici n-au 
vrut să vină, dimpotrivă mulţi dintre ei au mers în proprie persoană la inamicul domnului 
lor şi al patriei lor”19, după cum scria contele Cristofor Frangipane în scrisoarea trimisă 
patricianului veneţian Giovanni Antonio Dandolo. 

Campania trupelor ferdinandiste a continuat spre Eger şi Strigoniu, în bătălia de la 
Tokay din 27 septembrie 1527 Zápolya a fost din nou înfrânt şi nevoit să se refugieze în 
Polonia20. De aici, l-a trimis pe Ieronim Laski la Constantinopol pentru a solicita sprijin 
sultanului Soliman. Ajuns în capitala otomană, diplomatul polonez a ştiut să-şi atragă 
simpatia unor persoane de încredere ale sultanului: Alvise21 Gritti şi marele vizir Ibrahim 
Paşa. Alvise, fiul dogelui Andrea Gritti22, născut şi crescut la Constantinopol, a fructificat 
cu inteligenţă patrimoniul patern şi poziţia datorată ilustrei sale descendenţe, devenind 
un personaj foarte puternic şi influent la Poartă. Lasky s-a prezentat la Alvise Gritti cu o 
scrisoare de recomandare din partea regelui, lăsând să se înţeleagă în discuţiile cu fiul 
dogelui că avea să i se ofere acestuia o recompensă substanţială pentru serviciile oferite23. 
Alvise, intuind avantajele materiale care decurgeau din sprijinirea lui Ioan Zápolya, a ajuns 
la un acord cu trimisul acestuia şi, în schimbul unei rente anuale de circa 4.000 ducaţi şi 
a unor beneficii ecleziastice ale unui episcopat din Ungaria, a mijlocit întâlnirea dintre 
Ieronim Laski şi marele vizir Ibrahim Paşa. 

Datorită medierii lui Gritti, la sfârşitul lui februarie 1528 sultanul l-a acceptat pe Ioan 
Zápolya ca vasal al său şi i-a acordat titlul de rege al Ungariei24. Informat despre reuşita 
negocierilor, Ioan Zápolya l-a numit pe Alvise Gritti în calitate de reprezentant al său la 
Poartă. Autorităţile de la Veneţia au primit cu satisfacţie vestea sprijinului oferit de Gritti lui 
Zápolya şi au apreciat faptul că puteau beneficia de serviciile preţioase ale fiului nelegitim 
al dogelui pentru a-l determina pe marele vizir Ibrahim Paşa25 să declanşeze campania 
împotriva Habsburgilor. Totuşi, autorităţile centrale veneţiene erau neliniştite de faptul că 
Alvise Gritti acţionase din proprie iniţiativă, în calitate de simplu cetăţean, implicându-se 

16 ASV, Consiglio dei X. Parti Secrete, fz. 2, doc. nenumerotat.
17 C. Coco, F. Manzonetto, Da Mattia Corvino agli Ottomani ..., p. 87-88.
18 ASV, Consiglio dei X. Parti Secrete, fz. 2, doc. nenumerotat.
19 „li quali non mandano lor zente come i erano i debito, né volseno venire, anzi molti di loro andono in per-é volseno venire, anzi molti di loro andono in per- volseno venire, anzi molti di loro andono in per-
sona propria da lo inimico di lor signore e di loro patria [...]” (M. Sanuto, I Diarii ..., t. XLVI, col. 102-103; vezi 
şi C. Coco, F. Manzonetto, Da Mattia Corvino agli Ottomani ..., p. 88).
20 Robert Finley, Al servizio del sultano: Venezia, i Turchi e il mondo cristiano, 1523-1538, în “Renovatio ur-
bis”: Venezia nell’età di Andrea Gritti (1523-1538), volum îngrijit de Manfredi Tafuri, Roma, 1984, p. 83.
21 Am optat pentru forma veneţiană a prenumelui; unii autori au preferat utilizarea apelativului Ludovico, iar 
în istoriografia română s-a încetăţenit drept Aloisio.
22 Vezi Nicolò Barbarigo, Vita di Andrea Gritti, Veneţia, 1793.
23 M. Jászay, op. cit., p. 255.
24 C. Coco, F. Manzonetto, Da Mattia Corvino agli Ottomani ..., p. 88.
25 Referinţe despre marele vizir Ibrahim se găsesc în Hester D. Jenkins, Ibrahim Pasha: Grand Vizir of Suleiman 
the Magnificent, New York, 1911, passim.
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în afacerile politice ale otomanilor şi în disputele pentru tronul Ungariei.
În scurt timp otomanii au iniţiat preparativele pentru o campanie militară în Ungaria, 

ţintindu-se chiar încercuirea şi asediul Vienei. De la Constantinopol, la 8 aprilie 1528, 
ambasadorul veneţian Pietro Zen informa Consiglio dei Dieci despre intenţiile otomanilor 
de a veni în ajutorul lui Ioan Zápolya: „che hanno deliberato di voler preservar Re Zuanne 
in quel Regno, et che per questo effecto el campo se mette ad ordine, et il begliarbey de 
la Gretia partirà facta questa luna, et poi la Porta starà in mosse da poi et già è sta’ dato 
ordine a tutti li sanzachi che vadino a li confini et hanno deliberato di levar molti sanzachi 
di Anatolia per questa impresa”26.

La 22 aprilie 1528 Senatul şi dogele au transmis instrucţiuni lui Tommaso Contarini, 
ambasadorul veneţian la Poartă, pentru încurajarea operaţiunilor militare ale otomanilor în 
Ungaria şi spre a-l convinge pe marele vizir Ibrahim Paşa să acorde o mai mare susţinere lui 
Ioan Zápolya împotriva lui Ferdinand de Habsburg27. Tommaso Contarini era îndemnat să 
folosească toate mijloacele posibile pentru a-l îndupleca pe sultan să intervină în Ungaria, 
cu scopul de a recupera teritoriile ocupate de Ferdinand de Habsburg, şi să transmită 
neîntârziat un ordin în acest sens paşei de Buda: „quando il Serenissimo Gran Signor ovver 
Magnifico Jmbraim Bassà si ritornasse in Andrianopoli per andar a favor del vayvoda Re di 
Hungaria, volemmo che regniate inte qual la continuantia di quello, et facente quel officio, 
che mi permettono di la delegatia vostra, in sollecitar il spegner de lo esercito turchesco in 
Hungaria, et che el Bassà de la Bossina invada da questo tanto il paese de l’arciduca”28.

Ferdinand a încercat să încheie un acord cu sultanul dar propunerile sale nu s-au 
concretizat şi datorită opoziţiei lui Alvise Gritti, delegaţia ferdinandistă fiind reţinută în 
captivitate timp de 9 luni şi eliberată doar în ajunul plecării sultanului în Ungaria. Cu 
ajutorul reprezentantului diplomatic veneţian de la Constantinopol, Gritti a reuşit să 
zădărnicească eforturile ambasadorilor imperiali de a dobândi susţinerea sultanului sau 
neutralitatea acestuia faţă de Ferdinand de Habsburg29, obţinând încarcerarea acestora sub 
acuzaţia de spionaj în dauna sultanului şi a solilor lui Ioan Zápolya30. Ambasadorul veneţian 
de la Poartă, Pietro Zen, a exaltat reuşitele din timpul misiunii sale diplomatice, obţinute în 
colaborare cu Alvise Gritti, care au dus la insuccesul misiunii ambasadorilor habsburgici. 
Diplomatul veneţian a elogiat îndeosebi meritele fiului dogelui, care reuşise să smulgă 
promisiunea marelui vizir Ibrahim pentru un ajutor acordat regelui Ioan Zápolya31.

În anul 1528 în Ungaria confruntările armate alternau cu o intensă activitate 
diplomatică. Ştirile ajunse la Veneţia au fost contradictorii, favorabile când unuia când 
altuia dintre contracandidaţii la coroana ungară, cum de altfel au fost şi rezultatele luptelor 
dintre oştile şi susţinătorii acestora. Numeroşi negustori şi călători veneţieni care au străbătut 
teritoriul Ungariei au confirmat faptul că Ioan Zápolya era susţinut de cea mai mare parte 
a populaţiei şi a nobilimii maghiare, că avea o oaste consistentă dar eterogenă, în solda 

26 ASV, Capi del Consiglio dei X. Lettere di ambasciatori, Costantinopoli, 1504-1550, b. 1, f. 72.
27 Lipot Ováry, A Magyar Tudományos Akadémia Törtenelmi Bizottságának oklevélmásolatai, vol. II, Budapes-
ta, 1890, p. 83, apud G. Rázsó, op. cit., p. 269.
28 ASV, Consiglio dei X. Parti Secrete, fz. 2, doc. nenumerotat.
29 M. Jászay, op. cit., p. 255.
30 Heinrich Kretschmayr, Ludovico Gritti. Eine Monographie (Archiv für Österreichische Geschichte, 83. Band), 
Viena, 1897, p. 15-16; Idem, Gritti Lajos (1480-1534), în Magyar Történeti Életrajzok, vol. IX, 1901; referitor 
la Alvise Gritti vezi Roberto Cessi, Gritti Luigi şi Gritti în Enciclopedia italiana, vol. XVII, Roma, 1951, p. 
977; Tibor Kardos, Dramma satirico carnevalesco su Alvise Gritti, governatore d’Ungheria, 1532, în Venezia 
e Ungheria nel Rinascimento ..., p. 414-421; Aurel Decei, Aloisio Gritti în slujba sultanului Soliman Kanunî, 
după unele documente turceşti inedite (1533-1534), în Studii şi materiale de istorie medie, VII, 1974, p. 105; 
C. Coco, Alvise Gritti tra Veneti, Turchi e Ungheresi, în Quaderni dell’Istituto di Iranistica, Uralo-Altaistica e 
Caucasologia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, nr. 20, 1984, p. 379-396; Gizella Nemeth Papo, Adriano 
Papo, Ludovico Gritti un principe-mercante del Rinascimento tra Venezia, i Turchi e la corona d’Ungheria, 
Mariano del Friuli (GO), 2002; A. Papo, Ludovico Gritti e i principi romeni, în Annuario dell’Istituto Romeno 
di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, VI-VII, nr. 6-7, 2004-2005, p. 353-362.
31 G. Nemeth Papo, A. Papo, Ludovico Gritti ..., p. 84.
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sa aflându-se transilvăneni, polonezi, sârbi şi mulţi otomani32. Zápolya a cerut din nou 
Serenisimei bani în schimbul aprovizionării oraşului lagunar cu bovine. Bonzagno susţinea 
că mulţumită acestui acord ambele părţi aveau de câştigat: Ioan Zápolya obţinea fondurile 
necesare pentru susţinerea efortului de război spre a-şi recupera tronul, iar Veneţia rezolva 
problema aprovizionării oraşului lagunar cu carne33. În întrevederile cu autorităţile centrale 
veneţiene, prepozitul de Oradea trebuia să justifice călătoria în Polonia a „regelui Ioan” ca 
fiind motivată de necesitatea de a înrola noi mercenari în oastea sa. Totodată, Bonzagno 
trebuia să înlăture suspiciunile conform cărora Zápolya fusese alungat din propria ţară, 
unde putea conta încă pe supuşi fideli, şi să sublinieze faptul că acesta beneficia de 
sprijinul regelui polon. Ioan Zápolya a cerut Serenisimei să trimită un ambasador veneţian 
la curtea sa, astfel încât prezenţa diplomatului ar fi contribuit la creşterea credibilităţii 
transilvăneanului. La 22 mai 1528, Ioan Zápolya a transmis Signoriei o epistolă prin 
care proclama legitimitatea alegerii sale ca rege al Ungariei şi minimaliza „defecţiunea” 
magnaţilor maghiari, care determinaseră înfrângerea suferită în faţa armatelor lui Ferdinand 
de Habsburg şi implicit „exilul” contracandidatului acestuia în Polonia34.

Tratativele referitoare la ajutoarele necesare lui Zápolya şi instrucţiunile trimise de 
la Veneţia lui Alvise Gritti şi diplomaţilor Serenisimei de la Poartă pentru a determina o 
viitoare campanie a otomanilor în Ungaria erau ţinute în mare secret35. Ambasadorul Pietro 
Zen trebuia să trateze exclusiv cu Alvise Gritti, deoarece acesta se afla în graţiile marelui 
vizir Ibrahim Paşa. În repetate rânduri Gritti a fost avertizat de tatăl său, dogele Andrea 
Gritti, să nu însoţească oastea otomană în presupusa campanie din Ungaria, ci să găsească 
o scuză plauzibilă pentru a rămâne la Constantinopol, chiar dacă ordinul de a se alătura 
trupelor ar fi venit din partea marelui vizir36.

Dogele Andrea îşi informa fiul Alvise despre recentele evoluţii în politica internaţională 
şi îl sfătuia să-i comunice aceste veşti lui Ibrahim Paşa pentru a-l convinge de importanţa 
confirmării lui Ioan Zápolya pe tronul Ungariei, după cum rezultă din corespondenţa datată 
15 iunie 1528: „Per li prudenti et allegati nostri haverite inteso il proceder di questo novo 
esercito alemanno, che è potentissimo, et per quanto si vede vieno a ossenssioni delli così 
nostri, del che non facete tal demostratione cum et Magnifico Jmbraim Bassà, che vengono 
a cognosar che la solevation che faccelo de spinger avanti li forze del Serenissimo Gran 
Signor, sia persuadendo a questa causa, ma per reprimar le disegni del Jmperator [...], di 
mandar lo esercito in Hungaria per metter il vayvoda in Stato, et del Magnifico Bassà di 
Bossina habbia ad venir esso l’ultimo, non potendo forte seco la cosa parti secretissima 
adoperata Alvisio Gritti suol fiol, quando vi occorse ritrovarvi cum il Magnifico Jmbraim 
Bassà, con il quali havendo esso Alvise Gritti bon redito siamo certi che’l farià bon officio, 
che dicono permettersi di lui et importante per il Serenissimo Gran Signore”37. Doar în mai 
1529, când Alvise Gritti s-a alăturat celor 75.000 de oşteni ai sultanului aflaţi în marş spre 
Viena, dogele şi consilierii săi au înţeles că acesta îşi urmărea în primul rând aspiraţiile 
personale în dauna intereselor strategice ale Republicii veneţiene. 

Până în 1529 Alvise Gritti se dovedise un cetăţean loial al Veneţiei şi din această 
postură, profitând de prezenţa sa la Constantinopol şi de relaţiile de prietenie cu înalţi 
demnitari otomani, furniza Consiliului celor Zece informaţii detaliate referitoare la forţele 

32  M. Sanuto, I Diarii ..., t. XLVII, col. 80-81; vezi Ibidem, col. 121-123 (raportul trimis de Francesco Depentor, 
sol al Serenissimei în Ungaria).
33 „Vene l’orator del re Zuanne di Hongaria, dicendo haver il re Christianissimo imprestà et dà al suo ducati 50 
milia, et però voria questo Stado lo servisse di bon numero di danari ad imprestedo, offerendo a l’incontro dar 
tanti animali per la beccaria: et si faria do effecti, la Signoria lo serviria come suo bon amico a recuperar il suo 
regno, l’altra questa terra haveria carne assai. Exortando questo Stado a mandar uno orator suo, sicome ha fatto 
il re Christianissimo, che ne ha uno appresso Sua Maestà” (Ibidem, t. XLIX, col. 48).
34 G. Nemeth Papo, A. Papo, Ludovico Gritti ..., p. 80.
35 R. Finley, Al servizio del sultano ..., p. 84-85.
36 G. Nemeth Papo, A. Papo, Ludovico Gritti ..., p. 90.
37 ASV, Consiglio dei X. Parti Secrete, fz. 2, doc. nenumerotat.
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militare ale sultanului şi la acţiunile armatei otomane, exercitându-şi influenţa considerabilă 
în a favoriza interesele politice ale Serenisimei în raporturile cu Poarta. O asemenea atitudine 
reiese din corespondenţa activă dintre înalta magistratură veneţiană şi fiul dogelui, după 
cum o demonstrează epistola datată 10 iulie 1529; dogele Andrea Gritti se adresa astfel 
fiului său: „Alvise, alli XXVIII del mese presente per Zorzi Gritti tuo fratello ti scrivesti lettere 
con quanto mi occorse, et dubitando che l’habbia ad che tardo atteso la importantia delle 
dette lettere, mi è parso expedir Carlo di Nicola, presente exhibitor, et mandarti un’altra 
mano de quelle con quella dapoi mi è pervenuto a notizia, degno de intelligentia di colà 
salva Porta”38. La 27 iulie, acelaşi an, urma o altă scrisoare cu caracter secret: „Essendo 
novamente mandar un scrittor [...], et partito a Domino Alvise Gritti per scriver le lettere a 
questo Consilio, che del[la] summa importantia a tutti noti, non se disse più differir come 
sta delegata in questo Consilio che mandar uno che sia a proposito per tal officio et non si 
ritrovando altri più, altro de quello, e maximo lombardo ex ordinarium Cancelleria nostra 
[...] L’ambasador presente, per avviso, et [da] questo Consilio era mandata al detto Domino 
Alviso Gritti”39.

În iulie 1529, un negustor bergamasc numit Cristoforo a difuzat vestea că la Belgrad 
sosise o puternică armată otomană; campania pornise din Constantinopol în luna mai, 
dar condiţiile climatice au încetinit marşul trupelor. Sultanul Soliman Magnificul era 
urmat de Ibrahim Paşa şi de Alvise Gritti, ultimul informând constant autorităţile centrale 
veneţiene despre progresele înregistrate de armata aflată în marş. Ştiri în acest sens erau 
primite la Veneţia şi de la primatul Bonzagno, care părăsise oraşul lagunar pentru a se 
alătura oastei sultanului. Expediţia otomană în Ungaria înlătura pericolul unei campanii 
a imperialilor în teritoriile veneţiene, Signoria încercând ca prin intermediul influenţei 
lui Alvise Gritti să fructifice în avantajul său rezultatele confruntării militare dintre cele 
două mari puteri40.

Neprimind ajutorul sperat din partea Poloniei, Ioan Zápolya s-a adresat voievodului 
Moldovei, Petru Rareş, şi cu sprijinul său a reuşit în perioada iunie-iulie 1529 să recucerească 
aproape întreaga Transilvanie; oastea Moldovei a obţinut victoria în faţa trupelor 
ferdinandiste în bătălia de la Feldioara, la 22 iunie 152941. După întâlnirea solemnă de la 
Mohács dintre Ioan Zápolya şi sultan, trupele otomane s-au îndreptat înspre Buda. Soliman 
Magnificul a ajuns la Buda doar la începutul lui septembrie, şi în ziua a 14-a a aceleiaşi 
luni l-a proclamat în mod solemn pe Ioan Zápolya rege al Ungariei. Acesta l-a numit pe 
Alvise Gritti consilier regal şi, când sultanul şi-a continuat marşul spre Viena, i-a lăsat 
fiului dogelui controlul asupra Budei, unde comanda o importantă garnizoană otomană. La 
sfârşitul lui septembrie Soliman Magnificul a ajuns la Viena dar, din cauza apropierii iernii, 
a fost nevoit să ridice asediul capitalei imperiale la mijlocul lunii octombrie42. Odată cu 
revenirea lui Soliman Magnificul la Buda, în vreme ce se afla în drum spre Constantinopol, 
Alvise Gritti a fost numit mare tezaurar al Regatului Ungariei şi i s-au acordat beneficiile 
ecleziastice ale episcopatului de Eger43. Această veste a fost primită cu satisfacţie de către 
Senatul veneţian, oligarhia politică a Republicii gândindu-se deja la avantajele economice 

38 Ibidem, fz. 3, doc. nenumerotat.
39 Ibidem.
40 C. Coco, F. Manzonetto, Da Mattia Corvino agli Ottomani ..., p. 88.
41 C. Mureşanu, Transilvania ..., p. 505; într-o scrisoare trimisă din Belgrad de un anonim, la 27 iunie 1529, 
se menţionează faptul că domnii Ţărilor Române au intrat în Transilvania la chemarea regelui Ungariei, Ioan 
Zápolya, restaurând autoritatea acestuia în zona intracarpatică, vezi Andrei Veress, Documente privitoare la 
istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării Româneşti, vol. I, Acte şi scrisori (1527-1572), Bucureşti, 1929, p. 7; amă-
nunte despre campania din Ardeal a lui Petru Rareş şi bătălia de la Feldioara sunt cuprinse şi într-o scrisoare 
datată noiembrie 1529, expediată tot din Belgrad (Ibidem, p. 8).
42 C. Coco, F. Manzonetto, Da Mattia Corvino agli Ottomani ..., p. 89; referitor la relaţiile Veneţiei cu Imperiul 
Otoman în această perioadă vezi: H. Kretschmayr, Geschichte von Venedig, II, Gotha, 1920, p. 205-211; Fre-
ddy Thiriet, Histoire de Venise, Paris, 1952, passim; R. Cessi, La Republica di Venezia e il problema adriatico, 
Napoli, 1953, passim; G. Rázsó, op. cit., p. 269-290.
43 R. Finley, Al servizio del sultano ..., p. 87.
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şi politice care puteau decurge pentru Veneţia de pe urma poziţiei pe care o ocupa Alvise 
Gritti44. 

Deşi mâhnit de retragerea otomanilor de sub zidurile Vienei, dogele Andrea Gritti 
a profitat de ocazie pentru a-l felicita pe sultan pentru victorie şi mai ales pentru a-şi 
manifesta mulţumirea cu privire la reinstalarea lui Ioan Zápolya pe tronul ungar. Încă din 15 
septembrie 1529 regele a expediat Serenisimei o scrisoare prin intermediul căreia informa 
autorităţile veneţiene că îşi recuperase regatul cu ajutor otoman, mulţumindu-le totodată 
pentru lobby-ul politic în favoarea sa şi exprimându-şi gratitudinea faţă de eforturile depuse 
de Alvise Gritti în acest sens45. În scrisoarea trimisă dogelui, Ioan Zápolya îl elogia pe noul 
său colaborator, poate pentru a-l flata pe dogele Andrea Gritti, de la care ambasadorii 
„maghiari” încercaseră în zadar să obţină subsidii. Se pare că dogele Gritti nu avea o opinie 
prea bună despre Ioan Zápolya, condamnând slăbiciunea, laşitatea şi indolenţa acestuia, 
care-l făceau, după părerea sa, inadecvat pentru a conduce Ungaria46.

Relaţiile politico-diplomatice ale Serenisimei cu Ioan Zápolya s-au menţinut în 
aceleaşi limite, existând diverse canale de comunicare bilaterală: cel dintâi datorat medierii 
lui Alvise Gritti, iar un altul diplomatic, reprezentat de ambasadorii Ungariei care erau 
trimişi cu regularitate în misiune la Veneţia. Serenisima îi trata pe ambasadori cu obişnuita-i 
curtoazie, le dăruia cadouri mai mult sau mai puţin costisitoare, dar cererilor referitoare la 
subsidii sau la medieri politice le răspundea cu prudenţă, evitând să le dea curs. 

Schimbările petrecute în plan continental şi excomunicarea de către papa Clement al 
VII-lea a lui Ioan Zápolya, survenită la 23 decembrie 1529 la insistenţele lui Carol Quintul, 
au determinat Senatul veneţian să adopte o atitudine rezervată cu ocazia misiunii lui Ştefan 
Brodarics, reprezentantul diplomatic trimis de regele Ungariei pentru a obţine sprijinul 
Republicii în vederea revocării excomunicării47. Cu ocazia discursului său din 10 ianuarie 
1630 în Colegiul Veneţiei, ambasadorul a confirmat că regele său a fost reinstalat pe tron 
cu ajutorul sultanului, în schimb în audienţa acordată zece zile mai târziu a cerut Signoriei 
să intervină pe lângă papă pentru ca Ioan Zápolya să nu fie excomunicat, solicitând şi 
un ajutor financiar secret pentru acesta. Dogele l-a asigurat pe ambasador că avea să se 
consulte cu ceilalţi membri ai ierarhiei politice a Serenisimei, dar l-a informat imediat că 
nu putea satisface momentan cererile sale din cauza cheltuielilor de război care după 
douăzeci de ani de conflict secătuiseră vistieria statului48.

Alvise Gritti a informat cu emfază autorităţile veneţiene despre faptul că rolul 
său devenise atât de important în structura administraţiei centrale a Regatului Ungariei, 
subliniind totodată avantajele materiale pe care le obţinuse din partea lui Ioan Zápolya: 
primise episcopatul de Eger cu un venit anual de 22.000 de ducaţi, fusese numit comisar 
suprem al regelui, tezaurar şi locotenent, fusese însărcinat cu încasarea veniturilor obţinute 
din exploatarea sării în regiunile de graniţă ale Transilvaniei, activitate de pe urma căreia 
se aştepta la un profit de 300.000 de ducaţi.

Asediul eşuat al Vienei a produs schimbări în echilibrul de forţe european, determinând 
formarea opiniei conform căreia în momentul respectiv Habsburgii nu puteau suferi o mare 
înfrângere în conflictul cu Imperiul Otoman. Constrânsă de atitudinea altor state italiene 

44 C. Coco, Alvise Gritti tra Veneti, Turchi e Ungheresi ..., p. 385.
45 G. Nemeth Papo, A. Papo, Ludovico Gritti ..., p. 110.
46   M. Jászay, op. cit., p. 260.
47 Ştefan Brodarics (1470-1539) a fost scriitor, umanist de formaţie europeană, care şi-a urmat cariera diploma-
tică sub Ludovic al II-lea şi Ioan Zápolya; din 1532 a fost episcop de Pècs, iar din 1537 episcop de Vác. Martor 
ocular al evenimentelor de la Mohács, el a scris o istorie a acestei memorabile bătălii; referitor la activitatea lui 
Ştefan Brodarics vezi: T. Kardos, A magyarországi humaniszmus kora, Budapesta, 1955; Pongrác Sörös, Jerosini 
Brodarics István, Budapesta, 1955. În timpul misiunii sale la Veneţia, Brodarics a fost găzduit în casa lui France-France-
sco de’ Nobili di Lucca, cunoscut cu supranumele „il Cherea”. După ce a anunţat într-un discurs în limba latină 
recucerirea regatului de către Ioan Zápolya, Ştefan Brodarics a solicitat să-i fie încredinţate în secret fonduri, 
sub formă de împrumut sau ca şi subvenţie (M. Sanuto, I Diarii ..., t. LII, col. 462, col. 466, col. 479, col. 498; 
vezi şi C. Coco, F. Manzonetto, Da Mattia Corvino agli Ottomani ..., p. 105).
48 G. Nemeth Papo, A. Papo, Ludovico Gritti ..., p. 112.
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şi solicitată de către papa Clement VII, Veneţia se aliază cu imperialii în decembrie 1529, 
aderând la Liga de la Cambrai. Prin această decizie se părea că Veneţia acţiona împotriva 
Porţii, însă în realitate Serenisima era interesată de menţinerea păcii cu otomanii şi, prin 
intermediul lui Alvise Gritti, a încercat să minimalizeze importanţa alianţei la care aderase 
şi a reînnoit hotărârea de a păstra cordialitatea în relaţiile veneto-otomane49. 

Bailului Pietro Zen şi lui Alvise Gritti le-au revenit dificila misiune de a încerca să 
readucă pe făgaş normal raporturile cu otomanii50. Câteva luni mai târziu s-a răspândit 
vestea că cei doi ar fi fost ucişi, informaţie desigur falsă, dar care atestă existenţa unei 
tensiuni puternice între cele două state. Situaţia a reintrat în normalitate în luna septembrie 
1530 când Alvise Gritti a acceptat să se întoarcă în Ungaria pentru a se alătura lui Ioan 
Zápolya, iar Veneţia i-a trimis sultanului un unicorn de preţ pe care acesta şi-l dorea de 
multă vreme51. 

Din 1529 ambiţiile politice ale lui Alvise Gritti au început să aibă întâietate în faţa 
obligaţiilor filiale sau civice. Imediat ce a înţeles care era motivaţia reală a lui Alvise, 
Consiglio dei Dieci a început să diminueze progresiv legăturile cu acesta52, fapt ce se 
explică şi prin absenţa corespondenţei dintre aceiaşi magistraţi şi fiul dogelui în perioada 
care a urmat. De altfel, pentru Veneţia singurul mod de a convinge imperialii, alături de care 
intraseră în Liga de la Cambrai, că nu colaborează cu otomanii era de a întrerupe legăturile 
cu Gritti53. Ruptura efectivă nu a avut totuşi loc nici măcar în vara lui 1530 când sultanul 
l-a trimis pe Alvise Gritti în Ungaria pentru a se ocupa de aprovizionarea armatei otomane 
în vederea declanşării unei noi ofensive în regiunea danubiană menită a-l determina pe 
Ferdinand de Habsburg să renunţe la coroana Regatului Ungariei54. Dogele şi-a luat o serie 
de precauţii, ordonând ambasadorului său de la curtea imperială să răspândească vestea că 
Alvise Gritti se afla doar în slujba regelui Ioan Zápolya. Alvise a continuat însă să servească 
interesele Republicii veneţiene, prin legăturile sale cu marele vizir Ibrahim Paşa, obţinând 
staţionarea flotei otomane departe de porturile din Marea Adriatică, sau intervenind pe 
lângă sultan în aplanarea şi rezolvarea oricăror diferende care se înregistrau pe mare între 
navele veneţiene şi cele otomane55.

În cursul verii anului 1530 s-a redeschis conflictul dintre Ioan Zápolya şi Ferdinand 
de Habsburg, sultanul Soliman Magnificul trimiţându-l pe Alvise Gritti, însoţit de trupe 
otomane, în ajutorul fostului voievod ardelean. Ferdinand de Habsburg a asediat Buda, 
apărată de Ioan Zápolya şi Alvise Gritti, dar a fost respins, pierzând mulţi oşteni, fiind 
nevoit în luna decembrie să ridice asediul. Între timp, au fost demarate tratative diplomatice 
cu Poarta. Doi trimişi ai lui Ferdinand s-au deplasat în luna octombrie la Constantinopol 
pentru a solicita sultanului restituirea Ungariei în schimbul unui tribut egal cu cel plătit 
de Ioan Zápolya56. Ştirile care soseau din Ungaria au dus la întreruperea tratativelor şi, în 
vreme ce solii imperiali erau încarceraţi, lui Zápolya i s-au trimis noi ajutoare militare. 

La 26 decembrie 1530 Alvise Gritti a fost numit guvernator general al Ungariei şi i-a 
cedat fiului său nelegitim Antonio, în vârstă de paisprezece ani, veniturile episcopatului de 
Eger57. Nobilimea din Ungaria şi Ardeal nu a privit cu ochi buni această nouă demnitate şi 
implicit sporirea puterii lui Gritti, fapt demonstrat şi de atmosfera din timpul carnavalului 
de la Buda, când în anturajul curţii regale s-a adus o ofensă evidentă asupra prestigiului lui 

49 C. Coco, F. Manzonetto, Da Mattia Corvino agli Ottomani ..., p. 90.
50 M. Sanuto, I Diarii ..., t. LIII, col. 8.
51 Ibidem, col. 536; C. Coco, F. Manzonetto, Da Mattia Corvino agli Ottomani ..., p. 90; vezi şi F. Manzonetto, 
Storia di un alicorno tra Venezia e Istanbul, Veneţia, 1989.
52 R. Finley, Al servizio del sultano ..., p. 86.
53 Ibidem, p. 89-90.
54 G. Nemeth Papo, A. Papo, Ludovico Gritti ..., p. 123-124.
55 Ibidem, p. 125.
56 C. Coco, F. Manzonetto, Da Mattia Corvino agli Ottomani ..., p. 90; referitor la numirea lui Alvise Gritti în 
demnitatea de guvernator vezi G. Nemeth Papo, A. Papo, Ludovico Gritti ..., p. 139-147. 
57 R. Finley, Al servizio del sultano ..., p. 91.
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Alvise prin încălcarea proprietăţii unui delegat de-al său, care îi suplinea absenţa, atitudine 
care nu lăsa dubii asupra sentimentelor ostile faţă de persoana sa58. Chiar şi regele Ioan 
Zápolya, ale cărui decizii se bucurau de tot mai puţină consideraţie comparativ cu cele ale 
guvernatorului, şi-a dat seama că reprezentantul voinţei sultanului şi singurul în măsură să 
asigure bunăvoinţa acestuia îi submina autoritatea, urmărind numai realizarea ambiţiilor şi 
aspiraţiilor personale59. 

Înainte de a părăsi Buda pentru a doua oară, Alvise Gritti a luat măsuri pentru 
a-şi păstra drepturilor de administrare a veniturilor minelor de sare din Transilvania; la 
1 ianuarie 1531 a subînchiriat minele veneţianului Andrea Thuri şi padovanului Andrea 
Pizzacomino, ambii învestiţi cu titlul de conte cămăraş al minelor de sare din Maramureş 
şi Transilvania. Datorită stării precare în care se găseau minele, Thuri nu a reuşit să achite 
cota parte care-i revenea lui Tamás Nádasdy, cel care fusese numit administrator universum 
proventuum regalium, lăsându-l pe Pizzacomino să gestioneze de unul singur concesiunea 
obţinută. Padovanul a fost arestat în anul următor de către Ioan Zápolya care între timp 
stabilise acorduri secrete cu Nádasdy în detrimentul lui Gritti60. Potrivit opiniei unor agenţi 
ai ducelui de Bavaria, Gritti ar fi descoperit o mină de aur în Transilvania, totuşi, activitatea 
agenţilor săi nu a adus venituri spectaculoase în ceea ce priveşte exploatarea minelor de 
sare, iar în vistieria statului au intrat numai sumele de bani rezultate în urma exploatării 
minelor de aur transilvănene61, astfel că decizia lui Ioan Zápolya de a anula concesiunea 
acordată negustorului padovan era pe deplin îndreptăţită.

În ceea ce priveşte intenţiile lui Alvise Gritti, se presupunea că ar fi acţionat împotriva 
regelui Ioan Zápolya, urmărind să-i succeadă acestuia la tronul Ungariei, iar în Polonia se 
credea chiar că Alvise ar fi devenit noul rege al Ungariei, caz în care Veneţia ar fi plătit 
tributul datorat Porţii de către Zápolya62. Cert este că în martie 1531 Alvise Gritti şi-a 
trimis fratele Zorzi (Giorgio) la Veneţia şi apoi la Paris. Scopul aparent al misiunii sale era 
recuperarea celor 10.000 de ducaţi împrumutaţi de către Alvise ambasadorului francez 
Antonio Rincon pentru a-i oferi lui Francisc I în contul unei datorii a lui Ioan Zápolya faţă de 
suveranul francez63, sumă care ar fi trebuit să contribuie la finanţarea războiului împotriva 
Habsburgilor64, însă adevăratul motiv al acestei călătorii a rămas necunoscut65. La 3 iulie 
1531 bailul veneţian la Constantinopol a fost înştiinţat despre călătoria lui Zorzi Gritti, dar 
şi despre faptul că suma care trebuia răscumpărată era de fapt mult mai mare: „Preterea 
et successo che rendendo Zorzi nostro fiol a questo superiore, giorni andato alla Corte di 
Franza per resorter ducati 20 mila nostri, imprestati già 3 anni come vi debba esser noto, per 
il Reverendissimo Domino Alvisio suo fratello al Signor [?] Renge allora residiti in Hungaria 
per il Re, per subsuhar il Re Zuanne, a qui havea esso Zorzi havuta l’assignatione del tal 
pagamento suo”66. Ambasadorul imperial a încercat prin toate mijloacele să-l împiedice pe 
Zorzi Gritti să-şi continue călătoria de la Veneţia la Paris: l-a informat pe Carol Quintul că 
Francisc I negocia probabil cu otomanii şi a sugerat ca fratele lui Alvise Gritti să fie reţinut în 
timpul călătoriei de întoarcere către laguna veneţiană. Aşa s-a şi întâmplat la revenirea lui 
Zorzi Gritti din capitala franceză, dar după numai o săptămână de captivitate fiul dogelui 
era eliberat, fără a dezvălui motivaţia secretă a călătoriei sale67. Dar nu numai Alvise Gritti 
aspira la tronul ungar, conştient de faptul că o parte a nobilimii locale ar fi putut agrea 
această posibilitate, ci şi voievodul transilvan Petru Perény care, prin convocarea împreună 

58 T. Kardos, Dramma satirico-carnevalesco ..., p. 399-400.
59 M. Jászay, op. cit., p. 261.
60 G. Nemeth Papo, A. Papo, Ludovico Gritti ..., p. 117-118.
61 Ibidem.
62 Ibidem, p. 158.
63 Ibidem.
64 R. Finley, Al servizio del sultano ..., p. 93.
65 G. Nemeth Papo, A. Papo, Ludovico Gritti ..., p. 158.
66 ASV, Consiglio dei X. Parti Secrete, fz. 3, doc. nenumerotat.
67 R. Finley, Al servizio del sultano ..., p. 93-94; G. Nemeth Papo, A. Papo, Ludovico Gritti ..., p. 159.
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cu alţi nobili la 6 martie 1531 a Dietei de la Veszprém, urmărea să fie ales în locul lui Ioan 
Zápolya şi a lui Ferdinand de Habsburg în demnitatea de căpitan general al regatului, de 
fapt un prim pas spre alegerea sa ca rege al Ungariei68. Între timp, între Ioan Zápolya şi 
Ferdinand de Habsburg s-a semnat un armistiţiu pentru un an, începând cu luna aprilie 
1531, desigur cu acceptul sultanului Soliman Magnificul69. Însă în toamna aceluiaşi an 
se zvonea că sultanul intenţiona să conducă o nouă campanie pentru cucerirea Vienei. 
Ambasadorul imperial la Roma, Miguel Mai, considera ştirile referitoare la o nouă ofensivă 
otomană pure invenţii ale lui Alvise Gritti ori ale veneţienilor sau francezilor, însă credea 
că o eventuală alegere a fiului dogelui ca rege al Ungariei ar fi fost pe placul veneţienilor, 
chiar dacă în baza unui acord secret stipulat între Serenisima şi Ioan Zápolya acesta din 
urmă ar fi cedat Veneţiei Dalmaţia, dacă i s-ar fi permis să-şi păstreze autoritatea dobândită 
anterior70.

În 1529, ca o recunoaştere a serviciilor sale, Alvise Gritti obţinuse în mod formal de la 
Ioan Zápolya porturile Clissa (Klis), Poglizza (Poljica) şi Segna situate în Dalmaţia, cu toate 
că localităţile erau controlate de către forţele fidele lui Ferdinand de Habsburg. Despre 
localităţile acordate lui Alvise Gritti fusese informat, la 21 aprilie 1530, reprezentantul 
diplomatic veneţian de la Poartă – Tommaso Mocenigo: „Ne scrisse per inanti conti vi è esser 
noto, il Reverendissimo Domino nostro fiol che ‘l Serenissimo Re Zuanne, Re de Hungaria, 
da poi il riacquisto di quel Regno, li havia facto dono di Segna et Clissa, et ne prego li 
fassanno noto la mente nostra, se esse bona nostra satisfactione”71. Autorităţile veneţiene 
l -au somat pe Alvise Gritti să nu întreprindă nimic pentru a elibera oraşele amintite de sub 
stăpânirea imperialilor pentru a nu pune în pericol pacea de curând semnată de Veneţia 
cu Casa de Austria72. Însă, în primăvara lui 1532, Gritti l-a trimis pe Nicolò Querini, fiul 
nelegitim al unui patrician veneţian, să cucerească Clissa, acţiune care a pus din nou în 
dificultate Veneţia, care se vedea într-o poziţie ingrată, prinsă între otomani şi imperiali73. 
Serenisima a refuzat cererea de intervenţie ce i-a fost adresată de către Querini şi Pietro 
Crusich, guvernatorul Clissei; la 2 martie 1532 Gritti îl numise pe Crusich guvernator al 
fortăreţei Clissa şi al oraşului Poglizza74.

În raporturile politico-diplomatice ale Serenisimei cu Ioan Zápolya se pare că ar 
fi fost implicată şi o personalitate a teatrului veneţian al epocii: Francesco de’ Nobili di 
Lucca75. Numit „il Cherea”, acesta a legat prietenii cu multe personaje ale vieţii politice 
transilvănene şi maghiare din timpul regelui Ioan Zápolya. Aşa se explică faptul că în 
vreme ce Francesco de’ Nobili se afla în Ungaria, la 15 ianuarie 1532, Verancsics era 
găzduit „in Ca’ Duodo per mezo il palazzo dove sta Cherea, che è in Ungheria”76. Casa lui 
Cherea a fost locuită şi de alţi reprezentanţi diplomatici trimişi de Ioan Zápolya în oraşul 
lagunar, dacă luăm în considerare consemnările aceluiaşi Sanudo, care nota: „Detto orator 
è alozato per mezo il palazo dove sta Cherea, qual è andato in Ungheria per la amicitia 
contrata con l’orator hungaro Foy”77. Sanudo nu specifică despre care ambasador este 
vorba, Tibor Kardos considerând că ar putea face referire la Bonzagno sau Brodarics, sau 
chiar la Petru Perényi. Cel dintâi, în calitate de consilier-secretar al regelui Ioan Zápolya, 
l-a reprezentat pe acesta la Veneţia o perioadă mai lungă, în răstimpul 1527-1529, şi a 

68 G. Nemeth Papo, A. Papo, Ludovico Gritti ..., p. 162.
69 C. Coco, F. Manzonetto, Da Mattia Corvino agli Ottomani ..., p. 91.
70 G. Nemeth Papo, A. Papo, Ludovico Gritti ..., p. 164.
71 ASV, Consiglio dei X. Parti Secrete, fz. 3, doc. nenumerotat.
72 G. Nemeth Papo, A. Papo, Ludovico Gritti ..., p. 113.
73 R. Finley, Al servizio del sultano ..., p. 95.
74 G. Nemeth Papo, A. Papo, Ludovico Gritti ..., p. 166, p. 167.
75 Referitor la Cherea vezi: Luigi Rasi, Comici italiani. Biografia, bibliografia, iconografia, Florenţa–Paris, f. a., 
p. 651-652; Anton Giulio Bragalia, Storia del teatro popolare romano, f. l., f. a., p. 42; György Székely, Olasz 
szinész budaiutjai 1527-1532 között, în Filológiai Közlöny, 1964, p. 387-389.
76 M. Sanuto, I Diarii ..., t. LV, col. 338; vezi şi T. Kardos, Dramma satirico carnevalesco ..., p. 417.
77 M. Sanuto, I Diarii ..., t. LV, col. 345; vezi şi T. Kardos, Dramma satirico carnevalesco ..., p. 417.
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avut raporturi foarte strânse cu Cherea, la fel ca şi cancelarul regelui – Brodarics – sau ca 
nobilul Perény78. 

Se pare că respectivul Cherea ar fi îndeplinit misiuni diplomatice semioficiale 
din ordinul dogelui Andrea Gritti, al cărui protejat era. Din acest punct de vedere, este 
foarte interesant faptul că ambasadorilor regelui Ioan Zápolya le fusese oferită găzduire 
din partea Republicii marciane chiar în casa lui Cherea din oraşul lagunar. Primul dintre 
reprezentanţii diplomatici ai lui Zápolya care s-a bucurat de acest privilegiu, încă din 
august 1527, a fost Giovan Battista Bonzagno, prepozit de Oradea, cel care a rămas la 
Veneţia cel puţin până în aprilie 1529. Potrivit lui Sanudo, la 6 ianuarie 1630 a sosit la 
Veneţia un anume „dotor Stefano [...] episcopo sermiense, gran canzelliere del regno, con 
persone e cavalli”79. Este vorba despre Ştefan Brodarics, episcop de Szerém, cancelar al 
regelui Ioan Zápolya, care fusese însărcinat să câştige bunăvoinţa Consiliului celor Zece şi 
să-l convingă de forţa regelui Ioan Zápolya care, cu ajutorul otomanilor, se declara pregătit 
să declanşeze o ofensivă militară spre a recuceri acea parte din Regatul Ungariei care se 
afla sub dominaţia lui Ferdinand de Habsburg. Sigur că, cunoscând posibilităţile reale ale 
lui Ioan Zápolya şi disponibilitatea otomanilor, Consiglio dei Dieci a dat solului maghiar 
un răspuns evaziv, de convenienţă. Strânsele relaţii de prietenie dintre Cherea şi Brodarics 
reies şi din corespondenţa dintre cei doi, într-o scrisoare expediată artistului veneţian un an 
mai târziu, Brodarics i se adresa astfel: „Al nobile Messer Francesco di Nobili di Luca, ditto 
el Cherea, amico et come fratello honorando”80. Opinăm că nu putea fi vorba doar de o 
simplă formulare de curtoazie, ci reprezenta o dovadă a prieteniei dintre Ştefan Brodarics şi 
Francesco di Nobili. Brodarics era în relaţii foarte bune şi cu Alvise Gritti, fiind convins că 
guvernatorul îi era într-adevăr util regelui Ioan Zápolya şi nu îi submina autoritatea.

La 5 ianuarie 1532 în casa lui Cherea a fost găzduit şi Antonio Verancsics, după cum 
la 9 septembrie 1531 fusese oaspete şi Petru Perényi, care se afla în trecere prin Veneţia, în 
calitate de „pelerin” cu destinaţia Loreto. Potrivit acuzaţiilor guvernatorului Alvise Gritti, 
Perényi ar fi intenţionat de fapt să obţină pentru sine coroana Regatului Ungariei, detronându-l 
pe Ioan Zápolya, scop în care urmărea să obţină sprijinul Consiliului celor Zece. Alvise Gritti, 
informat asupra presupuselor intenţii ale nobilului ardelean, a luat măsuri pentru prinderea 
lui Perényi, care a fost capturat în vara lui 1532 şi predat ulterior regelui Ioan Zápolya, însă 
acesta din urmă, cunoscând adevăratul scop al demersului prizonierului, l-a iertat şi i-a redat 
libertatea81. Alvise Gritti a ordonat oştenilor din subordinea sa să-l captureze pe Perény şi 
l-a trimis la Constantinopol, unde a rămas încarcerat până la sosirea veneţianului în capitala 
Porţii, moment în care a fost eliberat, lăsând însă în mâinile lui Gritti, ca garant al credinţei 
sale, pe fiul său în vârstă de şapte ani. Se pare că regele polon Sigismund I ar fi intervenit pe 
lângă Ioan Zápolya pentru ca fiul lui Petru Perényi să fie eliberat82. 

În ceea ce priveşte primirea solemnă a lui Perény la Veneţia, cu atât mai mult cu cât 
era doar în trecere prin oraşul lagunar, iar scopul vizitei sale rămânea secret, Tibor Kardos 
ipotizează că magistratura Consiglio dei Dieci socotea importantă o apropiată misiune 
diplomatică a lui Cherea în Ungaria, unde ar fi putut beneficia de susţinerea lui Perényi83. 
Acelaşi cercetător a sesizat că Sanudo a făcut aluzie la faptul că „il Cherea” a activat 
ca şi secretar pe lângă Perényi. De fapt, după cum am menţionat, Ioan Zápolya a oferit 
de mai multe ori Signoriei bovine pentru necesităţile alimentare ale oraşului, cerând în 
schimb un împrumut financiar necesar în confruntarea cu Ferdinand de Habsburg, însă 
Senatul a încercat să evite o astfel de implicare indirectă în disputa dintre contracandidaţii 
pentru coroana Ungariei. Dar, la 21 aprilie 1532, Cherea informa autorităţile centrale ale 

78 Ibidem.
79 M. Sanuto, I Diarii ..., t. LII, col. 462-463; T. Kardos, Dramma satirico carnevalesco ..., p. 418.
80 M. Sanuto, I Diarii ..., t. LIV, col. 306-308; vezi şi T. Kardos, Dramma satirico carnevalesco ..., p. 418.
81 Ibidem, p. 419.
82 G. Nemeth Papo, A. Papo, Ludovico Gritti ..., p. 183.
83 T. Kardos, Dramma satirico carnevalesco ..., p. 419.
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Serenisimei: „[...] come quel gran baron de Hongaria, domino [...] fo qui et andò in Ancona, 
manda 4.000 bovi a vender, i qual’ è zonti a Patavia, et il re Zuane ne manda 16 milia. La 
qual nova fo bona, se la sarà, per esser in la terra grandissima carestia de carne et non se ne 
trova”84. Rezultă, aşadar, că propunerea lui Ioan Zápolya a fost acceptată – concluzionează 
Tibor Kardos – şi că Perény a colaborat cu regele la perfectarea acestui acord, Cherea fiind 
la curent cu toate acestea, probabil chiar luând parte la negocieri85. 

La 26 februarie 1532 Alvise Gritti a părăsit Constantinopolul îndreptându-se pentru 
a treia oară spre Buda, precedând şi de această dată armata otomană care începea să se 
pună în mişcare pentru o nouă ofensivă împotriva Habsburgilor. În Transilvania, Gritti a 
fost primit cu onoruri: la 20 mai sosea la Braşov, unde îl aştepta delegatul regelui, juristul 
Ştefan Werbőczy, conducătorii oraşului copleşindu-l cu daruri, la fel cum se întâmpla şi 
la Oradea, unde a fost întâmpinat de către episcopul Emeric Czybach86. Oastea otomană 
nu a mai reeditat ofensiva anterioară până sub zidurile Vienei şi a făcut cale întoarsă. În 
octombrie 1532 sultanul părăsea Belgradul pentru a reveni la Constantinopol, fiind urmat 
la scurt timp de marele vizir Ibrahim Paşa şi de trupele din subordinea sa. La reîntoarcerea 
în capitală, Soliman Magnificul a fost sărbătorit timp de 5 zile, la manifestări participând 
şi comunitatea veneţiană care a pregătit un foarte frumos „Bucintoro”, ambarcaţiune ce 
l-a avut ca oaspete chiar pe marele vizir Ibrahim Paşa87. În ciuda manifestărilor publice 
de bucurie şi a rapoartelor oficiale, campania din Ungaria s-a dovedit a fi un eşec. 

În octombrie 1532 au debutat tratativele între cei doi adversari la coroana Sf. Ştefan, 
încheiate cu un acord de principiu la 22 iunie 1533. Încă de la 2 iunie Gritti îl înştiinţase 
pe Ioan Zápolya că nici o palmă din regatul său nu ar fi urmat să rămână în posesia lui 
Ferdinand de Habsburg88. Astfel, cu Ungaria aflată sub autoritatea lui Ioan Zápolya, rezolvarea 
diferendelor din zonele de frontieră era încredinţată lui Alvise Gritti, toate deciziile convenite 
între Ferdinand de Habsburg şi Ioan Zápolya trebuind să fie supuse aprobării sultanului89. 

Cât timp s-a aflat în Ungaria, Gritti a trăit în lux, ca întotdeauna de altfel, înconjurat de 
umanişti şi oameni politici. El prezida toate adunările şi exercita un control riguros asupra 
administraţiei pentru a -şi putea menţine autoritatea. A încercat să contracareze dependenţa 
de fidelitatea nobilimii prin adoptarea unor măsuri în favoarea negustorimii. Intenţia sa era 
de a spori resursele statului, direcţionând exporturile spre Europa, şi de a inaugura o nouă 
rută comercială care să lege Ungaria de Veneţia90. Astfel, în calitate de episcop, guvernator 
sau trezorier, Alvise Gritti nu a uitat mediul social din care provenea şi nu a renunţat la 
implicarea în afacerile comerciale, favorizând negustorii şi comercializând diverse mărfuri 
atunci când avea răgazul necesar91. În martie 1533 Gritti a convocat o dietă la Buda şi 
le-a cerut participanţilor, exceptând marea nobilime, să ofere jumătate din patrimoniul 
personal pentru apărarea ţării, măsură prin care ar fi dispus de fondurile necesare pentru a-l 
înfrânge decisiv pe Ferdinand de Habsburg, dar şi pentru a recuceri de la otomani cetăţile 
din Sirmium. Alvise Gritti le-a comunicat participanţilor la Dietă că începuse de curând 
exploatarea unei noi mine de aur în Transilvania, veniturile astfel rezultate urmând a fi 
utilizate în acelaşi scop92.

Însărcinat în anul 1533 de către otomani să negocieze un acord între Ferdinand de 
Habsburg şi Ioan Zápolya, Alvise Gritti a comis eroarea de a urma instrucţiunile marelui 

84 M. Sanuto, I Diarii ..., t. LVI, col. 77.
85 T. Kardos, Dramma satirico carnevalesco ..., p. 420.
86 G. Nemeth Papo, A. Papo, Ludovico Gritti ..., p. 175-178.
87 M. Sanuto, I Diarii ..., t. LVII, col. 426.
88 G. Nemeth Papo, A. Papo, Ludovico Gritti ..., p. 202.
89 C. Coco, F. Manzonetto, Da Mattia Corvino agli Ottomani ..., p. 93-94.
90 H. Kretschmayr, Ludovico Gritti ..., p. 58.
91 T. Kardos, Drama satirico carnevalesco ..., p. 413; vezi şi C. Coco, F. Manzonetto, Baili veneziani alla Subli-
me Porta. Storie e caratteristiche dell’ambasciata veneta a Costantinopoli, Veneţia, 1985, îndeosebi capitolul 
„Un diplomatico integerrimo, un mercante avventuriero: Pietro Zen e Alvise Gritti”, p. 31-38.
92 M. Jászay, op. cit., p. 261.
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vizir Ibrahim Paşa, dispus să facă concesii imperialilor, şi nu a urmărit întocmai ordinele 
sultanului, care considera a sa de drept – jus gladii – întreaga Ungarie, deci tot regatul 
trebuia să revină vasalului său, Ioan Zápolya. Când sultanul a aflat despre modul în care 
Gritti conducea tratativele, s-a înfuriat93. Mai multe elemente duc la concluzia că Alvise 
Gritti ar fi încercat să-i trădeze pe otomani şi să treacă de partea Habsburgilor cu scopul 
de a obţine coroana ungară94 sau cel puţin o poziţie privilegiată în Regatul Ungariei supus 
Casei de Austria. Potrivit calculelor sale, în cazul realizării proiectului, Transilvania ar fi 
urmat să fie cedată spre conducere polonezului Ieronim Laski95. Însă adevăratele intenţii 
ale lui Gritti n-au fost niciodată clarificate în întregime. Reîntors în Ungaria pentru a rezolva 
problema frontierelor, în mai 1534 el se afla în Transilvania spre a pune capăt unei dispute 
politice ce îl avea în prim plan pe Emeric Czybach, episcop de Oradea, care, de fapt, se 
pare că ar fi instigat populaţia transilvăneană împotriva guvernatorului veneţian96. Gritti a 
dispus organizarea unei adunări a nobililor transilvăneni. Ceea ce urmărea să obţină prin 
această Dietă nu este cunoscut, mai târziu s-a speculat că ar fi intenţionat să constrângă 
adunarea să-l detroneze pe Ioan Zápolya şi să-l numească pe el rege al Ungariei97. Când 
Czybach a refuzat să participe la adunare, Gritti a trimis 500 de oşteni ca să-l aresteze, 
dar aceştia l-au ucis şi i-au adus guvernatorului capul episcopului. Acest act de violenţă a 
„semnat” condamnarea la moarte a fraţilor Gritti: Alvise, abandonat în cetatea din Mediaş 
de către trupele otomane şi de către cele transilvano-ungureşti ale lui Ioan Zápolya98, a fost 
prins de către moldoveni şi decapitat99, în timp ce Zorzi a fost asasinat în zona Dunării, 
pe când încerca să ajungă la fratele său ca să-l salveze100. Episodul dispariţiei fraţilor Gritti 
punea în impas alianţa dintre Ioan Zápolya şi Soliman Magnificul. Toţi factorii politici se 
aşteptau la o ruptură şi se pregăteau de o intervenţie otomană care, până la urmă, nu a mai 
avut loc, sultanul găsind în persoana marelui vizir Ibrahim Paşa pe adevăratul vinovat de 
cele petrecute101.

Acordul din 1533, încheiat între Imperiul Otoman şi Habsburgi, nu a dus la o 
soluţionare definitivă a problemei ungureşti102; în ciuda frecventelor misiuni diplomatice 

93 C. Coco, F. Manzonetto, Da Mattia Corvino agli Ottomani ..., p. 98.
94 G. Nemeth Papo, A. Papo, La presunta apostasia di Ludovico Gritti e le sue aspirazioni alla corona magiara, 
în Transylvanian Review, VIII, nr. 4, 1999, p. 109-131.
95 A. E. Dörner, op. cit., p. 325-326.
96 G. Nemeth Papo, A. Papo, Ludovico Gritti ..., p. 249.
97 H. Kretschmayr, Ludovico Gritti ..., p. 67; A. E. Dörner, op. cit., p. 325.
98 Maria Găzdaru, Dimitrie Găzdaru, Călători şi geografi italieni în secolul al XVII-lea. Referinţele lor despre 
Ţările Româneşti, în Arhiva. Revistă de istorie, filologie şi cultură românească, XLVI, nr. 3-4, 1939, p. 200; vezi 
şi Martin Fumée, Histoire generalle des troubles de Hongrie et Transilvanie, Paris, 1608.
99 A. E. Dörner, op. cit., p. 325.
100 Referitor la sfârşitul lui Alvise Gritti, a se vedea mărturiile contemporane ale lui Francesco della Valle, 
Agostino Museo şi Tranquillo Andronico, care l-au însoţit în călătoria în Transilvania; manuscrisul lui Francesco 
della Valle se conservă în Biblioteca Nazionale Marciana din Veneţia (Cod. Ital. VI–CXXII) şi a fost publicat în 
Magyar Történelmi Tár, III, 1857, p. 15-60 cu titlul Una breve narrazione della grandezza virtù, valore, et della 
infelice morte dell’Illustrissimo Signor Conte Alouise Gritti del Serenissimo Signor Andrea Gritti principe di 
Venetia, Conte del gran Contado di Marmarus in Ongaria Generale Governatore di esso Regno et General Ca-
pitano dell’esercito Regio, appresso Sulimano Imperator de’ Turchi, et alla Maestà del Re Giovanni d’Ongaria, 
pasajele referitoare la Ţările Române fiind traduse şi publicate în limba română în Călători străini despre Ţările 
Române, vol. I, volum îngrijit de Maria Holban, Bucureşti, 1968, p. 321-340; textul lui Tranquillo Andronico, 
care se găseşte în Biblioteca Muzeului Naţional din Budapesta, a fost publicat integral de H. Kretchmayer în 
Történelmi Tár, 1903, p. 202-225 şi parţial de A. Veress, sub titlul Descriptio Moldaviae et Valachiae Com-
moratio. Emerici Czibak episcopi Varadinensis eiusque interitus. Ludovicus Gritti in Medgyas eiusque mors 
illata Fallaciae a Petro Vaivoda Moldaviae constructae, în Idem, Acta et epistolae relationum Transilvaniae 
Hungariaeque cum Moldavia et Valachia, vol. I, Budapesta, 1914, p. 242-247; fragmente din această lucrare 
fiind publicate în limba română în Călători străini ..., vol. I, p. 246-255; mărturia preceptorului fiilor lui Gritti, 
Agostino Museo, De expugnatione Megghes, a fost publicată în Magyar Történelmi Tár, III, 1897, p. 61-74, şi 
în traducere în limba română în Călători străini ..., vol. I, p. 358-366.
101 A. E. Dörner, op. cit., p. 325-326; vezi şi Fodor Pál, Ottoman policy towards Hungary (1520- 1541), în Acta 
Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, 45, nr. 2-3, 1991, p. 271-345.
102 Vezi Rodica Ciocan, Politica Habsburgilor faţă de Transilvania în timpul lui Carol Quintul, teză de doctorat 
pentru istoria universală, Bucureşti, 1945, p. 72-79; Ştefana Simionescu, Ţările Române şi începutul politicii 
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care au ajuns la Viena şi Constantinopol, nu a fost posibilă reconcilierea între fostul voievod 
şi arhiducele pretendent la coroana Sf. Ştefan. Abia la 24 februarie 1538, Ioan Zápolya, 
care nu era căsătorit şi nu avea moştenitori, după tratative secrete care nu au fost aduse la 
cunoştinţă sultanului, a încheiat un tratat cu Ferdinand de Habsburg, cunoscut ca pacea 
de la Oradea103. Prin acest acord bilateral s-a stabilit ca la moartea lui Ioan Zápolya regatul 
să treacă în posesia lui Ferdinand de Habsburg, care avea obligaţia să-i ofere reginei o 
consistentă recompensă, în cazul în care Zápolya s-ar fi căsătorit104. 

În 1539 Zápolya s-a căsătorit într-adevăr cu Isabella, fiica suveranului polonez, 
dar în 1540 deceda, la puţin timp după naşterea fiului său, Ioan Sigismund, sultanul 
recunoscându-l pe acesta ca rege al Ungariei în schimbul haraciului anual datorat de către 
vasalii Porţii. Ferdinand de Habsburg, în virtutea tratatului semnat la Oradea, s-a simţit 
nedreptăţit şi a asediat fără succes Buda, iar reacţia otomană nu a întârziat să se producă. 
În 1541, o armată a Imperiului Otoman, secondată de oastea lui Zápolya, a provocat 
o gravă înfrângere trupelor lui Ferdinand de Habsburg, acesta din urmă fiind nevoit să 
restituie toate cetăţile în Ungaria cucerite după moartea lui Ioan Zápolya şi să plătească 
tribut şi pentru teritoriile din „Ungaria imperială”. Isabelei105 şi lui Ioan Sigismund le-a 
fost oferită, în calitate de vasali ai sultanului, Transilvania, care urma să fie condusă de 
George Martinuzzi106, acesteia stabilindu-i-se, pentru o perioadă de 150 de ani, un nou 
statut juridic, devenind principat autonom sub suzeranitate otomană107.

Per ansamblu, raporturile politico-diplomatice dintre Ioan Zápolya şi Veneţia s-au 
menţinut la acelaşi nivel: o intensă activitate diplomatică înspre cetatea lagunară, la care 
se adaugă medierea fraţilor Gritti, republica marinară evitând de fiecare dată să adopte o 
atitudine deschisă în favoarea transilvăneanului, chiar dacă în culise îşi dădea silinţa să-i 
capaciteze pe otomani întru sprijinirea acestuia. Deşi au înşelat aşteptările lui Zapolya, 
autorităţile Serenisimei refuzând acordarea vreunui subsidiu financiar şi chiar trimiterea 
unui reprezentanţe diplomatice la Buda, acţiunile lor se înscriu pe linia politicii veneţiene, 
care viza menţinerea unei poziţii de echilibru între imperiali şi otomani.

răsăritene antiotomane a Imperiului Habsburgic (1526-1594), în Revista de istorie, t. 28, nr. 8, 1975, p. 1197-
1213.
103 Referitor la rolul asumat de către episcop în încheierea păcii de la Oradea vezi: Barta Gábor, Episcopul oră-
dean Gheorghe Martinuzzi şi pacea de la Oradea (1538), în Crisia, XXII, 1992, p. 87-96; vezi şi Teréz Oborni, 
Tratatul de la Gilău, în Studii şi materiale de istorie medie, XX, 2002, p. 189-200.
104 A. E. Dörner, op. cit., p. 326.
105 A. Veress, Izabella Királyné, Budapesta, 1901.
106 Giorgio Martinuzzi sau Jurai Ustjenovič, cunoscut drept Frate Giorgio, s-a născut la Kamičic, în Croaţia 
aflată sub influenţa veneţiană. Era fiul unui nobil croat şi al unei Martinuzzi veneţiană, de la care şi-a luat 
numele. Şi-a petrecut tinereţea în Transilvania, la curtea voievodului Ioan Zápolya; la vârsta de treizeci de ani, 
Martinuzzi s-a întors în Italia, în abaţia de la Siena (Monte Olivetto Maggiore), unde a primit însemnele mo-
nahale (Giorgio Dissera Bragadin, La santa intrada: 31 luglio 1409 Dalmazia: quattro secoli di guerre veneto-
ungare: re e regine dell’Europa danubiano-balcanica, Veneţia, 1995, p. 201).
107 C. Coco, F. Manzonetto, Da Mattia Corvino agli Ottomani ..., p. 95; vezi Cristina Feneşan, Constituirea 
principatului autonom al Transilvaniei, Bucureşti, 1997, passim; O. Tătar, Aspecte particulare ale constituirii 
Principatului Transilvaniei, Hunedoara, 2001, passim; Teréz Oborni, From province to principality: continuity 
and change in Transylvania in the first half of the sixteenth century, în Fight against the Turk in Central-Europe 
in the first half of the 16th century, volum îngrijit de István Zombori, Budapesta, 2004, p. 165-179.
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I RAPPORTI POLITICO-DIPLOMATICI DI GIOVANNI ZÁPOLYA CON VENEZIA
– Riassunto –

Il principe della Transilvania, diventato re d’Ungheria, Giovanni Zapolya ha cercato 
di rendere più intensi i rapporti politici con la Repubblica di Venezia. I suoi rappresentanti 
visitarono la città lagunare per ottenere il suo riconoscimento sul trono d’Ungheria. 
Benchè i veneziani siano stati interessati nella sconfita dell’altro re proclamato, Ferdinando 
d’Asburgo, questi evitano di riconoscere direttamente Giovanni Zapolya, ma fecero tutti i 
provvedimenti perché i loro rappresentanti diplomatici a Costantinopoli convincessero il 
sultano ad intervenire a favore dell’ex principe di Transilvania. I documenti inediti annalizzati, 
conservati nell’Archivio di Stato di Venezia, dimostrano un’attiva corrispondenza tra il 
principe transilvano e le autorità veneziane, sia diretta che intermediata da alcuni dei suoi 
collaboratori. Un ruolo importante ebbe il figlio illegitimo del doge, Alvise Gritti, i cui 
interessi lo portarono in Transilvania. Nonostante i rapporti politici furono intensi – grazie 
alla mediazione di Gritti, oppure agli ambasciatori d’Ungheria inviati regolarmente nella 
città lagunare – , non ebbero il fine scontato, Venezia evitando di  accordare i sussidi 
finanziari o la mediazione politica richieste. 
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RELATĂRILE LUI JOHANN RUDOLPH SCHMIDT DESPRE PRINCIPATELE 
ROMÂNE LA 1643

                                            de Mihai GEORGIŢĂ

CRISIA, tom. XXXVI, 2006, p. .... 

O categorie importantă de surse documentare pentru istoria românilor au fost cele de 
provenienţă străină.  Ele au substituit în multe rânduri izvoarelor interne sau au umplut golul 
de informaţie şi au adus alte precizări, pe care documentele create şi păstrate pe teritoriul 
României în arhive şi biblioteci nu le conţineau. Prin urmare, cercetarea şi valorificarea 
lor s-a impus ca o preocupare permanentă a istoricilor români, am putea spune chiar de 
la începuturile istoriografiei noastre. De la celebra colecţie de documente Hurmuzaki şi 
până în prezent s-a simţit mereu nevoia ca izvorele istorice externe să fie publicate separat 
în cataloage şi colecţii de documente, tocmai fiindcă ele s-au individualizat prin valoarea 
lor. Cu titlu de exemplu putem aminti în privinţa aceasta contribuţiile Arhivelor Naţionale 
Istorice Centrale şi remarcabila culegere îngrijită de Maria Holban: “ Călători străini despre 
ţările române”. 

În cele ce urmează încercăm să prezentăm un alt izvor extern inedit care considerăm 
că va putea să întregească seria de mărturii ale călătorilor străini despre ţările române în 
veacul al XVII-lea. Este vorba de relatările lui Johann Rudolph Schmidt, un emisar oficial 
al Imperiului habsburgic la Poarta otomană. Spre deosebire de majoritate documentelor de 
acest gen care sunt rezultatul unor observaţii directe din timpul unor călătorii în diverse 
scopuri prin principatele române, însemnările acestui oficial imperial sunt redactate pe 
baza surselor indirecte de care dispunea la Constantinopol. Dar întrucât acestea se referă în 
principal la situaţia politică a principatelor, situaţie ce depindea în mare măsură de politica 
Istambulului, nu pierd astfel din importanţă, ci dimpotrivă dobândesc un plus de valoare, 
fiind realizate prin prisma unei viziuni de ansamblu şi a informaţiilor din culisele Seraiului. 
De fapt, relatările lui Johann R Schmidt sunt un tablou sinoptic întocmit în anul 1643 despre 
situaţia politică a principatelor române din timpul principilor Rakotzi Gheorghe I, Matei 
Basarab, Vasile Lupu. Desigur, i se poate reproşa lipsa de obiectivitate şi uneori imprecizie, 
deoarece informaţiile le-a obţinut nemijlocit de la chaimacamii şi emisarii  acestor principi 
la Poartă, care  erau fireşte subiective. Însă, în mod evident relatările lui sunt trecute prin 
filtrul propriilor opinii, ceea ce face din textul conceput de el un document istoric de certă 
însemnătate. În termeni moderni l-am putea numi pe autor un analist politic.         

Relatările sunt structurate pe trei părţii, având ca titlu numele principilor. Prima 
parte1 şi cea mai redusă se referă la Principele Transilvaniei Gheorghe Rakotzi despre care 
mărturiseşte că nu-l cunoaşte personal, ci numai din cele auzite de la turci, de aceea nu-l 
descrie ca pe domnii români. Dar totuşi îşi exprimă o părerea, făcându-i o caracterizare 
morală din perspectiva legăturilor cu imperiul Habsburgic. “Mie nu-mi place şi el dintre 
toţi cei care au mijlocit pacea cu Împăratul Nostru… pare nesincer”.  Rakotzi în schimb i-a 
fost recomandat cu pritenie de ambasadorii săi la Istambul, cu toate că a făcut rele oficii 

1 ANIC-Bucureşti, Microfilme Austria, rola 225, cadrul 774-775.
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Împăratului Austrei. Mai mult, a cerut permisiunea şi ajutorul turcilor să atace Ungaria, 
intrând în conflict deschis cu austriecii, şi a aflat de la fostul emisar transilvănean la Poartă 
că principele său avea, de asemenea, relaţii cu Franţa, un alt adversar al habsburgilor. 
Acest din urmă fapt ne demonstrează cu prisosinţă că multe secrete puteau fi deconspirate 
în atmosfera Seraiului. El observă cum Rakotzi cu abilitate a căutat prietenia cu Poarta 
pentru a i se ierta vechile şi multele greşeli şi pentru a nu-şi face duşmani, astfel că încearcă 
să se ţină bine şi cu turcii şi cu austriecii.  Dar excesele faţă de Împăratul austriac le-a 
comis fără încetare la Poartă, şi nu ştie cum va reacţiona acesta. Totuşi a remarcat că şi 
turcii nu-i acordă mare încredere. Fostul sultan Murat a ţinut pe Moise Sekely la Poartă 
cu scopul de a-l investi  principe al Transilvaniei, fapt ce a întreţinut invidia şi îngrijorarea 
lui Rakozi, punându-l  mereu într-o poziţie defensivă. Principele Transilvaniei-subliniază 
emisarul- avea o prietenie strânsă cu Matei, domnitorul Valahiei, şi Vasile Lupu, domnitorul 
Moldovei. S-a remarcat în special atunci când între cei doi s-au produs neînţelegeri şi a 
intervenit să-i împace, dar nu a reuşit nimic cu “aceste spirite războinice”. Aşa îi considera 
J R Schmidt pe principii români. 

A doua parte a relatării2  este consacrată lui Matei Basarab şi relaţiilor sale politice 
cu Poarta şi în principal cu Vasile Lupu. Emisarul dispunea de suficiente date pentru a-l 
caracteriza pe acest voievod.  “Voievodul de acum al Valahiei Matei, un bărân şi încercat 
războinic, din sânge vechi de voievod, care mai mult prin personalitatea sa şi-a dobândit 
tronul decât prin alt mijloc şi a primit un asemenea renume între turcii, încât ei l-au 
considerat un rebel şi un alt Mihai Voievod”.  O încercare periculoasă s-a abătut asupra 
acestui principe,  când cu câţiva ani în urmă, Alexandru, fiul domnitorului Moldovei de 
atunci, care a fost trimis chezaş la Poartă, primind încuviinţarea acesteia, a adunat o oaste 
de turci şi de tătari şi a pornit să ocupe tronul Valahiei. Însă Matei i-a învins şi pe mulţi a 
omorât, iar apoi  s-a dus personal la Poartă unde a fost căftănit şi i s-a recunoscut calitatea 
de principe. În acel timp era Sultan Murat, care nu era încă furios pe principii români, altfel, 
apreciază oficialul austriac, că nu ştie cum ar fi scăpat cu viaţă. Vasile Lupu a considerat 
o perioadă că i se cuvine lui Valahia. Astfel, prin ajutorul caimacamului său la Poartă a 
reuşit să obţină acordul Sultanului să intre în Valahia. Dar Matei Basarab l-a întâmpinat cu 
oastea sa la o trecătoare spre Valahia, unde i-a zdrobit armata lui Lupu, care însuşi abia a 
mai scăpat cu viaţă. Din nou a mers la Sultan să fie reconfirmat ca principe, în schimb a 
trebuit să-i cruţe viaţa caimacamului lui Lupu, Mehmed paşa. Prin ultimul emisar polonez, 
pe care J R Schmidt l-a cunoscut personal, Matei s-a plâns că principele Transilvaniei nu 
i-a sărit în ajutor. De aceea, însuşi domnitorul muntean a trecut în Transilvania unde a 
încheiat un acord cu Rakotzi ca în caz de pericol să se sprijine reciproc şi la nevoie să afle 
în Transilvania un loc unde să se poată retrage.  Domnitorul Valah avea relaţii bune şi cu 
polonezii, fapt dedus de emisarul austriac din corespondenţa pe care Matei o întreţinea cu 
aceştia. 

După înţelegerea cu Rakotzi, Matei Basarab de două ori s-a opus cu armele ordinelor 
împăratului turc, culpă ce nu a putut să fie iertată de acesta. Prin urmare, cu turcii a luptat 
mai mult decât cu principele Moldovei, şi cu toate că s-a încheiat pace a trebuit să rămână 
vigilent. 

În comparaţie cu Vasile Lupu, Matei avea prea puţine relaţii cu grecii din Fanar care 
slujeau la Poartă. Avantajul lui Matei era însă, după aprecierea acestui oficial, faptul că cei 
mai buni servitori de la Seraiul Sultanului, între care se remarca Cristea Aga, erau de partea 
sa. 

J R Schmidt remarcă cum a crescut permanent tributul plătit de ţările române  turcilor. 
Astfel dacă în anii trecuţi Valahia plătea 60000 taleri, în timpul ultimului principe s-a ajuns 
la 130000, fără peşcheşuri şi alte dări extraordinare pe care trebuia să le dea la Poartă. Iar 
pe baza impozitele obişnuite;  vite, măgari, sare, miere, ceară şi altele, acesta estimează 

2 Ibidem, cadrele 776-778
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un întreg de 350000 taleri. Legat de acestea este interesantă următoarea constatare, deşi 
lipsită de argumente solide. “Nu lipseşte din Valahia şi multe extraordinare impozite şi alte 
impuneri, fapt pentru care mulţi şerbi au fugit în Transilvania”. 

Un asemenea popor războinic cu un principe la fel de războinic, poate aduna o 
armată de 10000 de oameni puternici. “Când este necesar şi un conducător este dispus să 
plătească, aproape că nu sunt soldaţi mai buni ca moldovenii şi valahii”-remarcă acesta. 

Oficialul mărturiseşte că el însuşi a purtat  corespondenţă cu Matei în privinţa situaţiei 
misionarilor catolici din Valahia, recomandându-i să fie protejaţi  şi respectaţi, iar acesta 
i-a dat numai răspunsuri favorabile. De asemenea, menţionează că a fost vizitat de agenţii 
valahi la Constantinopol, cărora le-a arătat la rândul său multă cinste şi respect şi pe care 
îi consideră ca fiind buni spioni. În finalul acestei părţi face următoarea încheiere: “ în fine 
eu spun despre Matei că este un principe respectat, că este considerat un mare potentat, 
că la turci are o trecere bună, dar el este acum la o vârstă înaintată şi de aceea în Valahia 
se prevăd schimbări”. 

Cel mai consistentă parte o dedică lui Vasile Lupu3. După ce-i face o scurtă 
caracterizare, arată cum a ajuns pe tronul Moldovei acest domnitor. Un om în vârstă de 50 
de ani, o persoană repectabilă, o natură puternică, însă ştie din cele auzite că a produs mari 
scandaluri datorită legăturilor sale extraconjugale. L-a întâlnit personal la Constantinopol 
în urmă cu câţiva ani şi de două ori la caimacam şi defterdar, altfel nu-l cunoaşte decât 
indirect prin veştile şi zvonurile care circulă despre el. De pildă, a auzit că a fost un curtean, 
fals arnăut sau albanez, infidel propriului său voievod Moise Vodă. Când a fost trimis cu 
afaceri la Poartă a uneltit împotriva lui Moise cerând principatul pentru el. În schimbul 
sumei tributului adunat pe un an de zile, un defterdar de atunci cu mare influenţă la 
Poartă i-a promis scaunul Moldovei. Astfel Moise a fost alungat în Polonia şi Vasile Lupu a 
mers la Constantinopol pentru a primi caftanul. În urma acestor fapte polonezii l-au primit 
de la început cu mare aversiune pe noul principe moldovean. Bunăoară, un internunţiu 
polonez a protestat atunci la Poartă ca să nu-l numească pe Lupu în locul lui Moise, ori să 
trimită un alt principe, altminteri polonezii o să-l alunge, deoarece nu l-ar dori în nici un 
chip ca vecin. Protestele au rămas fără urmări. Oficialul imperial consideră că adversitatea 
polonezilor şi plângerile împotriva lui Lupu au creat în cele din urmă un avantaj la Poartă 
pentru el, devenind agreat de turci, duşmani ai polonezilor, dar în termen lung această 
duşmănie l-a prejudiciat. A căutat Vasile Lupu să-l atragă de partea sa cu diferite cadouri 
pe generalul polonez, Kenigspolski, un bărbat cu spirit, pentru a nu mai purta de grijă 
Poloniei. Însă această iniţiativă a rămas fără roade.

Domnitorul Vasile Lupu era un individ ambiţios cu largi aspiraţii, care nu pregeta 
să-şi epuizeze toate resursele şi să parcurgă toate căile pentru atingerea unui scop. În 
acest mod, aproape toţi solii polonezi care mergeau la Poartă prin Moldova n-au putut 
să-l ocolească pe Vasile Lupu, care-i întâmpina cu multe reverenţe şi a încercat prin ei să 
câştige bunăvoinţa regelui. 

În egală măsură era un om mândru şi grandilocvent, insista să le prezinte emisarilor 
toată măreţia sa. De un fapt însă trebuia să se ferească sau să-l asundă în faţa lumii. După ce 
lui i-a murit prima soţie, nu a mai avut loc altă căsătorie cu vreo femeie nobilă, ci a căutat 
frumusete feminină şi concubine în popor. O dată a trimis pe oamenii lui să-i aducă fiica 
unui om sărac, se pare un turc, iar când din cauza altor concubine s-a ajuns la gelozie şi 
neînţelegeri a făcut-o cadou unui tânăr veneţian pe nume Grillo, fiu de dragoman veneţian 
la Poartă, care la rândul său a ajuns dragoman. 

Între Vasile Lupu şi Matei Basarab era o duşmănie permanentă, sesizează fără 
dificultate emisarul imperial; o duşmănie ce le-a solicitat o mare parte din energie şi avere. 
Cauza acesteia J. R. Schmidt o află în persoana lui Court Celebi, un grec foarte respectat 
în cercurile politice ale Seraiului. Acesta proteja când pe un principe cînd pe celelalt în 

3 Ibidem, cadrele 779-783.

3



Mihăiţă Georgiţă78

funcţie de interesele sale materiale. Pentru a-i împăca, acesta a pus chezăşie suma de 40000 
de taleri, care trebuia să fie depusă jumătate de unul, jumătate de altul, la Bairam Paşa la 
Istambul. Vasile Lupu a dat mai mult pentru a-şi spori influenţa, lucru de care a aflat Matei şi 
s-a supărat, cerând să i se restituie suma. Datorită altor compromisuri şi uneltiri regizate de 
domnitorul moldovean s-a ajuns prin intermediul caimacamului de atunci Mehmed paşa 
să se solicite mazilirea lui Matei Basarab. Dar numai printr-un noroc a ajuns Matei să-şi 
păstreze tronul, sesizează lapidar oficialul imperial. Probabil din lipsa surselor certe, acesta 
lasă loc hazardului să explice derularea evenimentelor. Informaţii preţioase deţine despre 
aportul dragomanului veneţian la conflictul dintre cei doi domnitori. Între timp-ni se prezintă 
în continuare- s-a descoperit la Cancelarie o scrisoare  semnată de dragomanul veneţian 
Antonio Grillo, prin care se dezvăluie complicitatea acestui veneţian cu Matei Basarab în 
afacerile politice  de la  Poartă.  Când Antonio Grillo a aflat de o astfel de dezvăluire, a 
trecut cu totul de partea lui Vasile Lupu, acceptând căsătoria cu femeia amintită, pe care 
i-a cadorisit-o principele moldovean. Deşi acest veneţian era reprezentatntul negustorilor 
săi la Poartă şi profesor de teologie catolică, el era mai mult partizanul grecilor, aducând 
astfel multe deservicii celor care l-au împuternicit să-i reprezinte. 

J. R. Schmidt remarcă, de asemenea, şi excelentele relaţii ale domnitorului moldovean 
cu tătarii, aliaţi de încerdere în conflictele sale cu Matei Basarab. În anul 1642, Vasile Lupu a 
trimis cu osteneală şi cu multe daruri pe emisarii săi la Moscova şi la hanul cazacilor, pentru 
a mijloci obţinerea cetăţii Assak în favoarea turcilor, sperând că, în compensaţie, Sultanul 
îl va răsplăti şi cu titlul de domn al Valahiei. Însă strădaniile lui au fost zadarnice, fiindcă 
atunci când emisarii lui au ajuns la Marele Vizir cu cererea răsplatei, acesta le-a răspuns 
că “prin oastea Sultanului şi nu prin mijlocirea lui Vasile Lupu vor redobândi Assakul, de 
aceea să nu mai facă nimic şi să nu mai ceară altele, că ar trebui să se mulţumească cu 
principatul moldav”.  Acest răspuns i-a demonstrat lui Vasile Lupu că nu se poate bizui pe 
turci şi la pus pe gânduri.

Medicul personal al domnitorului moldovean, Scogardi, prieten de nădejde a lui J. 
R. Schmidt l-a informat că principele său a început să ţină corespondenţă cu Matei Basarab 
pentru a ajunge la un acord. În acest sens, oficialul imperial îi face câteva propuneri cu 
privire la căile de negociere, cu care Scogardi să-l sfătuiască pe Vasile Lupu. Principala 
propunere era apelul ambilor domnitori la intermedierea şi garanţia Împăratului habsburgic, 
actiune din care aveau de profitat toate părţile. Însă el crede că amicul său Scogardi nu i-a 
adus acestea la cunoştinţă principelui moldovean, deoarece nu i-a mai scris nimeni. Prin 
urmare, Vasile Lupu s-a reorientat către Poartă, încercând din nou să-l distrugă pe vecinul 
său valah. 

În încheiere J. R. Schmidt vorbeşte de nesfârşita cheltuială a acestor principi pentru 
a-şi menţine tronul. Astfel, el menţionează cum ambii domnitori expediau anual către 
Poartă, în afara tributului destul de mare, sume extraordinare de bani. Matei Basarab care 
avea tributul mai mare decât Vasile Lupu, cu toate că avea un venit mai mic, dădea aceleaşi 
sume ca şi omologul său la Sultan şi la principalii conducători ai imperiului. Dar nici grecii 
influenţi nu erau neglijaţi. Dimpotrivă, pe lângă frumoase cadouri în bani, primeau de la 
aceştia şi multe produse. Majoritatea acestor cheltuieli le suporta poporul, de aceea mulţi 
au luat calea pribegiei, rămânând aceste ţări mai mult pustii.  Dar cel mai faimos pentru 
“generozitatea” sa era principele Moldovei. O mare cantitate de provizii a primit de la 
Vasile Lupu şi fostul ambasador olandez la Poartă, Cornelius Maga, care era de asemenea 
unul din reputaţii săi agenţi la Istambul, aşa cum era şi dragomanul veneţian Antonio 
Grillo. La Paşti şi la anul nou Vasile Lupu trimetea de fiecare dată pentru oameni săi greci 
un cadou de 6000 de taleri în bani sau în valoarea lor. De asemenea, Patriarhul grec de la 
Constantinopol(Istambul) primea în fiecare an de la principele Moldovei 5 până la 6 mii de 
taleri. Cu opt luni în urmă a trimis Patriarhului de la Ierusalim 40000 de taleri. În Istambul 
finanţa ridicarea multor clădiri şi cumpăra case una după alta. Scogardi l-a informat că 
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domnitorul său ar avea o avere de 2 milioane de taleri, fără alte mărunţişuri. Mirat, J. R. 
Schmidt se întreba de unde a adunat acesta atâta avere. 

Aceste relatări ale oficialului imperial au ajuns la curtea Împăratului habsburgic şi 
probabil au influenţat viitoarea politică a austriecilor în sud-estul Europei. 

J. R. SCHMIDTS BERICHTE ÜBER DIE RUMÄNISCHEN FüRSTENTUMEN IN 1643
Zusammenfassung

Diese Berichte von J. R. Schmidt sind meinen Auskünften nach in der rumänischen 
Historiographie unbekannt. J. R. Schmidt reiste nicht durch die rumänischen Fürstentümer, 
aber er hatte die Nachrichte im allgemein über diese von den offentlich-staatlichen im 
Instambul abgeordneten Sendboten der rumänischen Fürsten erfahren. Seine Berichte 
offenbaren nicht die ausgezeichneten Informationen für die Historiographie, aber sie sind 
wichtig auf der Weise, in welcher sie von J. R. Schmidt dargestellt werden, weil er die 
politische Lage der rumänischen Fürstentümer in ehemaligen Zeiten analiesiert hat.
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UN AURAR BEIUŞAN LA CURTEA PRINCIPILOR TRANSILVANIEI ÎN A DOUA 

JUMĂTATE A SECOLULUI AL XVIII-LEA 

                                            de Liviu BORCEA

CRISIA, tom. XXXVI, 2006, p. .... 

În cursul evului mediu, Beiuşul a cunoscut o constantă prosperitate satorită poziţiei 
sale geografice, pe drumul ce lega Oradea de capitala principatului Transilvaniei, Alba 
Iulia. Beiuşul a fost un important centru meşteşugăresc ceea ce i-a conferit un caracter 
urban de la începuturile sale. În secolele XIII – XIV în zonă se exploata deja aurul, argintul, 
arama şi fierul. 

Aspectele legate de evoluţia şi dezvoltarea oraşului în evul mediu au fost relevate de 
cercetători de-a lungul timpului1. Între cele mai vechi documente care se referă la Beiuşsunt 
şi Statutele Capitlului catolic din Oradea care menţionează în anul 1374 că la acea dată 
Capitlul dispunea de tertiam partem proventuum argentifodine in Belinis (a treia parte din 
veniturile topitoriei de argint din Beiuş)2. Rezultă astfel, că titlul de libera civitas3, obţinut 
în anul 1441, cu toate prerogativele sale, era o urmare firească nu numai a importanţei în 
sine a aşezării ci şi a numărului apreciabil a meşteşugarilor. Încă din veacul al XIII-lea sunt 
pomeniţi orfrevarii din Beiuş4, alături de cei din Oradea iar la 1600 sunt menţionate două 
familii cu numele Eotueos (Otvos, orfrevar în lb. maghiară). Este de asemenea foarte posibil 
ca numărul aurarilor din Beiuş să fi fost mai mare, nu neapărat cu acest nume, după cum 
tot atât de incertă este etnia, în general a meşteşugarilor, deoarece au folosit nume proprii 
care să le precizeze îndeletnicirea în limba oficială. 

În registrele de socoteli a principesei Ana Bornemisza, soţia principelui Mihai Apafi 
I al Transilvaniei (1661 – 1690), s-au păstrat, între altele, şi numeroase date interesante 
cu privire la istoria orfrevăriei ardelene. Femeie deosebit de energică, în comparaţie cu 
ilustrul ei soţ, a ţinut să dirijeze toate treburile economice ale principatului, izbutind să o 
facă cu multă pricepere. Din registrele de socoteli ale principesei, păstrate la arhivele de la 
Viena, un cercetător anonim a publicat câteva fragmente în două scurte metariale în revista 
budapestană Archaeologiai Ertesită ce apare la Pesta, în volumele XI (1877), respectiv XIII 
(1879), în care aflăm menţionată activitatea unui aurar din Beiuş, pe nume Gheorghe 
Belenyesi, la curtea de la Alba Iulia. Ceea ce ştim despre această familie este că un posibil 
strămoş, Ştefan, fiul lui Martin Belenyesi, aurar, a primit titlul de nobil la 10 august 1597, 
prin diplomă dată în Alba Iulia de principele Sigismund Bathory, pentru serviciile aduse în 
slujba de tezaurar. Urmaşii acestui Ştefan au activat la Beiuş ca orfrevari până în veacul al 
XVIII-lea, după care, la începutul secolului al XIX-lea erau la Baia Mare5. 

1 C. Pavel Şcoalele din Beiuş 1828 – 1928, Beiuş, 1928; Zs. Jako Biharmegye a torok pusztitas elott, Budapest, 
1940; D. Prodan Domeniul Beiuşului la sfârşitul secolului al XVI-lea, în Iobăgia în Transilvania în veacul XVI, 
vol. II, Bucureşti, 1968, p. 827 – 859. 
2 Bunyitay V. A nagyvaradi kaptalan legregibb statutumai, Nagyvarad, 1886, p. 18, 60, 86. 
3 Zs. Jako op. cit., p. 209. 
4 Bunyitay V. A varadi puspokseg tortenete, vol. I, Nagyvarad, p. 113 – 114.
5 Nagy I. Magyarorszag csaladai…., Potlek-kotet, Pest, 1868, p. 125.
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La curtea lui Mihai Apafi, aurar era numit cel care se îndeletnicea cu două genuri 
de activităţi distincte: giuvaergiul şi monetarul (munzer, Pensvero). Ana Bornemisza ţinea 
la curte, în mod obişnuit, trei aurari. De cea mai înaltă preţuire s-a bucurat Gheorghe, 
beiuşeanul, care era şi diriguitorul monetăriei de la curte. Mai exista şi un aurar al familieri 
princiare, un francez, care efectua lucrări mai mici6. 

S-a păstrat actul de angajare la curtea din Alba Iulia a beiuşeanului, în care sunt 
cuprinse drepturile pentru munca prestată şi drepturile zilnice de alimente. Actul a fost emis 
la 14 martie 1675 şi el nu precizează durata angajării. Urma ca, pe baza calităţii muncii 
efectuate, această prezenţă să fie mai scurtă sau mai lungă. Potrivit informaţiilor rămase în 
arhivă, această activitate a beiuşeanului a cunoscut o durată de cel puţin zece ani. 

Pentru munca efectuată era plătit după greutatea metalului pe care îl prelucra. Astfel 
pentru fiecare gira de aur primea 45 de denari iar pentru fiecare gira de argint 50 de 
denari7. 

În timpul muncii primea pe zi: 
- Pâinişoare albe (ţipăuri):  2 bucăţi 
- Pâinişoare de masă:  3 bucăţi 
- Pâinişoare obişnuite:  9 bucăţi 
- Vin:  3 icce (adică 2,54 l, o icce având 0,8484 l, vezi N. Stoicescu op. cit., p. 
170.) 
- Bere:  3 icce 
- Carne de vacă:  5 (nu se precizează unitatea de măsură ci numai cantitatea) 
- Slănină:  1 (nici aici nu se precizează cantitatea) 
- Oţet:  ½ icce (deci 0,42l ) 
- Mazărea, arpacaş şi mălai:  ½ eitel (adică o jumătate de cupă – 0,67 l, cf. N. 
Stoicescu, op. cit., p. 181.) 
- Unt (pe o săptămână):  1 icce (0,84 l) 
- Miere (pe o săptămână): 1/2 icce (0,84l) 
- Lumânări:  5 bucăţi 
- Abrac, per diem:  1 merţă (22,5 l, cf. N. Stoicescu, op. cit., p. 200) 

De asemenea, primea fân pentru cal şi, pe o săptămână, o căruţă cu lemne8. 
În domeniul aurăritului, cele mai multe lucrări au constau în restaurarea unor obiecte 

mai vechi dar, uneori, se executau şi piese noi, mai ales talgere şi obiecte de veselă. În anul 
1685, Gheorghe primeşte o comandă de restaurare a unor piese în valoare de 3136 gira 
şi anume: trei cupe din argint cu email, o ploscă emailată, pinteni, un trandafir cu rubine 
şi lăcrămioare precum şi un medalion în care se afla chipul lui Gabriel Bethlen, principe 
al Transilvaniei (1613 – 1629). Plata muncii a fost atunci de 230 florini9. În anul următor, 
aurarul beiuşean primea spre restaurare trei obiecte din aur emailat în valoare totală de 
136,5 gira. Este ultima informaţie care îl menţionează la curtea princiară, ceea ce, evident, 
nu înseamnă că activitatea acestuia s-a întrerupt. 

Nu există nici un indiciu cu privire la activitatea sa de monetar, deşi în perioada la 
care documentele se referă (1675 – 1686), au fost emise de monetăria transilvăneană nu 
mai puţin de 71 de tipuri de taleri şi ducaţi10. La Alba Iulia în această perioadă nici nu a 
funcţionat o monetărie, monedele fiind emise mai ales la Făgăraş11. 

Aceste puţine informaţii considerăm că pot completa fie chiar şi sumar imaginea 
unui mediu urban cum a fost Beiuşul medieval din care s-a desprins şi aurarul Gheorghe. 

6 Cf. Arch. Ert., XI, 1877, p. 307.
7 În legătură cu echivalentul unităţilor de măsură a metalelor preţioase în epocă vezi N. Stoicescu Cum măsu-
rau strămoşii, Bucureşti, 1971, p. 286; pentru alte categorii de lucrări vezi Arch. Ert., XIII, 1879, p. 78.
8 Cf. Arch. Ert., XIII, 1879, p. 78. 
9 Cf. Arch. Ert., XI, 1877, p. 308.
10 Cf. Monede şi bancnote româneşti, Bucureşti, 1977, 217 – 220.
11 Ibidem, p. 115 – 116. 
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UN ORFEVRE DE BEIUŞ A LA COUR DES PRINCES DE LA TRANSYLVANIE A LA 
DEUXIEMME MOITIE DU XVIIIe  SIECLE 

Résumé 

L’article fait référence à l’activité d’un orfèvre de Beiuş auprès de la Cour du prince 
transylvain Michel Apafi. On ne connait pas son nom. Seul l’acte de son embauchage à  la 
Cour d’Alba Iulia s’est conservé, comprenant les droits pour le travail  presté  et les droits 
journaliers en aliments. L’acte, emis le 14 mars 1675, ne fait aucune référence à  la durée 
de l’embauche.
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„PERICLURI ŞI PRIMEJDII DE RELE”: CONTRIBUŢII ALE EPISCOPULUI GRECO-
CATOLIC SAMUIL VULCAN LA COMBATEREA EPIDEMIEI DE HOLERĂ DIN 

TRANSILVANIA ÎN VARA ANULUI 1831

                                            de Ioan CIORBA

CRISIA, tom. XXXVI, 2006, p. ...

Prima parte a secolului al XIX-lea a coincis pentru Transilvania cu manifestarea pe 
teritoriul ei a două mari flagele, respectiv a teribilei foamete dintre anii 1813-1817 şi, 
mai apoi, a holerei. Apărută aici pentru prima data în vara anului 1830 după un lung 
periplu de peste un deceniu ce a avut ca punct de plecare îndepărtata Indie aceasta avea 
să se constituie în epidemia cea mai puternică a întregului veac, succedându-i ciumei. 
Asemeni acesteia a provocat un mare număr de decese şi a acţionat cu o însemnată doză 
de imprevizibilitate, fapt ce explică într-o bună măsură slaba eficienţă a dispoziţiilor menite 
a-i stopa evoluţia, precum şi rapiditatea propagării pe vaste arii spaţiale.

Prezenţa masivă a unor focare holerice în Rusia în cursul anului 1830 şi rapida lor 
apropiere de părţile răsăritene ale Transilvaniei au atras aplicarea unui întreg set de măsuri 
cu caracter preventiv menite a împiedica pătrunderea în interiorul provinciei. Prin urmare 
paza hotarelor a fost întărită, în paralel trecându-se şi la instituirea unui regim carantinal şi 
chiar la trimiterea de medici în regiunile deja afectate cu scopul efectuării unor observaţii 
cât mai atente asupra modului de manifestare a bolii1.

Sfârşitul anului a consemnat noi eforturi în vederea anihilării pericolului dintre acestea 
detaşându-se tipărirea (prin grija Consiliului Locumtenenţial, la Tipografia Universităţii din 
Buda) unor instrucţiuni în română, maghiară şi germană, precum cea purtând titlul Diregăciune 
pentru Superiorităţile Sănătăţii şi pentru Mădularile Institutului Contumaţialnic spre acea 
înţântită ca hotarele Ţărilor Austriace Crăeşti Împărăteşti de năvălirea boalei colera carie în Ţara 
Rusască peste popor stăpâneşte, să se poată scuti şi în întâmpinarea năvălirei, lăţirea numitei 
boalei să se poată împedeca2 ori a Învăţăturii după care toţi cei Maimari a Comuniteţilor 
(Obştelor) la o întâmplare, când boala cea din Părţile de cătră răsărit (orientale), carea se 
numeaşte Scursoare cu Vomut (Cholera Orientalis) sau altă lipicioasă boală în vecinătate 
sau întru însuş acelaşi loc (sat sau oraş) se arată au de a se ţinea3. În anul următor, ca urmare 
a faptului că holera a continuat să înainteze, a putut fi constatată o preocupare la fel de 
mare a autorităţilor menită a pune capăt definitiv primejdiei, dintre realizările acelui moment 
detaşându-se tipăriturile Rânduiala împotriva holerei, apărută la Braşov4 şi O lecuire foarte 
folositoare a Boalei acum cureătoare Holera numită, apărută la începutul lunii august5.

1 Anton Cservény, Cronica calamităţilor şi epidemiilor din Ardeal, Banat şi teritoriile mărginaşe dela 1007-
1872. (Din isvoare ungureşti), Cluj Napoca, 1934, p. 21-22.
2 Aurel Răduţiu, Ladislau Gyémánt, Repertoriul actelor oficiale privind Transilvania tipărite în limba română 
1701-1847, Bucureşti, p. 1981, p. 303-304. Un exemplar al acestui document a fost identificat de către noi la 
Arhivele Naţionale-Direcţia Judeţeană Bihor (în continuare: A.N.-D.J.Bh.), Fond Episcopia Greco Catolică de 
Oradea (în continuare: F.E.G.C.O.), dos. nr. 450, f. 64-69.
3 Ibidem, f. 59-63.
4 Caius T. Jiga, Ordine guberniale transilvane şi alte publicaţii româneşti (1766-1848), Braşov, 1970, p. 29. 
5 Andrei Veress, Orânduieli româneşti vechi tipărite în Ardeal (1744-1848), în Revista Arhivelor, an II, nr. 1-3, 
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Alături de acestea un rol important în popularizarea dispoziţiilor ce trebuiau urmate 
înainte, pe perioada sau după terminarea unei epidemii de holeră l-au deţinut, la fel ca şi în 
cursul celei de-a doua părţi a secolului al XVIII-lea, circularele întocmite de diferiţi prelaţi, 
precum cele care stau la baza acestui studiu, în număr de 3, redactate la 156, 257, respectiv 
28 august 18318 de către episcopul greco-catolic de Oradea, Samuil Vulcan.

Succedându-i în fruntea conducerii episcopiei orădene unei alte mari personalităţi 
din cadrul elitei româneşti de la cumpăna secolelor XVIII-XIX, l-am numit aici pe 
Ignatie Darabant, noul înalt prelat a reuşit pe parcursul deţinerii acestei funcţii (care 
a coincis cu anii de viaţă rămaşi) să se pună în slujba unui mare număr de oameni9, 
devenind, graţie întregii sale activităţi în vederea săvârşirii „binelui de obşte”10, unul din 
cei mai de seamă reprezentanţi ai iluminismului românesc. Născut la Blaj la 1758 sau 
176011 şi trimis pe meleagurile crişene pentru a aprinde acolo „lumina învăţăturilor şi 
binefacerilor româneşti”12, Samuil Vulcan „a făcut din oraşul de pe Crişul Repede un focar 
al iluminismului românesc”13, lucru unanim recunoscut de către toţi istoricii, indiferent 
de apartenenţa confesională a acestora, care, în alte cazuri, i-a pus adesea pe poziţii 
diferite14.

Mortalitatea ridicată consemnată la începutul secolului al XIX-lea în multe regiuni ale 
Transilvaniei, ce lua în anii calamitaţi proporţii uriaşe15, precum şi prezenţa a numeroase 
boli împotriva cărora sorţii de izbândă erau modeşti încă, l-au îndemnat pe episcopul greco-
catolic să facă din combaterea acestor două „rele” o preocupare constantă a sa, egalată 
doar de eforturile menite a dezvolta sistemul de învăţământ românesc prin înmulţirea 
numărului de şcoli la care să acceadă un număr cât mai mare de copii. Într-o primă fază 
în atenţia sa a stat variola, în repetate rânduri pledând pentru generalizarea vaccinului 
descoperit împotriva acestei boli de către medicul englez Eduard Jenner în 1795 („ultuirea 
vărsatului de vacă”). Îndemnuri în acest sens au fost lansate cu începere din anul 181416, 
urmate de altele în 181517 şi 1816 (la 10 august18, respectiv 8 septembrie19). Câţiva ani mai 
târziu, în 1823, pentru a eficientiza şi mai mult lupta împotriva acesteia va scrie şi tipări la 
Oradea o mică broşură cunoscută sub titlul Despre vărsatul de vacă20.

O altă boală care i-a reţinut atenţia a fost ciuma, prin intermediul preoţilor încercând 
să facă cunoscut unui număr cât mai mare de oameni o serie de masuri ce se cereau 

Bucureşti, 1926, p. 364; Aurel Răduţiu, Ladislau Gyémánt, op. cit., p. 305-306.
6 A fost identificat în 3 exemplare. A.N.-D.J.Bh., F.E.G.C.O, dos. nr. 450, f. 57, 85, 88.
7 Ibidem, f. 54.
8 Ibidem, f. 37-38.
9 Ioan Ciorba, O circulară inedită redactată de Samuil Vulcan în 1823 privind cultura duzilor („frăgarilor”) în 
Biharea, XXVII-XXX, Oradea, 2001-2003, p. 35-36.
10 Mircea Popa, Aspecte şi interferenţe iluministe, Timişoara, 1997, p. 147-182.
11 Pentru o sumară biografie a acestuia, a se vedea Iacob Radu, Istoria diecezei române-unite a Orăzii Mari. Scrisă 
cu prilejul aniversării de 150 de ani dela înfiinţarea aceleia 1777-1927, Oradea, 1930, p. 92-93; Vasile Bolca, 
Episcopul Samuil Vulcan al Orăzii. Contribuţii la ridicarea culturală a neamului, Oradea, 1939; Florian Dudaş, 
Românii din Oradea în Epoca Luminilor, Oradea, 1996 (în continuare: Florian Dudaş, Românii...), p. 90.
12 Ioan Georgescu, Istoria Seminarului Român Unit din Oradea Mare. Scrisă cu prilejul împlinirii a 130 de ani 
dela înfiinţare, Bucureşti, 1923, p. 38.
13 Dumitru Ghişe, Pompiliu Teodor, Fragmentarium iluminist, Cluj Napoca, 1972, p. 240.
14 A contribuit mult la aceasta, fără îndoială, şi faptul ca episcopul Samuil Vulcan a sprijinit mişcarea de eman-
cipare naţională şi culturală a tuturor românilor, indiferent de religie, lucru dovedit, de pildă, de ajutorul dat 
la înfiinţarea Preparandiei din Arad (Iacob Radu, Samuil Vulcan. Episcopul român-unit al Orăzii Mari (1806-
1839) şi Biserica Ortodoxă Română, Oradea, 1925, p. 7; Blaga Mihoc, Biserica şi secularul, sau despre oficie-
rea binelui, Oradea, 2007, p. 21-27).
15 Ca, de pildă, în anii Marii Foamete din Transilvania dintre anii 1813-1817 (Ioan Ciorba, Efecte demografice 
ale Marii Foamete dintre anii 1813-1817 în regiunea Bihorului, în Crisia, XXXII-XXXIII, Oradea, 2002-2003, 
p. 105-117. 
16 A.N.-D.J.Bh., F.E.G.C.O., Parohia Auşeu, dos. nr. 1, f. 34.
17 Ibidem, f. 35 v.-36.
18 Idem, Parohia Girişul de Criş, dos. nr. 2, f. 92.
19 Idem. Parohia Şuncuiuşul de Beiuş, dos. nr. 1, f. 1 v.-2.
20 Florian Dudaş, op. cit., p. 100; 161-162.
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obligatoriu îndeplinite în caz de apariţie a flagelului21.
Relevantă apoi pentru întreaga sa luptă împotriva bolilor rămâne lucrarea de peste 500 

de pagini intitulată Tratat despre vindecarea morburilor poporului de la ţară22 cuprinzând 
nu mai puţin de 34 de capitole în care sunt descrise numeroase afecţiuni, precum şi moduri 
de combatere ale acestora. 

Răspândirea unor ştiri alarmante privind pericolul apariţiei unei epidemii de holeră, 
urmate de ivirea la scurtă vreme a acesteia pe teritoriul Transilvaniei, îndeosebi cu începere 
din anul 1831 (este atestată, de pildă, în Maramureş şi Satu Mare23, în Cluj24, Bihor25, 
Gyula26, Arad27, întregul Banat28, Braşov, Sibiu, Făgăraş, Alba, Odorhei, Făgăraş etc.29) îl va 
determina pe Samuil Vulcan să se ralieze imediat eforturilor comune menite a îndepărta 
nenorocirea, susţinute deopotrivă de medici30, preoţi sau alte feţe bisericeşti, învăţători ş.a. 
Rezultat al unei politici populaţioniste pe care autorităţile habsburgice s-au străduit să o 
implementeze în Transilvania încă din debutul veacului al XVIII-lea31 acestea vizau creşterea 
numărului de oameni plătitori de impozite către stat şi, în caz de nevoie, transformarea lor 
în soldaţi şi trimiterea pe diferitele câmpuri de luptă ale Europei.

Aşezarea holerei în continuarea pestei32 este excelent surprinsă în cuprinsul unuia 
din documentele care stau la baza studiului nostru: „asemine ciumei, se spune în textul 
acestuia, contagioasa bola cholera dala răsăritu disă, spre foarte mare nefericire şi 
a oameniloru concenire, la mai multe părţi şi ţerei noastre a pătrunsu”. Experienţa din 
ultimele decenii dobândită în combaterea acesteia se cerea pe deplin aplicată şi în cazul 
luptei antiholerice în paralel cu numirea unor „commissarii crăesci, cu aquea putere şi 
îndatorire qua de împlinire mai înalţiloru parohii(...) spre aquestu scopu făcute să grigească 
înciinţarea despre statul sănâtatei lor încredinţate se primească şi Înaltului Consilium să le 
astearnă”.

Mortalitatea masivă şi intempestivă a întărit în mintea multora din contemporanii 
teribilei epidemii ideea „unei lumi «asediate» de pericole multiple, exprimate în teama 
de «a se risipi»”33, lucru uşor de explicat din moment ce, după cum deja s-a demonstrat, 
fenomenul epidemiologic a constituit mult timp unul din elementele cele mai marcante ale 

21 A.N.-D.J.Bh., F.E.G.C.O., Parohia Girişul de Criş, dos. nr. 2, f. 85 v.-86; Idem, Parohia Sfârnaş, dos. nr. 1, f. 3.
22 Florian Dudaş, Românii..., p. 102-104; Mircea Popa, op. cit, p. 152-163.
23 Anton Cservény, op. cit., p. 22.
24 Iosif Pervain, Ana Ciurdariu, Aurel Sasu, Românii în periodicele germane din Transilvania. Bibliografie 
analitică, Bucureşti, 1977, p. 130.
25 Nu a fost afectat însă în întregime, Salonta, spre exemplu, fiind afectată abia în 1834 (Dànielisz Endre, 
Monografia municipiului Salonta în date. Cronologie locală, culturală şi urbanistică, Salonta, 2003, p. 13.)
26 Florin Olteanu, Evoluţia demografică a populaţiei din oraşul Gyula în secolul al XIX-lea, în Crisia, XXIV, 
Oradea, 1994, p. 74.
27 Florian Dudaş, Însemnări pe bătrâne cărţi de cult, Bucureşti, 1992, p. 104.
28 Valeriu Leu, Epidemii şi mentalităţi în Banatul Luminilor, în Banatica, II, Reşiţa, 1993, p. 205; Idem, Banatul 
între arhaic şi modern. Mentalităţi în Veacul luminilor, Reşiţa, 1993, p. 19-20
29 Gheorghe Brătescu, Paul Cernovodeanu, Biciul holerei pe pământ românesc, Bucureşti, 2002, p. 85; Aurel 
Răduţiu, Ladislau Gyémánt, Repertoriul izvoarelor statistice privind Transilvania 1690-1847, f.a., Cluj Napoca, 
p. 515.
30 Ne vom mulţumi aici sa amintim de contribuţia doctorului Josef von Greissing (1798-1890) remarcat atât cu 
acest prilej, cât şi cu acela al epidemiilor din 1848, 1866 şi 1873 (Valeriu Bologa, Jules Guiart, Contribuţiuni la 
istoria medicinei din Ardeal, Cluj Napoca, 1927, p. 55-56).
31 E drept, la început îndeosebi prin acţiuni de colonizare (Aurel Ţintă, Colonizările habsburgice în Banat 
1716-1740, Timişoara, 1972, p. 29-30) şi abia din a doua parte a secolului, mai accentuat, şi prin încercări de 
creştere a ratei natalităţii şi a nivelului de trai şi de scădere a mortalităţii (Nicolae Bocşan, Populaţionismul în 
politica reformistă a Habsburgilor în Banat în secolul al XVIII-lea, în Sabin Manuilă, Istorie şi demografie. Studii 
privind societatea românească între secolele XVI-XX. Coordonatori Sorina Bolovan şi Ioan Bolovan, Cluj Na-
poca, 1995, p. 80-90; Ioan Ciorba, Aspecte ale politicii populaţioniste habsburgice în Transilvania la cumpăna 
secolelor XIII-XIX. (Cu privire specială asupra regiunii Bihorului), în Crisia, XXXV, Oradea, 2007, p. 87-97.
32 Atât de bine realizată încât chiar şi în secolul XX unii istorici au continuat să vorbească în 1831 şi 1836 de 
„ciumă” (Nicolae Ilieşiu, Timişoara. Monografie istorică, vol. I, Timişoara, 1943, p. 95)
33 Barbu Ştefănescu, Sociabilitate rurală, violenţă şi ritual. Cartea în practicile oblative de răscumpărare a păcii 
comunitare, Transilvania, sec. XVII-XIX, Oradea, 2004, p. 151.
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sentimentului de insecuritate de odinioară34. „Poporul de obsce”, prin urmare, era solicitat 
ca „nu numai în locurile aquele unde aquea aducătoare de morte bola dela răsăritu 
cholera numită anche n-au intratu, qui şi întraquele unde a gies bola (şi) multe mii de 
omeni au reapitu din viatia” să se supună „renduelelor quelor mai mari, şi pentru pasa 
sănitatei asediate a le împlinire”. Dornic de a transforma preoţii aflaţi sub jurisdicţia sa în 
instrumente utile de implementare a politicii vieneze în cadrul lumii transilvănene, Samuil 
Vulcan, insista ca aceştia să depună toate eforturile posibile menite a eficientiza la maxim 
străduinţele comune.

Mult mai cuprinzător în ce priveşte metodele de prevenire şi combatere, precum 
şi în reconstituirea climatului mental încărcat din acea perioadă este cuprinsul circularei 
întocmită de înaltul prelat greco-catolic la 28 august. Impregnată de o puternică viziune 
religioasă asupra lumii specifică îndeobşte intervalului anterior secolului al XIX-lea35 la 
care se adaugă ideea împăratului îndeaproape interesat de soarta supuşilor săi, circulara 
debutează cu atenţionarea că «cetatea» încă e pândită „de grelele pericluri şi primejdii şi 
rele pentru a quaroru departere precum într altele aşia şi în eparhia nostra publice rugăciuni 
a se facere s(-)au fostu renduitu”. În ciuda impecabilului tandem Dumnezeu-împărat, 
„totuşi împărăcherile şi împotrivirile, ba chiar apriatele bătăii, quare în ţările învecinate 
se întâmplă nu puţină frică şi îngrigiorare (au produs, n.n. I.C.) de turburarea pacei şi 
liniştei cu quarea de mult timpu ne fericimu”. Momentul părea a se arăta neprielnic şi 
din punct de vedere al resurselor alimentare, frica de foame – în fond una din cele mai 
redutabile din întregul noian care a asaltat mintea oamenilor secole la rând36- continuând 
să se menţină trează şi să ameninţe multe vieţi: „nu pucini ţereni pătimesc lipsa, se spunea 
în acest sens, alţii frupturile crescute sau nu le potu aduna, seu cu scădere le capetă şi în 
frica fometei remanu”. Deloc singulară, aceasta avea să se aşeze la capătul altor „rele” 
care au marcat profund istoria debutului de secol XIX („Fost(-)au nu de multu fomete, 
fost(-)au mai de curendu bola de vite, cutremurul de pămentu, lăcuste, frica de apropierea 
ciumei”), înlănţuirea lor strânsă întărind convingerea devenită aproape generală că 
divinitatea, nemulţumită de păcatele multiple de care oamenii s-au făcut vinovaţi s-a decis 
să riposteze. În mâinile acesteia se găsea înainte de toate şi soluţia ieşirii din neplăcuta 
situaţie, deoarece, după cum sublinia Samuil Vulcan, „Înduratu e Dumnedeu quare certa 
şi era vindecă”. „Nu se cade a disperare, întărea el, che quelu que spera şi nedesduesce şi 
în domnul niqui odineoră nu se ruşină, niqui se cufundu”, iar reprezentanţii lui pe pământ 
(împăratul şi diregătorii) „de binele supuşilor sei (sunt forte gricinici)”.

Văzută aşadar asemeni ciumei ca un blestem şi o pedeapsă dumnezeiască menită a 
evidenţia nimicnicia omenească, holera izbucnită în Transilvania la cumpăna anilor 1830-
1831 a oferit un bun prilej reprezentanţilor bisericii de a insista asupra necesităţii îndreptării 
moravurilor şi a asumării unui trai simplu şi cumpătat, ghidat în permanenţă de respectarea 
regulilor şi normelor de bază pe care orice bun creştin trebuie să le urmeze. Plaga putea fi 
îndepărtată, prin urmare, „cu fierbinţi rugăciuni şi cu îndreptarea vieţiei nostre, cu umilinţă 
şi chrestineasca rebdare a ne învrednicire de îndurarea părintelui cerescu, dela quare tota 
darea bună şi totu darul de plinu purcede spre depărtarea questor certări”. Alături de acestea 
un rol important îl au în cuprinsul circularei – relativ uşor de explicat dacă ţinem cont de 
progresele pe care medicina le făcuse totuşi în ultimele decenii – recomandările concrete 
menite a stopa boala, parte din ele probate în lungile campanii ce vizaseră stârpirea pestei. 
Se insistă, în consecinţă, pe interzicerea contactului cu persoanele bolnave sau bănuite 
de îmbolnăvire şi cu veştmintele acestora (lucru justificat prin faptul că „aquesta bola qua 
şi ciuma prin apropierea, atingerea de quelu bolnavu seu de veştmintele lui seu de alte 

34 Toader Nicoară, Sentimentul de insecuritate în societatea românească la începuturile timpurilor moderne 
(1600-1830), I, Cluj Napoca, 2002, p. 111.
35 Idem, Transilvania la începutul timpurilor moderne (1600-1830). Societate rurală şi mentalităţi colective, 
Cluj Napoca, 2001, p. 31.
36 Jean Delumeau, Frica în Occident (secolele XIV-XVIII). O cetate asediată, Bucureşti, vol. I, p. 274-283.
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lucruri pre lengă dânsul, se lega de altul, era prin ferirea de aquesta atingere se încunjura”), 
pe instituirea unui regim carantinal care „se despartă ţenuturile, cetăţile, satele, căşile şi 
persoanele quele sânitoase dequele bolnave”, sistarea „mai mari a oameniloru adunări de 
unde mai tare se pote lăţi bola, precum la terguri, la teatruri, la ospetării, anche şi la beserici 
şi la îngropăciuni şi la comendări”, necesitatea ca „queii que moru în aquestă bola nu în 
ţinţirimu quelu comun qui în locu osebite şi de satu mai depărtate în gropa mai afunda 
să se îngroape”, pe trebuinţa organizării unor spitaluri „unde queii bolnavi şi se asedie şi 
grige doftorească să aibă”, a respectării cu stricteţe a igienei corporale, vestimentare şi a 
locuinţelor pe urmarea unui trai „depă putinţă bunu şi cu cumpetu”, pe urmarea sfaturilor 
doctorilor şi utilizarea leacurilor dovedite ca eficiente în combaterea bolii.

Emisă după cum rezultă din chiar cuprinsul ei ca urmare a gradului de receptivitate 
modestă de care au beneficiat cele anterioare (din 15 şi 25 august), circulara finală a 
episcopului Samuil Vulcan din 28 august 1831 consemnează „cu mare durere şi întristare 
(...) cumche unii nu voescu a crede să fie bola qua aquesta, qui socotescu suptu questu 
acoperementu a fire altuqueva”. Cei care trec „preste linii seu cordonuri” contribuind 
astfel la răspândirea grabnică a bolii, ori care calcă poruncile date pentru combaterea ei 
interzicând, de pildă, accesul doctorilor la bolnavi sau la cei deja decedaţi, sunt aspru 
dojeniţi. La fel se întâmplă şi cu „queii (...) care poftescu que îngropăciunile numai asia să 
se facă, precum în tempu sănitosu”; înmormântarea membrilor de familie într-un alt loc 
decât cel special dedicat acestui lucru nu putea avea, conform concepţiei vremii, decât 
efecte negative, mergând până la riscul marginalizării sufletelor celor morţi sau, în orice 
caz, a aşezării lor într-o poziţie inferioară celor îngropaţi în cimitirul comun.

O circulaţie destul de largă pare a fi avut-o şi ceea ce textul circularei numeşte a fi 
„nisquari scornituri şi (...) minciuni despre venirea muscului şi scăparea de supt şerbire 
la domnii pămentului”, atestând o dată în plus că vremurile tulburi au fost responsabile 
de-a lungul timpului de zămislirea a fel de fel de zvonuri răspândite ulterior cu o viteză 
foarte mare şi că au fost capabile să ameninţe însuşi ordinea socială existentă. „Cum a 
putut petrunde aquuea despre venirea muscului şi scotere de supt a domniloru şerbire 
scornitură?”, se întreba în acest sens retoric Samuil Vulcan „quandu aqueea niqui e potintia, 
niqui se socotesce poporu mai fericitu de quatu supt imperaţia nostră. Au aflasa seu pote 
imperăţie seu ori que societate fără domnitori şi supuşi seu serbitori?”

Pierderile enorme de vieţi omeneşti pe care această epidemie le-a produs („în ţera 
nostra aque bola cumplita dopo que pone aquuma în 1464 de oraşe şi sate au fost bolnavi 
124 474, dintre quare au muritu 62 280 de persone şi s(-)au sănitoşatu până aquuma 
34 522 numai, era suptu cura sunt 27 672”), la care s-au adăugat un mare număr de 
alte bulversări ce au afectat deopotrivă viaţa materială şi mentalul oamenilor din acea 
perioadă l-au determinat pe prelatul orădean să pledeze patetic în finalul circularei în 
favoarea supunerii faţă de Dumnezeu şi faţă de reprezentanţii săi pe pământ, şi a respectării 
stricte a sfaturilor şi măsurilor impuse de autorităţi. Şi de această dată un rol însemnat în 
transpunerea în practică a acestora – ţinând cont şi de marele prestigiu de care aceştia se 
bucurau în cadrul comunităţilor rurale – a fost rezervat preoţilor. „Păstorilor sufletesci!”, 
spune textul documentului în acest sens, „Timpul de aquum mai strinsu poftesce şi vă 
aduce în minte datoria vostra cotră turma cuventătoare, voui încredinţată. Mai desu şi mai 
apropiatu anveţiaţi pre poporenii voştri que e de lipsă a credere şi a facere în lucrurile 
quele mai sus scrise? De que au a se ferire? desrădăcinaţi din animile loru credinţia şi frica 
deşartă!”
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„DANGERS AND PERILS AND EVILS”: CONTRIBUTIONS OF SAMUIL 
VULCAN, THE GREEK-CATHOLIC BISHOP, TO THEEPIDEMIC CHOLERA 

CONTROL IN TRANSILVANIA, SUMMER OF 1831 
 

Summary

The first part of XIXth century recorded within the Transylvanian space, the appearance 
of two great disasters – which, later on, were able to produce serious economical, social, 
mental, etc. prejudices – the Great Famine of 1813-1817 and the cholera disease, appeared 
here for the first time in the summer of 1830. Starting from India, the cholera disease 
constituted the most terrible epidemic of the XIXth century, especially due to the enormous 
population casualties caused by it, on one hand, due to the quickness and unforeseeable it 
spread, on the second, and due to the poor efficiency in taking measures to stop it. 

Based on three documents found in National Archives – Bihor County Office, this 
article aims to follow the manner the bishop of Oradea, Samuil Vulcan, understood to 
involve himself – from the position he was occupying – in struggling this terrible “evil”. The 
article contributes in completing the image of this remarkable representative of Romanian 
Enlightenment from the first part of 1800’s and in better understanding the mechanisms 
which generated the whole effort to control the epidemic. 

ANEXE37

I

Iubite în Christos Frate!
În urma oficioasei cărţi a pre(a) strălucitului domn Emericu Lanye, prin a Bihariei şi a 

învecinata comitature, în lucrul sănitatei imperatescului comisariu din 13 a lunei aquestia 
13 - 301 a ici în parie alăturată, prin quare ne însciintiasă: che poporul de obsce nu numai 
în locurile aquele unde aquea aducătoare de morte bola dela răsăritu cholera numită anche 
n-au intratu, qui şi tocma întraquele unde a gies bola multe mii de omeni au reapitu din 
viatia din quera prejudecată nu vre a se supunere renduelelor quelor mai mari, şi regulele 
pentru pasa sănitatiei asediate a le împlinire; pre păstorii sufletesci a eparhiei aquestia 
tare o îndetorimu: ca poporul sieşi încredintiatu nu numai în duminici şi în serbători în 
beserică prin anvetiaturi spre aquestu scopu întocmita despre folosul rânduelelor politiesci 
şi lu învingă, şi spre strinsa aquelor împlinire şi lu deslege şi părinteasca şi lu dogenească 
punendu-i în ante cumche aquele tote pentru binele de obsce sunt întemeiate şi numai prin 
stransa aquelor ţenere voru pute scăpa de primesdia morţii. Fi-ţi binecuvântaţi. 

Datu în Episcopia noastră, în Beiuş, 15 Augustu, 1831. 

II

Dopă que asemine ciumei, contagioasa bola cholera dala răsaritu disă, spre forte 
mare nefericire, şi a omeniloru concenire, la mai multe parti si a ţerei noastre a patrunsu, 
de lipsă era despre partea imperatiei aque de (a da) dispoziţii spre încunjurare, alungare 

37 Din dorinţa de a reda documentele care au stat la baza articolului nostru în forma lor cât mai exactă, 
păstrându-le astfel neatinsă „mireasma” specifică primei părţi a secolului al XIX-lea, am optat pentru decizia 
unei intervenţii minimale din partea noastră în forma şi modul de exprimare al acestora, precum despărţirea 
unor cuvinte prin cratimă în loc de apostrof sau scrierea substantivelor comune, acolo unde a fost cazul, cu 
litere mici (Bola-bola, Circulare-circulare, Doftorii-doftorii, Lăcuste-lăcuste etc.). De aici rezultă alternarea fo-
losirii foarte neregulate a literelor „a”-„ă”, „î”-„â”, „i”-„î”, „s”-„ş” sau „t”-„ţ” şi apariţia unor cuvinte identice in 
forme diferite („imperatia”-„imperăţie”, „sănitatei”- „sănâtatei”, „terei”-„ţerei”, „vestminte”-„veştminte” etc.).
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sau micşorare(a) questei bole quare se în tempul de ciumă se facu spre aquestu scop pre 
lângă alte dispoziţii a comitatului Inaltul Consilium la deschilinite părţi a terei a numitu 
commissarii crăesci, cu aquea putere şi îndatorire qua de împlinire mai înalţiloru de 
parohii (...) spre aquestu scopu făcute să grigească însciinţarea despre statul sănâtatei în 
comitaturile lor încredinţate se primească şi Inaltului Consilium să le astearnă.

        Beiuş, 25 Augustu, 1831

III

Noi Samuil Vulcan Episcopulu Greco-Catholicu a Oradei Mari, Clerului şi Poporului 
Eparhiei sale, daru şi pace dela Dumnedeu şi dela Noi Archiereasca Binecuvântare!

Anche n(-)amu scăpatu de grelele pericluri şi primejdii şi rele pentru a quaroru 
departere precum într altele aşia şi în eparhia nostra publice rugăciuni a se facere sau fostu 
renduitu. Chiaru de şi avemu mare încredinţiare în pronia Domnedeesca şi a preînaltului 
nostru imperatu iubire de pace şi spre a supuşilor săi ţine de comun grije: totuşi împărăcherile 
şi împotrivirile, ba chiar apriatele bătăii, quare în ţările învecinate se întâmplă nu puţină 
frică şi îngrigiorare de turburarea pacei şi liniştei cu quarea de mult timpu ne fericimu (...)38. 
Ori quarii de fericitu şi de binecuvântatu se socotea questu anu în partea frupturilor spre 
traiul vieţii, totuşi nu pucini ţereni pătimesc lipsa, alţii frupturile crescute sau nu le potu 
aduna, seu cu scădere le capetă şi în frica fometei remanu. Lui mai ales asemenea ciumei 
bola şi cholera dela răsăritu numită şi quare pene aquum în mai tota ţera nostra s(-)a lăţitu, 
şi multe mii de persone a răpitu şi cotra noi mai tare se apropie. Întru adeveru quarii mai 
bine socotescu, şi pricepu starea de aquum şi a ţerei nostre, şi a altoru ţeri învecinate, se 
învingu despre aquea: cumche questu vechiu de omeni de odată anche n(-)au încetatu 
între atânte pericluri şi certări. Fost(-)au nu de multu fomete, fost(-)au mai de curendu bola 
de vite, cutremurul de pămentu, lăcuste, frica de apropierea ciumei; inse aqueste rele niqui 
de odată, niqui în tete părţile terei era. Era aqum şi de odată şi mai pre mulţi, tote quele mai 
în ante atinse rele ne împresură. Inse nu se cade a(-)ne desperare che quelu que spera şi 
nedesduesce şi în Domnul niqui odineoară nu se ruşină, niqui se cufundu. Înduratu e 
Dumnedeu quare certa şi era vindecă. Avemu imperatu, domnitori şi diregători de binele 
supuşilor sei forte gricinici. Lui pre lângă aquestă sperantia dela noi se poftesce: cu fierbinţi 
rugăciuni şi cu îndreptarea vieţiei nostre, cu umilinţă şi chrestineasca rebdare a ne 
învrednicire de îndurarea părintelui cerescu, dela quere tota darea bună şi totu darul de 
plinu purcede spre depărtarea questor certări, cu cuviincioasa ascultare, încredinţare şi 
supunere a împlinire şi a ţinere asedementurile domniloru spre alungarea seu împăciuirea 
questei bole cumplite şi aşa spre folosul nostru şi spre binele comunu îndreptate. Fără 
îndoela lucru e şi esperientia ne invatia: cumche aquesta bola qua şi ciuma prin apropierea, 
atingerea de quelu bolnavu seu de vestmintele lui seu de alte lucruri pre lengă dânsul, se 
lega de altul, era prin ferirea de aquesta atingere se încunjura. Pentru aquea, precum în 
tempu de ciuma la tote naţiile mai iscusite e datina şi aquum de lipsa era s-au şi aquelor 
dispositii: qua cu linie cordon sau păsitori şi se despartă ţenuturile, cetăţile, satele, căşile şi 
persoanele quele sănitoase dequele bolnave, tote quele mai mari a omeniloru adunări de 
unde mai tare se pote lăţi aquesta bola, precum la terguri, la teatruri, la ospetarii, anche şi 
la beserici şi la îngropăciuni şi la comendări să fie oprite, queii que moru în aquestă bola 
nu în ţinţirimu quelu comun qui în locu osebite şi de satu mai depărtate în gropa mai 
afunda să se îngroape, în tote locurile depe putinţă să se rădice spitaluri seu căşi unde queii 
bolnavi şi se asedie şi grige doftorească să aibă. Sciutu lucru e şi aquelu: cumche pre lângă 
aqueste folositore dispositii, spre încunjurarea questei bole multu folosesce curăţenia 

38 Indescifrabil.
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trupului, a veştminteloru şi a căşilor, traiul depă putinţă bunu şi cu cumpetu, întrebuinţarea 
doftoriloru şi a lequurilor aflate. Aqueste le poftesce dela fiesce quare omu, detoria a grigire 
şi a apărea sănitatea şi viaţia şi a sa şi a altui, binele de comunu şi ascultarea, supunerea, 
încredinţarea, cotra asedementurile queloru mai mari, spre aquestu scopu îndreptate la 
aqueste tote părintesce v(-)amu fostu îndetoritu, prin doe circulare quare şi în urmarea 
scrisorei Mărirei Sale Emericu Lanyi a Commisareului Crăescu în aquestu Comitatu a 
Biharei şi dopo intimaturile Înaltului Consilium în 15 şi în 25 de dile (a) aquestei luni amu 
trămisu la clerul poporul eparhiei nostre. Eram încredinţaţi cumche clerul şi poporul nostru, 
dopo queste detorii şi dogene ne smintitu se va îndrepta. Daca cu mare durere şi întristare 
am înţelesu şi din intimatul Înaltului Consilium din 19 aquestei luni 22 672 şi din cartea 
Mărirei Sale L. B. Sigismundu Perenyi, a Crăescului în comitatul Szathmarelui Commissariu 
totu din aquelu datu, prequum şi din însciintiarea questui comitatu, apoi din scrisoarea 
Eminentiei sale Cardinalului şi a terei nostre primasului, pre lângă alăturata copie (a) 
presidialelor Înaltei Cancelarii în 22 aqueiaşi luni, aquum de curendu luate: cumche unii 
s(-)au aflatu ne împlinitori, ba chiar împotrivitori questor detorii şi dispoziţii. Anume: 
cumche unii nu voescu a crede să fie bola qua aquesta, qui socotescu suptu questu 
acoperementu a fire altuqueva svatu, împotriva sa ascunsu şi de doftori de mai sus zisele 
spitaluri şi lequuri qua quandu am fi spre ştergerea loru de pre pămentu găndite se ferescu, 
alţii preste linii seu cordonuri seu întrascunsu, seu împotrivindu(-)se păditoriloru cu hapta 
trecu şi asia se porta bola dintrunu întraltul, eraşi alţii alte renduele şi poruncia diregătoriloru 
le calcă, unii adeche nu lasă se intre doftorii şi chirurgii să querce pre queii bolnavi şi pre 
queii reposaţi, în que bola sunt, seu au muritu şi poftescu que îngropăciunile numai asia să 
se facă, precum în tempu sănitosu, alţii cred şi vorbescu nisquari scornituri şi cu minciuni 
despre venirea muscului şi scăparea de subt şerbire la domnii pămentului se înşală; que e 
mai multu unii şi întru aquea greşeală şi vinovatio au cădutu prin mincinoasa telcuire şi 
reul înţelesu a unui curensu comitatescu amigiţi fiindu n(-)au voiitu să stea în şerbirea 
domneasca; întrunele sate îndeosebi biraele şi cu alţii din comunitate sigiruşi şi peceţii a 
satului pentru cuviincioasa întrebuinţare querendul domnii şi officialii comitatului seu a 
dominiumului din quarea prejudecată şi frică fundamentu, qua nu cumva si(-)l întribuintiese 
spre sumparea loru s(-)au voitu a fie credutu seu dora din ne înţelegere să fie tâlcuitu că nu 
e aquestă bola îngropăciunile orbesce au călcatu şi pre poporenii lui la asemene a mai sus 
disului curentu s(-)au făcutu vinovaţi pentru que poporeniloru au cutesatu a lăpidare detoria 
cotra domnii sei quei pământesci; toţi aquesta n(-)au încunjuratu dreapta pedeapsă pre 
lânga quare nu numai sieşi qui naţiei sale nu pucină ruşine şi scădere quastigă. Videţi unde 
duce pre omu ne încredintia re şi ne ascultare, ne pricepere şi amegire! Lucru de mirare de 
unde pote purcede atâta necredintia cum che nu e în ţera nostra aque bola cumplita dopo 
que pone aquuma în 1464 de oraşe şi sate au fost bolnavi 124 474, dintre quare au muritu 
62 280 de persone şi s(-)au sănitoşatu până aquuma 34 522 numai, era suptu cura sunt 27 
672. Şi tota Europa e înfricată de densa. Que scopu ar ave almintrele atânte grigi şi porunci 
de la imperatie, şi tote jurisdicţiile date întraquest lucru? sau que folosu ar aduce o amegire 
precum credu unii nepricepuţi? que dobânda ar ave domnii de a nu năsui spre perderea 
supuşilor lui? Aquea anche nu se pote cuprinde de unde, şi cum a putut petrunde aquea 
despre venirea muscului şi scotere de supt a domniloru şerbire scornitură? quandu aqueea 
niqui e potintia, niqui se socotesce poporu mai fericitu de quatu supt imperatia nostră. Au 
aflasa seu pote imperăţie seu ori que societate fără domnitori şi supuşi seu serbitori? Curensu 
lăudatului comitatu a Szathmarelui despre quare am graitu mai în ante, nu despre toţi 
sătenii, qui numai despre birae sună cumche pâne va ţine aquesta bola, qua să porte grige 
de împlinirea făcutelor asedementuri, au de a rămânere acasa şi nu se voru mină în lucru 
domnescu, chiaru deserta e şi frica qua nu cumva domnii seu officialii se întrebuinţie de 
sigilurile şi pecetele spre stricarea şi asuprirea supuşilor lui. Pentru que în anii trecuţi nu s(-)
au intemplatu aqueste înpotriviri pentru sigiluri? niqui s(-)au auditu să fi urmatu de acolo 
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queva scădere? Totu de una se spune judeceloru pre que scrisore se pune sigilu quaroru 
comunitatea se cade a se încredere. De cumva ar fi queva îndoetă potu întreba şi spre 
păstoriul seu quelu sufletescu.

Drept aquea (ca) unu Părinte Archiereu şi voitoru de bine din înalta poruncă a Înaltului 
Consilium a prelăudatului comitatu şi a pre strălucitoriloru commisari aquum de nouu şi 
mai strânsu vă dogenimu şi vă inditorimu. Fiţi supuşi mai marilor voştri che nu este potere 
numai dela Dumnedeu şi queii que calcă porunca loru, a lui Dumnedeu poruncă calcă; 
ascultaţi şi pliniţi asedementurile loru întru aquestu tempu plinu de pericluri; fiţi încredinţaţi 
cumche tote aqueste nu din alţii quareva ascunse scopu, qui numai spre depărtarea şi 
încungiurarea questei bole şi aşia spre binele de comun şi a vostra s(-)au asedatu; nu 
ascultaţi de feţi mincinoşi, nu vă desmânţaţi cu nisquari scornituri şi credintia deserta, luaţi 
esemplu despre o parte dela queii (care) au greşitu întraqueste şi s(-)au pedepsitu, despre 
alta parte dela parte dela queii que s(-)au îndreptatu dopo prescrisele regule, s(-)au ajutatu 
cu tota băgarea de samă cu Doctor şi cu lequuri, şi au scăpatu de reu.

Păstorilor sufletesci! Timpul de aquum mai strinsu poftesce şi vă aduce în minte 
datoria vostra cotră turma cuventătoare, voui încredinţată. Mai desu şi mai apropiatu 
anveţiaţi pre poporenii voştri que e de lipsă a credere şi a facere în lucrurile quele mai 
sus scrise? De que au a se ferire? Desrădăcinaţi din animile loru credinţia şi frica deşartă! 
Despre aquesta detorie şi în antea lui Dumnedeu şi în antea noastră şi împotriva questor 
porunci que şi queii que nu voru (a) împlini aqueste şi nu voru (a) anvetia precum se 
cuvine dreapta canonire au a luare, precum niqui poporeni ne ascultători nu voru încujura 
cuviincioasa pede(a)psă. Era fraţii în Christos protopopi se îndetorescu a grigire: cum se 
împlinesca şi prin preoţii şi prin poporul eparhiei sale aquesta dogena şi indetorire şi a face 
însciinţare. Fiţi binecuvântaţi! 

Dată în Episcopeasca Noastră Curie în Beiuş, 28 Augustu 1831.

        Episcopul Samuil Vulcan
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CONTRIBUŢII LA DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI CONFESIONAL 
GRECO-CATOLIC ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA 

(studiu de caz - şcolile săteşti)

     de Radu MILIAN

CRISIA, tom. XXXVI, 2006, p. .... 

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, învăţământul confesional greco-catolic 
cunoaşte un proces de dezvoltare accentuat. Localurile pentru şcoală sunt mai bine îngrijite, 
se construiesc şcoli noi, iar plata învăţătorilor va fi mai mare şi ritmică. Această schimbare este 
pe de o parte efectul politicii naţionale dusă de biserică în sprijinul învăţământului românesc, 
iar pe de altă parte efectul legilor de maghiarizare, care sporeau presiunea economică asupra 
comunităţilor româneşti. Pentru a avea o situaţie exactă a personalului didactic, prin adresa 
nr.2255/1895, protopopii districtuali sunt sfătuiţi să ceară preoţilor să facă situaţii statistice fără 
erori, în ceea ce priveşte situaţia posturilor didactice ocupate şi libere, dotarea lor; frecvenţa 
şcolară, pe care să le semneze împreună cu curatorul bisericii. Etapele pe care trebuiau să le 
respecte erau următoarele: „ …până la 1 oct. trebuie trimise la organele civile, conform legii 
tabela privitoare la mişcarea elevilor şi învăţătorilor, între 1 ianuarie-1 octombrie a.c., pentru 
oficiul de statistică. Se vor trimite până la 1 octombrie la aut. civile de care aparţin (pretor sau 
primar orăşenesc). Preoţii trebuie să ceară de la oficiul diecesan tabele, care se vor completa 
şi pentru filii separat; pe cercuri administrative, nu bisericeşti1”. Odată făcute aceste tabele, 
ele trebuiau trimise la protopopiat pentru a fi verificate de protopop; îndreptate eventualele 
greşeli şi în final, duse de inspectorul cercual sau de protopop cu el la vizitaţiile canonice, 
pentru a le confrunta cu realitatea faptică şi a le discuta cu poporul.

Datele cerute erau necesare pentru a se putea vedea realitatea şcolară din parohiile 
greco-catolice, mai ales că şi autorităţile făceau propriile lor anchete. Ideea era de a 
ajuta comunităţile nevoiaşe şi de a da un impuls implicării mai mari a preoţilor în viaţa 
şcolii. Totodată, dotările staţiunilor învăţătoreşti trebuiau ajustate, prin prisma legilor de 
maghiarizare, care au folosit factorul economic ca mijloc de presiune asupra şcolilor 
confesionale româneşti. Semnificative în acest sens sunt datele privind dotările pentru 
posturile didactice scoase la concurs de parohii spre sfârşitul secolului al XIX-lea. Astfel, în 
perioada 1895 – 1899, sunt înregistrate în registrele Episcopiei Greco – Catolice de Oradea, 
nu mai puţin de 33 de locuri vacante pentru învăţători. Odată cu publicarea postului vacant, 
se aducea la cunoştinţa doritorilor şi contribuţia parohilor la salarii. Aceste contribuţii erau 
de mai multe categorii, în funcţie de mărimea şi puterea economică a parohiei, de natura 
serviciilor colaterale prestate de învăţător, precum şi de numărul copiilor pe care îi învăţa. 
De obicei, salariul era plătit jumătate în bani şi jumătate în produse, la care se adăugau 
casa, terenul arabil şi de fânaţ. Partea în bani era primită parte de la  comuna bisericească şi 
de la diverse fundaţii, iar întregirea salariului acolo unde era cazul, de la stat. Erau plătite în 
bani şi serviciile cantorale din biserică, cele prestate sau cu prilejul diferitelor evenimente 
din viaţa satului: nunţi, botezuri, înmormântări ş. a. [numite stole îndatinate n.n.]

1 Arhivele Naţio   nale, – Direcţia Judeţeană Bihor, fond Episcopia Greco-Catolică Oradea,  R: 980, dos.746, 
f. 228
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Salariile variau între 300 şi 500 de florini anual. Partea de salariu plătită în bani 
era colectată din două sau trei fonduri. Primul şi cel mai important fond provenea de la 
comunitate sau comuna bisericească, prin colecte. Această contribuţie la salariul dascălului 
varia între 6 şi 300 florini anual, plătiţi anticipat; fie toţi odată în cazul sumelor sub 60 de 
florini, fie în tranşe trimestriale egale. Acolo unde contribuţia comunităţii sau a comunei 
bisericeşti era mică, se adăugau sume de bani provenite de la diverse fundaţii sau de la 
patronul şcolii. Aceste sume variau între 10 şi 100 de florini. Dacă nici aşa nu se putea 
ajunge la un salariu acceptabil, se putea face apel la ajutorul de la stat în condiţiile stabilite 
de legea învăţământului. După cum aminteam şi în capitolul privitor la legislaţie, ajutorul 
de stat se dădea doar în anumite condiţii. De aceea, comunităţile româneşti nu făceau apel 
la ajutorul de stat pentru întregirea salariului învăţătorului decât atunci când, prin eforturi 
proprii, nu puteau asigura salariul prevăzut de lege. Sumele primite ca ajutor la întregirea 
salariului, de la stat, se situau între 50 şi 350 de florini anual. 

Contribuţia în produse (lecticariu) la salariul învăţătorului se situa între 12 şi 48 cubule 
de cereale [grâu, porumb, secară n.n.], valoarea în bani a produselor putând ajunge până 
la 50 de florini. În unele cazuri, nu se dădeau produse, ci un teren foarte bun de grădină, 
unde se puteau obţine produsele respective. 

În ceea ce priveşte terenul arabil şi de fânaţ, fiecare staţiune cantoral-învăţătorească, 
deţinea între 4,5 şi 31 de iugăre. Mărimea loturilor şi raportul arabil/nearabil, varia în 
funcţie de relieful şi puterea economică a comunităţii. 

În general locuinţele erau în stare bună, construite din chirpici şi lemn, mai rar 
de piatră. Toate posturile erau dotate cu casă pentru învăţător. Casele aveau două sau 
trei camere, bucătărie şi anexe (grajduri, coteţe) şi un lot pentru grădină. Unele dintre 
case făceau corp comun cu şcoala. Comunitatea era obligată să asigure lemnele pentru 
încălzirea şcolii şi a locuinţei învăţătorului pe timp de iarnă.

O altă sursă de venit pentru învăţători, era aceea ce deriva din funcţia de cantor sau 
dascăl în biserică. Prin această contopire de funcţii, comună celor două biserici româneşti, 
se uşura sarcina comunităţii, care nu trebuia să plătească separat un cantor, dar era şi o 
contribuţie la întregirea veniturilor învăţătorului. Funcţia de cantor consta în aceea că, 
învăţătorul îl ajuta pe preot în biserică: conducea corul, ajuta la slujbă şi participa alături de 
preot la diferite evenimente bisericeşti în comunitate (sărbători, cununii, botezuri, maslu, 
înmormântări ş.a.). Pentru toate acestea, el primea o indemnizaţie, care putea ajunge până 
la 70 florini pe an, uneori combinată şi cu un anumit număr de zile de muncă2. 

După cum arătam mai sus, comunităţile româneşti au făcut mari eforturi pentru a 
asigura o situaţie economică stabilă învăţătorilor. Proporţia dintre plata în bani şi plata în 
produse era dată de posibilităţile economice ale comunităţii. Nu de puţine ori, după cum 
limpede se observă în situaţia statistică, fundaţiile au fost cele care au întregit salariile 
învăţătorilor. Apelul la ajutorul de stat se făcea în ultimă instanţă, acolo unde, nici eforturile 
reunite ale mai multor parohii nu puteau asigura salariul unui învăţător.

Luăm ca exemplu şcoala din din parohia Abrămuţ, protopopiatul Lunca, în anul 
1907, aşa cum reiese din raportul trimis consistoriului. Învăţător (docente) era Iosif Moiş, 
născut la data de 10 Octombrie 1876, absolvent al Preparandiei arădene în anul 1898, 
când devine şi definitiv în învăţământ. În şcoala din localitate funcţiona în mod provizoriu 
ca suplinitor calificat. Dotarea învăţătorului era următoarea: de la comuna bisericească 
primea 24  coroane în szolomir? [pentru diverse servicii bisericeşti n.n.], 160  coroane 
în bani, 56 în natură şi 306 în realităţi. Venitul cadastral înscris în Instrumentul dotaţial 
[carte funciară n.n.] era de 63 coroane. De la patron primea 63 coroane. Nu se primea 
ajutor de stat şi nici Quinquenal [bani pentru deplasări, inspecţii, servicii de secretariat 
n.n.]. În total, învăţătorul primeşte 600 de coroane anual. Membrii senatului şcolar, ales în 
anul 1906, erau: Petru Iutco, preot; Traian Mongoş, cantor; Florian Burce, curator; Florian 

2 Ibidem, R: 980, dos. 745, 746, passim
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Erdei cutaror II, Ioan Popitz şi Leonte Dragoş ca simpli membrii. Aceştia ţineau şedinţe 
regulate pentru a se informa cu privire la problemele şcolii. Edificiul [clădirea n.n.] şcolii 
se afla în stare bună, aceasta fiind construită din pământ bătătorit. La fel era construită şi 
locuinţa docentelui (învăţătorului), care se afla şi ea în stare bună. Şcoala avea o avere de 
½ sesie cadastrală, pământ arabil. Darea directă a parohiei pentru nevoile şcolare se ridica 
la suma de 825,68 coroane anual. În şcoală se afla un Catehism şi Istoria Biblică de la Blaj, 
care erau folosite ca şi manuale. Restul manualelor erau aceleaşi ca şi în şcoala de stat, 
cele aprobate de ministru, în limba maghiară. Redăm în continuare, din document, lista 
manualelor care trebuiau folosite în şcoala confesională: Catehism, Istoria Biblică, Abecedar 
român, Abecedar maghiar,  Legendar român, Legendar maghiar, Aritmetică, Istoria patriei, 
Constituţia patriei, Geografie, Istoria naturală3. Observăm că, fiecare manual trebuia să 
corespundă unei singure materii predate. Această listă de cărţi trebuia să se regăsească în 
fiecare bibliotecă şcolară, sau măcar în biblioteca personală a fiecărui învăţător. 

Toţi elevii ţin de şcoala de stat. La biserică, aceştia mergeau neregulat, dar s-au 
mărturisit toţi. Şcoala confesională nu avea rechizite. Conform tabelului statistic ce trebuia 
completat, şcoala trebuia să fie dotată cu: Tablă neagră, Icoane ilustrate, Table de citit, 
Maşină de comput, Glob terestru, Mape de perete: a Ungariei, Europei şi a celor cinci 
continente; Colecţiuni de Fizică, Desen şi Caligrafie, Gimnastică, Bibliotecă şcolară, 
Bibliotecă poporală. Anul şcolar a început în data de 10 Septembrie. Examenul de sfârşit 
de an s-a ţinut în data de 8 Iunie, cu rezultate lăudabile. Ţinuta şcolarilor  a fost considerată 
ca fiind religioasă. 

La rubrica observaţii erau trecute următoarele: Părinţii sunt indiferenţi în a întregi 
salariul învăţătorului la minimul cerut de lege, pentru a putea ţine un învăţător calificat. În 
aceste condiţii, locuitorii sunt nevoiţi să-şi poarte pruncii la şcoala de stat4.

Frecvenţa elevilor era următoarea: 
An şcolar 1904/1905:

An şcolar Obligaţi la şcoală Au frecventat
6 – 12 ani 13 – 15 ani 6 – 12 ani 13 – 15 ani

Băieţi Fete Băieţi Fete Băieţi Fete Băieţi Fete
1904/1905 25 25 6 10 15 20 4 9
1905/1906 16 22 7 6 16 22 7 6
1906/1907 20 27 11 12 20 27 11 12

Situaţia şcolară din celelalte protopopiate era asemănătoare. În protopopiatul Oradea, 
parohia Nojorid de exemplu, şcoala arăta astfel: Edificiul [clădirea şcolară] avea un zid cu 
fundaţie din tegle [bolovani de râu n.n.]. Zidul era construit din cărămidă arsă. Şcoala 
avea o lungime de 19 m (100) şi o lăţime de 11,4 m (60). perimetrul total este de 113,79 
m2 (600 ¤). Înălţimea clădirii este de 3,48 m (10,5’). Intrarea în şcoală se făcea printr-o uşă 
mare cu două deschideri, care conducea într-un antreu. Deasupra uşii se afla o fereastră 
de sticlă. Din antreu în stânga, era o uşă mare cu două deschideri care conducea spre sala 
de învăţătură. Această sală avea 220 ¤ 15’ 84’’ sau 80,40 m2. Încăperea era prevăzută cu 
5 ferestre şi un cuptor pentru încălzit. Tot din anticameră, vizavi de cu uşa sălii de clasă 
era o uşă care se deschidea spre culină [bucătărie n.n.], care uşă jumătate era de sticlă. 
Lângă bucătărie, se mai afla o cameră destul de mare. Culina era prevăzută cu foculariu 
[sobă n.n.] pentru fiertu [gătit n.n.] şi deasupra un cuptoriu pentru coptu [pentru a coace 
pâine n.n.] şi în urmă cu un cămin pentru căldare [încălzit apă şi gătit pentru animale n.n.]. 
Din culină se deschidea o uşă spre camera comună, care era prevăzută cu 2 ferestre şi o 

3 Idem, fond Parohia greco-catolică Abrămuţ, dos. 5/1901-1910, f. 294
4 Ibidem
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scară ce conducea spre pod. Dinăuntru anticamerei spre dreapta era o uşă ce se deschidea 
spre chilia [camera n.n.] învăţătorului, care era prevăzută cu două ferestre (noi) şi cu un 
foculariu [sobă n.n.]pentru fiertu, în stare bună. Din chilia ceea de înainte [probabil camera 
învţătorului n.n.], o nouă uşă  se deschidea în altă chilie, care era prevăzută cu 2 ferestre 
în stare bună şi cu un cuptoriu pentru încălzitu (de plev [tablă n.n.]). Mobilierul consta în 
următoarele: Câteva scaune pentru şcolari; o masă pentru învăţător în stare bună; un scaun 
cu spate pentru învăţător în stare bună; dulap pentru conservarea obiectelor şcolare în stare 
bună; tablă neagră pentru scris sprijinită pe picioare de lemn, în stare bună.

Instrumentele necesare pentru învăţământ [materialul didactic n.n.] era următorul: 
Tabla de perete pentru incipienţi [elevi începători n.n.] români, mare; Tabla de perete 
maghiară; Mapa Ungariei [harta n.n.], una nouă foarte bună (iniţial a fost scris că era 
veche, dar a fost tăiat şi adăugat în creion nouă; Mapa Europei, veche; Table [cu înţelesul 
de planşe n.n.] pentru ştiinţele fizice, prevăzute cu figuri, în stare bună (tăiat cu creion); 
Table pentru Istoria naturală; Tabla pentru măsuri metrice în stare bună (tăiat cu creionul).

Şcoala, chiar dacă ne avea constituită o bibliotecă în adevăratul sens al cuvântului, 
avea un număr de 19 cărţi, unele în mai multe exemplare5: 

Şcoala era dotată şi cu un staul [grajd n.n.]: Acesta era clădit din tegle [cărămizi n.n.] 
nearse şi acoperit cu paie. Perimetrul este de 60 (11,4 m2) şi este prevăzut cu iesle pentru 
vite şi o colniţă pentru lemne.

În fondul intravilan intra şi o grădină cu o magazie pentru uneltele învăţătorului şi ale 
şcolii, construită din scânduri, în stare rea.

Pământul sau fondul extravilan înscris în cartea funciară avea trei poziţii şi era folosit 
de către învăţător în completarea salariului. 

Salariul învăţătorului era următorul: 84 florini v.a. de la patron şi 66 florini de la 
comunitate, precum este obiceiul din bătrâni, din bunăvoinţa comunităţii. Tot din partea 
comunităţii se mai primeau 16 cubule de secară; 5 m2 de lemne, iar de la patron: 3 orgii de 
lemne tăiate. Pentru încălzirea şi curăţatul şcolii se mai primeau încă 20 florini v.a.

Fundaţiile pentru şcolarii mireni erau următoarele: Fundaţia lui Ludovic Stan [urmarea 
e incompletă, deoarece documentul e rupt n.n.], din anul 1865, în parte după capitalul 
sumei de 100 florini, v.a., (depus la bancă cu o dobândă de n.n.)  6% (suma e tăiată cu 
creionul şi e adăugat în creion 50). Un alt contract, în valoare de 80 florini [provenind 
de la acelaşi donator n.n.], devenea scadent şi trebuia încasat în toamna anului 1876, 
cu dobândă de 7% (la fel, este tăiat în creion). Documentul, elaborat în Nojorid, poartă 
semnătura preotului Mihuţiu, fiind contrasemnat de protopopul Rednic şi învăţătorul 
Georgiu Ciorbay6. După semnături, este adăugată o notă în creion: se propune spre 
comunicare la facerea edificiului, prin primirea în folosul şcolii a sumei de 1200 florini şi a 
unor contracte în valoare de 263,12 florini7. Foarte probabil este vorba despre cumpărarea 
pentru renovarea şcolii a unor materiale de construcţii. După cum se poate observa din 
studiul acestor documente, situaţia acestor şcoli nu era nici pe departe mulţumitoare.

5 Redăm lista cărţilor: Catehism român, de Alecsie, în stare foarte debilă, 2 bucăţi; Istoria biblică română, de 
Gavril Pop, în stare bună, 1 bucată; Istoria biblică maghiară, 1, (tăiat cu creionul); Instrucţiune la propunerea 
exerciţiilor verbale şi memoriali, 2 bucată; Manual de conducere în instrucţiunea limbii materne, de L. Naggy, 
1 bucată; Legendariu românesc de Toma Roşescu, în stare bună, 1 bucată; Cosmogonie şi geografie, în stare 
bună, 1 bucată (tăiat cu creionul); Geografia în limba maghiară, de Kuthnev, în stare bună, 1 bucată; Instruc-
ţiune de Trectarea globului pământesc în limba română, în stare foarte bună, 1 bucată; Geografia matematică 
şi fizică maghiară, de Ant. Benecz, în stare bună, 1 bucată (tăiat cu creionul); Istoria Ungariei, de Carol Balla, 
în stare bună, 1 bucată (tăiat cu creionul); Manual pentru grădinărit în limba maghiară, de Carol Galgoczi, 1 
bucată (tăiat cu creionul); Legendariu pentru oltuitu, de ministru de comerţ, în limba maghiară, 1 bucată (tăiat 
cu creionul); Opu pedagogic cu „Învăţământul în şcoală”, în limba maghiară, în stare bună (tăiat cu creionul), 
1 bucată; Opu intitulat „Balaur”, 1 bucată, în stare bună; Carte de exerciţii gramaticale, stare bună, 1 bucată; 
Carte de exerciţii pentru limba română şi maghiară, în stare bună, 1 bucată; Conspect sistematic al Istoriei na-
turale, în limba maghiară, în stare bună, (tăiat cu creionul), 1 bucată; Toia „Neptanitok” lappia, 1 exemplar
6 Idem, fond Parohia greco-catolică Nojorid, dos. 4/1877, f. 1-2
7 Ibidem
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Totuşi, dincolo de aceste probleme, biserica unită a urmărit în mod constant, 
susţinerea şi dezvoltarea învăţământului românesc în ansamblu, trecând permanent peste 
limitele confesionale, în slujba interesului naţional. 

CONTRIBUTIONS O THE DEVELOPPEMENT OF GREEK-CATHOLIC 
CONFESSIONAL TEACHING IN THE SECOND HALF OF THE XIX - th CENTURY 

Abstract

In the second half of nineteenth century, greek – catholic hierarcy from Bihor county 
has grown the efforts for improving the confesional village school situation.

New buildings were set up and the teachers houses are substantially endowed. In the 
same time are founded libraries in all these village schools.

In this conditions, teachers corporate body aim at stabilize and it has an substantially 
contribution on rising the prestige in the village elementary education medium. 
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DIVORŢ ŞI CONCUBINAT ÎN BIHOR 
(deceniile 8-10 ale secolului al XIX-lea)

                                            de Corneliu CRĂCIUN

CRISIA, tom. XXXVI, 2006, p. .... 

În faţa şi împotriva unor perspective simplificatoare asupra vieţii rurale, cercetările 
de demografie, antropologie, sociologie, istorie refac structuri complexe, cu instituţii şi 
habitudini a căror funcţionare a fost verificată şi consolidată în timp. Viaţa de familie a 
societăţilor tradiţionale - înspre sfârşitul secolului al XIX-lea – conserva cutume şi încerca să 
facă faţă (concesii) elementelor novatoare de organizare a societăţii, ţinând de expansiunea 
economică şi socială a capitalismului în diferite planuri, adică de modernizarea societăţii 
româneşti în ansamblu. 

Cele câteva documente pe care le analizăm în cele ce urmează nu reprezintă decât 
o infimă parte din ceea ce ar putea reflecta tabloul vieţii din comunităţile rurale, cercetate 
pe perioada ultimelor trei decenii ale secolului al XIX-lea. Atât divorţul, cât şi concubinatul 
reprezentau abateri neacceptate de biserică şi de obşte, pentru că ele contraveneau şi 
principiilor religioase, şi normelor – derivate din primele – asumate de societăţile 
tradiţionale. 

Am comite însă o greşeală fundamentală dacă am defini relaţiile de familie de la ţară 
exclusiv prin aplicarea acestor două fenomene şi am insinua că ele caracterizează viaţa 
de cuplu rural. Noi înşine am ales aceste documente - e adevărat, dintr-un număr mai 
mare şi fără a parcurge toate sursele în care ar putea fi identificate – cu intenţia expresă 
de a vedea cum aceste două abateri de la normalitatea vieţii de familie (alături de care 
se situează adulterul, practică ce nu intră în sfera intereselor noastre de acum) au fost 
înregistrate, judecate şi soluţionate în epoca respectivă. Pe de altă parte – şi aceasta e şi 
premisa esenţială a demersului de faţă – abaterile, întotdeauna, reprezintă un proces mai 
mic decât manifestările normale. Pentru că acestea – aşa cum se întâmplă îndeobşte - nu 
au fost consemnate, întrucât nu era cazul (nimeni n-a înscris în vreun document că un 
cuplu sau altul avea o viaţă conjugală armonioasă). Dacă le acordăm calitatea de obiect 
al unui studiu este nu fiindcă ele reprezentau fenomene generalizate, ci fiindcă au existat, 
au fost resimţite ca inadecvate şi în jurul lor s-au întreprins demersuri de corectare sau de 
eliminare. Acordăm mărturiilor de mai jos exclusiv funcţia de a semnala o realitate şi nu 
de a o releva deplin.

În ceea ce priveşte creditul pe care-l putem acorda acestor documente - doar într-un 
anumit fel reale – se impune, pentru a ne feri de concluzii nefondate, să apreciem că ele 
sunt autentice ca expresii ale unor experienţe, dar nu sunt autentice prin referire la autorii 
lor reali. Cei care comunică în scris nu sunt reclamanţii (cu unele excepţii, când reclamantul 
nu este el însuşi implicat în cazul de divorţ sau concubinat, dar depune o mărturie, este, 
aşadar, martor al unui fapt contravenind normelor sociale şi bisericeşti şi intervine pentru 
eliminarea lui), nu sunt cei care solicită împăcarea părţilor, pronunţarea divorţului, nu sunt 
cei care acuză sau acceptă compromisul; toate acestea sunt expuse în scris prin intermediul 
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unei alte persoane, ştiutoare de carte, care, având valoarea de exponent al unor interese 
private, organizează textul, pe baza unui schelet ideatic dat (are acces la informaţiile strict 
necesare, pentru a justifica apelul la o autoritate morală,) construieşte argumentele prin 
selecţie, introducându-le pe cele mai eficiente, redactează într-un mod care să simplifice 
înţelegerea doleanţelor, vehiculează structuri obişnuite limbajului administrativ. Realitatea 
este aceasta: la un preot venea împricinatul/ împricinata sau părinţii unuia, pentru a se 
plânge, pentru a acuza sau pentru a solicita o intervenţie; acesta accepta, cu atât mai mult 
cu cât, nu de puţine ori, cunoştea bine şi cazul, şi persoanele; primea relatarea a ceea ce 
solicitantul dorea să comunice şi acest fapt era transpus într-un alt limbaj, al textului de 
natură aproximativă juridico-administrativă. Să admitem că nu realitatea - în esenţa ei - 
era falsificată, dar vocea auctorială nu era a celui care era deţinătorul experienţei. Acesta 
admitea intervenţia disciplinară a intermediarului, având încredere în eficacitatea ei. Cele 
mai apropiate de realitate sunt documentele în care cel care scrie textul inserează secvenţe 
din confesiunea subiectului. 

Plasarea modificatoare a intermediarului  între emiţător şi receptor a fost un fenomen 
frecvent în aşezările neştiutorilor de carte. O demonstrează şi romanul Baltagul al lui 
Mihail Sadoveanu, unde intervenţia modificatoare este cu mult mai puternică decât în 
cazul documentelor de mai jos. Cităm cazul din roman numai pentru a atesta generalizarea 
unei practici.1

În diferite proporţii şi, - în cazul documentelor înregistrate de noi, în cazuri 
accidentale, - impactul factorului economic asupra societăţii conjugale a fost, în realitate, 
enorm (mai puţin reiese această realitate în situaţiile prezentate de noi). Numai printr-o 
asemenea determinare a relaţiilor conjugale de către factorii economici, exercitată uneori 
în forme aberante, se explică frecvenţa reprezentărilor degradate ale acestora în literatură: 
Ioan Slavici, Liviu Rebreanu, Pavel Dan etc. 

Într-o lucrare consacrată relaţiilor dintre bărbat şi femeie în societatea tradiţională, 
autoarea se întreba cu privire la validitatea noţiunii de cuplu în mediul rural. Are aceasta 
vreo semnificaţie precisă, câtă vreme este puternic marcată de solidarităţi mai largi, în 
care se încadrează? Ar fi existat în secolul al XIX-lea un spaţiu al interacţiunilor proprii 
bărbatului şi femeii, particularizat prin relaţii de afectivitate?2

Iar pentru a contura viaţa de familie în societatea ţărănească e necesară determinarea 
clară a conţinutului a două noţiuni fundamentale: cuplu şi menaj. În legătură cu primul 
termen, se întreba dacă mai are vreun sens, luând în considerare puternica determinare a 
ceea ce s-ar numi cuplu de către păienjenişul social în care este cupins. Prin al doilea termen 
se înţelege „grupul de persoane unite (sau nu) prin legături de consangvinitate şi/ sau de 

1 „–Vreau să dau o ştire băietului.
- Atuncea-i bine; să ţi-o scriu numaidecât.
- Da, părinte, încuviinţă femeia. (…)
„Gheorghieş dragul mamei, grăi Vitoria aţintindu-şi feciorul de departe; să ştii că tatăl tău nu s-a întors 

la noi acasă şi eu socot că poate să fi ajuns acolo la Cristeşti, cu voia lui Dumnezeu. Iar dacă n-a venit, tu 
înţelege-te cu moşul Alexa baciul şi vindeţi cât trebuie din oile canarale, ca să faceţi bani. Iar dacă nu v-ajun-
ge, scrie, ca să vă trimet de aici, căci mai avem acasă şaptezeci de piei de oaie şi o sută de miel şi şaizeci 
de burdufuri de brânză şi nouăzeci de păpuşi de brânză afumată. Vând şi vă trimet. Iar după aceea să vii de 
sfintele sărbători acasă, căci am nevoie de tine, fiind acum tu singur barbat la gospodărie”.

Părintele Daniil Milieş ascultă cu luare-aminte încuviinţând din cap şi zâmbind cu îngăduinţă. Muind 
condeiul legat cu aţă într-un şip colbăit de cerneală, îşi pregăti mâna cu câteva întorsături dibace şi aşternu 
un prea frumos răvaş pe care Vitoria îl ascultă cu religiozitate. 

„Prea scumpul meu fiu! ceti părintele Daniil Milieş cu glasu-i gros, află că, din mila lui Dumnezeu, 
sunt sănătoasă şi doresc să aflu şi despre tine la fel. Am să vând producte din magazie şi-ţi voi trimite banii de 
care ai necesitate”.

Vitoria înţelegea că toate sunt puse în răvaş întocmai cum a voit ea, numaicât mai lămurit şi mai cu 
pricepere”. (Mihail Sadoveanu, Opere  10. Zodia Cancerului. Depărtări. Baltagul, Editura de Stat pentru Lite-
ratură şi Artă, (1957), p. 533-534)
2 Martine Segalen, Mari et femme dans la société paysanne, Flammarion, (1980), p. 43.
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alianţă care trăiesc sub acelaşi acoperiş şi muncesc în acelaşi loc…”3 Realitatea cuplului nu 
poate fi însă pusă sub semnul îndoielii; chiar dacă se manifestă ca subordonată altul sistem 
de relaţii: menaj, vecintătate, comunitate, există câteva trăsături care îl particularizează; de 
exemplu, faptul că există o conştiinţă a cuplului, patul conjugal, probleme comune ţinând 
de copii, de reuşita lor etc.  

Martine Segalen considera ca foarte mare impactul relaţiilor comunitare asupra vieţii 
de familie: „Chiar dacă familia de odinioară era nucleară, ea antrena relaţii sociale care 
organizau întreaga sa existenţă”.4 Pentru a analiza raporturile de familie din societatea 
ţărănească, e nevoie să dispunem de o clasificare operaţională. Istoricul englez Peter Laslett 
a identificat trei tipuri de menaj5: menaje simple, compuse din tată, mamă şi copii, adică 
tipul care actualmente se numeşte „familie nucleară” şi două tipuri complexe: menaje 
extinse, cuprinzând şi unul dintre părinţii soţilor (mama sau tatăl văduv) sau pe cineva 
provenind dintr-o relaţie colaterală (frate, soră) şi menaje multiple, formate din două sau 
mai multe cupluri căsătorite, unite prin relaţii de consangvinitate.6

Interesul autorităţii bisericeşti pentru păstrarea decenţei în relaţiile de familie şi 
pentru menţinerea familiei ca unitate se încadra într-un proces urmărit cu tenacitate, 
constant şi organizat. Se cereau şi se trimteau rapoarte cu privire la starea divorţurilor şi a 
concubinajelor dintr-un anumit spaţiu; soţia şi soţul a căror relaţie conjugală dădea grave 
semne de deteriorare erau chemaţi în faţa Scaunului Protopresbiteral; când numărul de 
persoane trăind în relaţii de concubinaj devenea mare şi nu existau indicii de scădere prin 
acţiuni de educaţie obişnuită, se apela la intervenţia jandarmilor pentru despărţirea celor 
care trăiau în păcat.

Până la declanşarea procesului de divorţ, treceau câţiva ani, în număr suficient 
pentru ca în viaţa foştilor parteneri să apară schimbări chiar esenţiale; femeia putea naşte 
copii dintr-o relaţie de concubinat cu altcineva, iar bărbatul să-şi fi găsit o altă femeie, cu 
care să fi avut copii. În cazul bărbaţilor, ei recurgeau la o stratagemă: invocând necesitatea 
unei mâini femeieşti în casă, care să se ocupe de supravegherea gospodăriei, el solicita 
aprobarea de a i se „concede de a-mi ţinea economa” (Anexa 2). Era un subterfugiu de a 
avea, aproximativ oficial, ţiitoare (aşadar, concubinat susţinut prin argumente economice), 
o femeie cu care, uneori, contracta relaţia de căsătorie oficială.

Factorii la care se apela pentru a interveni în scopul împăcării celor despărţiţi – de 
către unul dintre ei sau de către o terţă persoană -  erau preotul din sat, comitetul parohial 
şi protopresbiteratul.

Unele situaţii (în care divorţul era văzut că unica soluţie) sunt de un dramatism 
zguduitor; câteva elemente din reclamaţiile soţiilor nu puteau fi falsificate, evetual exagerate, 

3 Ibidem, p. 62.
4 Ibidem.
5 Apud ibidem.
6 Un asemenea tip de menaj apare în naraţiunrea lui Ion Creangă, Soacra cu trei nurori. Ceea ce se întâmplă 
indică procesul prin care, de la o familie nucleară, se ajunge la o familie complexă. Bătrâna, soţul (la data 
începerii naraţiunii decedat) şi cei trei fii formau o familie simplă (nucleară). Pentru a-şi ţine fiii pe lângă ea, 
bătrâna rezolvă, întâi de toate, operaţiunile necesare în vederea asigurării spaţiului de locuit: „Era odată o 
babă, care avea trei feciori nalţi ca nişte brazi şi tari de virtute, dar slabi de minte. (…) Pentru a nu răzleţi 
feciorii de pe lângă sine, mai dură încă două case alăture, una la dreapta şi alta de-a stânga celei bătrâneşti. 
Dar tot atunci luă hotărâre nestrîmutată a ţine feciorii şi viitoarele nurori pe lângă sine – în casa bătrânească 
– şi a nu orândui nimic pentru împărţeală pănă aproape de moartea sa”. Problema moştenirii în ceea ce pri-
veşte spaţiul de locuit o rezolvă tot nora cea tânără, care interpretează gesturile soacrei muribunde în folosul 
familiilor care se constituie autonome, distincţia dintre ele fiind decretată şi de împărţirea  spaţiilor: „- Biata 
mămucă lasă cu limbă de moarte: că fratele cel mare să ieie locul şi casa cea despre răsărit; cel mijlociu, cea 
despre apus; iară noi, ce mezini ce suntem, să rămânem aici, în casa bătrânească”. (Povestiri. Poveşti. Amin-
tiri, Junimea, Iaşi, 1983, p. 51) Relaţiile din această naraţiune se desfăşoară pe planuri multiple: dintre mamă 
şi fii, dintre fiecare fiu şi soţia lui, dintre soacră şi nurori, dintre nurori. Fiii nu au personalitate, desprinşi cu 
obedienţa faţă de mama lor; la fel sunt primele două nurori. A treia iese din tiparul moliciunii şi al credulităţii 
şi sfarmă, prin gesturi de violenţă de-a dreptul neomeneşti, autoritatea soacrei, reprezentată prin înfrângerea 
ei fizică şi prin moarte.
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dar era necesar să se menţină în limitele verosimilităţii pentru a fi luate în seamă, aşa că 
trebuie luate ca atare. Astfel e cazul unei femei din Giosani/ Josani/: s-a căsătorit cu un văduv, 
rămas cu cinci copii neajutoraţi, pentru creşterea şi îngrijirea cărora s-a preocupat; n-a avut 
parte de recunoştinţă; în schimb, a fost, în repetate rânduri, batjocorită, bătută şi alungată din 
casă. Izgonirea şi bătaia femeii s-au produs în mod public, motiv pentru care femeia cheamă 
martori, atât pentru tratament inuman aplicat ei, cât şi pentru a confirma averea cu care a 
venit în gospodăria soţului (nerecunoscută de acesta) judele comunal, un locuitor dintr-un 
alt sat, preotul din sat, vecine. Femeia încheie mărturisirea sa cu declararea violenţei suferite 
când a încercat să reintre în casa soţului: „… şi deaca mamu dus la ielu au luatu hainele după 
mine în mezul ierni – şi mamu dusu pana în Beiuşiu desculţă şi numai încamese. (Anexa 4)

Unele dintre cazuri apar ca rezultate ale unei vieţi dezordonate: o femeie din 
Cărpinet, după 14 ani de căsnicie cu un locuitor din Vaşcău, pleacă din căminul conjugal 
cu fostul ei iubit, cu care avusese o fată înainte de căsătoria ei cu soţul abandonat. Solicitaţi 
să dea o adeverinţă de purtare acelei femei, membrii comitetului parohial din localitate o 
acuză de comportament imoral, fiind gata să-şi susţină afirmaţiile sub prestare de jurământ. 
Femeia nu avea nici un fel de conştiinţă morală şi nici o cenzură a gesturilor sale; prin 
Vaşcău a săvârşit „cele mai urâte şi demoralizate lucruri, siedand cu septemana deplinu, 
şi îmbrăţişându-se cu ori şi cine care a avut lipsă de spurcatele ei lucruri;” nici agoniseala 
din viaţa normală anterioară nu a scăpat dispoziţiilor ei de cheltuială: „toate ce au avut 
încasa agonisite de legiuitul ei bărbatu le’a spesatu pe mancari şi beuturi a petrece cu 
cine au avut voie.” (Anexa 7) Dacă ne raportăm la cele două documente despre aceeaşi 
femeie: plângerea soţului şi certificatul emis de comitetul bisericesc, se constată deosebiri 
fundamentale: în primul, bărbatul îl acuză pe locuitorul din Cărpinet că ar fi determinat-o 
să-l însoţească şi exprimă dorinţa ca femeia să se întoarcă la el; în al doilea, câţiva cetăţeni 
(de autoritate) o prezintă ca pe o desfrânată şi vicioasă.

O fază premergătoare procesului de divorţ era înfăţişarea în faţa autorităţii bisericeşti, 
împreună cu părinţii (dacă aceştia erau în viaţă), pentru o nouă încercare de a-i determina 
să se împace. Dacă întrevederea nu dă rezultat pozitiv, protopresbiterul poate fixa un 
termen de 30 de zile pentru reflecţie; se eliberează însă un atestat, ca probă că a existat 
intenţia autorităţii religioase de a proteja căsnicia lor.

Chiar când soţul recunoaşte că şi-a bătut soţia, nu dă acestui act gravitatea aşteptată 
cu privire la un asemenea gest. A-şi bate soţia nu i se pare locuitorului Mihai Flore un 
act atât de grav încât să ajungă la divorţ; ameninţarea că o va omorî o prezintă ca un fel 
de joacă; beţia l-ar scuza pentru asemenea acte: „de bătut o-am bătut pentru că au făcut 
gura şi voarbe deacă mergeam dela casa fara scirea ei;” „ înse pentru că eu o am bătut 
ca beat, ea trebuie se me ierte.” (Anexa 11). Când soţia înfăţişează înaintea Scaunului 
Protopresbiteral violenţele la care a fost supusă, el încearcă să le atenueze, considerându-
le exagerate, şi pune sub semnul lipsei de credibilitate certificatul medical dat soţiei în 
urma unei asemenea bătăi, pe motiv că ar fi fost eliberat mai târziu de data incidentului.

Fie că era vorba de cazuri de divorţ sau de concubinat posibil de rezolvat, autoritatea 
supremă pentru luarea în cunoştinţă şi capabilă să ofere soluţii acceptabilă era oficialitatea 
ecleziastică. Din analiza modului în care erau abordate problemele familiale, a relaţionării 
lor cu moralitatea/ imoralitatea, se constată că punctele de vedere ale bisericii sunt clar 
conturate şi constante: temporizarea divorţului, în perspectiva optimistă a reconstituirii 
cuplului marital şi eliminarea/ reducerea cazurilor de concubinaj prin refacerea cuplurilor 
iniţiale sau prin oficializarea religioasă a legăturilor de cuplu. 

De unde apare această autoritate supremă reprezentată de Biserică? Răspunderea şi 
fermitatea cu care Biserica  urmăreşte derularea vieţii de cuplu şi intervine cu promptitudine 
derivă din natura impregnată de divin a actului căsătoriei. Biserica este implicată deplin în 
acest act şi orice tentativă de submina efectele intervenţiei sale (căsătoria este este un astfel 
de rezultat) poate fi percepută ca un demers negativ la chiar adresa autorităţii sale. Textul 
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biblic, atât prin Noul Testament, cât şi printr-un text paulin, afirmă înextricabilitatea legăturii 
prin căsătorie, în enunţuri foarte ferme, lipsite de ambiguitate. Singurul motiv acceptabil 
al despărţirii soţului de soţie rezidă în constatarea desfrînării acesteia. Considerarea femeii 
divorţate ca o fiinţă care se face vinovată merge până acolo încât păcatul de răsfrânge şi 
asupra bărbatului care ar lua în căsătorie o astfel de femeie. Dacă acceptăm un asemenea 
sistem de gândire şi înţelegere a semnificaţiilor evenimentelor din viaţa oamenilor, vom 
înţelege de ce, până la angajarea procesului de divorţ, trecea foarte mult timp: se spera ca, 
oricât de târziu se va produce, soţii să revină asupra intenţiei de despărţire şi să reconstituie 
cuplul iniţial. 

Când fariseii, pentru a-L ispiti, L-au întrebat pe Isus dacă se cuvine ca bărbatul să-şi 
lase femeia pentru orice pricină, „5. Şi a zis (Isus – n. n.): Pentru aceea va lăsa omul pe tatăl 
său şi pe mama sa şi se va lipi de femeia sa şi vor fi amândoi un trup.

6. Aşa încât nu mai sunt doi, ci un trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu 
despartă”. (Matei, Cap. 19)7

Şi a continuat, arătând în ce constă adulterul: „Iar eu zic vouă că oricine va lăsa pe 
femeia sa, în afară de pricină de desfrânare, şi se va însura cu alta, săvârşeşte adulter; şi 
cine s-a însurat cu cea lăsată săvârşeşte adulter”.8

În Întâia Epistolă către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, Cap. 6, se respinge cu 
vehemenţă desfrânarea şi se pledează pentru datorii egale ale soţilor, unul faţă de celălalt, 
în ceea ce priveşte solidaritatea, afecţiunea şi păstrarea cuplului: „18. Fugiţi de desfrânare! 
Orice păcat pe care-l va săvârşi omul este în afară de trup. Cine se dedă însă desfrânării 
păcătuieşte în însuşi trupul său”.9

Cap. 7: „3. Bărbatul să-i dea femeii iubirea datorată, asemenea şi femeia bărbatului. 
4. Femeia nu este stăpână pe trupul său, ci bărbatul; asemenea nici bărbatul nu este 

stăpân pe trupul său, ci femeia”.
10. Iar celor ce sunt căsătoriţi, le poruncesc, nu eu, ci Domnul: Femeia să nu se 

despartă de bărbat!
11. Iar dacă s-a despărţit, să rămână nemăritată, sau să se împace cu bărbatul său; tot 

aşa, bărbatul să nu-şi lase femeia”.10

Intervenţia autorităţii (ecleziastice, statale mai târziu) se produce tocmai pentru că 
exista (într-o măsură mai mare sau mai mică) incapacitatea comunităţii înseşi de a interveni 
în cazuri delicate, şi pentru că viaţa oamenilor/ cuplurilor (de care depinde prosperitatea 
generală, progresul comun, stabilitatea comunităţii), prin aceste semnificaţii ale ei, obliga 
la monitorizarea şi supravegherea ei din partea autorităţii. Divorţul şi concubinajul nu sunt 
chestiuni strict individuale, ele nu se consumau în interiorul spaţiului privat (casa, curtea); 
ieşind din spaţiul domestic (domus = casă), fenomenele respective se intersectau cu norme 
supraindividuale de moralitate şi de ordine publică. Autoritatea domina spaţiul privat şi-i 
impunea propriile norme.

În cazurile de divorţ consemnate, acestea s-au produs în două structuri familiale: 
familii conjugale simple (soţ şi soţie, fără copii) şi familii conjugale etajate (părinţi – copii, 
în calitate de ginere şi noră).

Familia este legată, prin excelenţă, de spaţiul privat: „A trăi în privat înseamnă, 
înainte de toate a trăi acasă, în familie. Familia constituie nucleul privatului, asta o ştie 
toată lumea. Casa, căminul, privatul cel mai cald şi indispensabil…”11

7 Biblia sau Sfânta Scriptură. Tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Teoctist 
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române cu aprobarea Sfântului Sinod, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al 
Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, p. 1120.
8 Ibidem, p. 1121. Pentru aceleaşi probleme, vezi similar la Marcu, Cap. 10, p. 1151.
9 Ibidem, p. 1298.
10 Ibidem.
11 Philippe Ariès, Georges Duby coordonatori, Istoria vieţii private. De la Europa feudală la Renaştere. Volu-
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În acţiunea de includere în spaţiul privat a unor norme elaborate în afara lui, 
autoritatea recurge la modalităţi diverse, de la încercarea de persuasiune (aducerea pe 
drumul drept) până la coerciţie. Vinovaţii/ vinovatul sunt mustraţi/ este mustrat în faţa 
autorităţii şi chiar faptul acesta singular va fi dat rezultate, pentru că se face apel la el, ca la 
o soluţie posibilă şi rezonabilă. O formă ce o depăşea era convocarea celor vinovaţi în faţa 
autorităţii împreună cu părinţii. Prin această asociere se exprima credibilitatea acordată 
părinţilor de a influenţa cuplul în mod pozitiv; realitatea confirmă însă şi reversul acestei 
situaţii – şi nu numai în cazuri izolate, mai degrabă ca regulă: intervenţia socrilor cu rol 
dezagregator al familiei tinere. Alternativ, nora sau ginerele motivează dificultăţile vieţii 
de cuplu, duse până la desfacere, prin atitudinea partizană a socrilor, prin manifestarea 
agresivă, prin exprimarea în public a nemulţumirii faţă de partida încheiată de odrasla lor. 
Atentatele părinţilor la spiritul de independenţă al familiilor tinere sunt cu atât mai evidente 
şi mai eficiente, cu cât relaţiile de incompatibilitate (reală sau pretextată) se produceau în 
interiorul familiilor de tip etajat (nuclear): părinţi şi copii căsătoriţi, şi nu când părinţii se 
găseau la o distanţă apreciabilă de căminul tinerilor căsătoriţi.

Grupurile familiale de rezidenţă se prezintă în organizări diverse; cel mai simplu este 
acela care funcţionează prin ceea ce se numeşte nucleus familial (structură „nucleară”), 
format din părinţi şi copii; complexe sunt grupurile familiale, în care, pe lângă părinţi şi 
copii, apar ginerele, nora, copiii acestora, o mătuşă a tatălui sau a mamei etc. Spre deosebire 
de grupul familial „nuclear”, în care relaţiile se angajează exclusiv între doi parteneri (soţ- 
soţie, părinţi – copii), în grupurile de rezidenţă complexe, sunt impuse, pretinse, instituite 
relaţii între mai multe grupuri: „… coexistenţa unui fiu căsătorit cu părinţii săi determină o 
repartiţie mai complicată a rolurilor, însoţită de o ritualizare mai accentuată a raporturilor 
sociale şi a ierarhizării acestora. O seamă de raporturi de subordonare se stabilesc între tată 
şi fiu, între noră şi soacră…”12  Tocmai prin această întrepătrundere de relaţii, care nu au 
aceeaşi direcţie, cuplurile tinere din aceste familii sunt mai vulnerabile.

Chiar dacă sunt extrem de puţine cazurile în care în cuplurile aflate în concubinat se 
nasc copii (ne referim nu la realitatea timpului, ci la documentele înregistrate de noi), ceea 
ce ar fi îngăduit o altă perspectivă asupra lor, aceştia nu reprezintă o entitate capabilă să 
determine – raţional, moral şi emoţional – un gest decisiv, ei nu au dobândit semnificaţia 
unui element articulator al vieţii părinţilor; sunt invocaţi ca probe materiale ale refuzului 
unei variante, spre exemplu, un fost soţ nu admite refacerea cuplului invocând faptul că 
fosta soţie are, dintr-o relaţie de concubinaj, copii cu un alt bărbat; nu este exprimată, chiar 
la modul potenţial, grija pe care acesta ar trebui s-o aibă pentru copiii rezultaţi dintr-o altă 
relaţie; ei sunt utilizaţi – ca argumente în susţinerea unei poziţii interesate – şi nu ca repere 
de responsabilitate maternă/ paternă.

Conservând şi dezvoltând relaţii apărute şi consolidate de-a lungul timpului, 
comunitatea rurală se prezintă asemenea unei reţele a relaţiilor familiale – mai mult sau 
mai puţin strânse, dar, oricum, o reţea în care intră familii, vecinătăţi, rudenii, autorităţi 
administrative (câte vor fi fost ele) şi bisericeşti.

Cum circulaţia şi exagerarea informaţiilor sunt asigurate de ceea ce se numea „gura 
satului”, iar casele şi curţile locuitorilor erau expuse privirilor şi intereselor indiscreţilor 
profesionişti sau ale trecătorilor ocazionali, ipoteza vreunei impenetrabilităţi a spaţiului 
privat în lumea rurală era exclusă. De altfel, nici protagoniştii vreunui scandal conjugal nu 
aplicau măsuri punitive dure împotriva partenerului exclusiv în înteriorul casei; eventuala 
închidere a victimei era o măsură de siguranţă împotriva intenţiilor ei de evadare, şi nu 
atât materializarea unei intenţii de cantonare a violenţei în spaţiul domestic. Cu atât mai 
mult cu cât evenimentele dintr-o familie (certuri, bătăi, abandonarea căminului conjugal) 

mul III: Traducere de Maria Berza şi Micaela Slăvescu, Editura Meridiane, Bucureşti, 1995, p. 196.
12 Idem, Istoria vieţii private. De la Renaştere la Epoca Luminilor. Volumul VI. Traducere de Constanţa Tănă-
sescu, Editura Meridiane, Bucureşti, 1995, p. 255.
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intrau repede în spaţiul public, comunitar, nu se poate vorbi despre circumscrierea ei în 
spaţiul privit reprezentat de locuinţa ţărănească. În asemenea condiţii, invocarea de către 
împricinaţi a unor martori pentru un caz sau altul era în vederea succesului, şi era şi realistă, 
şi legitimată.

Dacă în mediile urbane, întâmplările dezagreabile rămâneau, pe cât posibil tăinuite, 
iar dacă acest fapt nu putea fi împlinit, atunci erau vehiculate – ca la ţară – de la persoană 
la persoană sau de la grup la grup, fără ca acest sistem să acopere toată comunitatea, în 
mediul rural ele se produc măcar în faţa vecinilor:  strigătele de mânie, ca şi solicitările 
de ajutor, se produc pentru a fi auzite, urmărind scopuri diferite: pentru a fi reţinute sau 
pentru a primi scăpare. Desfăşurarea în public a acestor scene sau numai comunicarea 
în şoaptă despre relaţii care ies din norme general acceptate, pe lângă faptul că produc 
colocvii, mai mult sau mai puţin răutăcioase, unele încărcate de pasiunea coborârii în 
subteranele vieţii private a cuplului, aduc şi dezvăluiri spre ştiinţa întregii colectivităţi. 
Ceea ce ar fi de domeniul spaţiului privat ajunge obiect al comunicării în spaţiul public, şi 
nu pe ascuns, ci direct, într-un rechizitoriu ad-hoc. Lenevia, superficialitatea, inconstanţa, 
adulterul, căsătoria la vârstă nepotrivită sau între persoane care nu au vârste apropiate sunt 
comunicate pentru a fi auzite de întreaga comunitate („strigarea peste sat”); acest afişaj 
oral este semnul inaderenţei comunităţii la ceea ce se petrecea în contradicţie cu normele 
sale. 

Fie în legătură cu cazurile de divorţ, fie în legătură cu concubinatul apar indicii în 
ceea ce priveşte migrarea în mediul rural, conturând şi unele dintre cauze. Pot fi identificate 
două tipuri de migrări: în interiorul localităţii şi în afara localităţii, în funcţie de teritoriul 
pe care se desfăşoară (determinat şi acesta de tipul de căsătorie contractat: cu o persoană 
din acelaşi sat sau din alt sat). Primul tip este reprezentat de soţia care se întoarce, după un 
scandal în interiorul cuplului, la casa părinţilor ei; nu schimbă satul, dar se reîntoarce în 
mediul parental. Se cuprind în al doilea reîntoarcerea bărbatului sau a soţiei la casa părinţilor 
din alt sat; încadrarea într-un serviciu (la oraş), plecarea într-o relaţie de concubinat în alt 
sat etc.  În felul acesta, de pe scena satului dispare o familie, dar, în altă parte, în acelaşi 
sat sau în altul, se întăreşte alta (care fusese slăbită prin plecarea unei membru al ei) sau 
se consolidează, din punct de vedere economic, o gospodărie (în cazul concubinatului, se 
adaugă la efortul gospodăresc două mâini lucrătoare; la fel în cazul revenirii celei alungate 
la casa părinţilor). 

Motivele destrămării cupului sunt multiple; unele dintre ele sunt specifice bărbatului, 
altele sunt specifice femeii. Unul dintre acestea este violenţa domestică, exercitată, 
îndeosebi, asupra femeii. Ea înspşi este provocată de consumul excesiv de alcool, combinat 
cu ideea – perpetuare a unei prejudecăţi mai vechi, cu privire la inferioritatea şi statutul 
de supusă al femeii faţă de bărbat. În lumea rurală, bătaia domestică era un fapt destul de 
larg întâlnit. Alcoolul sensibiliza stări de existenţă precare (sărăcia, eşecul economic). Cel 
mai adesea se manifestă violenţa împotriva femeii, care se arăta a fi fost, după concepţia 
timpului, înscrisă în ordinea firească a lucrurilor. Comunitatea nu   avea, în asemenea 
cazuri, intervenţii rapide, decise şi eficiente; când totuşi intervenea, rolul ei era de salvare 
a celui ameninţat. Fără să declarăm că nu vor fi fost existat, în documentele noastre nu 
se înregistrează cazuri de violenţe exprese (doar verbale), din partea femeilor, împotriva 
bărbaţilor. Când se produceau, ele reprezentau încălcări flagrante ale ordinii naturale a 
lucrurilor dintr-o comunitate cu reguli bine statornicite. În satele franceze, soţul bătut de 
nevastă era ţinta unor glume tăioase; intervenţia nu avea nimic scuzabil pentru împricinat, 
dimpotrivă, „neglijenţa soţului în a-şi conduce menajul era criticată. Slăbiciunea sa pune 
în pericol întreaga ordine socială ţărănească”.13

Probleme apar, în momentul separării soţilor, şi cu privire la împărţirea bunurilor 
aflate în proprietatea cuplului. Revendicările au în vedere faptul că bunurile puteau proveni 

13 Martine Segalen, lucr. cit., p. 53.
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din trei surse diferite: zestrea soţiei, proprietăţile aduse în familie de soţ, averea dobândită 
în timpul traiului în comun. În documentele înregistrate se constată că bunurile solicitate la 
desfacerea cuplului sunt jenant de mici, ceea ce indică o stare de pauperitate răspândită.

Pe baza unui număr redus de documente despre statutul familiei/ cuplului, în 
vestul Transilvaniei, înspre sfârşitul secolului al XIX-lea, am detaşat câteva lumini asupra 
trecutului, pentru a înţelege ce se petrecea în interiorul familiei rurale. O acţiune care trebuie 
continuată, în primul rând, prin sporirea cantitativă a atestărilor documentare, pentru a 
obţine o imagine cât mai amplă asupra acestei realităţi; în al doilea rând, prin interpretarea 
documentelor pe baza conjugării mai multor perspective (istorie, demografie, etnologie, 
folcoristică  etc.) şi prin incursiuni în straturile de profunzime ale textului documentar.

LISTA DOCUMENTELOR

1. 31 mai 1876, Oradea-mare. Solicitare către protopresbiterul Beiuşului de întocmire a 
unei situaţii privind starea concubinatelor până la data de 31 decembrie 1875.
2. 2 martie 1877, Beiuş. Adresa unui locuitor din Beiuş, obligat să intenteze proces de 
divorţ; solicitare din partea aceluiaşi de a ţine pe lângă casă o economă.
3. 1878-1879 (?), Vărzarii de Jos. Cererea unui locuitor adresată protopresbiterului de a 
se fixa, lui şi soţiei plecate la părinţi, un termen de înfăţişare pentru ascultare şi mijlocirea 
împăcării.
4. 7 mai 1879, Josani. Plângerea unei femei împotriva soţului, din cauza relelor tratamente 
la care a fost supusă.
5. 2 decembrie 1879, S. Lazuri. Adresa preotului Petru Ciuhandu către protopresbiter, prin 
care-l înştiinţa despre cazul a doi tineri care, după logodnă, trăiesc împreună; într-un alt 
caz, tinerii  se justifică prin faptul că ar fi fost cununaţi de un alt preot.
6. 22 octombrie 1880, Vaşcău-Bărăşti. Plânegrea unui locuitor în legătură cu soţia sa, care 
a fost ademenită de un bărbat din alt sat şi cu care a plecat; solicitarea de a fi chemaţi spre 
împăcare şi spre pedepsirea celui vinovat de stricarea caselor.
7. 19 noiembrie 1880, Cărpinet. Atestat semnat de membrii comitetului parohial din 
localitate cu privire la comportamentul imoral al femeii la care se face referire în documentul 
de mai sus.
8. 3 martie 1884, Oradea mare. Adresă a unui preot către Consistoriu, prin care este 
reclamat adjunctul notarial din Bratca, domiciliat în localul şcolii, pentru relaţii imorale cu 
o fată de ţăran din localitate, fapte pe care le văd copiii din şcoală.
9. 7 noiembrie 1887, Răbăgani. Dovadă din partea protopresbiterului Beiuşului că soţii 
despărţiţi nu acceptă împăcarea.
10. 20 noiembrie 1887, S. Sânmartin. Cererea lui Sala Floarea către Scaunul Protopresbiteral 
de a fi despărţită de soţ, din cauza violenţelor exercitate de acesta asupra ei.
11. 7/ 19 decembrie 1887, Beiuş. Protocol (proces-verbal) al şedinţei Scaunului 
Protopresbiteral al Beiuşului în cazul procesului de divorţ dintre Floare Sala şi Mihai Sala, 
ambii din Sânmartin.
12. 3/ 15 februarie 1888, Roşia. Cererea preotului de aici către protopresbiter de a interveni 
în problema concubinatelor; concubinii să fie constrânşi fie a se despărţi, fie a se căsători.
13. 1888, Beiuş. Plângerea unui bărbat, venit ginere în casa soţiei, pentru comportamentul 
ei şi al părinţilor ei de el şi cererea de a se pronunţa divorţ.
14. 1888. Adresă a celei reclamate în textul anterior, către protopresbiter, prin care solicită 
intervenţia acestuia în vederea împăcării cu soţul sau, dacă acest lucru nu este posibil, a 
divorţului.
15. 26 octombrie 1888, Drăgoteni. Adeverinţă despre cununia celor doi soţi din documentele 
13 şi 14.
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16. 29 octombrie 1888, Drăgoteni. Acceptarea divorţului de către cei doi soţi.
17. 1888-1889 (?), Vaşcău. Acceptarea de către o femeie, trăind în concubinaj, să înceapă 
procesul de despărţire de soţul ei.
18. 6 august 1889, Sohodol. Adresă a locuitorului Ţigan George către protopresbiter, prin 
care cere ca fiica lui şi fostul ei soţ să fie provocaţi în faţa Scaunului Protopresbiteral, ca să 
se pornească acţiunea de divorţ, deoarece amândoi trăiesc în concubinaj.
19. 20 august 1889, Vaşcău-Bărăşti. Decizie de începere a procesului de divorţ între Redac 
Irimie şi Ţigan Floare.
20. 15 noiembrie 1892, Câmpani. Intervenţie a defensorului Ioan Popoviciu, în cazul Mihai 
Flore – Floarea Sala, solicitând protopresbiterului să hotărască divorţul.
21. 19/ 31 ianuarie 1893, Câmpani. Raport al preotului din Câmpani despre acţiunea sa 
pentru reducerea cazurilor de concubinaj.
22. 27 ianuarie 1893, Sohodol-Lazuri. Cerere a preotului din localitate de a se trimite 
jandarmi pentru a fi despăţite persoanele care trăiesc în concubinaj.
23. 28 ianuarie 1893, Câmpani. Adresă însoţitoare a situaţiei concubinaţilor din parohia 
Câmpani şi din filia Vălani; constatarea scăderii numărului de cazuri de concubinat. 
24. 28 ianuarie 1893, Câmpani. Propunerea ca aceia care trăiesc în concubinaj şi sunt 
săraci să fie cununaţi fără plată.
25. 20 februarie 1893, Câmpani. Declaraţie a defensorului Ioan Popovici, prin care-şi 
exprimă acordul pentru desfacerea căsătorie dintre Ioan Şora şi Eva Tallu.
26. 16 aprilie 1894, Coşdeni. Cerere a locuitorului Costan Rada de a fi chemat împreună 
cu soţia înaintea protopresbiterului, pentru rezolvarea situaţiei conflictuale dintre ei.
27. 28 ma (?) 1894, Sitani. Plângerea locuitoarei Floare Cotrău împotriva soţului, acuzat de 
desfrâu, şi cererea de a se proceda la deschiderea procesului de divorţ
29. 24 decembrie 1894, Ianceşti. Protocol în legătură cu plângerea soţiei lui Cioloş Micula 
împotriva soţului ei, pentru rele tratamente din partea lui.

1
377. B.

Preaonorate Domnule Protopresvitere!

Pentru ca in sensul conclusului Venerabilului sinodu eparhialu din 16/ 28. 
Aprile, a. c. Nr. 115. in privintia concubinateloru, ce din di in di se sporescu, nu 
se poata face de aicia orescari dispusetiuni, - Preaonorata Domnia Ta esci poftitu 
ca dupa formula de sus ./. se culegi dela toate oficiele parochiali datele despre 
toate concubinatele ce sau aflatu la 31. Decembre, 1875. – in comunele tractului 
protpresviteralu submanuatu si apoi acele câtu mai iute sa le-substerni acicia.
 Oradea-mare, 31. Maiu, 1876.

  Consistoriulu eparch. gr. or. aradean

   Vicariulu episcopescu

   (ss) Andreiu Papp
    Archimandrit

Protopresbiterului Beiusiului Preaonoratului Domn Vasiliu Papp.
(DJAN-BH, Fond Protopopiatul ortodox Vaşcău, ds. 2/ 1876-1877, f. 98)
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2
Prea Onorate Domnule Presvitere!

Subscrisul deoarece nici pana astadi cu sotiea mea Eva – Ionasiu nu sum 
impaciuit respective – densa nu voesce a locui cu mine; sum silit drept aceea a me 
dechiara ce peste putinu voiu incepe contra-i procesu divortialu.
 Drept aceea ca economia casei mele si lucrurile femeesci pana la terminarea 
procesului ca sa sufere scadere, rogu pre Prea Onorata Dnia Voastra se bine voiti 
a-mi concede de a-mi tienea – economa; si insa cu atat mai vartos sum silit sa facu 
aceasta, caci numita femee, neci la repetitele provocari fecute din partea preotului 
nostru si a comitetului parochialu, dar neci la indrumarile Prea Onoratei Domniei 
Voastre nu se invoesce la convietuire.
 Renoindumi umilita rogare, reman
 Beiusiu. 2 Mart. 1877.

     umilit servu.

     Vasiliu Bla (?)

     locuitoriu in Ds, foro.
(Fond Protopopiatul ortodox Vaşcău, ds, 2/ 1876-1877, f. 254) 

3
Prea Onorate Domnule Protopresbitere!

In toamna viitoare vor fi doi ani de candu ca teneru holteiu, am pasitu la 
casatorie cu fecioara Saveta fica lui Georgiu Micle a ciocli din Comuna noastra 
Verdariul de josu – cu nomita socia am si traitu dupa cununia in continuu trei luni, 
si dupa aceia nu stiu din ce causa mau parasitu si au mersu la parintii sei, eu apoi 
am provocatu-o la vietuire cu mine şi mai departe – mai demulte ori, m’a si inaintea 
preotului din locu si a comitetului parochial inca am fostu cu densa de fatia, si densa 
fora ca se spuna ceva nu voiesce a trai cu mene la olalta.-
 Deci cu toata Onoarea rogu pe Prea Onoratul Dnu Protopresbiteru ca se bine 
voesca a ne defigie unu terminu si a ne chiema respective infatiosia inaintea Prea 
Onoratu DTale pentru ascultare si midilocirea inpaciuirei intre noi.
 Pe lenga care rogare sum cu totu respectulu

Al Prea Onoratu Domniei Tale
    aplecatu servu
    Tanase Sabou
    locuitoriu in
    Verdariul de josu.
(DJAN-BH, Fond Protopopiatul Ortodox Vaşcău, ds. 1878-1879 (2), f. 301)

4
Onoratului Scaunu protopresbiteralu /alu/ aluitractului Beiusiului!

Subscrisa sotie lui Câbâu Ursu din Giosani facu aratare prea onoratului Sinodu 
protepresviteralu cumca acum suntu maritata de 20 de ani - si sotiu meu Cabau 
Ursu - /si/ acum de 3 ani, cu numitul barbatu nu potu trâi, fiindu ca elu ma bate totu 
bate fâra de una – macaru cand am venitu in casa lui amu venitu la 5 prunci cari nu 
au fostu vrednici de asi câstiga pâne loru – si cu multa osteneala si ne odihnâ iamu 
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crescutu – si al cresterea loru am asteptatu se amu recunstintia dela barbatu meu 
fiindcu ca amu crescutu prunci de alta muere – insa acum sau in schimbatu si se 
rasplateste cu râu

   Anume –
Ia In ziua de santului Georgie anu 878 mau batutu fara de vina, fiindcu ca pana a cole 
nainte cu 3 septamâni mincare de mine facuta nu am mancatu, si atunce venindu 
dela rîtu mau batutu zi când casa esu din casa lui, si mau pedepsitu cu blăstămuri 
urîte si au inchisu usia de mine sa nu siedu in casa lui – si fiindu ranitâ mamu dusu 
la Begianu Mihaiu din giosani si mamu aratata fiindu ca au fost jude comunalu alu 
IIle si ielu se fie chiematu la intrebare si Tyirla Marisca din giosani fiindu ca ie au fosta 
acolo la acia bataie – si pana in dioa deastazi inciependu din dioa santului Georgie 
anu 1878 am capatatu 23 de Bâtâi si nici o bataie nu sau intinplatu se nu fiiubatuta 
cu bata si cu apru la multe suntu marturie si la altele nu – si in I marturie amu ca la 
Judele comunalu – mamu dusu batuta si de diecie ori la FericeluVasalie din Gurbesti 
– si am fostu si la officiulu comunalu adeca la comitetu parochialu si la legie nu am 
statu nici odata – si cu preotu mau opritu  se nu mebagu in casa lui – si deaca mamu 
dusu la ielu au luoatu hainele dupa mine in vreme ierni – si mamu dusu pana in 
Beiusiu descultia si numai incamese – si ielu inaintea oamenilor spune ca nu ma tipa 
din casa lui numai deaca voi siedia pe rumpere de capu voi siedia –
 Dreptu pentru aceia rogu pre onoratulu offuciu protopresviteralu ca pe barbatulu 
meu alu inpresenta innaintea scaunului protopresviteral dinpreuna cu mine si 
marturile nostre Begianu Mihiau Tyirla Marisca si Tirla Petru preotu in Giosani atuti 
3 /trie/ si fericel Vasalie din Gurbesti si se fie intrebati ca candu amu in statu in casa 
barbatului ce avere a fostu si ce avere  este acum – fiindu ca elu ami pune nume de 
talhârie –

 Datu in Giosani in 7 Maju st. n. 879.

   cia mai umilita
    Rafila Baru   + m. p.
    lacuitoare in Giosani

(DJAN-BH, Fond Protopopiatul Ortodox Vaşcău, ds. 1878-1879 (2), f. 299 şi verso)

5
Reverendisime Domnule Protopresbitere!

Amu onoarea a ve reporta cum ca unu teneru din Sohodolu cu numele Theodoru 
Rusu a Vasochi facandu incredintiare cu fecioara Eva Codreanu a flori dochi din 
S. Lazuri, ma cateva zile dupa acea fata a disparutu de aici, si depresinte se afla ca 
nevasta respectivului teneru in casa parintiloru lui.
 Aseminea deaici altu teneru cu numele Petru Pancu orfanulu Ioani lichi, totu 
intracestu chipu sia cascigatu de nevasta pe fecioara Anisia Chiciu a Onutriului 
totu deaici, carele dupa cum se vorbesce spune apriatu ca la cununatu preotul dela 
Cabesci.
 Deci ca nucumva reulu se se totu latiesca ve rogu se binevoiti a cita catu 
mai cu rundu pre respectivii teneri catu si pre parintii ce li-mai suntu in vietia si 
investigandu catu mai strictu, - dora cumva aru esi la lumina cu fapta preotului 
cununatoriu – nedemni de chiamarea sa – spre a-si-lua plata.

  cu deosebita stima fiendu
 in S. Lazuri la 2 Decemv 1879.
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Ale Reverendissimului Domn

    plecatu stimatoriu

    Petru Ciuhandu

     administr par
(DJAN-BH, Fond Protopopiatul Ortodox Vaşcău, ds. 1878-1879, f. 402)

6
Prea Onorate Domnule Protopresbitere!

Suntu acum 14 ani, decandu subscrisulu am pasitu la taina S. cununii cu Sofia 
Betranu din Carpenetu; si de atunci in continuu am traitu cu densa, ducandu o viatia 
pacinica si liniscita; - in anul curinte inse inainte de aceasta cu doue luni intru-o 
Vineri diminetia fora de veste au venitu la mine in casa locuitoriul din Carpinet: Petru 
Farcasiu, - care  din purtarea sa cea rea şi demoralisată – pe socia sa cea legiuita au 
îndelungat-o dela sene – iar pe socia mea cu poterea din preuna cu vestmentele ei 
cu totu iar pe mine batandu-me – au dusu-o dela mene, si deatunci totu cu densulu 
traesce eu insa am provocatu-o maidemulteori se vina acasa la mene, dar densa nu 
au venitu; - Deci aflandu-me in aceasta stare – indrasnescu cu toata onoarea a Te 
roga ca sa binevoesci a ne infatiosia la olalta inaintea Prea Onoratei DTale catu mai 
cu graba, si pe nomita mea socia a o indruma la convietuire si mai departe cu mene, 
iar pe Petru Farcasiu, ca si pe celul ce strica pacinica vetuire intre cei casatoriti in 
intielesulu legilor al pedepsi de bine voesci.
Pe langa care renoindu-mi  rogarea-mi umilitu am remasu:

Al Prea Onoratei – Domniei Tale
 Datu in Vascou – Baresci la 22. Octomvre 880.

     umilitu servu
     Gligoru Ienciu
     locuitoriu in
      Carpinetu.
(DJAN-BH, Fond Protopopiatul Ortodox Vaşcău, ds. 4/ 1880-1881 (2), f. 112 şi verso)

7
Atestatu

Prin care subscrisii membri parochiali din Comuna Carpinetu adeverimu, ma in 
casu de lipsa de juramentul nostru alu depune ne deobligamu, a areta apriatu portare 
morala a lui Sofia Batranu casatorita Gligoru Ienciu in si afara de comuna.
Sofia Batranu inca ca fata a avutu o portare ne morala fiindu ea cu tinetoriulu ei de 
presente Petru Farcasiu, au avutu o fata care si acum esista, pe care fata de candu sau 
casatorit cu Gligor Ienciu, o au crescutu si tinutu cu toate cele, pana candu respectiva 
femeie au fugitu la Petru Farcasiu, cu care de un timpu traiesc in concubina cu 
respectivul – cu care au facutu cele mai desfranate lucruri, afara de ce au facutu cu 
alti oameni de o categorie cu ia in toate dilele si noptile continuandu ne asceptatele 
si uratele ei lucruri.
Dreptu aci Sofia Batranu in toate dilele amblandu prin Cou, a facutu cele mai urate 
si demoralisate lucruri, siedandu cu septemana deplinu, si imbratiasinduse cu ori si 
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cine care a avutu lipsa de spurcatele ei lucruri, si ducandu toate ce au avutu incasa 
agonisite de legiuitul ei barbatu, le’ spesatu pe mancari si beuturi a petrece cu cine 
au avutu voie.

Carpinetu la 19/ 11 880.

(ss) Ioane Duda   + Dimitrie Laslo jude com.
pres. comit. parochialu  + Ioane Fortonu percep.
Nicolau Barto (?)   + Macsimu Micula juratu
notariul Com. paroch.  + Mihaiu Todoranu
     + Nicolae Ienciu a nasiului
     membrii Comitetului parochialu

(DJAN-BH, Fond Protopopiatul Ortodox Vaşcău, ds. 4/ 1880-1881 (2), f. 110)

8
Venerabile Consistoriu!

Subscrisul fiind mai de multe ori la socrul mei notariu cercualu din Bratca, am 
esperiatu nemedilocitu cumca adjuntulu notarialu Mihaly Szikszay locueşte in edificiul 
(localitatea) scolei noastre greco orientale din Bratca dimpreuna cu o feata de tieranu 
prostituita cu carea traeste in concombinatu si desfranari trupesti spre scandalisarea tuturor 
omenilor de buna cuvintia si moralitate. 

Dreptu aceia aducandu acestu lucru scandalosu si immoralu la cunostintia 
Venerabilului Consistoriu vin a me adresa catra Venerabilulu Consistoriu pe calea sa se 
binevoiasca cat mai urgente adispune ca sus numitulu adjunt notarialu se fie alungatu si 
elocatu din casa scolara cu atata mai vartos deorece relatiunea si desmerdarile neinfranarii 
cu cestionata persona de prevata observandule copii cuoadunati in ceialalta chilie a 
edificiului, - acestora li-da esemplu rau si astfelui faptul in sine involva un lucru ce sta in 
contralitate cu morala publica.
  Cu tota stima.
 Oradea mare Martius 3le an 1884
Al Venerabilului Consistoriu

    prea aplecat serv
    (ss) Basiliu Lucaciu 
(DJAN-BH, Fond Episcopia Ortodoxă Română, ds. 165/ 1884-1891, f. 15)

9
Atestat.

In sensul caruia subscrisul vin officios a marturisi că: Flore Mihai cu sotia lui 
Floare Salla ca parti casatorite – dar invrasbiti – cu parinti lor Miron Flore – si Ioan Sala 
7 - toti din comuna B. Samartin – astadi sau presentat in antea mea ca protopresbiter 
tractual cu atestatele dela preotul si Comitetul parochial din B. Samartin, pentru 
începerea procesului de despartire.-
La aceasta descoperire a lor – eu iam sfatuit de nou ase inpăca – descoperindule 
greotatile cu care au a se purta procesele divortiale – si neplacerile ce pot urma 
din asemenea procesi – dar in butul tuturora sfaturilor – Floare Salla sotia lui Flore 
Mihai inpresintea socrului si tatălui ei – de neaga ase inpaca cu sotiul ei Flore Mihai 
– din causa ca: dinsul de 2. ani nu iau fost sotiu adevarat – fara dusman - batânduo 
in mod necuvincios de ne nume rate ori – fara de nici o vina – si amentinduo – că o 
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va omori – si ca – o va ucide.-
Deci din partea mea punandulise termin de 30. zile de ase mai cugeta la pace – si 
ase inpaca – la dorintia lor lise da acest atestat – ca document despre proba facuta in 
meritul inpaciuirei lor – ca parti casatorite.-

Rabagani 7. Novembre 1887.

     (ss) Elia Moga
     Protopresbiteriul Beiusiului

(DJAN-BH, Fond Protopopiatul ortodox Beiuş, ds. 49/ 1892-1893, f. 183)

10
Reverendisime Domnule Protopresbitere!
 Venerat Scaun Protopresbiteral!!

In anul 1886. februarie 9/21. m’am cununat cu bărbatul mieu Mihaiu Flore din 
B. Samartin, dupa cum arata extrasul de cununia acludat aici sub /, si am petrecut cu 
el pana nainte de aceasta cu vre-o doua septamani, dar durere, mai mult reu, decât 
bine, - dupa ce inse a venit timpul suprem de nu mai pot rabda torturele ce le face 
densul cu mine, si adeca bataia cea mare si necuvenita ce o face asupra mea fara 
de nici una vina, inchisandu-me in casa si punend zarul pe usia ca se nu me poata 
scoate nime, si rumpend sucitoarea de mine me ameninta cu omor prin cutit si furca 
de fer, cum a facut inainte de aceasta cu vre-o doua septamani, când dupa ce m’a 
batut pana ce densul s’a urit, a venit un frate al mieu si intrebandu-se despre cearta 
ce vediu intre noi, de loc fu impuns prin barbatul mieu cu furca cea de fer in foale 
si scos afara din casa, - si cand vine soacra-mea se me scoata din manile lui, atunci 
dice catra ea că „să-l lase se-si faca voia,  că densul me va omori, si ca densul se 
va insura acum dupa plac, că atunci când sa’insurat, sa’insurat la cererea si pofta 
parintilor, si acum se va sci el insura”.
In urmarea acestora, vediend eu că densulu nici decum nu arata semne de vietia 
liniscita si pacinica, sa asterne in mine Ura nedumerita facia de el intru atata, in 
cât eu nici cum si nici intr’un cas nu voiesc a-l cunoasce de bărbat, si decât se 
convietuiesc mai mult cu el, mai resolut sum a me sinucide eu insumi.

Deci vin cu cea mai profunda umilintia a ruga pre Veneratul Scaun protopresbiteral, 
se bine voieasca a ne cita nainte, unde dupa alegarea recenta si dupre motivele 
obveninde in decursul procesului divortial ce’l radic prin aceasta petitiune contra 
sociului mieu, se fiu despartita de el finalminte, si se mi-se deie libertate a potea lega 
alt matrimoniu valid cu alta a 3a persona.
Repetindu-mi umilita rugare, reman si sum in B. Samartin 20. Nov. st. v. 1887.

A Veneratului Scaun Protopresbiteral

       cea mai umilita serva:
             Sala Floare maritata
             Flore, locuitoare in B.
                Samartin.

Referitoriu la rugarea mea si respective la procesul divortial radicat de mine 
contra  barbatului mieu Mihai Flore, vin a ruga pre Venerabilul Scaun protopresbiteral 
se binevoieasca a cita pe locuitoarele din B. Samartin Laza Solomie si Flore Raveica, 
care vor documenta din destul bataia si modul cum sa intemplat acea bataia asupra 
mea; iar mesura in carea am fost batuta se adeveresce prin atestatul medical acludat 
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aici sub.//
(DJAN-BH, Fond Protopopiatul ortodox Beiuş, ds. 49/ 1892-1893, f. 175 şi verso)

11
Protocol

Luat in siedintia scaunului protopresbiteral al Beiusiului tienuta la 7/19. 
Decembre 1887. in procesul divortial radicat de catra A. Floare Sala din B. Samartin 
in contra sotiului Mihaiu Flore tot din B. Samartin.
De facia fiind partile litigante dimpreuna cu parintii lor, si partii I. Mihaiu Flore 
cetindui-se actiunea data in contra lui de catra socia sa A. Floare Sala pentru totală 
despartire, din partea acestui for judecatoresc ambele parti litigante fura provocate la 
impaciuire, inse in butul provocarii facute partea A. Floare Sala, din consideratiune 
ca probe de pace sau facut inaintea comitetului si preotului din B. Sânmartin, inaintea 
protopresbiterului tractual, dupa cum dovedesc atestatele de sub…; acum de pace 
cu un sotiu fara simtire de om, nu mai voiesce a se impaca, caci s’au impacat de 
nenumarate ori, si tot fara folos iau fost pacea, - fara ea A. Floare Sala pe basa 
documintelor alaturate la actia si pe (cuvânt ilizibil – n. n.) martorilor adusi de facia 
Solomia Laza si Raveica Flore, cere a se pertracta causa intre ea si sociul ei I. Mihaiu 
Flore, alegandu-si forma procedurei protocolare.
Cetindui-se I. Mihaiu Flore actia radicata de catra socia sa A. Floare Sala la intieles, se 
poftesce a-si face respunsul la ea, spunendu-se că causa lor de divortiu se pertracteaza 
astadi dupa forma protocolara, care inca primindu-o vine la actia radicala in contra 
densului in urmatoarele:
1. Doi ani decand ma aflu cu socia mea, si eu nu sciam nici cand pana acuma, că 
prin purtarea mea, se i-fiu data causa asia mare, carea se-o indemne a se desparti 
de mine, - este drept ca neplaceri intre noi sau intemplat de multe ori, nu neg că 
nu o am batut, dara o-am batut că nu mau ascultat, nu neg nici acea că n’asi fi dis 
că o voiu omori, inse eu am glumit cu ea ca cu copii, - de batut o-am batut pentru 
că au făcut gura si voarbe deaca mergeam dela casa fara scirea ei, si cand veniam 
acasa nu-mi dadea mancare, dicend se cer la socia, si asia de cele mai de multe ori 
tot pentru lucruri de acestea ne-am certat, - inse pentru că eu o-am batut ca beat, ea 
trebuie se me ierte si se vie acasa căci nu o voi mai bate, nu este drept ca asi fi disa 
catra maica se me lese se-mi fac voia ca se o omor, si ca me voi insura dupa plac, 
nu dupa cum m’au insurat parintii, caci eu alta insuratiune nu poftesc, fara pentru 
toate cele trecute me rog de socia mea Floare Sala se me ierte, si impacandu-ne aici 
inaintea legii, se mearga cu mine acasa, si eu alta nu sciu nici am de spus.

        Mihaiu Flore   +
       locuitoriu in BSamartin

2. Floare Sala ca A. la respunsul sociului seu Mihaiu Flore ca I. dechiara: cu sociul 
si barbatul Mihaiu Flore pentru ca este tiran, m’au maltratat, ba numai ca nu m’au 
omorit pana acum, nu me mai impac, căci mi-este groaza de el si îmi-este spaima 
cand ’l-ved, aducendu-mi aminte de chinurile ce au pus pe mine fara de nici o vina, 
si numai pentru ca se-si stempere pofta lui turbata, - fara rog umilit pe Onorabilul 
Scaun se asculte rugarea mea si se me desparta de asia sociu, cu care nu mai este 
nici poate fi sperantia de a vietui vietia nepericlitata dupa cum adeveresc singure 
marturiile aduse aici si atestatul dela medic presentat la actia mea, - nu merg la casa 
lui, nu voiesc a-i mai fi socia, mai gata sum a-mi face moarte singura, decat se me 
torture si chinueasca el cum m’au chinuit pana acum; el bate si pe parintii lui si nu 
i-poate porunci, apoi pe mine nici satul tot nu me poate scoate din mânile lui turbate, 
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căci me inchide in casa si rupe de mine ce lemne i-cad pe mana, mama sa striga 
dupa ajutoriu că me omoara el in casa inchisa, ajutoriu desi vine nu poate intra se 
me scoata, umbla cu cutit, secure, furca de fer si cu acele me ingrodiesce că me va 
omori; deci mai departe nu voiesc a me jertfi de viptima unui barbat fara simtiri de 
om, fara me rog onoratul Scaun se me desparta de el, si se-mi deie dreptul de a pasi 
la alta casatoria de voi trai, alta apoi nu mai am de spus. 

        Floare Sala  +
       locuitoare in B. Samartin

3. Partea I. Mihaiu Flore provocat fiind la alegarea mai departe zice: Sciu si cunosc 
că socia mea Floare Sala de cand se afla cu mine au trait tot cu necas, dara nu in 
toate ziua au fost nacagita de bataia mea, fara firea ei au fost si este asia se fie tot fara 
voia ei de manioasa, care fire a ei m’au maniat si pe mine de multe ori si de acolo 
am urmat batae – si nu pentru alte fapte dar totusi nu o-am batut in asia chip dupa 
cum dice si afirmeaza densa, - atestatul dela medic nu-l cred, căci târdiu dupa sfada 
noastra au mers ea la medic, - marturiile le primesc si eu pe langa jurament, si la cas 
de se vor adeveri asia lucru asupra mea facia de ea ca socia, atunci nu mai poftesc a 
se impaca cu mine ca cu sotiu, - fara cinstita lege i-eliberedie calea decatra mine, - 
alta nu sciu nici nu mai am de spus.

        Mihaiu Flore  +
       locuitoriu in BSamartin
    Dat ca mai sus.

(ss) Elia Moga     (ss) Demetriu Selisteanu
Presiedintele scaunului    notariul Scaunului

(DJAN-BH, Fond Protopopiatul ortodox Beiuş, ds. 49/ 1892-1893, f. 983 şi verso, 984)

12
 Reverendisime Domnule Protopresbitere!

Am onoare a Ve raporta ca sunt mai duoi ani de cand prin gendarmi au fost 
constrinsi concubinatii a se cununa, cand apoi mai celi liberi de a se potea
cununa mau inscientiat se li fac promulgarile dintre care cativa sau si cununat, unii 
inse dand atunce cativa bani pentru scoaterea licentiei de cununia – pana adi nu 
cugeta se dea cei ramasi neci se se cunune ci banii li stau la mine; iara altii cari 
sau scris fora a da bani – se li se faca promulgarile, de ase minea nu vreu se mai 
scie nimic de cununia si traiesc ca mai inante neconturbati in concubinagiu, - dar 
fiinduca de o parte dintre celi cununati dupa constringerea gendarmilor multi me 
interpeleaza ca: pentruce nu lia fost iertat si lor a trai cum pot trai cei ce nu se 
cununa, sau pentru ce nus constrinsi acestia daca au fost constrinsi ei a se cununa; 
- iara de alta parte, iara de alta parte ca nucumva din nepasarea de convietuirea 
in fora de lege a celor ce au remas necununati se mai incepe reul a se innoi – Ve 
rog se binevoiti a midiloci se se constringe a se cununa celi liberi din concubinatii 
din consemnarea aci sub ./. alaturata, iara cei impedecati se se indrume a si incepe 
proces divortial – dar de concubine se se desparta.
  cu destinsa stima fiend

 in Rosia la 3/ 15 faurariu 1888

Al Reverendisimului Domn
    plecat stimatoriu
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   (ss) Petru Ciuhandu
     paroch
(DJAN-BH, Fond Protopopiatul Ortodox Beiuş, ds. 36/ 1888, f. 53) 

13
Prea Onorate Domnule Protopresbitere!

In anul 1868 am mers ca ginere in casa lui Teodor Lazeu din comuna Dragoteni, 
si am sezut la casa lui din februarie incepand pana la tirgul de secere, si am lucrat 
tot lucrul ce tine de economie – inse socrii mei din preuna cu necredincioasa mea 
sotie tot mau batjocorit, zicandumi ca nus nici de o lume si se me duc dela casa lor, 
caci ei sior aduce la fata lor alt ginere sau barbat carea se fie ca soarele, si  nu ca un 
blastamat si nemernic ca mine, - Vazind necredintia socrilor si a sotiei mele fatia de 
mine, peloc am alergat la Antistia comunala Teodor Popa care tot odata meau fost si 
nanasiu se rog pre socri semi deie truda mea din 2 ani si vesmintele din preuna cu 
muerea, inse semi (cuvinte ilizibile – n. n.) din preuna cu sotia mea, abia mensionatul 
jude cu brachiul mea’ potut da vesmintele era muerea sau lepadat de mine.-
Nestiind ce se me fac fiind in timp de cara singur fiind fara nici o sperantia de (ilizibil 
– n. n.) vieta, am mers de mam bagat birisiu la Maritul Dominiu de Beiusiu unde me 
aflu pana azi, si traind acola fara sotie in decurs de 8. ani. – Auzind de la alti oameni 
ca necredincioasa mea sotie traeste pe campie cu un ceva cios de pusta cu carea au 
avut 2. copii. – Am facut si eu pasuri la Prea Onoratul Domn Protopop al Beiusului 
pentru a fi despartit de acea necredincioasa sotie inse nestiind Prea Onoratul officiu 
Protopresbiteral unde se afla acea sotie, pana azi au remas lucrul nedeslegat, si eu pe 
baza documentului dobindit dela acela officiu, meam adus economa cu carea traesc 
pana in ziua de azi, cu care dupa despartire de sotia mea legitima Maria Lezeu, 
voiesc ame si cununa.
 Repesindumi umilita rogare sum

Al PreaOnoratului Domn Proptopresbiter

      plecat serv

     Georgiu Puscasiu Rada
     locuitoriu in Beiusiu
(Fond Protopopiatul Ortodox Beiuş, ds. 36/ 1888, f. 170 şi verso)
   

14
Prea Onorate Domnule Protopresbitere!

In anul 1868 fusei cununata in santa baserica greco=orientala din Dragoteni cu 
Georgiu Rada nascut in Cosdeni si locuitor in Dragoteni, dupa cum ne arata atestatul 
dobindit dela martori cari au fost de facia in baserica la cununia nostra, aci alaturat 
sub ./. si convietuind la olalata 3 ani in liniste si pace, su dupa inplinirea alor 3 ani 
mau parasit fara nici o cauza, si au disparut din comuna, pana ce in urma am auzitca 
se afla ca birisiu la maritul Dominiu de Beiusiu pana azi, - petrecand in concubinatie 
cu Zoreana Coman nascuta in Dragoteni si veduva lui Nasiu Cucu din Nimoesci cu 
carea are si familie; - Inbiindune la densul case convietuim la olalata mai demulte 
ori, totudeauna incau refusat inbierea sau rogarea.-
 Umilit me rog Prea Onoratului Domn Protopresbiter se bine voliasca a alunga 
dela sotiul meu Georgiu Rada pe concubina sa si pre densul al chema inaintea Prea 
Onoratului Domn Protopresbiter pentru de ane inpaciui la olalata de ne va succede, 
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al convietuire, - eara de nu, a fi despartita de el legalminte pentru totdeauna.
 repesindumi umilita rogare sum

Al Prea Onoratului Domn Protopresbiter

      umilita serva
 prin     Maria Lazeu
(ss) Nicolau Tempeleanu  locuitoare in Dragoteni
(DJAN-BH, Fond Protopopiatul Ortodox Beiuş, ds. 36/ 1888, f. 174)

15
Adeverentia

Subscrisii conscientiosii merturisim cumca in anul 1868. Georgiu Rada fecior 
holtei nascut in comuna Cosdeni au fost cununat cu Maria Lazeu fata fecioara din 

Dragoteni in Santa biserica ziua prin preotul de acolo Nicolau Popoviciu, - figurend 
de nanasiu Teodor Popa cantor in comuna Dragoteni.
 Despre ce subscrisii si cu depunerea jurementului potem adeveri.
  Dragoteni 26 Oct. 888.

       Teodor Lazea ori a simoni
       Ilie Baican ori

(ss) Nicolau Tempelean     Teodor Poppa
adm. parohiei gr. ort. de Dragoteni.  locuitori in Dragoteni

notabene Atestatul presinte se estrada din acea cauza, caci mentionati, nu se 
afla indusi la Protocolul Cununatilor, din comuna Dragoteni.

     (ss) Nicolau Tempelean
      preot
(DJAN-BH, Fond Protopopiatul Ortodox Beiuş, ds. 36/ 1888, f. 176)

16
Protocol

Luat la 29. Octombrie 1888. in causa lui Georgiu Puscasiu si Maria Lezeu – ca 
casatoriti invrasbiti – ambii din comuna Dragoteni.

Presentanduse ambele parti – Georgiu Puscasiu dechiara – că pe sotia sa Maria 
Lezeu – nu o primesce de oara ce de 16 ani este despartit de ea – si - dinsul pe basa 
atestatului officios dat din partea officiului protopopesc la anul 1876. Nr. 35. din 6. 
februar – siau adus econoama cu carea are si o fetitia de 9. ani; numele econoamei 
este Zoreana Coman.

Aceasta oami facut după ce in 8. ani – am siedut singur – si miam chemat sotia 
– si nau venit cu mine, si eu mam bagat servitoriu si me aflu servitoriu si astadi – si 
traem cu acea econoamă si astadi. – Acestea toate leam facut pentru că sotia mea 
Maria Lezeu au mers pe campie – si nau venit cu mine – si pe acolo au facut copii 
– cu barbat strein. – Nu me inpac nici me pot inpaca – fara vreau a me desparti pe 
celea legi si a incepe proces de despartire (două cuvinte ilizibile – n. n.) nu sciu.

        + Georgiu Puscasiu
        locuitoriu in 

Dragoteni.
Maria Lezeu dechiara – că si ea au avut prunci ne legitimi cu  Galli Tergger 
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(?) din Sithitelec – si adeca I. din care numai (două cuvinte ilizibile – n. n.) sia se de 
4 ani – sia sia – daca nu voesce barbatul ei Georgiu Puscasiu a se inpaca cere a fi 
despartita de el – pe calea legi.

         + Maria 
Lezeu

        locuitoare in 
Dragoteni

 prin: Elia Moga
 (cuvânt ilizibil – n. n.)
(DJAN-BH, Fond Protopopiatul ortodox Beiuş, ds. 38/ 1888, f. 172) 

17
 Reverendissime Dle Protopresbitere!

Locuitoarea din comuna mea Floare Ţîgan, fosta soţia legitimă alui Irimie Redac din 
Câmp, trăind în concubinaţiune de vro 6 ani cu Ioan Cep din VSohodol, şi acum, - 
la  ordinul meu – fiind dusă de gendarmi – de vro trii ori – la bărbatul ei legitim din 
Câmp, şi văzând că nui lucru de glumă, s’au decis a începe proces de despărţire. Drept 
aceea Vă roagă ca să binevoiţi ai da – în această privinţă desluşirile necesare. – Şi-şi 
până la începerea procesului numita Vă roagă ca să aveţi bunătatea a încunoştiinţa 
pretura din Vaşcău, ca să înceteze cu trimiterea gendarmilor…

  Şi poftinduve tot binele

     cu toată stima

    (ss) Vasiliu Teaha
     preot

Post scriptum. (Cuvânt ilizibil – n. n.) cu carii Vă detorăm vor urma în curând.
(DJAN-BH, Fond Protopopiatul Ortodox Vaşcău, ds. 10/ 1888-1889, vol. II, f. 258)

18
Prea Onorate Domnule Protopresbitere!

Fica mea: Tiganu Floare, carea inainte de aceasta cu 7 ani s’a cununatu cu 
Redacu  Irimie din Câmpu, dupa ce a trait cu densul unu anu de diele, densul adeca 
barbatul ei fara neci o causa a alungatu-o dela sene, si de atunci precum densul 
adeca barbatul ei, cât si densa traescu in concubinarea lor. Deci subscrisul cu toata 
onoarea Te rogu, ca se ai bunatate cât mai de graba pe respectivi susnomiti ai cita 
inaintea Onor. Scaun protopopescu pentru ascultare; câci eu voescu si dorescu a 
incepe procesu divortialu in numele ficei mele de catra sotiul ei.
Pe langa care rogare sum

Al Preaonorat DSale

  V. Sohodol 1889. August 6.

     aplecat sum:

     Tiganu Georgiu /dicu/
     locuit in V. Sohodol.
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     ca tata ficei mele: Floare.
(DJAN-BH, Fond Protopopiatul Ortodox Vaşcău, ds. 10/ 1888-1889, vol. II, f. 260)

19
Protocol

Luatu in V. Baresti la 20. Aug. 889 in causa neintielegeriloru iscate intre Irimia 
Redacu din camp si Cigan Floare din V. Sohodol.
 Cigan Floare predă următoarele:

Eu am fost cununată cu Irimia Redacu inainte de aste cu 7 ani, am trait cu el un an 
de dile, cand barbatul meu ma alungat dela sene, dicand că nu e vrednic de muere, 
deoarece lu doare un picior. Si intr’adeveru, eu la inceput nici că am zerit că are 
defectu la picior, pelanga toate acestea am voit sa traescu cu barbatul si in bine si in 
rău insa el sa lapedat de mine.
Si asie eu mergand la parinti si barbatul meu ne mai chiamandume acolo ci peste un 
an si a adus alta muere cu carele a trait si au prunci laolalta.
cu Cep Iuon Eu inca mam introlocat cu altul cu care traesc si acum si avem prunci 
laolalta; prin urmare voesc se cer despartire totala de numitul meu bărbat.
Irimia Redacu respunde următoarele:
Eu nu recunosc că asi fi alungat pe socia mea dela casa, ci precum am intieles a avut 
vorbe cu cumnata mea, si asia nefiind eu acolo sa dus la parinti. 
Eu am mers dupa muere in doue rânduri, si o am poftit acasa prin preot si prin judele 
comunal dar densa na voit.
Deci am fost silit semi aduc alta pentru economia casei, cu carea
Marina vietuim doi ani si acuma ma parasit si acea; poftesc drept Suciu acea se 
vina socie mea acasa si se trăim cum a rânduit Dzeu; iar la din contra poftesc se mi 
intoarca spesele

Dupa acestea probandul impaciuirea intre parti – nu (ilizibil – n. n.), 
deci se indreapta pe calea ordinarie a procesului divortialu.

Cu aceasta protocolul
sa incheiat (ilizibil – n. n.) si subscris
    Redacu Irimie +
    Cigan floare +

(ss indescifr.)
(DJAN-BH, Protopopiatul Ortodox Vaşcău, ds. 10/ 1889, vol. II, f. 256 şi verso)

20
 Venerabile Scaun Protopresbiteral!

La recercarea Venerabilului Scaun Protopopesc, în procesul divorţial a Floarei 
Sala contra soţului său Michaiu Flore intentat de nou pentru divorţiu, pe lăngă 
reacluderea actelor comunicate, ca defensor matrimonial, am onoare a-mi da 
opiniunea în următoarele:
Deşi Venerabilul Consistoriu prin sentinţa din 29. Aug. 10. Sept. Nro 636 B. anul 1888. 
pe aceşti căsătoriţi i-au îndrumat la convieţuire conjugală – partea I. Michaiu Flore în 
loc de a da semne bune de îndreptare şi de înpăciuire – cu soţie sa Floarea Sala; - sa 
concubinat cu Ana Ganea din Curăţele, cu carea nu numai că a trăit în nelegiuire, 
ci a făcut şi copii din pat nelegiuit, - prin ce a savarşit adulteriu. Considerăm apoi, 
că vieţa lor conjugală, şi căsătoria lor în natură este frânta de 8. ani; opinionez şi 
propun a se desface căsătoria dintre ei, dânduli-se libertate a păşi la altă căsătorie; iar’ 
pruncul născut din căsătoria lor, să-se lase şi mai departe sub îngrijirea şi crescerea 

20



Divorţ şi concubinat în Bihor 121

tatălui său. 
Dat P. Cămpani la 15. Noemvre 1892

     (ss) Ioan Popoviciu
      defensor

(DJAN-BH, Protopopiatul ortodox Beiuş, ds. 49/ 1892-1893, f. 201)

21

Preaonoratule officiu Protopresviteral 
în Răbăgani!

Conform Cerculariului Consistorial de dto 6/18. Juniu 1888. Nro 471. şi aceluia 
de dto 26. Noemvre (8 Decemvre) 2890 Nr. 1467/328. B., precum şi ale multe 
Cerculare emanate de venerabilul Consistoriu – privinţa  stîrpirei concubinatelor, 
vin cu toată stima a mă pronunţa în privinţa acelora, cît se poate numai de fidel şi 
conscientios în următoarele:
  Incă la începutul preoţiei mele, am fost cu deschilinită atenţiune, pentru a 
desrădăcina acest urât rău dintre parochianii miei, croind pentru complici pedepse 
mici bisericesci, precum şi alte mijloace legale – dacă nu pentru stîrpirea totală, 
barem pentru ca să nu se înmulţiască. Aceasta procedură legală – dar mai vârtos prin 
sfaturi  şi povăţuiri bune – ma condus la scopul doritei, căci:
  In 3. August 1888. am fost aşia de norocos, că Pretura actuală de Ceica – la 
rugarea mea – ia şi citat pre toţi concubinaţii, aflători în parochia mea, şi procedând 
cu ei după lege, i-am şi constrâns a-se cununa toţi aceea, cari numai sau putut! Nu 
mă pot mândrii înse, cu stîrpirea totală a acelora; dar’ cu aceea barem măngăere 
sum, că concubinaţie în parochia mea – nu se face, de un temp încoace.
 Aşia dară acest rău – ce era foarte usitat şi în asta parochiă – este pusă la desfiinţare 
totală. Asta foarte bine se va potea vedea din următoarele date positive: Când am păşit 
eu aicea ca preot, erau peste 30. părechi concubinate, dar azi intru atât a scădiut, că 
în parochia noastră din Câmpani sunt numai 3 (trei); iar în filia din Vălani sunt 8 de 
toate. Acestea parechi concubinate – nu să pot cununa; ba din aştea concubinate sunt 
şi prunci, ceea ce nu pot fi făr’de susţiănător şi îngrigitoriu. Sum dară în convingere 
tare, că concubinaţii în parochia mea – nu se vor face, ci şi aste câte sunt mereu, 
mereu se vor nimici şi desfiinţa. 
  Despre ce făcând acest răport conscienţios, şi arătând actuale stare a 
concubinaţiilor, sum

  Din Câmpani la 19/31. Januar 1893.

Al Preonoratului officiu Protopresviteral

      supus:

     (ss) Ioanu Popoviciu

       paroch.
(DJAN-BH, Fond Protopopiatul ortodox Beiuş, ds. 49/ 1892-1893, f. 44 şi verso)

22
Prea onorate Domnule protopresbitere!
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Suscrisul oficios fac aratare cumca pre concubinati in numer de patru parechi, 
precum se arata din conspectul aci alaturat ce locuiesc în Sohodol-Lazuri iam 
provocat mai de multe ori sesi caute calea despartiri, si sase legiuiasca, si nu mor 
ascultat.
Drept acea ve rog se bine voiti ai constrange sese caute cale adespartiri sau prin 
presare cercului sese tremata gendari sei desparta de concubine, că apoi isi vor cerca 
calea despartirei si se vor legiu(i), că alt cumva de vor ramanea mai departe e temere 
ca vor urma si alti, dar’ve rog se grabiti in cauasa acesta.
Datu Sohodol- Lazuri 27 Ian 893

Al prea on. Dn plecat stimatoriu

        (ss) Moise Caba(?)
         preot

(DJAN-BH, Fond Protopopiatul ortodox Beiuş, ds. 49/ 1892-1893, f. 60)  

23
Ad. Nr. 12
 1893.

Reverendissime Domnule Protopresviter!

Am onoare a trimite aici în alăturare „Consemnarea Concubinaţiilor” din 
parochia din: Câmpani şi filia ei din Valani – referitoare la numărul acelora cu fine 
anului 1892. Prenotez, ca şi acestea puţiene – facia de câte au fost – se vor disolva; 
unele nimicinduse cu desăvârşire, alte făcânduse legale.
Destul şi bine, că de vro 5. ani încoace acest rău foarte sa rărit; ba credinţioşi nostrii 
de aicea – supunânduse voinţiei bisericei – nu mai cugeta la acest rău dărăpănător 
de credinţa si omenia. Sum dara în poziţie de a spera pe convingerea-mi proprie, şi 
activitatea desvoltată, ca acest rău în cale de nimicire totală – în parochia mea. 

 Dat Pm. Câmpani 28 Januar 1893

Al Rrdiss. Dvoastre      supus:

        (ss) Ioan Popoviciu
         paroch.
(DJAN-BH, Fond Protopopiatul ortodox Beiuş, ds. 49/ 1892-1893, f. 62)

24
Reverendissime Domnule Protopresbitere!

La recercarea P. T. Voastre de dto 29. Januar nr. 45 din 1893.
Vin cu stimă a Vă răporta oficios, cumcă mam prezentat în Luncasprie la 27 Januar 
an. cur. pentru facerea „Conspectului concubinaţilor” de acolo; carele cu stima la-si 
trimit aici în alăturare.
Punandule în datorintia, ca cei liberi se-se legitimeze, sum în sperantia, că toţi se 
vor părăsi de fărădelegea lor. Nrul celor liberi, după cum arata conspectul e de 18. 
părechi E de minune înse, că toţi sunt cei mai lipsiţi oameni; seraci, nepotriviţi şi, 
îndurând cea mai grava lipsa; din asta causa apoi cele 18 parechi concubinate, ce 
sunt libere de a păsi la taina cununiei zic: „că nu au cheltuela de a se legiui”! Ar’ fi 
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bine şi consult, - pentru susţinerea moralitătii şi vaza bisericei – a îndruma pe acel 
preot, ca: pe cei lipsiţi de mijloace şi liberi să-ii leguiescă.
 Pentru încrederea dat în causa asta – multiumindu-Ve sum

  Pm. Cămpani la 28 Januar 1893.

Al Reverendissim Dvoastre     supus:

        (ss) Ioan Popoviciu
         paroch
(DJAN-BH, Fond Protopopiatul ortodox Beiuş, ds. 49/ 1892-1893, f. 63)

25
 Venerabile  Scaun Protopopesc!

In procesul de divortie alui Ioan Siora, contra sotiei sale Eva Tallu, - pre lăngă 
reacluderea actelor comunicate – am onoare a-mi da opiniunea în următoarele, si 
anume:
 Considerănd, cumca partile procesuale, în fapta vietuiesc în despartire, si ca mereu 
(ilizibil) Eva Tallu la părăsit far’de nici o vina basata, prin ce singura a constat ura 
nedumerita;
 Considerănd, că Ioan Siora în tempul ce ia lipsit sotie dela casa, si-a adus concubina, 
- prin ce se constateaza frangerea credintiei conjugale cu desavarsire, si comiterea 
adulteriului; Si in urmă:

Din acestea consideratiuni, dar’mai vârtos, ca să-se curme convietuirile 
illegale, mi-dau parerea asia: „Ca Casatoria lui Ioan Siora si a sotiei sale Eva Tallu să-
se desfacă, si se li-se permită ambelor părti, a păsi la alta casatorie”.

Dat Pm. Cămpani la 20. Februar 1893.

      (ss) Ioan Popoviciu
      defensor matrimonial

(DJAN-BH, Fond Protopopiatul ortodox Beiuş, ds. 49/ 1892-1893, f. 103)

26
Reverendisime Domnule Protopresbitere!

Acum trecură doi ani de când âmi adusei de soţie pe fica alui Vasilie Crişan din 
comuna noastrăCoşdeni cu nomele Anna – si in anul 1893 luna lui Iuniu mau pârâsit 
pe tempul cel mai mare a lucrului – si vâzânduma năcăjit – in cele mai multe renduri 
atât prin mine cât si prin membri comitetului parochial au fost chemată se vină la 
lâcuinţa noastră insă inzadar – Si acum au venit de au lăcuit cu mine 2-3 septămâni, 
si earâsi mau pârâsit – Si in 27 martie st. v. au fost chemată innainte comitetului 
parochial – Ii escânduse (iscându-se – n. n.) certe prin socrul meu Vasilie Crişan nu 
om putut decide nimic

Pentru acia rog pe Reverendisimul Domn Protopresbiter ca se binevoească atât 
pre mine cât si pre soţia mea Ana Crişan de a ne infâtose inainte Domniei voastre in 
tempul cel mai scurt se binevoiţi –

Cosdeni la 16/4 st. n. 894.

Alu Reverendisimului Domn protopresbiter
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     Umilit Serv

     Costan Rada
    locuitoriu in Cosdeni
(DJAN-BH, Fond Protopopiatul ortodox Beiuş, ds. 52/ 1893-1894, f. 267)

27
Reverendissime Domnule Protopresbiter!

In zilele aceste au fost innaintea preotului meu din Sitani fiind citata decatra barbatul meu 
Onule Malitia din Rosia, care au zis catra Domnul Protopresbiter, cum ca l’am 
parasit fara nici ocausa, pe langa aceia zicând ci iam golit casa lui si am dus toate 
dela el.-

   Reverendisime Domnule Protopresbiter, este drept cum ca; eu mam dus 
dela casa mea si alui, dara nu asia cum el au zis catra Reverendisimul Domn 
Protopresbiter, că am dus toate, aceia el a’ minţit, eu am dus niste pânză, iam lasat 
2 panure de pat si perinele, si cand sau intemplat acesta barbatul meu au fost cu 
curva precum aceasta o stie mai multi oameni din Rosia si o adeveresce.-

   Reverendisime Domnule Protopresbiter de 14 ani sum legată de onule 
Malitia numai 2 ani am trait la olalta casi barbat cu muerea lui, el au trait sicu 
in fara de legi cu alte femei streine, eu tot lam ertat cugetând că doare va fi bine, 
insa in zadar, ca facerea mea de bine nu au folosit nimic la on barbat asea fara de 
credintia de casa sotia sa legiuita.

 Reverendisime Domnule Protopresbitere inaintea de maritasul meu dupa Onule 
Malitia, am fost muere legiuita lui Georgiu Morariu din Rosia si am trait cu el 30 
de ani fiind fara familie am avut o avere frumoasa, si din aceasta avere am am dus 
la Onule Malitia (cuvântul ilizibil – n. n.) meu 340 fl. si 5 drb. (dăraburi = bucăţi, 
capete – n.n.) de oi si porci de clisa aceste toate barbatul Onule Malitia leau pradat 
cu curvele, era acum zice ca eu nu su(m) buna ca su(m) bătrâna si schioapa, desi 
tot aceia am fost si atunci cand (cuvînt ilizibil – n. n.) a legat de olalta ca astazi.-

   Reverendisime Domnule Protopresbitere deaca barbatul face asia cu mine 
(cuvânt ilizibil – n. n.) el toata vina, eu atunci nu voiesc sei fiu mai mult muere nici 
(cuvânt ilizibil – n. n.) la casa lui, eu voiesc am. a desparte de el, pentru aceia vin 
a ruga pe Reverendisimul Domn Protopresbiter (cuvânt ilizibil – n. n.) infasisieze la 
olalta se ne amăsurăm faptele noastre,-

 Al Reverendismului Domn

 Sitani 28 Ma(?) 894     umilit serv
          Floare Cotrau
         lacuitoare in Sitani
(DJAN-BH, Fond Protopopiatul ortodox Beiuş, ds. 52/ 1893/ 1894, f. 271 şi verso)

28
Protocol

Luat in comuna gr. or. Ianceşti in luna lui mai 12 ssn. 1894. despre tineri legiuiti 
cu numele Ciolos Micula, cu sotia lui Bohas Eva în urmatorul chip siau dat punerea 
lor în antea mea.-

 1e Ciolos Micula spune ca iel primeste pe sotia lui eara napoi la casa lui, si iel 
spune ca au batut pe muerea lui si pentru aceia no trebuit sase duca odata dela iel; 
eu ca preot zic cata iel ca de 4 ori sau dus dela tine, si pentru ce iai dat vesmintele 
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iei iel respunde ca daca teai dus pana acum de 4 ori na si vesmintele tale, si te du 
nute baga in casa mea panai lumea, si tocma in ziua nasteri o au tipat cu toate 
vesmintele ei.

   Ciolos Micula dupa ce indelunga pe sotia lui dela casa lui, se dusa sisi 
aduse alta si siedu vre-o 3 luni cu dânsa si o tipa si pe aceea, - numitul Ciolos 
Micula nainte de asta pana naufost legiuit cu Bohas Eva au mai avut 3. mueri, si-au 
siedut cu una oluna, cu alta 2. luni cu a 3le 2 septamani, ca nora nu poate locui cu 
parinti lui ca sunt niste oameni sfadariti si beutori toata ziua la crisma, daca merge 
acasa, se eu unu dupa altu cu bota, si asia si Micula tine naravul parintilor –

  2a Bohos Eva asi da parerea ca ia au trait cu sotul ei înton an de zile, si in timpul 
acela tot bat jocorita, si batuta si de barbat, si de socru, si soacra si asia eu de 4 ori 
mam dus dela sotiul meu batuta,  si eara am venit, cujetand ca or lasa din naravul 
lor cel rău, ca socru meu si soacra mea tot betis in toata ziua si daca vine acasa 
apuca bota la mine si ma bate, si se apuca si barbatu dupa ia, si asia eu miam cerut 
vesmintele mele dela sotiul meu, si iel zice nati vesmintele tale si te du nu te baga 
in casa mea panai lume, si eu mam dus, si iel dupa mine nau venit, fara si au adus 
alta, si-o sediut si aceia cu iel vre-o 3 luni, si-o tipat, si pe aceia, si asia eu cu un 
cuvant me descherediu inaintea lui fiind si iel cu mine cumca mai mult cu iel nu 
voi locui inveci.

 Cu dreptul si eu pot adeveri cumca (cuvânt ilizibil – n. n.) in casa lui Ciolos Micula 
nu oa mai pana ce se oi muri parinti, ca 4 nurori aufost în casa aceia pana amu si 
nu oputut trai.

   Iancesti mai 12/24 894.

 de fatia      scris prin
 Cotutiu Mihai +     (ss indescifr.)
   ca sfăt    preot in Iancesti
(DJAN-BH, Fond Protopopiatul ortodox Beiuş, ds. 52/ 1893-1894, f. 259 şi verso) 

DIVORCE ET CONCUBINAT EN BIHOR 
(les décennies 8 – 10 du XIX-e siècle)

Résumé

 En s’appuyant sur des documents  d’archive (des fonds de l’église des regions de 
Vascau et Beius, des derniers décades du XIX-e siècle), la vie rurale est approchée de la 
perspective des deux phénomènes: le divorce et le concubinat. Il est relevé des composants 
de la vie de couple dans le milieu rural, les rapports à l’intérieur des communautés des 
villages, le rôle important des autorités ecclesiastiques locales et centrales pour assurer le 
fonctionnement normal des rapports entre les humains, en imposant la moralité dans la vie 
quotidienne, l’influence des relations de la communauté sur la vie des familles. L’ouvrage 
décrit les motifs de la rupture dans le couple, les relations à l’intérieur de la famille (les 
parents, le fils/la fille, le beau-fils/la belle-fille), la moralité et l’immoralité au niveau de la 
communauté locale etc.
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GODETE FARMACEUTICE ORĂDENE

                                            de Andreea JUDE
        şi Alexandru POP

CRISIA, tom. XXXVI, 2006, p. .... 

Între vechile piese de farmacie relativ rar întâlnite în cadrul colecţiilor de vase 
farmaceutice sunt şi godetele. O godetă este un mic vas, cel mai adesea din porţelan, de 
formă cilindrică, cu căpăcel metalic sau de celuloid şi care se folosea pentru livrarea către 
clienţi a diverselor tipuri de unguente, de obicei creme de faţă. 

„Moda” acestor godete se pare că se situa la cumpăna secolelor XIX-XX, ele 
circulând însă destul de frecvent şi în perioada interbelică. Cele mai uzuale erau godetele 
din porţelan, cilindrice, cu capacitate între 20-60cc., fără inscripţie imprimată pe aria 
laterală a cilindrului, întrucât pe aceasta din urmă să se lipească o etichetă cu denumirea 
unguentului, dar mai ales cu numele farmacistului sau al farmaciei producătoare. Faptul că 
destinaţia acestor godete era aproape numai pentru creme cosmetice (creme de faţă, etc.) 
a făcut ca ele să fie utilizate deopotrivă de farmacii şi de drogherii.

Absenţa etichetei sau a imprimării pe godetă a condus la neglijarea acestui tip de vas 
farmaceutic de către colecţionari, de mai multă atenţie bucurându-se însă cele, evident 
mai rare, având imprimate de către fabricant, fie numele farmaciei, fie cel al farmacistului, 
conform cererii comanditarului.

Pentru godetele simple (neinscripţionate) – vezi foto 1 – ar fi fost dificilă stabilirea 
perioadei în care „moda”le-a scos pe piaţă, dacă nu ne-ar sări în ajutor godetele imprimate, 
uneori şi cele cu etichete lipite, pentru stabilirea prin analogie, a acestei perioade.

„Dezavantajul” de a nu fi „universale”, precum godetele simple, vine astfel în 
ajutorul colecţionarilor şi al cercetătorilor, tocmai prin „personalizarea” cu numele 
farmacistului sau farmaciei, putându-se stabili nu numai perioada, ci şi spaţiul de circulaţie 
al acestora.

Cât priveşte producătorii (fabricanţii) acestor godete, nu ne putem pronunţa cu 
exactitate asupra lor, dar bănuim că s-ar fi putut afla printre fabricile de porţelan din Cluj, 
Budapesta sau chiar mai îndepărtate în cazul unor oferte mai avantajoase.

În cele ce urmează ne vom ocupa de câteva godete „personalizate”. Astfel, godetele 
de tipul celei din foto 2 au fost puse în circulaţie de farmacia „Şarpele” din Oradea, înaintea 
primului război mondial. Susţinem aceasta deoarece farmacia funcţiona din 19021, oraşul 
aflându-se sub administraţie maghiară până la sfârşitul războiului.

Un argument de ordin estetic pentru datarea godetei este ornamentaţia inscripţiei în 
stil secession, caracteristic în Transilvania la începutul secolului XX.

Foto 3 reprezintă, de asemenea, o godetă farmaceutică aparţinând aceleiaşi farmacii, 
„Şarpele”, dintr-o perioadă ce poate fi stabilită mai exact şi anume între noiembrie 1904 şi 
martie 1909, când farmacia aparţinuse  farmacistului Blayer Jozsef2. 

1 Gheorghe Mermeze, Ancamaria Mermeze, Istoricul farmaciilor din Oradea, Editura Imprimeriei de Vest, 
Oradea, 1999, p. 227
2 Alexandru Pop, Farmacii publice orădene în perioada 1880-1919, în Crisia, XXVI-XXXVII, Oradea, 1997, p. 140
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O altă godetă farmaceutică  - foto 4 – este cea provenind de la vechea farmacie 
orădeană „Vulturul de Aur” . Folosirea exclusivă a limbii maghiare, caracterul inscripţiei, a 
acelui „o” din cuvântul „gyögyszertár” cât şi ansamblul realizat, fără fineţea celorlalte, ne 
duce la ideea că a fost pusă în circulaţie la sfârşitul secolului al XIX-lea. 

Cel mai frecvent caz, cel al aplicării unei etichete pe o godetă simplă, neinscripţionată 
este cel al farmaciei „Sabina ”  - foto 5 – procedeul fiind foarte practic şi avantajos prin 
„universalitatea” folosirii godetei simple, la un preţ convenabil, de către orice farmacie sau 
drogherie, prntru orice tip de unguent, respectiv putând fi folosită sine die. Textul bilingv al 
etichetei (român şi maghiar) denotă utilizarea unguentului în perioada interbelică. Amintim 
că farmacia a fost deschisă în anul 1921 de către farmacistul Anton Sabin3.

Un exemplu de utilizare a godetelor, de data aceasta în drogherii, este cel din foto 
6. Este vorba despre o cremă cosmetică pentru ten uscat, prezentată şi livrată de renumita 
drogherie „Apollo” din Oradea. Imprimarea îngrijită şi elegantă de pe godetă, având şi 
un caracter de reclamă, confirmă respectabilitatea şi prosperitatea firmei. Întregul aspect 
al imprimării denotă o depăşire a stilului secession spre un stil modern, comercial, ce 
se extinde în perioada interbelică. Drogheria „Apollo” a fost înfiinţată în anul 1912 de 
către farmacistul Farkas István4, după ce şi-a vândut farmacia „Îngerul păzitor” pe care o 
deţinuse în perioada 1909-19125. După primul război mondial, farmacistul Farkas István  
a rămas una dintre cele mai cunoscute personalităţi ale oraşului, aflându-se un timp şi la 
conducerea Camerei de Comerţ şi Industrie.

În fine, încă un argument pentru afirmaţia noastră că „moda” acestor godete era în 
floare în jurul anului 1900, inclusiv pentru creme cosmetice, este godeta – foto 7 -  pentru 
creme de faţă elaborată de farmacistul Kovacs Joszef din Aiud. Acesta şi-a obţinut diploma 
de farmacist în 18716, cumpărând apoi farmacia „Bethlen Gábor” din Aiud, ca în 1912 
farmacia să figureze în proprietatea moştenitorilor săi7.  

Fără a se ridica din punct de vedere estetic la valoarea unor vase farmaceutice 
consacrate, godetele farmaceutice, în afara valorii lor documentare, reprezintă mici rarităţi 
ce păstrează parfumul epocii în care au fost în vogă.

GODETES PHARMACEUTIQUES D’ORADEA

Résumé

On présente une catégorie de pots pharmaceutiques negligée par les collectionneurs 
des pots pharmaceutiques, les godets pharmaceutiques utilisés dans les pharmacies – Le 
Serpent, L’Aigle d’Or, Sabina, et dans les drogueries – Apollo – d’Oradea, au commencement 
de XX-ième siècle.

3 Idem, Farmacii publice orădene între anii 1919-1949, în Crisia, Oradea, 1999, p. 209
4 Fehér Dezsö, Bihor-Biharmegye, Oradea, 1937, p. 293
5 Péter H. Maria, Az erdély gyogyszerészet magyar vonatkozasai, Cluj, 2002, p. 92
6 Ibidem, p. 152
7 Varság Zoltán, Koritsánszky Otto, Gyogyszerészek zsebnaptára az 1913 –ik évre, Budapest, 1912, p. 198
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UN EROU AL UNITĂŢII ROMÂNILOR
IOAN AURELIAN MIEREA

(1873-1948)

de Constantin Mălinaş

CRISIA, tom. XXXVI, 2000. p. ...

Amintit pentru prima dată în documentarul din anul 1934 al lui Teodor Neş, ca 
militant pentru Unire pe Valea Bistrei, Ioan A. MIEREA din satul Ciutelec, Bihor, membru 
fondator al Astrei din anul 1921, caracter oţelit şi luminat, de un activism neabătut în 
serviciul neamului său, survine în epopeea şi bibliografia înfăptuirii Unirii de la 1 decembrie 
1918, fără ca să i se fi dedicat până acum un studiu reconstitutiv de personalitate, pe care 
îl socotim pe deplin motivat şi ne propunem să-l facem în continuare1.

NEAMUL MIEREA porneşte din Sălaj, de pe Valea Agrijului, dominată de silueta 
emblematică a masivului Meseş, care s-a imprimat atât de bine în psihologia montanistă de 
luptători a sălăjenilor. Cel mai vechi document, care face menţiune despre neamul Mierea 
îl reprezintă o filă manuscrisă sub titlul „Cronica familiară”, databilă la 28 august 1913 în 
satul Ciutelec. În textul ei găsim notată succesiunea de cinci generaţii a familiei Mierea, la 
care am adus completări de arhivă şi precizări din tradiţia orală a descendenţilor2.

Potrivit ductului, fila de cronică a fost scrisă de către Ioan A. MIEREA, care avea o 
caligrafie frumoasă, amplă şi regulată, precum şi obiceiul de a face consemnări despre 
principalele evenimente de familie. Am comparat documentul cu ductul unor scrisori 
semnate explicit de către Ioan A. MIEREA şi am putut întări concluzia că începutul de cronică 
genealogică din 1913 îi aparţine. Rezultă că Ioan A. MIEREA (1873-1948), căsătorit la 26 
noiembrie 1911 în Ciutelec, cu Maria Victoria Bruchenthal (1885-1959), fiica învăţătorului 
confesional greco-catolic Michael Popp de Bruchenthal  (1843-1924), începea în vara 
anului 1913 să scrie o cronică de familie, cu caracter genealogic, ocazionată de naşterea 
fiului lor Romulus, la data de 28 august. În începutul de genealogie populară, succesiunea 
generaţiilor e înţeleasă şi consemnată prin succesiunea bărbaţilor, care au născut bărbaţi, 
definiţi prenominal. Astfel, cel mai vechi descendent este un IOAN, de la care s-a născut 
ANTONIE, de la care s-a născut ANDREI, apoi din nou s-a născut IOAN, din care urmează 
TRIFAN MIEREA, născut la 1848, ţăran liber tatăl lui Ioan A. MIEREA.

Completând cu alte informaţii, genealogia de familie se constituie astfel:
Generaţia 1: MIEREA IOAN, circa 1740, în Păuşa-Bodia, din Sălaj, pe Valea 

Agrijului
Generaţia 2: ANTONIE MIEREA
Generaţia 3: ANDREI MIEREA, cu doi urmaşi
Generaţia 4: IOAN MIEREA, din Bodia, cu trei urmaşi

 TOADER MIEREA, căsătorit în Românaşi
Generaţia 5: TRIFAN MIEREA, din Bodia, cu doi urmaşi: Ilie şi Ioan

 NIKULAE MIEREA, din Păuşa
 GREGORE MIEREA, căsătorit în Becikerecul Mare
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Generaţia 6: IOAN MIEREA (1873-1948), căsătorit în Ciutelec, cu trei urmaşi, 
 Romulus, Laura Maria şi Traian Aurelian.

Astfel e evident că Ioan A. MIEREA apare ca fiul al doilea, cel mai mic, al lui Trifan 
MIEREA, născut la 1848 în Bodia, ca primul bărbat liber din neam, şi al mamei Catrina 
ŢIRIAC, originară din Păuşa. Primul fiu al lor a fost Ilie, un fecior voinic, care iubea întrecerile 
şi în tinereţe a fost şchiopat într-o luptă cu vierul satului Bodia.

Născut la 1 decembrie 1873, Ioan Aurelian era o fire iscoditoare, avea dorinţa de 
a călători şi de a învăţa, pleca mereu de acasă şi colinda împrejurimile de la picioarele 
Meseşului, care-l atingea cu silueta lui maiestuoasă. Mama Catrina era foarte răbdătoare 
cu copilul şi îi recunoştea drumurile după lutul galben de pe opinci:

- Ia să-ţi văd opincuţele!, zicea mama Catrina, când seara apărea copilul de pe 
undeva, obosit..., Măăă!, tu ai fost la frate-tău Ilie, la Bodia!

Avea cam zece ani, când într-o după amiază a pornit de acasă din nou, de această 
dată voind să nu se mai întoarcă, dorea să meargă la Zalău, pentru a se înscrie la şcoală. A 
tot mers către Meseşul, ce se vedea în zare ca un atrăgător uriaş din poveste. A tot mers, până 
s-a întunecat şi s-a pomenit singur în mijlocul codrului, în care intrase de cu ziuă. S-a speriat 
şi a început să plângă de necunoscut, de teamă, nu ştia încotro să se mai ducă, pentru ca să 
iasă la lumină şi la loc cunoscut... Atunci a apărut de undeva un bărbat, care l-a întrebat:

- Da unde mergi, copile?
- Mă duc la şcoală... la Zalău!
- Da ce ai în traistă?
- Am... mămăligă cu brânză, de merinde!
- Da nu eşti tu al lui Trifan şi a Catrinei din Bodia?
- Ba al lor sunt!, a răspuns copilul, uimit de întrebare.
Norocul a fost ca bărbatul acela să fie tocmai fratele din Păuşa al Catrinei, adică 

unchiul lui, care l-a luat cu sine şi l-a dus înapoi acasă, la părinţi. Drept urmare, aceştia 
l-au dat la şcoală, la Bucium, unde copilul a învăţat bine. Când  a mai crescut, a încetat cu 
şcoala, căci venea rândul să-i ajute pe părinţi, cu păstoritul oilor. Ioan nu era mulţumit de 
profesia de mic păstor al oilor, aşa că într-o bună zi aruncă de la sine campăul de păstor şi 
spuse părinţilor, că pleacă în lume, să-şi facă altă soartă, mai bună.

Dar iată, cum relatează momentul Dumitru BRUDAŞCU, succesor din Bodia, la 
discuţia noastră din anul 1976:

- Domnu, cum îi spuneam noi în familie, tare a iubit două lucruri, şcoala şi mămăliga 
cu lapte!... Îi plăcea să citească, să ştie ce este în lume! A şi avut un scris frumos! Vorbea 
bine româneşte şi ungureşte. Vorbea ungureşte mai bine ca ungurii!... De câte ori venea 
Domnu la noi, cerea să-i facem mămăligă cu lapte de biboliţă!... Prin urmare, de mic a 
gândit şi a dorit să fie om cu carte!… În copilărie a păzit vitele, ia, pă dealurile astea, între 
Bucium şi Bodia, pe Mihăiasa în sus... Asta a mers câţiva ani! Când l-au chemat cu ordin la 
armata ungurească, atunci a venit în mijlocul casei, ia, aşa a făcut cu campăul în mijlocul 
casei şi a zis, tată, io la aista altul nu mă mai întorc... Apoi, nici nu s-a mai întors!... A fost 
om cu minte! A ştiut ce trebuie şi ce nu trebuie să vorbească!… Nu ca Lazăr al nostru, 
care a avut suflet bun, dar a zis către oamenii din Bodia, ia, vedeţi pantalonii mei! Aiştea 
niciodată nu s-or rupe aici, şi arăta genunchii, ce s-or rupe numai dincoace, şi arăta, să 
iertaţi, fundu, adică se vor rupe numai de la şezutul pe scaunul de secretar comunal de 
partid!... Şi apoi oamenii, ştii cum sunt, azi culeg o vorbă, mâine alta, au început să prindă 
ură pe Lazăr!... I-o mai şi stricat cu colectivizarea!

- Bine, da asta nu a fost de la el! Nu Lazăr a inventat-o şi, oricum, tot trebuia 
făcută!

- Aşa este! Da, io zic alta! După ce tu partid te-ai folosit de un om cam 15 ani de 
zile, să-l laşi să ajungă în puşcărie pentru un nimic, nu e tocmai bine!... Atunci au văzut 
oamenii ce caracter are partidu! Când l-a lăsat pe Lazăr să intre în puşcărie!
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- Cum, Lazăr a fost în puşcărie?!
- Bineînţeles! Un an şi jumătate. Noi aveam aici în Bodia un securist, care răspundea 

de sat. Era cam legat de limbă şi umbla destul dă popular… Şi atunci Lazăr, cu banda lui, 
i-o zis că-i Pitălă. Pitălă la noi era cel mai slab ţigan din sat. Şi oamenii i-au spus iestuia, că 
între oameni a zis de el!

- Ce bandă avea Lazăr?
- Banda lui… de magnetofon! Aista  avea aşe o bandă de magnetofon, când îi da 

drumu, toate le ştia, fiecare casă şi fiecare familie din Bodia, de când îi şi cu cine se 
înrudeşte!…Iţi vedea voi când om merge la castru la Bucium, ce istorie ştie să vă spună. 
Are o memorie fulger, nu alta… Şi oamenii i-o spus la securist, iacă, Lazăr ce zice, că eşti 
Pitălă. Dacă au avut ură pă el! Atunci securistu l-a luat în urmărire. O tot umblat după el, 
până l-o prins cu ceva ţuică la cazan. Un an şi jumătate a primit. Vezi, aici s-a văzut că 
are memorie fulger şi bandă are, da n-are şcoală. Dacă el ajungea la şcoală de mic, astăzi 
putea fi om mare, general!...

- D-apoi când l-a pus în discuţia organizaţiei din sat, aiştea n-or vrut să-l excludă, 
le-o părut rău de Lazăr,  atunci l-or dus la Bucium, pe comună. Şi acolo l-or scos din partid 
şi l-or băgat în tribunal… Lazăr o şi stricat mult oamenii. Uite, ieste de la noi din sat unu, 
care era ceva ofiţer mare în Bucureşti. Lazăr a făcut o scrisoare din sat, cum că ar fi aşe şi 
aşe, adică nu ar merita gradul şi funcţia. O trimis-o la Tribunalul Suprem. D-apoi acolo era 
nevasta celuia, pă ceva funcţie. O primit scrisoarea, o văzut ce îi în ea.

De aici i s-a tras apoi lui Lazăr şi cu puşcăria şi cu toate. Ce-a avut el să facă 
scrisoarea, că pentru colectivizare nu i-o putut nime zice nimică, nu el o făcut-o, ci statu. 
Da scrisoarea? Asta el a făcut-o!... Pentru asta, l-a ajuns pedeapsa lui Dumnezeu!

- Şi cum aţi trăit, după ce Lazăr a căzut din funcţie?
- Mulţumită lui Dumnezău, am avut şi avem de toate! Şi trăim bine!... Numai că 

libertatea e cam puţină!
- Cum aşa? Că partidu zice...
- Uite cum! Dacă lucrezi la Ceape, sunt de toate... Da de ce trebuie să ajungi să furi 

de la Ceape plata ta şi bunul tău! În loc să-l poţi aduce cinstit acasă!... Ori grâu, ori cartofi, 
ori fân, ori ce a fi!

*

Aşadar, prin 1895, tânărul Ioan A. Mierea pleacă din satul natal Bodia şi mai mulţi ani 
nu i se ştie de urmă, în compensaţie se formează o legendă, care-i preia şi consacră gestul 
voluntar, de ieşire din orizontul local şi de plecare în lume, pentru a se realiza. Probabil a 
lucrat şi a învăţat la Zalău, unde a făcut şi armata, fiind observat de către superiorii unguri, care 
l-au selectat pentru cariera militară. Aşa că este trimis la Şcoala de jandarmi din Budapesta, 
pe care o face timp de doi ani, încheiând-o în 1902, conform tabloului de promoţie, care 
s-a păstrat, intitulat: „M.kir. III Csendör Kerület altiszti iskola hallgatoi 1901/902”, făcut de 
Firma Rivoli, de pe strada Kerepesi la nr. 30. Comandant de şcoală a fost Sebesta Ottohan, 
iar profesori Somogyi Lajos şi Törösi Sandor. Pe tablou apar 53 de absolvenţi, toţi cu numele 
maghiarizate, precum MNYERE JÁNOS, ceea ce era menit pentru a le voala etnia iniţială şi 
a-i integra astfel pe toţi în naţiunea maghiară, unică şi indivizibilă. Care, însă, va fi făcută 
ţăndări de către succesiunea evenimentelor istorice de până la 1920.

Tânărul csendör (jandarm) Mnyere János a funcţionat ca şef de post în mai multe 
comune de pe Valea Barcăului, la Marghita, la Chiraleu, apoi la Şimleul Silvaniei. Acolo 
a avut ca misiune să supravegheze un grup de intelectuali români, din jurul avocatului dr. 
Meseşan, care se întruneau amical la restaurant şi făceau politică proromânească. Ioan A. 
Mierea i-a protejat şi le-a asigurat confidenţialitatea întâlnirilor. Apoi a ajuns şef de post la 
Mişca, de unde a cunoscut familia învăţătorului greco-catolic Michael Popp de Bruchenthal 
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din Ciutelec, pe fiica acestuia, Maria Victoria Bruchenthal. Diferenţa de confesiune nu a 
format o piedică de netrecut, în relaţia, ce s-a înfiripat între cei doi tineri, Ioan Aurelian, 
ortodox, Maria Victoria fiind greco-catolică. Tatăl ei se afla şi lucra în satul Ciutelec din 
anul 1864, fiind deopotrivă învăţător şi cantor la biserica locală. Căsătoria tinerilor Ioan 
A. Mierea şi Maria Victoria Bruchenthal are loc în data de 26 noiembrie 1911, iar locul de 
şedere a tinerei familii se stabileşte la Ciutelec, în averea socrului.

Ioan A. Mierea a fost un caracter organizat şi aspru, dorea să fie un cetăţean corect 
în faţa legilor şi un creştin devotat, nu suporta hoţia, pe care o combătea cu fermitate,  
totodată era cu mare iubire către neamul său românesc. Îi plăcea să se mândrească cu 
neamul său, de aceea la naşterea primului fiu, îl botează Romulus, respectiv începe să 
scrie acea „Cronică fameliară”, amintită deja. Fiind de religii diferite, dar creştine, soţii se 
înţeleg în ceea ce priveşte botezul şi religia, ce vor urma-o copii. Astfel, băieţii vor urma 
religia ortodoxă a tatălui, iar fetele, ce vor fi, vor urma religia greco-catolică a mamei. Şi 
cu  aceasta s-a făcut linişte şi ordine în materie confesională, aşa au şi urmat lucrurile mai 
departe, pentru copiii, pe care i-au dobândit şi cărora le-au dat nume latineşti, care nu se 
puteau corupe în ungureşte: Romulus (1912, decedat), iar Romulus (1913), Silvia (1915, 
decedată), Remus (1916, decedat), Laura Maria (1920) şi Aurelian Traian (1924). 

Pe durata războiului mondial, Ioan A. Mierea a fost mobilizat, şi a făcut campanie 
în Galiţia (fiind la 15 ianuarie 1915 în oraşul Bierlitz Schlesien, unde s-a fotografiat), în 
Transnistria şi până în zona Odesa. Acolo a cunoscut ramuri ale neamului românesc, supuse 
unei rele administrări străine, ceea ce i-a întărit convingerile de unitate şi sentimentul de 
solidaritate cu toţi românii. După cum scrie într-un memoriu din anul 1934, Ioan A. MIEREA 
s-a întors de pe front, în sat, la data de 20 noiembrie 1918 şi îndată a acţionat pentru a 
forma Consiliul naţional român din Ciutelec, respectiv garda civilă românească, pentru 
reprezentare, pază şi ordine. În componenţa următoare:

Băliban Gheorghe
Băliban L. Mihail
Caba Pavel
Hovan Jano
Duruş Gavril
Duca Ilie
Budar Gheorghe
Băliban Ştefan
Poduţ Gheorghe
Brindea Gheorghe
Brindea Pavel
Bumbu Gavril
Cristea Gheorghe
Mag Gavril
Popoviciu Gavril

Comandant: Ion A. MIEREA. Primul act de atitudine a noului organism românesc de 
autoconducere locală a fost să dizolve garda maghiară, formată din 12 oameni, conduşi 
de poştaşul PERGE Emeric, deoarece aceasta nu se justifica prin compoziţia etnică a 
populaţiei din satul Ciutelec, fiind doar un instrument de abuz şi teroare pentru locuitori. 
Al doilea serviciu îndeplinit a fost participarea ca delegat voluntar al satului Ciutelec, la 
Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia. După revenirea acasă, s-a întâmplat întârzierea 
trupelor române, care au fost oprite de Antantă pe linia Zam-Ciucea-Sighet. Astfel Bihorul a 
rămas neprotejat, fiind la discreţia trupelor maghiare, aparent rebele, desprinse din diviziile 
de secui ale col. Kratochvil şi ale col. Nebovitzky. Acestea au început persecuţia etnică 
a liderilor locali ai românilor, în special urmărind izolarea de populaţie şi îndepărtarea 
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cu orice mijloace a celor care au fost la Alba Iulia şi popularizau hotărârea de Unire cu 
România. Ioan A. MIEREA s-a bucurat de o atenţie specială din partea secuilor itineranţi. În 
data de 20 ianuarie 1919 satul Ciutelec a fost înconjurat de o trupă de 58 de soldaţi şi ofiţeri 
secui, sub comanda locotenentului Szekely Nicolae. Aceştia au arestat garda românească 
şi au dizolvat-o, iar pe Ioan A. MIEREA l-au jefuit de bani şi bijuterii în valoare de 80.000 
lei. A fost dus la postul de jandarmi din Popeşti, unde a fost bătut în mod barbar, împreună 
cu încă cineva din Popeşti, ce s-a dovedit mai târziu a fi fost MOISA Pavel. După trei zile 
a fost eliberat, la intervenţia Consiliului Naţional Român din Oradea, condus de Coriolan 
Pop. Atunci i s-au impus de către jandarmi unguri din Popeşti o serie de interdicţii, care 
toate erau abuzuri ale unei autorităţi, ce se destrăma: nu are voie să consulte medic, nu are 
voie să scrie cuiva ce i s-a întâmplat, nu are voie să mai facă politică, nu are voie să iasă 
din curtea sa. L-au cercetat şi bătut din nou în data de 4 februarie 1919.

În ziua de vineri, 14 februarie 1919, trupa de soldaţi secui, care îl asasinase pe 
preotul Mihai Dănilă de la Dijir, pentru vina de a fi deţinut steag tricolor romînesc, pe 
care-l adusese de la Alba Iulia, petrecea la restaurantul „Margareta” din oraşul Marghita.

- Mergem acuma şi la cânele ăla roşu din Ciutelec!, a zis comandantul lor. Aceste 
cuvinte au fost auzite de către Pavel Mag, vecinul de dinsus al lui Ioan A. Mierea, care 
mersese la târg şi se afla în acel moment în restaurant. Înţelegând despre ce şi cine este vorba, 
Pavel Mag a venit în cea mai mare grabă acasă, la Ciutelec şi s-a dus direct la vecinul său:

- Fugi, domnule Mnierea, fugi!, i-a spus. Că după mine vin secuii şi te omoară.
Era către seară. În cursul nopţii Ioan A. Mierea, incomplet restabilit după bătaia 

primită la Popeşti în 4 februarie, pleacă de acasă, se adăposteşte câteva ore sub podul de 
peste râul Bistra, pe râtul dintre Ciutelec şi Spurcani, apoi porneşte către localitatea Margine, 
de unde ajunge cu trenul în Sălaj. Acolo trece noaptea peste cele două fronturi, maghiar 
şi român, ajungând în zona controlată de armata română şi cu aceasta îşi salvează viaţa. 
Este arestat, ca fiind suspect, dar la cererea lui este identificat de către rudele din Bodia 
şi eliberat. A rămas nouă săptămâni în acest refugiu politic, fiind găzduit la neamurile din 
Bodia. După fuga lui Ioan A. Mierea, la gospodăria  lui din satul Ciutelec a venit o trupă de 
soldaţi secui, care au intrat în curte şi în casă, întrebând de soţia lui Mnjere Janos. Maria 
Victoria Mierea s-a prezentat, ei au întrebat-o că unde îi este bărbatul. Ea a spus că nu ştie 
unde este plecat. Atunci, ei au zis ca să-şi ia copiii şi să iasă din casă, să-şi facă o colibă 
la capătul satului şi să şadă acolo. Maria Victoria Mierea a zis că nu se duce din casa ei. 
După mai multe ameninţări, la care ea a răspuns cu dârzenie, deşi era o femeie mică, dar 
tenace şi energică, soldaţii unguri au plecat, iar în continuare familia şi gospodăria au fost 
supravegheate, să se vadă de cumva se întoarce soţul Mierea A. Ioan.

Acesta, însă, a rămas în Sălaj, în spatele liniei de demarcaţie, ocupată de armata 
română, respectiv a revenit acasă odată cu armata română liberatoare, duminică, de 
Sfintele Paşti, la 20 aprilie 1919.

Această coincidenţă a făcut să se  creadă şi să se considere în tradiţia orală a 
satului, că trupele române au fost aduse de către Ioan A. Mierea. În realitate, era doar o 
coincidenţă, dedusă din faptul că trupele române au declanşat noua lor ofensivă pe trei 
coloane, coborând din Munţii Apuseni, pe râuri, pe la Ciucea, Beiuş şi Şimleul Silvaniei, 
încât în zilele de 14-20 aprilie au eliberat complet Bihorul şi de Sfintele Paşti, duminica, 
în 20 aprilie, s-a făcut slujba arhierească, de primire a trupelor române şi a noilor autorităţi 
româneşti în oraşul Oradea Mare.

S-a produs astfel un act fundamental de dreptate istorică şi creştină, care se vede şi 
mai bine din îmbrăcarea evenimentelor în veştmântul de înviere a Sintelor Paşti, o înviere 
a demnităţii româneşti în aceste părţi vestice ale pământului strămoşesc.

Sub români, Ioan A. Mierea, rămas fără serviciu, urmează un curs de drumuri, la Cluj, 
astfel devine picher pentru drumul ţării, pe distanţa de circa 40 de km. dintre Marghita şi 
Derna, de-a lungul Văii Bistrei. Din această slujbă se va pensiona.
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Fire activă şi responsabilă, se implică în aplicarea reformei agrare din 1921, la 
Ciutelec şi Bogei, forţând acordarea de locuri de casă mai bune, din moşia Wertheimstein, 
în total 1062 de iugăre fiind împărţite la populaţia săracă. Administratorul Gross al moşiei 
îl vizitează acasă pe Ioan A. Mierea şi îi oferă o sumă de bani, cu condiţia ca să plece 
câteva zile din sat, să nu fie prezent la lucrările de măsurare a pământului. Ioan A. Mierea 
refuză şi ia parte la distribuirea locurilor de casă, astfel ia naştere partea satului Ciutelec, 
denumită Şirul răchiţelor (Sinas kert), respectiv Uliţa Mnierii din satul Bogei. 

Fire culturală, având o bibliotecă de circa trei sute de cărţi şi reviste, ceea ce în locul 
acesta însemna mult, Ioan A. Mierea la 15 septembrie 1921 primeşte Diploma şi calitatea 
de membru fondator al ASTREI de la Sibiu, semnată de către Preşedintele Andrei Bârseanu, 
care cu aceeaşi dată, acordase Diploma ASTREI şi pentru ţăranul luminat Gavril Cheregi, 
din Satul Barbă, ce fusese delegat la Alba Iulia în 1918.

Între anii 1921 - 1927, Ioan A. Mierea iniţiază şi conduce Cooperativa de aprovizionare 
şi consum „Romulus et Remus” din Ciutelec, având o sută de membrii, dintre localnici 
(Decizia nr. 430 din 1921 a Tribunalului Oradea).

La 24 aprilie 1924 are loc decesul socrului, venerabilul învăţător şi cantor greco-
catolic Michael Popp de Bruchenthal, venit în sat de la Şumal, în 1864, şi în funcţiune 
până la 1919, adică 55 de ani. Soţia, Luiza (Aloisia) decedase la 10 septembrie 1918, în 
urma unei boli de stomac.

Deceniul al patrulea este marcat în special de preocuparea Familiei Mierea din 
Ciutelec de a asigura şcolarizarea copiilor. Astfel, mai întâi Romulus a început Liceul „Simion 
Bărnuţiu” de la Şimleul Silvaniei, cu taxă în bani şi produse, pentru traiul la internat. Erau 
vremuri grele şi şcoala costa scump. La un moment dat, în început de septembrie 1930, 
Ioan A. Mierea avea nevoie de 6000 de lei pentru ultimul an şcolar al fiului Romulus, 
la Zalău. Atunci a încărcat o căruţă cu grâu, din recolta acelei veri, cu care s-a dus la 
Marghita, să vândă grâul achizitorilor evrei, care se ocupau cu acest fel de comerţ. Dar 
tocmai atunci, aceştia au intrat într-un fel de grevă, ca să scadă preţul la grâul luat de la 
populaţie. Şi Ioan A. Mierea a venit cu grâul acasă, ca să nu-l dea la jumătate de preţ. Ceea 
ce a complicat foarte mult plecarea la şcoală a fiului Romulus, pentru care până la urmă a 
vândut o parcelă din partea lui de pământ, din locul numit Dealul Rusului.

A venit rândul fiicei Laura Maria, pentru care părinţii Ioan şi Maria Victoria Mierea  
au ales să urmeze Şcoala de economie casnică pentru fete, de la Sic, lângă Gherla, ceea 
ce s-a şi întâmplat între anii 1932 - 1936. Respectiv Traian Aurelian începe în 1937 Şcoala 
normală de învăţători de la Carei, pe care va continua-o în refugiu la Arad, după 1940.

Despre şcoala de la Sic, prezint relatarea făcută de Laura Maria Mierea, căsătorită 
Mălinaş, dată în Ciutelec,  la 8 aprilie 2007:

- Tata, Ioan Mierea, primea la Ciutelec abonamentul la colecţia „Drum nou”, care 
era o revistă de educaţie agricolă. Acolo a citit despre şcolile de economie casnică. Erau 
anunţate mai multe. În Ardeal erau înfiinţate atunci două, trei, nu mai ţin minte, la Şelimbăr, 
la Diosig şi la Sic. Asta din urmă era pentru fete. Aşa că a scris şcolii, a şi primit răspuns, 
la ce dată să fim acolo, pentru examenul de admitere... Că aş vrea să am posibilitatea să-i 
spun eu ministrului agriculturii de acum, cum se fac şcolile de arte şi meserii, că acuma nu 
le fac bine, să le dau modelul şcolii mele de la Sic, care a fost foarte bună, minunată a fost. 
Atâtea fete de la sate, care se pierd, de ce nu refac şi acuma şcoli de tehnicieni agricoli, 
cum a fost la Sic!

- Când aţi plecat?
- Eram la început de septembrie 1932. Ne-a fript mama un pui şi am pornit cu tata pe 

jos peste Lazuri, la gară la Margine. Acolo am ajuns seara şi acolo am stat şi am dormit în 
sala de aşteptare, până dimineaţa la patru. Atunci am urcat în tren la Margine, am mers prin 
Şimleu, Jibou, Dej şi pe la amiază am coborât în gară la Gherla. De acolo tata s-a interesat 
şi a aflat că sunt 15 km. până la Sic! Mulţi! Da cu ce să mergem? S-a dus tata încolo, 
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încoace, să afle o căruţă, nu a găsit. La urmă îi spun că mi-i sete, intrăm într-o crăşmă, el 
cere o bere, pentru mine un sifon. Şi acolo vede pe unu, care zicea că-i din Mintiul Gherlii: 
- Da unde te duci? - La Sic! Cu fata la şcoală. - La directorul Podani?

- Nu ştiu cum îl cheamă, da acolo mergem! Însă nu avem cu ce! Cunoşti un căruţaş 
de aici?

- Vă duc eu! Dacă dai o sută de lei.
O sută de lei erau bani destul de mulţi.
- Mai lasă! Îşi dau cincizeci! Şi de băut o bere!
- Bine!
Aşa am pornit către Sic într-o căruţă cu un cal. Am ajuns pe la orele 18 seara, ne-au 

primit foarte bine şi îndată ne-au cazat. Şi pe tata l-au lăsat să doarmă... A doua zi, examen!
- Câte aţi fost?
- Am fost cam 15 fete! Din tot Ardealul!
- La ce aţi dat examen?
- Din română, din matematică şi din ştiinţele naturii!
- La română?
- M-a întrebat ce este propoziţia!
- Şi ce ai spus că este?
- Am spus, că este ce a fost atunci: O gândire spusă şi scrisă! Care este şi acum!
- La ştiinţele naturii?
- Mi-a venit frunza! Să spun ce văd, dacă iau frunza în mână. Directorul Podani ne 

asculta, care a fost un mare agronom, nu din ăştia, cum există acuma, că nu-i interesează 
nimic, decât câştigul lor personal.

- Şi ce ai spus că vezi!
- Am spus că văd un peţiol, că văd nervuri! Asta am spus. Şi am reuşit. Tata a venit 

acasă şi m-a lăsat acolo!
- Erai speriată?
- De ce să fiu! Am căpătat bursă! Toată ziua, soţia directorului era cu noi şi ne 

îndruma. Seara venea în dormitor şi povesteam! Nu ca acuma, că profesoarele fug de 
eleve! Profesoarele noastre veneau şi locuiau cu noi toată ziua şi trăiau cu noi, mâncau cu 
noi, făceam o singură bucătărie, şi sală de mese una pentru toţi.

- Dar meniul era acelaşi?
- Nu! Meniul era diferit. Găteau separat pentru profesoare şi separat pentru masa 

directorului.
- Da la aritmetică, ce te-au întrebat?
- Cele patru operaţiuni, adică adunare, scăderea, împărţirea şi înmulţirea! Le-am 

spus, ce este fiecare, după aceea mi-au dat o problemă şi am rezolvat-o la tablă.
- Cu ce era problema?
- Nu mai ţin minte, ceva de suprafaţă, cum se face o grădină de zarzavat pe o 

suprafaţă, cât se dă pentru varză, cât pentru cartofi, cât pentru roşii, morcovi şi pătrunjei, 
cu o familie de cinci persoane. Am rezolvat-o foarte bine şi am şi desenat-o pe tablă.

- Ai respectat proporţiile?
- Ce proporţii?
- Câtă ceapă, cartofi, morcovi,...
- Am respectat procentele, nu proporţiile!
- Cum a fost orarul zilnic?
- În principal, în fiecare zi am avut cinci ore de lecţii în clasă şi trei ore de grădină, 

la fermă. Şcoala a avut pământ, a organizat fermă, care s-a lucrat cu elevele şi aşa s-a 
autofinanţat. Noi nu am plătit nimic, în patru ani, decât la început o taxă de înscriere. Atât 
a plătit tata pentru mine. Şcoala avea grădină mare, avea vie, avea livadă, avea pământ 
arabil, pe care creştea porumb, cartofi, grâu, floarea soarelui, soia, bumbac.
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- Cam cât pământ avea şcoala?
- Nu ştiu exact, da avea cam 20 de hectare.
- Dar animale?
- Şi animale am avut, în primul 5-6 vaci cu lapte, de la care făceam brânză şi caş. Apoi 

creşteam 10-15 porci, aveam cam douzeci de oi, două capre şi un măgar. Pentru cărăuşie, 
ferma avea căruţă şi doi cai. La toate astea, mă refer la ferma de animale, era angajată o 
familie de soţ şi soţie, care le îngrijea. Noi mergeam şi ajutam peste tot, eram programate 
pe zile, unde să mergem să lucrăm, după lecţii. Aşa făceam şi teorie şi practică.

- Unde ţi-a plăcut mai mult?
- La brutărie şi la grădina de zarzavat!
- Dar cum eraţi împărţite la muncă?
- Pe echipe şi pe clase. Eram patru clase, în total formate de eleve. Fiecare clasă se 

împărţea pe echipe, aveam şefă de echipă. Cele mai mici, din clasa întâia, erau puse la 
plivit. Cele din clasa a doua, la săpat. Cele mai mari făceau operaţiunile mai grele, care 
însemna să facă altoi, sau să semene, să planteze, să rărească, să depoziteze, să pună 
compoturi, să prepare carnea de porc, sau de vită. Mă refer când se tăia porcul săptămânal, 
sau când se tăia un viţel, ori se sacrificau păsări mai multe.

- Cum arăta programul unei zile? Să începem de dimineaţa!
- Seara ne duceam la culcare, în dormitor, era un singur dormitor, cam mare, de vreo 

70 de fete. Dormeam două într-un pat… Scularea  era la ora şase, se recita tatăl nostru, cu 
pedagoga, sau profesoara de serviciu, mergeam la sala de lighene, ne spălam, la orele 7,30 
mergeam la masă, la opt intram la lecţii. Ora era de 45 de minute, urmată de pauză. La 
11 aveam pauza mare. Se prezenta profesorul conform orarului. La orele unu mergeam la 
masă. Pe rând erau patru eleve de serviciu, la masă, din fiecare clasă câte una, în şorţ alb, 
bonetă albă pe cap. La clasă aveam pe cap fileu din aţă neagră, cu părul strâns.

După masă până la trei aveam liber pe afară. La trei suna adunarea şi repartizarea 
la practică, în măsura urgenţelor lucrărilor agricole, pe patru discipline: atelier, grădină, 
bucătărie, curte. La atelier era ţesătorie, se ţeseau covoare comandate de anumite persoane, 
care le plăteau; croitorie. La grădină, era pe tarlale şi după ordinea lucrărilor, pe echipe, 
participau elevele din clasele a treia şi a patra. Erau legume pentru folosul şcolii, roşii, 
ardei, bame, vinete, morcovi, fasole, de toate. Se lucra cam trei ore.

La bucătărie se făcea menaj, practic. Se pregătea cina elevelor. Se calculau şi aduceau 
alimentele, se curăţau şi se pregăteau. Era meniu diferit pentru profesor şi pentru director. 
Da tot elevele pregăteau. Responsabilă era o practicantă din anul patru. Ea răspundea, 
împreună cu profesoara de menaj. Sub supravegherea ei se pregătea toată mâncarea. 
Magazioneră era tot o elevă din anul patru. Aveam un angajat, care răspundea de animale, 
el făcea transporturi.

În curte: Era camera cu viermii de mătase, se culegeau frunze de dud, din curte şi 
din sat, se puneau în curat. Se supraveghea alimentaţia animalelor, caii, vacile cu lapte, pe 
lângă omul angajat la vite, se adăpau.

La orele şapte seara se mergea la cină, apoi la meditaţie în sala de clasă. La orele 
nouă mergeam la culcare, în dormitor, eram 150 de eleve, două dormitoare. Aveam două 
sobe de tuci, vechi, acolo.

- Era cald acolo...
- Da n-o fost nici frig!
- Duminica?
- Scularea la orele opt, rugăciunea de dimineaţă, dejunul şi coboram în aval la 

biserică în sat, în frunte cu profesoarele. Şi directorul venea. Era un secretar la Primărie, 
Burcea îl chema, ăla cânta în strană. Foarte frumoasă voce avea. Şi noi cântam în cor la 
biserică, dădeam răspunsurile la sfânta liturghie. Pe drum, cântam cântece: Trăiască regele, 
Pe-al nostru steag şi altele. Cam o jumătate de kilometru. Ajungeam în şcoală, era masa 
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pusă, ne aşezam, mâncam. Aveam un ceas pauză, pe urmă meditaţie. Apoi eram libere, 
stăteam la umbră sub pom, puteam merge în sat, era drum bun, pietruit.

- Bibliotecă aţi avut?
- Da. Responsabila cu biblioteca era tot o elevă. Era o încăpere, vizavi cu cancelaria, 

cam ca şi camera asta. Tare multe cărţi nu erau, da erau mai mult de agricultură, cărţi de 
specialitate. Cine voia să facă croitorie, lua cărţi cu tipare de croit, pentru rochii, pentru 
cămăşi, hăiniţe pentru primul copil. Cine voia să facă menaj lua cartea de bucătărie. Ne-am 
şi cumpărat cărţile necesare. A fost la noi Doamna Maria general Dobrescu, inspectoarea 
pe ţară a şcolilor de menaj,  a adus cartea ei „Bucătăria modernă”. Uite, asta este cartea! 
O am şi acum! Eram obligate să o luăm, care ne-am specializat în menaj. Eu eram în anul 
trei, atunci când a venit. Ne-a ţinut o vorbire bună, cum să fim gospodine şi mame... Vezi 
cartea, a fost atunci premiată la Geneva!

- Ce materii aţi făcut şi cu cine?
- Menaj am făcut cu prof. Dorina Drăghici, bănăţeancă era. Chimia alimentară am 

făcut cu Vetuţa Ţichil, din Vaidăi în Banat. Limba română am făcut cu Doamna directoare 
Victoria Podani, geografia şi ştiinţele naturale le-am făcut cu Ileana Predescu, agricultura 
am făcut-o cu Bucura Crişana (care era mâna dreaptă a directorului Constantin Podani). 
Ţesătoria am făcut-o cu Aurelia Deac din Gherla. Croitoria am făcut-o cu Elena Ghiţescu, 
bucureşteancă, scârboasă era rău.

- Pomicultură aţi făcut?
- Da, tot cu Bucura Crişana, viermii de mătase, livada. Ea făcea repartizarea pe echipe 

la practică... Matematică am făcut cu... parcă tot cu Dorina Drăghici; istorie cu doamna 
directoare, vai, frumos povestea!

- Examene?
- Dădeam la sfârşit de an, pe clasă. Şi scris şi oral. Din toate materiile parcurse 

în timpul anului. Cu accent pe specialitatea aleasă, acolo se aprofunda examinarea. De 
exemplu, la menaj cerea chimie alimentară, care e compoziţia chimică a alimentelor, ce 
substanţe hrănitoare conţin, cum se numesc, ce importanţă au... Din cât pământ nelucrat 
este acuma, s-ar putea face din nou!

- Absolvirea?
- S-au făcut trei ani de studiu şi practică. Anul al patrălea a fost numai practic. Când ai 

gătat anul trei, ai dat examen din toate materiile, notele s-au păstrat. La urma anului patru, ai 
dat examen din specialitatea, care ai ales-o din anul doi: eu am ales menajul. La examen, am 
tras bilet cu meniu şi mi-a picat prepararea fripturii. Mai întâi am explicat carnea, compoziţia 
ei chimică şi nutritivă. După aceea s-au uitat la mine cum am desfăcut carnea pe fibre şi 
modul de preparare, în regim medical şi în regim sănătos... Am primit nota nouă!

- Din ce cauză?
- Din cauză că mi-a picat carnea de viţel! Şi mi-a arătat viţelul, să-l împărţesc!… Asta 

nu era uşor… Examenul a fost în 25 iunie 1936. Acasă am vinit cu trenul până la Margine 
şi de acolo m-o adus tata cu căruţa cu caiii... Da de obicei veneam pe jos de la Margine şi 
veneam cântând peste dealuri. Cântecele de la Sic! Care erau cântece patriotice româneşti. 
Când le cântam la Sic, pe dealul şcolii, de pe celălalt deal, unde erau sicanii unguri la 
lucru, strigau:

- Halod, te! Danulnak a románlányok!… Ce faci cu notele astea? De ce le scrii, le 
trimiţi la ministrul Flutur? Ca să reînfiinţeze şcoala de la Sic!

- Dar a cui a fost locul acela?
- Al lui Teleki. L-au cumpărat românii de la el şi au făcut şcoala.
- Pe unde era locul?
- Din Gherla se merge pe la gară, prin Fizeşul Gherlii, Săcălaia, Nicula, întâi era lacul 

Sicului şi apoi Sicul, care a fost reşedinţă de plasă pe vremea Ungariei: Scaunul Sicului!... 
Mult râdea tată-tău Dumitru de noi, că zicea, voi învăţatele din Sic!
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- Adică, cine voi!
- Eu şi soră-sa, Silvia Mălinaş, căsătorită Verbiţchi la Ortişoara în Banat. Noi două am 

fost colege de an. Tare bine ne împăcam noi două. Ziceau celelalte: Tu, Silvia, nu ne faci 
cunoştinţă cu frate-tău! A venit acolo de două ori, da eram de serviciu şi nu ne-am întâlnit, 
că nu s-a potrivit coincidenţa.

- Câte aţi fost în an?
- Am fost 14 fete. Ţi-oi spune din ele, de care îmi aduc aminte: Mărioara Mureşan 

din Sucutard, Mălinaş Silvia din Gherla, Benţa Otilia din Gherla, Ceaşcai Elisabeta din 
Gherla, Costa Silvia din Gherla, Anisia Pop (?) din Ponor, Bistriţa, Ana Chendrean din 
Beclean, Elena Anghelcev de prin Moldova, Domnica Tudoruţ de pe lângă Băiţa, cu mine 
unsprăzece şi care o mai fi fost încă? Au mai fost două surori, Ungureanu Ileana şi Maria, 
din Ocna Dejului; Ludovica... nu ştiu, apoi Olteanu Maria, din Iclod.

*

În viaţa Familiei Mierea din Ciutelec au urmat cei mai grei ani, ai evenimentelor 
Războiului al doilea mondial, cu Diktatul de la Viena (30 august 1940) şi persecuţiile etnice, 
declanşate de autorităţile maghiare horthyste în nordul Transilvaniei, ocupat vremelnic. 
Acestea au atins şi satul Ciutelec. Familia Ioan şi Maria Mierea, cu copiii Romulus, Laura 
Maria şi Traian Aurelian sunt în situaţia de a lua calea refugiului, în octombrie 1940, 
ajungând la Oradea, unde stau ascunşi două săptămâni la Popa Gheorghe din Ioşia, apoi 
obţin permis de ieşire şi ajung, prin punctul de trecere de la Ciumeghiu, la Beiuş, unde sunt 
primiţi în familia profesorului Mihai Bruchenthal, cu care erau înrudiţi. De la Beiuş ajung la 
Arad şi , în patru ani, la Oraviţa, Găieşti, Buzău, Predeal, Gherla, revenind în satul Ciutelec 
la finele lunii martie 1945. Află gospodăria distrusă, toată averea risipită, casa spartă şi 
goală, bunurile vândute la o licitaţie abuzivă a autorităţilor de ocupaţie. Ioan A. Mierea 
începe demersuri juridice pentru recuperarea pagubei, dar nu izbuteşte o soluţionare 
pozitivă. În primăvara anului 1946 este ales preşedinte de onoare al organizaţiei P.N.Ţ. 
din plasa Marghita, respectiv face agitaţie vie pentru alegerile din octombrie 1946, având 
naivitatea de a crede că ar putea fi alegeri libere şi democratice.

La scurt timp după activarea în P.N.Ţ., se declanşează persecuţia comunistă împotriva 
opoziţiei politice, din care făcea parte şi Ioan A. MIEREA. Este chemat şi cercetat la postul 
de jandarmi din Popeşti, dar de această dată de către jandarmi români. Este dus la Oradea şi 
anchetat. Dar iată, cum descrie însuşi întâmplarea: În ziua de 2 Aprilie 1946 am fost chemat 
la Popeşti de Şeful postului Baltor, eu şi Brindea Gavril, ni s-a pus în vedere că trebuie să ne 
prezentăm la Chestura Poliţiei şi Legiunea de jandarmi. În 3 am plecat la Marghita, pentru ca 
pe 4 să putem pleca cu trenul. Iar în 4 ne-am prezentat la Siguranţă în Palatul Tribunalului, 
unde am stat la Siguranţă de la 4 după masă până în cinci aprilie la unu după masă, am fost 
predat la Parchet, de unde Domnul Primprocuror Pogan m-a eliberat. La Siguranţă cât am 
stat, un Domn comisar, care a încheiat actele de predare, s-a purtat destul de dur, a ţipat, 
s-a repezit la mine şi a spus că sunt bandit. Acuzatori au fost Gross Francisc, Milincovics 
Alexandru, ceielalţi comunişti şi Sarca. La Siguranţă am fost ameninţat de comisar, mi se 
pare că Rătezatul, care a încheiat actele, cu 10 ani închisoare, după aceia cu şaşe luni, cu 
şeful Postului din Popeşti, care a zis că l-am minţit şi pentru aceea nu am fost arestat sub 
escortă. Este evident, din această descriere, că Ioan A.MIEREA a fost supus unor presiuni 
de întimidare, prin care se încerca scoaterea lui înafara vieţii publice şi politice, folosind în 
acest scop instituţii şi instrumente ale statului, ce devenea tot mai politic şi partizan.

La 22 decembrie 1947, Ioan A. MIEREA este arestat în casa din Ciutelec, dar nu este 
dus, deoarece era bolnav pe pat, paralizat.

Se stinge la 11 iulie 1948, după ce cu ultimele cuvinte a dorit să-şi mai vadă nepoţii, 
Dumitru, Ioan şi Constantin şi a cerut ca, orice ar fi, să fie daţi să facă şcoală, chiar dacă 
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pentru aceasta ar trebui vândută o parte din pădure. Cu Ioan A. MIEREA se stinge un caracter 
şi o generaţie, care a avut conştiinţa acută şi activă a apartenenţei la neamul românesc, a 
avut un adânc sentiment de familie şi al viitorului, a dat dovadă de un neabătut spirit de 
sacrificiu, în consecvenţa convingerilor şi sentimentelor sale.

REFUGIUL DIN 1919
Depoziţie dată de fiul Traian MIEREA, din Marghita, de 73 ani,

 luni, 23 iulie 2007, la Ciutelec

- Tatăl meu, Ioan A. Mierea din Ciutelec, la începutul lunii februarie 1919 a fost 
arestat de acasă şi dus la postul de jandarmi de la Popeşti, unde a fost cercetat şi bătut de 
către 12 persoane, jandarmi unguri, sau ce au fost, secui...

- Erau în uniforma armatei austro-ungare?
- Daaa!... L-au bătut, s-au urcat pe el cu picioarele... Datorită fizicului puternic, pe 

care l-a avut Ioan Mierea, la o mişcare s-a întors şi i-a răsturnat pe toţi... După această 
bătaie, a venit acasă şi a stat în pat, simţindu-se rău şi bolnav... Şi după asta începe episodul 
cu fuga de acasă! Grupul de soldaţi secui, care l-au omorât pe preotul Dănilă de la Dijir, 
aşa, sau pe învăţătorul Vasile Filip de la Bogei, grupul a venit la Marghita şi la o crâşmă, la 
„Margareta”, s-au aşezat să mănânce, aşa, unde au vorbit. Din întâmplare, Poalii Moţoaii, 
adică Mag Pavel, vecinul nostru de dinsus, era în local, că era vineri, zi de târg. Şi când s-or 
aşezat soldaţii unguri la masă, el i-o auzit cum am zis, noa, mâncăm şi mergem la cânele 
ăla roşu de la Ciutelec, să-l lichidăm şi pe ăla!…Bătrănul a înţeles despre ce-i vorba şi 
repede a venit fuga, peste Rara, direct acasă la noi şi „- Domnu Mnierea, fugi, că vin secuii 
să te omoare!”

Atunci, aşa bolnav cum a fost, tata s-a sculat, a luat o felie de pâine în buzunar, şi-a 
sărutat copiii (avea pe Romulus şi pe Remus) şi nevasta (pe Maria Victoria Bruchenthal), 
socrul, bătrânul învăţător Michael Popp de Bruchenthal, aşa, a plecat peste câmp, peste 
dealuri în prima etapă până la Marca, la Bruchenthali, verii soţiei, ai mamei. La Marca a 
dormit, s-a odihnit la neamuri, de la Marca a doua etapă s-a dus tot pe jos până la poalele 
Meseşului, în satul Căţelu. Acolo a mâncat o mămăligă cu brânză, apoi s-a strecurat între 
fronturi. De o parte era frontul unguresc, dincolo era frontul românesc, pe care el îl ţinea 
ca soarele…  A intrat în codrul Meseşului, s-a culcat pe burtă pe Meseş, de acolo urmărea 
mersul patrulelor... Când a observat patrula maghiară, că se îndepărtează, atunci a trecut 
dincolo, la români.

Patrulele româneşti l-au prins şi l-au dus la comandantul lor de la Bucium. La început, 
comandantul român a crezut că tata e ceva spion, aşa, ori el a cerut imediat ca să fie 
confruntat şi recunoscut de către neamurile şi concetăţenii lui din Bodia. Şi au fost aduşi la 
comandament o serie de cetăţeni din Bodia, care l-au recunoscut şi atunci a fost eliberat. 
Tata a rămas în Bodia şi în felul acesta a scăpat de persecuţiile secuilor. Nouă săptămâni a 
stat acolo, adică a stat până când frontul românesc a pornit spre Tisa şi s-a eliberat partea 
asta de ţară. Tata a venit în urma armatei române şi aşa s-a întors acasă, tocmai de Sfintele 
Paşti, la 20 aprilie 1919 a ajuns în sat şi a intrat în Biserică, unde era adunată toată lumea, 
speriată, iară clopotele tăceau. Nu vă fie teamă, oameni buni, a zis, că aici este armata 
română, acum putem striga trăiască România! Şi au început a cânta cu toţii în biserică 
Troparul Învierii şi a trage clopotele de Sfânta Înviere, care undă mergea de la o biserică la 
alta, urca pe Valea Bistrei, până la Popeşti şi la Voivozi şi la Cuzap... Aşa s-a întors tata Ioan 
Aurelian Mierea, acasă în Ciutelec, cu armata română şi cu România!
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REFUGIUL AL DOILEA, 1940 – 1945
Depoziţie de fiica Laura Maria MIEREA, din Ciutelec, dată în zilele de 25 decembrie 

2004, 11 februarie 2006, 10 aprilie şi 8 septembrie 2007

- După Diktatul de la Viena, din 30 august 1940, la cât timp au sosit în satul 
Ciutelec noile autorităţi maghiare?

- Repede au sosit. Imediat. Aşa de repede, încât cred că a doua zi au fost aici!
- Care a doua zi?
- A doua zi după cedare!
- Din ce direcţie au venit?
- Pe drumul ţării, dinspre Tăuteu, au venit! Cam pe la amiază.
- Erau însoţiţi de armată?
- Nuuu! Civili au fost. Şi un  singur jandarm!... Da mai înainte, de dimineaţă a coborât 

Posseroaie din Rara, cu o viţeauă, aşa ca de un an. Toată a împodobit-o cu panglici în 
coarne şi cu tricolorul maghiar pus pe spatele ei, cu clopot la gât. Aşa a plimbat-o prin sat, 
pe toate uliţele şi striga ungureşte, că astăzi vin fraţii, vin fraţii, se face dreptate. Apoi, s-a 
dus cu viţeaua la capătul satului, cam pe unde şedea Nistor, unde era răstignirea şi tabla cu 
numele satului. Acolo a aşteptat, vreo două ceasuri, până au venit ăştia. Când i-a văzut că 
vin, că trec podul peste Bistra, a început să strige, ungureşte bineînţeles, că bine aţi venit, 
fraţilor, că Dumnezeu i-a adus, ca să facă dreptate, că atâta şi atâta a suferit sub români. 
Ăia s-au oprit, s-au îmbrăţişat cu ea, au stat cât au stat acolo, nu mult au vorbit, apoi au 
înaintat în sat şi s-au dus la Primărie.

- Alte persoane i-au mai întâmpinat?
- Nuuu! Nici români, nici unguri, deşi aveam în sat cam treizeci de familii de unguri, 

niciunii nu au mai ieşit înaintea lor, numai Posseroaie şi cu viţeaua tricoloră!
- La Primărie cine era?
- Acolo îi aştepta Primarul român, care era Ştefu Gheorghe, cu notarul, care era 

Sarca Sever. Ei au fost imediat destituiţi, au predat, fiind înlocuiţi. Au chemat din sat pe 
Nylas Francisc, care a devenit primar din acel moment, iar secretar nou au adus pe unul 
de la Tăuteu, ungur. Au mai adus cu ei pe noua poştăşiţă, o tânără din Ungaria, care i-a 
înlocuit imediat pe cei doi poştaşi români, locali. Ăştia erau Petre Băliban şi Gavril Băliban, 
care duceau poşta cu şareta, de la Ciutelec şi până la Vărzari şi Derna. Au fost destituiţi 
şi au predat şareta şi cheile de la camera poştei, care era tot în Primărie. Apoi au chemat 
pe învăţătorul român, Florin FÜRTOS, pe  care    l-au destituit şi i-au cerut să plece, din 
sat, împreună cu soţia şi doi copii, Doru şi Minodora. Ei s-au şi refugiat, în România, s-au 
aşezat pe cinci ani la Bolintinul de Vale, lângă Bucureşti. În locul lor, în aceeaşi clipă au 
numit două învăţătoare, aduse din Ungaria, pe care le-au şi instalat, căci veniseră cu ei. 
Tot aşa au instalat jandarmul, în casa lui Gh. Ştefu, iar a doua zi a mai venit un jandarm, 
adică doi, de prin Ungaria aduşi şi numiţi aici. Aşa s-au instalat autorităţile cele noi, într-o 
clipă de vreme, iar coloana a trecut  şi a mers mai departe pe şosea, către Popeşti şi 
celelalte comune de pe Valea Bistrei. În orice caz, se poate vedea că au avut pregătită 
din timp această ocupare, pregătită amănunţit, căci au venit cu toate gata şi au făcut toate 
schimbările deodată, au adus persoane din Alföld pentru toate funcţiile publice, pe care 
le-au căutat şi ales din timp.

- Ce făcea bunicul Ioan A. Mierea în acele zile?
- Era neliniştit şi frământat! Nu ştia ce se mai poate întâmpla!... A vândut un porc 

mare, peste câteva zile, ca să ne facem bani noi, ungureşti. La cineva din sat, care i-a 
dat pe el o sută de pengö, bani ungureşti... Da nu-i cunoşteam, dacă sunt buni, sau falşi. 
Atunci, m-a trimis pe mine la Primărie, să-i arăt şi să întreb, dacă-s buni. Acolo era, în acel 
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moment, numai poştăşiţa cea nouă, adusă din Ungaria. Am salutat, i-am arătat bancnota 
şi am  întrebat-o pe ea, bineînţeles că am întrebat ungureşte. A luat bancnota şi s-a uitat la 
ea, apoi  mi-a arătat-o şi a zis cu mândrie:

- Kérem! Ez allami magyar jó pinz! Adică aştia sunt bani oficiali maghiari, buni!
Aşa am venit acasă cu ei şi i-am dat la tata, care era supărat şi tot vorbea cu mama, că 

ce vom face, deoarece se temea de persecuţii. După câteva zile a fost chemat la Primărie, 
acolo Nylas Francisc, cu care era bine cunoscut şi chiar prieten, putem spune, i-a cerut 
colaborarea, motivând că dacă a făcut şcoala militară la unguri, acuma e momentul să-i 
ajute... Tata, însă, nu concepea să-i ajute, de aceea a refuzat, motivând că este pensionar în 
vârstă şi cam bolnav, nu poate. De faţă era şi secretarul şi jandarmul, care nu s-au bucurat 
deloc de răspunsul tatii. Nu este exclus să-i fi făcut careva un raport, având în vedere cele 
ce au urmat.

- Dar în ce fel aţi ştiut mai dinainte că va urma cedarea?
- Am ştiut, se discuta, cam de o lună. Aveam în casă un radio, pe care cred că 

mi l-a adus tată-tău Dumitru de la Diosig. Şi ascultam ştirile la radio, se dădeau atunci 
comunicate către ţară, aşa le zicea. Se dădeau destul de multe, despre cum merg discuţiile 
cu Ungaria. De acolo am ştiut. Şi am mai ştiut de la Dumitru, care venea pe la Ciutelec, 
mai des, după ce ne-am logodit!... Şi mai aflam de la Petrică, ginerele lui Popa Gheorghe 
din Oradea, adică era soţ la Viorica. El era plutonier de grăniceri, era foarte simpatic, venea 
cu patrularea de grăniceri, ajungea şi la Ciutelec. Atunci sta de vorbă cu tata, îi spunea de 
pe graniţă şi era tot mai îngrijorat.

- Cum a apărut gândul refugiului?
- Suntem în luna septembrie 1940. Acasă eram patru persoane, mama, tata, frate-meu 

Traian şi cu mine!... Am văzut că deodată ni s-au rupt toate legăturile, că nu mai puteam 
continua, cum am gândit şi cum ne-am organizat noi viaţa. Eu eram logodită şi actele 
de căsătorie erau înaintate, trebuiau aprobate de Mareşal. Dar logodnicul şi Mareşalul 
erau acum în ţară străină! Frate-meu Traian terminase clasa a treia la Şcoala Normală de 
învăţători de la Carei, care fusese imediat desfiinţată şi înlocuită cu una maghiară. Se punea 
problema, unde va continua, ca să poată obţine diploma, ceea ce numai în România la 
Arad se putea face. Ca Traian să continue şcoala, iar eu să mă căsătoresc! Mai erau restricţii 
de vorbire, că nu se admitea decât limba maghiară, nu era voie să vorbim româneşte pe 
uliţă, căci ne scria jandarmul. Tata era destul de înfricat, că ştia din experienţă proprie, cât 
de sălbatici sunt ungurii, atunci, când vor să se răzbune pe cineva!... Aşa a venit gândul, ca 
să ne ducă pe noi în România, să ne aşeze acolo, pe fiecare la locul şi la treaba lui, iar ei să 
se întoarcă înapoi la Ciutelec!... La câtva timp au ajuns la noi veşti despre tragedia de la Ip, 
ceea ce ne-a speriat complet, cruzimea cu care acolo au împuşcat ungurii pe români!

- Cum aţi aflat?
- Noaptea, a venit cineva de la Spurcani (satul vecin, acum Bistra!), din familia 

Ciucleştilor parcă, aveau rude la Marca, de acolo a venit cineva şi le-a spus să se apere! Iar 
ei au venit să-l anunţe pe tata, au adus vestea că ungurii au omorât atâtea zeci de români 
la Ip. L-au strigat pe tata afară şi i-a spus, ai grijă, domnule Mierea, că iaca ce s-a întâmplat 
la Ip! Şi după toate astea, tata a fost ferm ca să plecăm! Pentru a ne proteja viaţa!... Între 
timp am auzit că ungurii au început să facă ridicări! Aşa, au ridicat pe părintele Cipleu de 
la Voivozi, pe avocatul Cosma din Marghita, pe preoteasa Hălmăgeanu Veturia cu fiica 
Iuliana, de aici din sat! Pe preotul Hălmăgeanu nu l-au găsit, că tocmai se dusese cu 
băiatul, cu Puiu, ca să-l înscrie la Liceul de la Beiuş. Dar pe ele le-au găsit, au intrat în casa 
parohială din Ciutelec şi le-au somat, atunci ele au fugit şi s-au ascuns în hambarul cu grâu. 
De acolo le-au scos şi aşa desculţe şi fără haine, le-au dus la vagon în Marghita. În câteva 
zile au tot adunat români în vagonul acela, de prin jur, preoţi, învăţători, oameni fruntaşi.

Era aproape plin, într-o zi de vineri, când tata chiar a fost la Marghita, cu suta de 
pengö, să vadă ce poate târgui pe ei! A fost în piaţă, apoi s-a dus ca de obicei unde mergea 
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toată lumea, la restaurantul „Margareta”, să mănânce şi să servească o bere, că asta era  
plăcerea lui, să convorbească la o bere în Marghita. La localul acela popular!... A stat acolo, 
dar la masa de alături erau jandarmi unguri, care şi ei stăteau la bere şi discutau, despre ce, 
pe cine au luat şi pe cine mai au de luat de pe Valea Bistrei, făceau un fel de grafic. Printre 
altele, au zis că au de dus la vagon şi pe ăla de la Ciutelec, care a făcut armata la ei, dar nu 
a vrut să mai colaboreze, când au venit ungurii înapoi!

Atunci, tata a tăcut, a plătit berea, s-a ridicat şi a plecat, a venit la mama Maria, care 
era la căruţă şi au ieşit îndată din Marghita. Apoi, au venit încet, ca să ajungă acasă în 
sat pe seara!... Eu cu Traian îi aşteptam deja cu spaimă, că vedeam că întârzie, deoarece 
ştiam de ridicările, care se făceau!... Au ajuns acasă pe întuneric, am discutat vreo două 
ceasuri, că ce să facem! Nu era timp de prea multă discuţie, aşa că pe la miezul nopţii am 
hotărât să plecăm! Asta însemna să lăsăm totul în seama cuiva, cu speranţa deşartă, să mai 
găsim ceva, atunci, când ne-am  putea întoarce. Adică, să pierdem totul! Cu lacrimi a fost 
hotărârea asta luată!... Tata l-a chemat pe Teodor Scurtu şi au vorbit să ne aducă la tren cu 
căruţa cu caii noştri, în secret, pentru care căruţa şi caii rămân a lui, până ne vom întoarce. 
A chemat pe vecinii Florica Băndiuţ şi pe Ţârlea Florian, cărora le-a lăsat cheia de la casă 
şi de la curte şi totul în grija lor, să consume, dar să şi păzească păsările, stupii, animalele, 
biblioteca, toate. Şi aşa am pornit cu căruţa, la miezul nopţii, ca să ajungem, peste Lazuri, 
la trenul de trei dimineaţa, în gara de la Margine.

- Ce bagaj aţi luat?
- Am luat actele, banii şi hainele de pe noi! Nu am putut să ne încărcăm cu bagaje, 

căci atunci am fi fost depistaţi în tren! Se făceau controale, umblau patrule pe tren! La 
Margine ne-am despărţit cu durere de Teodor Scurtu, de cai, de căruţă şi de toată averea 
şi gospodăria, ce le lăsasem la Ciutelec. Duceam cu noi numai viaţa, ura de Ungaria cea 
violentă şi speranţa în România îngăduitoare, care să ne primească şi să ne ajute ca o 
mamă.

- Dar bunica ce a făcut în tot timpul?
- Mama era o femeie mică, dar avea o fire puternică şi era bine educată. Ea tot 

timpul s-a rugat, ea tot timpul a citit din Psaltirea asta bogată (Ediţia de la Sibiu, 1915, a 
Mitropolitului Ioan Meţianu), căci nu este altă carte mai plăcută şi mai primită de către 
Dumnezeu, decât Psaltirea!

- Cum aţi călătorit către Oradea?
- Când a venit trenul, nu am stat toţi patru într-un loc. Eu cu Traian am stat într-un 

vagon, iar tata cu mama în alt vagon. Din prudenţă, să nu atragem atenţia asupra noastră, 
ca grup. Căci erau controale în tren, taxatorii fuseseră schimbaţi, erau unguri, te întreba 
în limba maghiară, biletele, unde te duci, pentru care scop! Trebuia răspuns clar şi fără 
ezitare!... Aşa am făcut! Dimineaţa am ajuns la Oradea şi ne-am dus cu birja la familia 
Popa Gheorghe din Ioşia, ei fiind rudenie cu noi. Nu ştiau că venim, dar ne-au primit 
cu drag, am plâns împreună, ne-au găzduit o săptămână, până în data de 15 octombrie 
1940.

- Dar cum aţi putut locui acolo?
- Popa Gheorghe avea două case, una la stradă, cu trei camere, acolo locuiau ei cu 

fetele.
Şi mai aveau o casă în fundul curţii, alta, cu două camere şi bucătărie, cămară, baie. 

Acolo ne-au aşezat pe noi, în bune condiţii, ne-au dat casa aia. Daaa, de treabă oameni au 
fost Popa Gheorghe şi soţia, preoteasa Maria,               cu fetele lor!.... Cu mâncarea, ne-
am descurcat. Dar ei au cumpărat pâine pentru noi în fiecare zi, lapte, ne-au făcut şi ne-au 
dat de mâncare! Ne-au încurajat şi ne-au mângâiat! Ne-au spus să ne luăm din grădină tot 
de dorim, căci aveau grădină frumoasă, cu de toate, legume, zarzavaturi, struguri, prune, 
mere, orice! Nu cumpărau nimic de pe piaţă! Mama vedea grădina şi plângea, căci işi 
amintea de cea lăsată acasă, în sama întâmplării!
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- Mărioară! Nu te năcăji, că aveţi aici de toate!, îi spunea mamii preoteasa.
- Da, cum să nu mă năcăjesc!, zicea mama, că doară nu mai avem casă, nu mai 

avem nimic, decât credinţa în Dumnezău şi copiii ăştia, pe care să-i aşezăm undeva, la loc 
mai sigur, în România!

Aşa că tata s-a dus la Primărie, că el vorbea mai bine ungureşte, decât ungurii, vorbea 
ca la Budapesta! Şi a cerut permis de trecere, ca să plece zece zile în România, după 
afaceri, nu a cerut paşaport de emigrare, ca să nu atragă atenţia. A depus cererile personale 
în scris, căci termenul de liberă trecere, de 15 zile, trecuse, acuma se cerea viză personală, 
cu plată. Am mers zilnic apoi la Primărie, să aşteptăm rezultatul la cereri. Aprobarea se 
dădea în curtea Primăriei, adică era o poartă mare spre Calea Aradului, pe care intrai într-o 
curte interioară, care era plină cu lemne de foc, în metri steri... Ţin bine minte curtea aia, 
căci în fiecare zi ne duceam acolo, pe la orele 16, când se deschidea un geam de la etaj şi 
de acolo citeau, strigau numele celor la care au eliberat actele... Pe care apoi le aruncau 
de la etaj, iar noi începeam să le căutăm printre lemne! Era bătaie de joc, era umilitor! Dar 
nu aveam ce face, nu aveam cui să reclamăm! Aşa, în ziua de 14 octombrie am auzit că 
ne strigă şi pe noi, de fapt au strigat Merca în loc de Mierea, după care au aruncat actele 
de sus şi le-am găsit printre lemne...Aşa am văzut că sunt ale noastre. Am venit în grabă 
acasă, în Ioşia, de acum ne puteam pregăti să ieşim în România, ceea ce se putea face pe 
la Ciumeghiu. A doua zi dimineaţă ne-am luat rămas bun de la gazda noastră bună, familia 
Popa Gheorghe şi preoteasa cu fetele din Ioşia, am mers la gară şi am mers cu trenul până 
dincolo de Salonta, unde era vama de ocazie, la Ciumeghiu.

Acolo am coborât şi ne-am îndreptat către locul de control grăniceresc, eram destul de 
mulţi, zeci de persoane. În faţă erau tata şi mama, după ei veneam eu şi cu Traian. Grănicerii 
unguri nu se grăbeau, ne tot priveau şi mutau paşapoartele noastre dintr-o mână în alta, erau 
trei grăniceri militari acolo... În cele din urmă, tata şi mama au trecut, au ajuns dincolo de 
barieră, la grănicerii români, care i-au rezolvat repede, dar eu cu Traian eram încă dincoace, 
zăboveam, că nu ne dădeau actele! Atunci, tata s-a întors, a venit până la barieră şi ne-a 
strigat să ne grăbim! De fapt, el a văzut că dinspre Salonta vine un călăreţ militar, în fuga 
calului, care agita un baston către grăniceri, să închidă trecerea! Am apucat să trecem eu şi 
cu Trăian şi să fim toţi patru împreună, dincolo, la români, când călăreţul a ajuns şi a strigat 
că Mnyere Janos nu trece! Dar trecuse deja! Atunci, călăreţul a făcut semne de ameninţare 
către tata, ceea ce înseamnă că fusese  identificat, dar prea târziu! Însă, din clipa aceea, tata 
şi-a dat seama că nu se mai poate întoarce după zece zile, ci că va rămâne în refugiu pe timp 
nelimitat, în România, deoarece dincoace era aşteptat! Iniţial, tata şi cu mama au vrut să ne 
aşeze pe noi şi să se întoarcă! Dar văzându-se ameninţaţi, s-au decis să rămână.

După controlul grăniceresc la români, am mers către trenul românesc, mai încolo, 
care s-a umplut destul de repede cu refugiaţi, ce veneau în şir neîntrerupt de pe şosea. 
Acum ne-am aşezat toţi patru în acelaşi compartiment şi parcă aveam inima mai uşoară! 
Eram în ţara noastră!

După circa o jumătate de oră, trenul a pornit şi a dus această mulţime pestriţă şi 
disperată până la Beiuş, orăşelul cultural, care devenise centrul judeţului Bihor românesc. 
Acolo era bine organizată primirea refugiaţilor, cu mâncare caldă, haine şi distribuire pentru 
cazare temporară! Nu uit cât trăiesc, primirea refugiaţilor la Beiuş şi apoi la Arad. A fost 
fără fisură!... Şi mă uit la sinistraţii de acuma, că nu-i guvernul în stare să-i ajute! Atunci,  
ne-au ajutat şi ne-au protejat de viitura războiului, acuma nu-s în stare să-i ajute pe oameni 
de viitura apelor, de ce oare?... Pentru că nu au credinţă!

- Dar cine v-a primit la Beiuş?
- Profesorii! Veneau în gară şi se ocupau de fiecare refugiat, îi grupau, îi cazau, le 

dădeau haine şi de mâncare, caldă, acolo în gară!... Pe o doamnă profesoară am întrebat-o, 
că unde locuieşte profesorul Mihai Bruchenthal, care era nepotul mamei şi văr primar cu 
mine.
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- Pe strada profesorilor, se cheamă aşa. Mai târziu a ajuns strada Mihail Sadoveanu!
Doamna aceea ne-a spus să aşteptăm, până se ocupă de refugiaţi, le dă ceva, ce are 

de dat, apoi ne va conduce.
Am aşteptat, până şi-a încheiat misiunea ei, atunci a venit şi ne-a condus, până în 

faţa casei, la numărul şase, acolo ne-a lăsat. Am intrat şi am produs o mare surpriză, căci 
profesorul Bruchenthal şi soţia Constanţa nu ştiau de venirea noastră, nu a fost atunci 
timp de anunţate! Dar ne-au primit foarte bine, femeile au plâns una bună şi acolo am 
stat o săptămână, având de scop să ajungem la Arad. Era data de 15 octombrie 1940!... 
Eu îmi pierdusem bocancii, pe care i-am primit în gară la Beiuş, bocanci buni militari. Am 
pus pachetul cu bocanci pe o bancă în gară, m-am uitat în stânga, în dreapta, să văd şi 
să cunosc locul mai bine, bocancii s-au dus. Profesorul mă vede, da ce ai tu în picioare, 
verişoară, că eşti aproape desculţă! Îi spun! - Bine!, zice taci, nu mai vorbi, că rezolv eu! 
S-a dus în oraş şi s-a întors cu o pereche de sandale noi:

- Uite, încearcă-le, dacă-ţi sunt bune!
Le-am încercat, erau bune. Şi aşa am rămas încălţată toamna aceea, până târziu, 

cu sandale! Seara părinţii au discutat, că vor să meargă mai departe la Arad, ca să se 
întâlnească acolo cu Romulus, ce ajunsese notar la Berlişte, în Banat, şi cu Dumitru, care 
era în armata română, la Râmnicu Sărat.

- Bine!, a zis văru Mihai, lasă, mai întâi să mă interesez cum este cu refugiaţii la 
Arad!

A dat telefon, s-a interesat, el ştie cu cine a vorbit, dar ne-a spus că dacă vrem, putem 
să mergem la Arad, căci şi acolo este bine organizată primirea refugiaţilor. Şi ne-am dus 
iarăşi pe la Ciumeghiu, cu trenul românesc. În gară la Arad am fost bine întâmpinaţi, cu 
ceai cald, cu mâncare, cu haine şi repartizare la case familiale. Locuinţă am primit la un 
doctor sas din Aradul Nou, care era bătrân şi singur. O cameră am primit, iar cu mâncarea 
ne-au repartizat la Cantina refugiaţilor, care era organizată de către Ajutorul legionar!

- Cum, Ajutorul legionar? Exista aşa ceva?
- Chiar aşa îi spunea! Da, aşa scria mare pe peretele cantinei, care era bine organizată. 

Mama a primit de lucru chiar la cantină, ca să gătească la bucătărie, erau mai multe femei 
acolo, care găteau pentru sutele de refugiaţi abonaţi. Unii mâncau gratis, alţii plăteau! Şi 
noi am mâncat gratis la început, apoi am început să plătim, când am căpătat de lucru şi 
salar.

- Cine făcea munca fizică la cantină?
- O făceam noi, tinerii! În fiecare zi era cineva, care striga în sala de mese şi întreba, 

care dintre tinere şi tineri pot rămâne la curăţat de cartofi, la adus de alimente şi celelalte!... 
Şi eu am rămas de multe ori, munceam cu grupul de legionari, era foarte bine, eram 
împreună şi mai uitam de necazurile refugiului. Eram foarte solidari!

- Cum v-aţi întâlnit cu tata?
- Cu Dumitru şi cu Romulus ne-am întâlnit în gară la Arad, când am venit de la Beiuş. 

Ne-am înţeles, Dumitru s-a dus la Bucureşti, ca să intre în audienţă la Mareşal şi să ceară 
dispensă pentru căsătorie, căci acum dota mea rămăsese în ţară străină. Traian a intrat în 
ultima clasă la Şcoala Normală „Moise Nicoară” din Arad, pe care a şi terminat-o şi a luat 
Diploma de învăţător. Romi s-a dus înapoi la postul lui, de la Berlişte, iar tata a rămas să 
ajute şi el pe lângă cantină, ca magazioner.

Tata şi Mama au rămas la Arad aproape trei ani, cu unele întreruperi, când se duceau 
la tineri. Aşa au ajuns, de au stat câteva săptămâni la Vârciorova, unde ne-am căsătorit cu 
Dumitru, în data de 6 august 1941. Căsătoria civilă am făcut-o la Primăria de pe insula 
Ada Kaleh din mijlocul Dunării, iar căsătoria religioasă am făcut-o la ruinele din pădure ale 
Mănăstirii Vodiţa! Atunci am locuit la cuscrii Anton.

Am venit la Găieşti, între 1941 şi primăvara anului 1942. Între timp la Găieşti, în 
26 ianuarie 1942 l-am născut pe Dumitrel, dar tată-tău nu era acasă, era cu unitatea la 
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Câmpeni, unde făceau un drum între Albac şi Fântânele, care rămăsese izolată, fără drum, 
în urma decupajului cedării... În seara respectivă a venit la noi ofiţerul Răsuceanu, ca să ne 
spună că a vorbit cu Dumitru la telefon şi că e bine. După plecarea lui, au început durerile, 
iar tata s-a dus după moaşe. Până a venit, m-a îngrijit mama. Dimineaţa, pe la orele cinci 
s-a născut Dumitrel. Era luni dimineaţa. Şi tu eşti de lunea. Marin şi Liuţa sunt de vinerea! 
După două săptămâni, am făcut botezul copilului. Tata Ioan a lucrat în gară la Găieşti, ca 
impiegat, la magazia de repartizare a materialelor. În decembrie 1942 ne-am mutat cu toţii 
la Buzău, unde am locuit un an şi jumătate, la două adrese. De aici, în toamna anului 1943, 
soţii Ioan şi Maria Mierea pleacă în Banat, la Berlişte, unde fiul lor Romulus, care încheiase 
cu convocarea militară de la Galaţi, era notar comunal. Stau şi la el, până vin la noi în 
vizită, care ne mutasem de la Buzău la Predeal, vin la Predeal între Crăciun şi Anul Nou 
1943. Cum Dumitru devenise mutat cu unitatea la Zalău, apare posibilitatea ca după patru 
ani să ne întoarcem în Ardeal. Aşa că în ziua de 6 ianuarie 1944 am pornit cu un camion 
din Predeal şi ne-am îndreptat către Gherla. Era foarte frig, chiar dacă maşina era plină cu 
butoaie cu benzină. În cabină, lângă şofer, era mama, care-l ţinea pe frate-tău în braţe., iar 
eu te ţineam pe tine. Sus, printre butoaie, era tata, Dumitru şi încă un ofiţer, care însoţea 
benzina. Aşa am mers prin Făgăraş până la Sibiu, unde ne-am oprit din cauza frigului şi 
am înoptat toţi într-o singură cameră de hotel. A doua zi am mers mai departe şi am ajuns 
la Gherla, dar nu am putut să intrăm în oraş, din cauza podului de peste Someş, care era 
improvizat şi foarte slab... Ce era de făcut, nu ne puteam întoarce, nu puteam renunţa, de 
acolo vedeam casa socrilor de pe strada Hăşdăţii, unde aveam de ajuns, după patru ani de 
absenţă forţată… Şoferul a spus că el încearcă să treacă!... Atunci ne-am dat cu toţii jos din 
camion şi el a trecut încet şi cu cea mai mare prudenţă. Apoi am trecut şi noi cu piciorul, 
ducându-vă pe voi în braţe. Aşa am ajuns acasă la socrii mei din Gherla, pe strada Hăsdăţii 
la numărul 26. Acolo ne-am înghesuit trei familii, timp de câteva luni de zile, în primăvara 
anului 1945, aşteptând momentul să ne continuăm drumul spre Ciutelec...

- La Buzău aţi locuit un an şi jumătate, în timp ce tata cu unitatea militară a avut 
misiune în jur, în special la Scăieni!

- La Buzău, povesteşte mama, pe strada Salvării la numărul 33, acolo am locuit! 
Într-o cameră la stradă, mai aveam antreu, bucătărie, oleacă de curte. Stăteam în chirie la 
doi bătrâni, care voiau să vândă. Asta a fost în 1943. Venise şi mama de la Ciutelec, era 
cu noi, în refugiu, bunicăta Maria Bruchenthal. În anii de refugiu întotdeauna eu şi tată-tău 
Dumitru am avut grije de mama, ca să aibă, să nu-i lipsescă nimic, să aibă încălţăminte, 
îmbrăcăminte, să aibă de mâncare. Tata, adică bunică-tău, rămăsese la Arad, tot în refugiu. 
Lucra acolo la o brutărie. Da mama venise să mă ajute, cu copiii! Că eram mai mult 
singură, tată-tău era tot pe la cazarmă. Venea numai seara, de cele mai multe ori!

- Dar cum am venit eu?
- Era duminică seara, în 20 mai 1943, când au început durerile. Dumitru s-a dus după 

moaşe, pe la orele 20. S-a întors după două ceasuri, cu o moaşe bătrână. A adus-o beată! 
Aşa a găsit-o! Soacra l-a certat, că nu-ţi dai tu seama, ce înseamnă să vii cu moaşa beată!

Da alta nu găsea. Aşa că te-ai născut pe la cinci dimineaţa, lunea! Aşa pe neaşteptate, 
căci duminica fusesem la plimbare prin oraş, cu mama. Am venit acasă şi am tăiat o gâscă, 
am făcut friptură bună şi am mâncat. Apoi spre seară a început să curgă apa! A fost apă 
multă! Celelalte ţi le-am spus! La tăiatu buricului, moaşa nu-l nimerea. Atunci bunica a zis 
că ea ştie că se taie la trei degete de burtă. A pus mâna, a măsurat, iar moaşa a tăiat! Asta 
a fost prima ta suferinţă!

- Am ţipat!
- Da, ai ţipat dintrodată!
- Dar frate-meu Dumitrel ce făcea?
- Era foarte curios. Se tot uita la tine, îi erai foarte drag! Tot lângă tine stătea şi nu 

putea să zică bine Costel! A început să zică ti-ti-ti şi deodată a strigat „mama, ni titel!” Şi 
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de atunci Titel ţi-a rămas numele! De la el ţi-a venit! Tare frumuşel ai fost, da ai fost lung 
şi slăbuţ! De aia nici nu te-am botezat repede. Toată noaptea nu dormeai, trebuia să ţin 
lumina aprinsă. Şi tu tot la lumină te uitai şi tiu-tiu-tiu, o ţineai tot aşa, nu dormeai nopţile, 
dormeai ziua!

- Buuun! Da de ce m-aţi botezat aşa de târziu, tocmai în 4 iulie?
- Erai slab şi era război! Am aşteptat ca să te mai întăreşti! Şi a mai fost ceva, că voia 

să te ia naşu-tău, maiorul Ionescu. Ai poză cu el! Soţia lui tare ar fi vrut să te ia de tot, că 
nu aveau copii. De aceea am tot amânat, că au zis că la botez te iau!

- Cum să mă ia!
- Au venit de mai multe ori la noi şi au zis că nu vom putea ţine doi copii, că e greu, 

că suntem în refugiu, că ei îţi vor putea asigura viitorul. Şi tot din astea!
- Da tata ce zicea!
- Tată-tău tăcea, că era mare cupeţ, îi era comandant, ce putea să spună. Tăcea!
- Şi la botez?
- La botez, aveam o teamă,  nu te-am lăsat din mână. Da tată-tău: măi, măi, femeie, 

numai nu te dai şi tu cu lumea!
- Ce i-ai spus?
- Auzi! Ştii ce! Du-te şi fă prunci cu altele şi pe ăia dă-i! Pe ăsta eu     l-am purtat, nu-l 

dau! Tare s-au supărat atunci Ioneştii, au şi şi plecat de la botez, da singuri, că ei au crezut 
că vor merge cu copil acasă!

- Dar frate-meu Dumitrel ce părere avea?
- El nu a fost la botez în biserică, a rămas acasă, cu frate-meu, adică unchi-tău Traian, 

care şi el era refugiat la Buzău. Da atunci deja locuiam pe strada Decebal, la nişte bulgari. 
Era o locuinţă mai mare şi convenabilă. Căci gazdele nu stăteau acasă mai toată ziua. Erau 
grădinari. Mergeau dimineaţa la grădină şi veneau seara pe la 11. Bani frumoşi făceau cu 
grădina. Acolo a rămas Dumitrel cu Traian, să ne aştepte! Da a făcut ce a făcut Dumitrel şi 
a umplut oliţa cu treaba mare, în mijlocul camerei. Când am venit de la botez, a strigat şi 
ne-a dat oala cu rahat!

Acolo, părinţii mei au stat cu noi, până ne-am mutat la Predeal, căci eu i-am spus 
soţului că plec, nu mai stau la Buzău, să facă tot ce poate, da să plecăm. Îmi era teamă!

- Din cauza  bombardamentelor, mi-a spus tata mai acum câţiva ani!
- Da. Din cauza bombardamentelor... Şi altele! Pentru că într-o zi vine o domnişoară 

şi întreabă: Aici stă cutare!
- Da! Aici! Dar pentru ce?
- Că a promis că vine cu mine la dentist!
- Da du-te fată şi vezi-ţi de treabă, că e om cu nevastă şi cu doi copii!
Linişte în casă. Elena stă la televizor şi comentează în surdină:
- Mai cunoaştem şi noi cazuri!... Că toate-s bolnave şi toate-s sărace şi toate trebuie 

ajutate, numa nevasta lui e sănătoasă şi bună de lucru!
- Uite!, zic eu, atenţie, că ne spune acuma ceva pe televizor despre moştenirea 

patrimoniului Fundaţiei Gojdu, care e sechestrată în Ungaria!
- O, Doamne, tună-i!, se agită mama, care e dornică de a schimba subiectul. Da, 

aşa ne trebuie! Că în loc să ripostăm, noi tăcem! Ne-am obişnuit să tăcem de pe vremea 
comunismului. Şi tăcem mai departe!

- Da nici nu ai cu cine să vorbeşti, mamă!, zice Elena. Că la primărie e unul care e 
pendent, la judeţ e altul, care e pendent, la guvern tot pendent!

- Nu li-i ruşine, porcii dracului, că-şi fac ţară în ţara noastră!, revine mama, care 
acum e dispusă să facă politică şi începe să o facă împreună cu nora şi cu vecina!

- Mamă, da pe Marin de ce l-aţi botezat aşa?
- Tată-tău! La Popeşti, acolo am fost la Casa de naşteri. După ce am născut, acolo, 

lângă Moara Cucului, unde a fost Casa de naşteri. Vine tată-tău, omule, zic du-te la Sfat! 
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Da Marian să-i pui numele. De la mama, care era Maria Bruchenthal.
Se duce, pe unde se învârte, ce face, când vine a doua zi, ce să vezi, în certificatul 

de naştere scria Marin.
- Măi, omule! Ce ai făcut cu litera a?! De ce i-ai pus nume de oltean?
- Da nu-i tot atâta, că-i Marin, sau Marian!... Care-i deosebirea!
- Mare!, bombănea mama, dar aşa a rămas. 

*

- Şi, cum s-au întors acasă Ioan şi Maria Mierea?

- Greu s-au întors! În martie 1945 au pornit din Gherla cu un tren militar, pe care 
s-au urcat, crezând că ajung la Oradea, dar au ajuns la Caransebeş. Pe parcurs şi-au dat 
seama că era un tren cu mulţi militari ruşi, numai conductorul de tren era român şi controla 
biletele la pasagerii de ocazie... În tren, un rus s-a legat de tata, că-i burju, să-i dea paltonul! 
Tata i l-a dat. Atunci a zis să-i dea şi cizmele. Tata a refuzat, iar rusul s-a supărat. Când tata 
s-a plâns către conductorul român, acesta i-a spus că ar fi mai bine să nu se opună şi să 
coboare la prima oprire  a trenului. Aşa că tata şi mama au coborât, abia atunci au văzut 
că sunt la Caransebeş!... Deodată rusul cela cu paltonul i-a văzut pe peron şi atunci a tras 
către tata o rafală de automat,  noroc că nu l-a nimerit. Însă tata s-a speriat rău şi a căzut, 
a făcut o criză de inimă. Medic nu era prin preajmă, mama l-a îngrijit cum a putut, până 
şi-a revenit. După care s-au interesat de tren către Oradea, aveau unul spre dimineaţă, însă 
nu aveau bani de bilete, căci totul le rămăsese în trenul militar. Atunci mama şi-a vândut 
ochelarii şi cu banii luaţi pe ei, a cumpărat bilete până la Oradea. Unde au ajuns a doua zi 
după amiază. Şi s-au dus la doctorul Mierluţiu, pe care-l cunoşteau de mai dinainte, care 
l-a consultat pe tata şi l-a îndrumat, cum să trăiască mai departe, ca bolnav de inimă. De 
acolo s-au dus la gară, unde s-au întâlnit cu Demian Gheorghe şi cu Florica Băliban, care 
erau chiar din Ciutelec. De la ei au primit banii necesari, ca să-şi ia bilete de tren până la 
Abram, cu ei împreună au venit de la Oradea şi până în sat, unde se întorceau după un 
refugiu de peste patru ani!

- Cum au găsit gospodăria?
-  Răvăşită! Distrusă! Nu aveau nimic, decât pereţii goi, totul dispăruse din curte şi 

din casă, care era spartă! Stăteau în picioare şi se uitau la dezastru, ţinându-se unul de 
altul, fără să poată spune un cuvânt!

Cum au aflat de ei, că au venit, câteva vecine  le-au adus câte o perină, câte un 
cearceaf, câte o pătură, ca să aibă cu ce să se învelească în noaptea aceea şi  le-au adus de 
mâncare. Aşa a fost întoarcerea din refugiu a părinţilor mei, Ioan şi Maria Mierea, în martie 
1945. Trebuiau să ia totul de la început… Aşa au şi făcut, ceea ce l-a epuizat pe tata, de aici 
i s-a tras  sfârşitul. Într-o dimineaţă de la începutul lunii decembrie 1947, în casa cea mică, 
de dinjos, când tata a vrut să se ridice, nu s-a putut, a căzut din pat, aşa l-a găsit mama, 
Maria Bruchenthal. A încercat să-l ridice, dar nu a putut, era greu ca pământul. Atunci a 
ieşit în uliţă, să caute ajutor. Tocmai venea în sus Petrea Niculaii Bunii, adică Mag Petru. 
Mama l-a strigat şi împreună cu el l-au pus pe tata în pat. Acolo a rămas, paralizat. La câteva 
săptămâni după asta a venit Siguranţa în sat şi l-au ridicat pe Niculaie Bunii, adică Orboi 
Nicolae, care era văduv, iar copii lui nu erau acasă, Gavril era în armată, vai de mama lui 
ce a suferit acolo. Şi l-au ridicat pe ginerele lui, pe Mag Petru, cu soţia Ruzanca, fără să 
ia şi cei cinci copii, care erau împrăştiaţi pe la rude în sat. După ce l-au arestat pe Orboi 
Nicolae, i-au scos în curte hainele, perinile, duna, tot ce avea mobil în casă, la toate le-au 
dat foc în mijlocul curţii, ca să dea exemplu, despre ce păţesc adversarii regimului. Casa 
lor a rămas goală, pustie şi neagră. Acolo pe deal. În faţa satului, ca o demonstraţie vizuală, 
pentru cine ar mai avea poftă de opoziţie… Peste cinci ani, când a venit Orbai Nicolae de 
la locul de detenţie, nu a mai găsit nimic din avere, totul era distrus, sau risipit. S-a dus la 
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Căminul de bătrâni, unde ajunsese administrator fostul preot greco-catolic Hălmăgeanu. 
Care a avut curajul şi l-a primit. Acolo şi-a dus firul vieţii Orbai Nicolae, în suferinţă , până 
la capăt. 

REFUGIUL AL TREILEA, DIN 1947
Depoziţie de fiul Traian Aurelian MIEREA, dată în Ciutelec, la 23 iulie 2007

- În vara anului 1947, tata a simţit că-i urmărit de către jandarmi pentru a fi arestat. 
S-a discutat asta şi s-a hotărât în familie că pleacă în satul natal, în Bodia, judeţul Sălaj. 
Am plecat împreună la tren... Ne-am dus în aşa fel, ca să nu ne vadă nimeni şi nu ne-am 
dus la Margine, unde se mergea de obicei, ci   ne-am dus în gară la Săldăbagiu… Acolo 
ne-am urcat pe tren şi am ajuns la Zalău. Eram în luna iulie 1947, începuseră primele roşii 
să se coacă. Până la plecare, tata, împreună cu mine am dormit într-o colibă la pădurea  
noastră din Lazuri. Nu aş putea să precizez, câte, dar au fost câteva zile şi nopţi bune... 
Deci, am plecat la Săldăbagiu, peste hotar, nu pe drumurile obişnuite, ne-am urcat în tren 
la Săldăbagiu, de la Săldăbagiu, am ajuns la Zalău. De acolo am luat-o încet pe jos, către 
Meseş. Tata a sărutat pământul, când am ajuns pe Meseş. De acolo, am ajuns la Bodia.

Tata a rămas la Bodia mai bine de o lună de zile, până la începutul lunii septembrie, 
la verişoarele lui, Veronica şi Valeria…La începtul lunii septembrie mi s-a părut că lucrurile 
s-au liniştit, tata s-a întors acasă... Eu nu am stat cu el la Bodia, după câteva zile m-am 
întors acasă, ca să văd atmosfera care este în Ciutelec.

Între timp am mai fost odată la el, la Bodia, să-l informez ce se petrece acasă. La 
începutul lunii septembrie 1947 s-a hotărât să vină acasă. Am plecat la el şi cu căruţa 
verişorului din Păuşa, împreună cu câteva rudenii de acolo, de la Păuşa şi cu Badea 
Dumitru din Bodia ne-am întors toţi la Ciutelec. Rudele au venit ca să-l apere, dacă era 
cazul!…Stând aici, cei de la Păuşa şi Bodia şi-au făcut atunci marmeladă de prune, erau 
prune bistriţe destule şi s-au întors acasă. 

- Câte zile au stat toţi împreună la Ciutelec?
- Stat-or vreo patru-cinci zile! Laura cu Dumitru şi cu voi copiii, încă nu eraţi la 

Ciutelec atunci?
- Eram la Alba Iulia!, zice mama Laura.
- Până or cules prunele, până când le-or făcut... Şi tata a rămas acasă, cu mama şi 

cu mine... La începutul lunii decembrie 1947, tata a avut o paralizie pe partea stângă, de 
sus şi până jos şi a devenit imposibil de a se mişca. Atunci, ne-a chemat pe toţi acasă, la 
Ciutelec, eu, Romi (era la Oradea), Laura, şi a stabilit cu noi drepturile fiecărui moştenitor... 
În perioada cât a stat pe pat, a fost cercetat, mai bine zis au venit să-l ridice, să-l ducă 
la judecată... - Cine a venit? - Şeful de post din Popeşti cu încă cineva. Au văzut că e 
netransportabil, nu l-au putut duce... Au mai venit după el încă de două ori. Ne-au obligat 
să-l ducem la Marghita la medic şi să-i scoatem certificat medical... Cu căruţa l-am dus, la 
doctorul Goldberger. Şi cu multă greutate i-a făcut certificatul medical, asta a fost în 1948 
prin februarie-martie, era o vreme frumoasă, când l-am dus la Marghita, culcat în căruţă, 
de-a lungul satelor. Ca la 11 iulie 1948 a decedat acasă la Ciutelec.

- Ce credea, ce opinie avea, despre situaţia în care se vedea pus?
- Nu vedea bine instalarea noului regim!
- De ce era urmărit?
- Pentru că într-o duminică, în sat, într-un grup de oameni a zis: Oameni buni nu 

lăsaţi evreul ăsta să dărâme grajdurile şi acareturile de la domeniu, că veţi avea nevoie de 
ele!... Cineva i-a spus evreului, lui Grosz, care era prieten cu Securitatea de la Marghita, 
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unde de asemenea era un grup de evrei, aşa, i-a făcut dosar că-i împotriva regimului. Şi 
dosarul respectiv a ajuns la Tribunalul militar din Cluj.

- Şi s-a judecat?
- Păi, nu s-a judecat, pentru că tata a fost citat de mai multe ori, dar nu s-a putut duce, 

din cauza bolii, care o avea... Şi ăsta era motivul pentru care el putea să fie arestat şi băgat 
la închisoare... De asemenea, a fost preşedintele de onoare a Partidului Naţional Ţărănesc 
pe fosta plasă Marghita.

- Când a fost ales în această demnitate?
- După 1945-46, în orice caz înainte de alegerile din octombrie 1946, pentru care a 

luptat foarte activ pe Valea Bistrei.
- A mai fost un motiv!, intervine fiica, Laura Mălinaş. Că, tot aşa,   într-un grup de 

oameni, a venit careva, care a zis că aşa şi aşa  a scris ziarul Scânteia... Ş-apoi tata a zis 
către ei, dacă voi staţi şi ascultaţi minciunile din Scânteia, iţi vedea unde-ţi ajunge! Ş-apoi 
sigur că membrii de partid, atâta le-o trebuit, l-au reclamat!

- Da cine erau membrii de partid, atunci, aici în sat, în 1947?
- Cine erau?! Matyas, Nyilas, Grosz, ăştia erau, cinci de toţi, doi evrei, doi unguri 

şi un român... Dar ei se bazau pe agenţii lui Drăghici, dădeau telefon, veneau agenţii lui 
Drăghici, care nu ştiau de iertare... Veneau şi te făceau imediat legionar! Ceea ce însemna 
arestarea!... Aşa au procedat aici, pe Valea Bistrei, şi cu Cipleu din Voivozi, cu preotul 
Hălmăgeanu din Ciutelec, cu avocatul Cosma din Marghita şi cu alţii, cu oricine, de care 
nu le-a plăcut. Îndată îl făceau duşman politic, dosar, îl ridicau şi direcţia Tribunalul militar 
din Cluj! Aşa au procedat şi cu tata!, încheie fiica Laura Maria.

MĂSURI ANTIROMÂNEŞTI ÎN BIHOR LUATE DE AUTORITĂŢILE MAGHIARE DUPĂ 
DICTATUL DE LA VIENA

Numele lui Ioan Aurelian Mierea (1873-1948) apare de mai multe ori în bibliografia 
privind persecuţiile şi atrocităţile produse de autorităţile maghiare în Bihor în primăvara 
anului 1919, în tentativa lor disperată de a se opune instituirii în teritoriu a hotărârilor 
Marii Adunări Naţionale a Românilor de la 1 decembrie 1918. Potrivit documentelor şi 
mărturiilor consemnate şi păstrate, Ioan A. Mierea a luat parte la Adunarea de la Alba 
Iulia, cu delegaţia satului Ciutelec, de pe Valea Bistrei, în Bihor, apoi a fost organizatorul şi 
conducătorul Consiliului şi gărzii naţionale româneşti din această localitate, acţionând atât 
pentru răspândirea hotărârii de Unire a Transilvaniei cu România, cât şi pentru paza bunurilor 
şi păstrarea ordinii publice. Cum pentru Bihor întârzia înfăptuirea Unirii, în împrejurările 
cunoscute ale reţinerii trupelor române pe linia Zam-Ciucea-Sighet, autorităţile maghiare 
au căpătat curaj şi au trecut în special după 1 ianuarie 1919 la desfiinţarea consiliilor 
naţionale româneşti locale şi la dezarmarea gărzilor civice, care funcţionau pe lângă acestea 
în oraşele şi comunele judeţului. Totodată au trecut la urmărirea şi persecutarea sistematică 
a liderilor populaţiei româneşti, în special la arestarea sub diferite pretexte şi separarea de 
populaţie a delegaţilor, care au fost la Alba Iulia, a preoţilor, învăţătorilor, a ţăranilor mai 
răsăriţi, care au fost comandanţi, sau membri ai gărzilor româneşti. Această prigoană a 
fost neiertătoare şi sălbatică, mergând de la alungarea din sat şi distrugerea averii, până la 
eliminarea fizică. Cronica acestei Golgote a Bihorului încă nu s-a scris în toată amploarea 
ei reală, deşi au ieşit la iveală sute de documente ale subiectului, faţă de care statul maghiar 
este în culpă, prin administraţia şi armata lui, care au tolerat, încurajat şi înfăptuit fapte 
criminale la adresa populaţiei româneşti. Cu atât mai puţin s-a observat o legătură şi o 
continuitate de comportament între această perioadă şi aceea a ocupaţiei maghiare dintre 
1940-1944. Din nou administraţia de stat maghiară şi armata au pus în acţiune un program 
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de represalii antiromâneşti, urmărind din nou liderii populaţiei româneşti, între care în 
primul rând şi-au amintit de cei, pe care i-au scăpat în primăvara anului 1919.

Cazul lui Ioan A. Mierea din Ciutelec ilustrează foarte concret această „continuitate” 
a persecuţiilor, care se repetau şi se reluau cu şi mai multă aplicaţie şi desfăşurare de 
formule administrative, juridice şi militare. Din memoriul depus la 27 februarie 1934, 
ca răspuns la ancheta deschisă de Prefectura judeţului Bihor, prin chestionar trimis către 
primării, aflăm că Ioan A. Mierea în seara zilei de 14 februarie 1919 a reuşit să fugă de sub 
supravegherea soldaţilor secui, din Ciutelec, ajungând în Sălaj, unde se afla armata română. 
A stat astfel refugiat la rudele din localitatea Bodia. S-a întors în sat în urma irumperii în 
Bihor a armatei române, care în ziua de Paşti 1919 a eliberat Oradea. Ajuns acasă în 
Ciutelec, Ioan A. Mierea a constatat că întreaga avere i-a fost devastată şi distrusă, bunurile 
mobile, inventarul agricol lipsă, căruţa, animalele din grajd şi din curte nu mai existau, 
casa era goală, încât toată truda şi agoniseala unui om de vârsta a doua erau pierdute. Din 
relatarile vecinilor a rezultat că această părăginire a făcut-o trupa de secui, îndată după ce 
au constatat fuga lui Ioan Mierea, după 14 februarie şi că i-au dus bunurile cu căruţa înspre 
Marghita, sub poruncă de sechestru.

Ioan A. Mierea avea atunci vârsta de 46 de ani, fiind născut la 8 decembrie 1873 
în localitatea Bodia, din Sălaj. După Unire a lucrat ca picher de drumuri pe traseul de 
la Marghita la Derna, poziţie din care s-a pensionat. A continuat să fie un lider local al 
românilor, având iniţiative de asociere cooperatistă, sau culturale. Mărturie în acest sens 
stă diploma sa de membru pe viaţă al ASTREI, eliberată din Sibiu la data de 15 septembrie 
1921 şi semnată de Preşedintele Andrei Bârseanu şi Secretarul Romul Simu. Alăturăm 
facsimilul acestei diplome deosebit de frumoase şi dintre foarte puţinele care s-au păstrat 
din zona vestică.

Evenimentele tragice din vara anului 1940, care au dus la întreita amputare a 
teritoriului României, vor pune din nou familia Ioan A. Mierea din Ciutelec în situaţia de a 
pleca în refugiu. Îndată după instalarea tranzitivelor autorităţi maghiare în comună, încep 
presiuni şi ameninţări la adresa familiei Ioan şi Maria Mierea, din partea oficială, sau a unor 
exponenţi dintre maghiarii localnici. Se memora şi manevra culpa comportării româneşti 
din 1918-1919, la care se adăuga acum faptul că Ioan Aurelian Mierea avea un ginere 
subofiţer, care după 30 august 1940 a optat să rămână în continuare în armata română. Se 
cunoaşte contextul de la începutul lunii octombrie 1940, când au fost expulzaţi din Bihor, 
atât din Oradea, cât şi din judeţ, precum şi din întreaga zonă vremelnic cedată, câteva mii 
de români, trecuţi peste graniţă în mod samavolnic, pentru a fi separaţi de masa populaţiei 
româneşti asupra căreia ar fi putut avea o influenţă încurajatoare de atitudine.

Căutat la Ciutelec de jandarmii unguri, Ioan A. Mierea se refugiază în pădurea 
satului, de unde revine în cursul nopţii şi cu soţia fug la gara din comuna Margine, iar de 
aici cu trenul ajung în 7 octombrie 1940 la Oradea. Stau ascunşi la preotul Popa Gheorghe 
din cartierul Ioşia, care reuşeşte să le facă rost de permis, pentru trecerea frontierei pe la 
Salonta. Anexăm cele două permise, emise la 11 octombrie 1940 cu nr. 3395 şi 3396 de 
către Poliţia regală ungară din Oradea şi care poartă viza datei de 15 octombrie pentru 
trecerea frontierei, care s-a produs mergând pe jos, pe la bariera de şosea de la Ciumeghiu, 
la sud de Salonta. De acolo refugiaţii erau luaţi cu mijloace de transport şi duşi de regulă 
la Beiuş, Chişinău şi Arad, prin grija autorităţilor române. Timp de patru ani şi jumătate 
familia Ioan şi Maria Mierea vor trăi periplul refugiului, trecând treptat prin Arad, Oraviţa, 
Găieşti, Buzău, Predeal. La întoarcerea acasă, după eliberarea Bihorului îşi  vor găsi din 
nou gospodăria devastată, ca în 1919, dar de această dată nu stihiinic, ci   printr-o acţiune 
de tip administrativ, coerentă, iniţiată şi îndeplinită cu instrumente juridice. Lucrurile s-au 
petrecut în felul următor. La câteva luni după refugiul relatat, Ioan A. Mierea este reclamat 
de către cetăţeanul maghiar Csuba Iosif, din satul Tăuteu, că i-ar fi dator cu câteva oi. Cum 
în reclamaţia depusă la Judecătoria regală din Marghita în 9 iunie 1941 se clarifica faptul 
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că pârâtul „după schimbarea puterii supreme s-a refugiat în România”, este convocat la 
judecată printr-un anunţ publicat în „Budapesti Közlöny” din 26 iunie 1941. În temeiul 
acestei comunicări, oricum iluzorie, din punct de vedere a comunicării cu cel împrocesat 
abuziv şi netemeinic, Ioan A. Mierea este judecat în lipsă, fără apărare, şi este condamnat 
prin sentinţa nr. 1929/1941 a aceleeaşi instanţe la plata unei despăgubiri de 15.665 lei, 
transpusă în 522,16 pengö, plus dobândă de 5%, care curge de la 9 aprilie 1941. În textul 
sentinţei se face un calcul nu numai excesiv, dar pur şi simplu hilar, privind supralicitarea 
cantităţii de lână şi a numărului de miei, pe care i-ar fi putut da cele 11 oi în anii 1939-1941, 
în cazul că Csuba Iosif ar fi putut beneficia de ele. Cum Ioan A. Mierea nu ştia de această 
înscenare juridică, nici de datoria, care i s-a pus în seamă prin sentinţă judecătorească, cu 
atât mai puţin să procedeze la achitarea acestei datorii, procedura de punere în aplicare 
a sentinţei progresează prin procesul verbal de sechestrare a averii, adoptat cu nr. P.K. 
440/1942, urmat de o licitaţie totală a averii mobile şi imobile. Această licitaţie are loc la 
data de 9 aprilie 1942, în casa şi curtea lui Ioan Aurelian Mierea din Ciutelec. Iau parte ca 
responsabili ai licitaţiei:

1. Zsigmond Geza - delegat judecătoresc
2. Nylas Francisc - primar 
3. Jedlicska Tibor - secretar 
4. Fürtos Crăciun - localnic 

În câteva ore, la preţuri de nimic, este vândut inventarul mobil şi imobil al gospodăriei, 
având în sine o valoare de zeci de ori mai mare, decât preţul celor 11 oi, cu care a început 
înscenarea. Scopul autorităţilor era ca să şteargă această gospodărie din faţa satului, să 
împiedice revenirea acasă a familiei Ioan şi Maria Mierea şi să dea un exemplu, despre 
ce păţesc cei care umblă pentru Unirea cu România. Acesta este un abuz administrativ şi 
juridic, de care se fac vinovate autorităţile maghiare, care se aflau direct implicate într-un 
asemenea exerciţiu. Problema care se pune este următoarea: - Pentru cazul Ioan A. Mierea, 
cât şi pentru alte numeroase cazuri similare de abuz administrativ, produse de autoritatea 
maghiară de ocupaţie, cine plăteşte pagubele? Oare nu este firesc şi natural ca să plătească 
cei care au provocat aceste pagube? Familiei Ioan A. Mierea i s-a distrus de două ori 
gospodăria, în 1919 şi în 1941. Prima dată s-a făcut printr-o acţiune militară, a doua 
oară s-a făcut printr-o acţiune administrativă a aceloraşi autorităţi, ţinând de componente 
organice ale statului maghiar. Credem că tocmai responsabilitatea pentru faptele, care le-au 
produs, nu a încetat şi ar fi normal, ar fi drept, ca statul maghiar de acum, succesor al celui 
anterior, să-şi asume urmările unor asemenea fapte de spoliere şi persecuţie, să prezinte 
scuze pentru abuzurile făcute şi să plătească despăgubiri pentru daunele materiale produse 
în situaţii ca aceasta, prezentată acum. Mai mult, credem şi susţinem necesitatea de a 
se culege din documente şi teritoriu informaţia necesară, pentru a se cunoaşte statistica 
temeinică a acestui fenomen persecutoriu, ca să fie făcută publică această statistică şi tot 
cortegiul de fapte infamate, care au însoţit-o. Această statistică nu poate să fie unică, la ea 
se cere adăugat şi fenomenul înrolărilor pentru munca forţată, astfel ca statul maghiar să 
poată lua la cunoştinţă, despre datoria morală şi materială, pe care o are faţă de România.

NOTĂ: Acest documentar s-a trimis prin poştă, cu adresă însoţitoare, către Guvernul României din Bucureşti, 
la 1 septembrie 1995, de la Inspectoratul pentru cultură al Judeţului Bihor, din Oradea. 
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ANEXĂ DOCUMENTARĂ ŞI ICONOGRAFICĂ

1

C(onsiliul) N(aţional) Român din Oradea Mare şi Bihor
No. 503/C. pres. 1918

 1. C.N.R. din Cséhtelek (Ciutelec)./Către Ioan A. MIEREA/.
 2. C(omande)i G(ărzii) N(aţionale) R(omâne) din Oradea Mare

 ad. 1

 Relativ la raportul D-voastră de data 14 dec. 1918, vă informăm că, potrivit hotărârei 
aduse la timpul său din partea Consiliului central, nici un român nu este obligat a mai intra 
în serviciul armatei sau al gardei ungare.
 Dacă ar veni un asemenea ordin, D-voastră nu sânteţi obligaţi a-l respecta. Eară 
dacă vre-un român ar fi dus cu forţa la serviciul militar, să faceţi despre asta imediat raport, 
eventual şi telefonic, ca să facem noi demersurile necesare.
 Vă informăm că, pentru moment, nu vă putem trimite un exmis, din lipsă de oameni, 
dar datorinţa preşedintelui Consiliului este să lumineze poporul asupra chestiilor despre 
care este dezorientat, şi dacă şi el însuşi ar avea nedumeriri asupra unor chestii, să ceară 
informaţiuni de la noi.
 Raportul relativ la abuzurile gardiştilor unguri l-am transpus Comandei Gardei 
noastre din Oradea, pentru a face demersurile necesare.

 ad. 2

 Raportul C.N.R. din Ciutelec, relativ la abuzurile gardiştilor unguri  vi-l transpunem, 
pentru a face demersurile necesare. În celelalte chestii, demersurile s-au făcut din partea 
noastră.

24 XII [1918]
(Arhivele Naţionale ale României Bucureşti, Fond C.N.R.Bihor, dos. 158, f. 1)

2

Proces verbal

luat în Oradea Mare la 29 ianuarie  1919, cu plotonierul major Vasile Chiş din Făncica 
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(Érfancsika) şi predă următoarele:

 În 7 februarie 1919 st. n., soldaţii de la Regimentul de honvezi nr. 24, cari de 
prezinte sunt în garnizoana Margitta, au omorît pe învăţătorul şi absolventul de teologie 
Vasile Filip, locuitor în Bogei. Omorul s-a întîmplat în Margitta şi la înmormîntare a fost 
chemat preotul din Făncica, însă de frică nu s-a dus deoarece - în mai multe rînduri - a fost 
ameninţat din partea săcuilor, că îl vor omorî şi pe el.
 Toată populaţia e maltratată şi sunt espuşi zilnic jafurilor, abuzurilor esecutate 
din partea soldaţilor de la regimentul nr. 24, al cărui comandant e un maior.Venind spre 
Oradea-Mare, în gara Székelyhid (Săcuieni), am văzut 15 români legaţi deolaltă cu funii, 
pe cari săcuii, bătîndu-i, i-a dus spre Debricin (Debrecen). Cu toţii erau cu capurile sparte, 
sângeroşi şi desbrăcaţi. Hainele le-au furat soldaţii de la regimentul nr. 24.
 Şi eu numai cu fuga am scăpat de ei, iară de la casă, din locuinţa mea, mi-au furat 
toate veşmintele şi albiturile familiei, precum şi toate articolele de alimentare şi acum sunt 
silit să-mi părăsesc casa, ca să nu mă omoare, fiindcă pînă acuma de două ori am fost bătut 
de moarte de soldaţii şi gendarmii maghiari. La protopopul din Popeşti (Popfalua) i-au furat 
caii, iar de dânsul nu să ştie nici aceia că unde este.
 Soldaţii maghiari strigă cu gură , că nu să vor alina pînă ce nu vor prăpădi întreaga 
inteligenţă română ce mai există sub domnirea lor.
 Neavînd altceva de predat, procesul verbal după cetire să subscrie.

D.c.m.s.

Gheorghiu Morar, (locotenent),   Kiss Vasiliu
ca conducătorul procesului verbal

(A.N.R., fond C.N.R. Bihor, dos. 265/1919, f. 1-2)

3

Proces verbal

luat în 30 ianuarie 1919, st(il) n(ou), în loc(alitatea) of(icioasă) a C(onsiliului) N(aţional) 
R(omân) din Oradea Mare şi Bihor, în prezenţa subsemnaţilor.

 Se prezintă Florian Fürtös, Ioan Demian, Ioan Kövari, Dimitrie Baicu, domiciliaţi în 
Sărsig (Sárszeg, cercul Marghitei) şi predau următoarele:
 În 28 l(una) c(urentă), d(upă) a(amiazi), la orele 4, au intrat în comuna noastră 15 
săcui înarmaţi, sub conducerea unuia locotenent şi stegar şi, umblînd din casă-n casă, 
ne-au jefuit. De la Florian Fürtös au dus 1 păreche de încălţii, bocance în preţ de 400 
cor(oane), de la Ioan Demian încă au dus una păreche de încălţii, pantaloni militari noi - 
căci i-am primit de la miliţie, cînd am demobilizat - şi o păreche de gămaşne de stofă în 
preţ total de 500 cor., Ioan Kövari au dus 2 bucăţi de pocroviţă de lână milităreşti, cari le-
am adus cu mine de pe frontul italian, ca soldat, în preţ de 300 cor(oane), Dimitrie Baicu 
au dus un căput cătănesc, care l-a primit de la miliţie ( de la unitatea militară-n.n.) de la 
demobilizare, de la Grigoriu Fürtös au dus o bluză militară nouă, în preţ de 300 cor., care 
şi-a cîştigat-o pe banii săi, ca ostaş, de la Flore Lascu au dus un pantalon militar, care l-a 
primit respectivul de la miliţie la demobilizare, de la Ioan Fürtös iară au dus o păreche de 
încălţii (bocoance) şi 2 pocroviţi de lînă.
 Sunt însă şi mai mulţi pe cari i-au jefuit, însă locuiesc mai departe de noi. Nu ştiu 
de la cine ce lucruri au furat. Săcuii aveau „hantgranate” pe lîngă brîu, iar în capătul satului 

25



Constantin Mălinaş156

au aşezat o mitralieră., cu ţeava îndreptată spre stradă, din şosea.
 Ostaşii numiţi ne-au provocat să nu vorbim româneşte, că va fi rău de noi, şi să nu 
cutezăm a rezista, că ne împuşcă.

D.c.m.s.

Dr. Valer Mărcuş        Fürtös Lörincz
Augustin Chirilă       Ioan Demian
scriitor de nume        Ioan Kövári
         Dimitrie Baicu

(A.N.R., fond C.N.R. Bihor, dos. 165/1919, f. 2)

4

(Copie)

Onorat Consiliu Naţional Român,

 În 27 ianurie 1919, dimineaţa, am plecat de acasă, din Marghita, ca să vin la 
Oradea Mare, la medic, fiind deja de un timp îndelungat bolnav. Cum am sosit la gară, 
mi-am schimbat bilet şi am stat în cancelaria şefului de gară. Aşteptînd trenul din Şimleul 
Silvaniei, s-a semnalat că trenul întârzie 2 oare.

 La rugarea mea, şeful de gară a făcut întrebare la Ermihályfalva (Valea lui Mihai) 
că, trenul care pleacă de acolo spre Oradea-Mare, şi cu care trenul nostru se întîlneşte la 
Szekelyhid (Săcuieni), nu întârzie? La ce, primind răspuns negativ, am dorit să mă întorc la 
cvartirul meu. Când am eşit din cancelaria şefului de gară, armata săcuiască, care sosise la 
Marghita în noaptea aceea, şi era postată încă în gară, m-a atacat în modul cel mai brutal, 
înjurîndu-mă şi voind a mă bate, ba m-au ameninţat şi cu moarte. Neavând însă faţă de 
mine absolut nici o dovadă, m-au deţinut şi maiorul armatei m-a predat, pe mîna alor 2 
soldaţi, ca între suliţe să mă aducă la Oradea-Mare.
 Soldaţii m-au şi purtat 3 zile pe la Careii Mari, unde pretutindenea am fost insultat 
în modul cel mai josnic, până ce, în fine, am ajuns a treia zi la Oradea-Mare. Aici am fost 
condus la procuratură, unde neputînd ridica contra mea nici o acuză, am fost eliberat, 
dar deoarece atât din partea armatei săcuieşti, cât şi din partea unor locuitori instigaţi din 
Marghita am fost ameninţat cu moarte, acasă nu (mă) pot reîntoarce. Acest caz vi-l relatez, 
spre luare de ştire.

Oradea Mare, la 3 febr. 1919    Cu deosebită stimă:
        Dr. Iuliu Kiss, m.p.
        advocat

Pentru conformitate cu originalul:
   Sfurlea 

Oradea-Mare, la 10 februarie 1919

(A.N.R., fond C.N.R. Bihor, dos. 201/1919, f. 1)
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5

Proces verbal

luat în 6 II 919 n., în localitatea oficioasă a C.N.R. din Oradea-Mare şi Bihor, în 
prezenţa subsemanţilor.

 Să prezintă Vasile Kiss, maşinist, domiciliat (în) Şimand (Alsósimánd), comi. Arad 
(cercul Chişineu) şi raportează următoarele:
 În 29 I 1919n., au intrat vreo 40-50 soldaţi înarmaţi în comuna românească Chişlaz 
(Vamosláz, cercul Marghita) şi au desarmat g(arda) n(aţională) română rurală stătătoare din 
10 membri; eu, ca comandant (sergent major) secţiei Mărgita, eram în afaceri oficioase în 
comuna Făncica (Érfancsika). Săcuii, fiind avizaţi din partea locuitorilor unguri că unde mă 
aflu, în 30 ianuarie a.c. au sosit vreo 70 de inşi înarmaţi şi au intrat în comuna Făncica, în 
linie de foc, căutând după mine. Avînd cunoştinţă despre cele întîmplate cu dl. Dr. Iuliu 
Kiss, văzînd sosirea săcuilor, am luat-o la fugă spre Szekelyhid (Săcuieni). Cînd eram în 
fugă spre scăpare, săcuii - aşezaţi în linie de foc - au tras foc în mine, sub durata de ½ oră, 
şi scăpînd scutit de gloanţe, linia m-a încurajat şi, după ce m-au prins şi m-au bătut, cîţi 
încăpeau la mine, cu patul puştelor, aşa cumplit că unuia dintre făptuitori i  s-a rupt puşca 
în munca grea. Vizum repertul documentează detailat baterea.
 Acestea s-au întîmplat cam la distanţă de 2 km de Făncica, ziua la orele 5 p.m.
 După bătaia dată m-au transportat, prin lovituri continue la Mărgita, aici m-au 
desbrăcat - eram în haină militară - de tot, şi, care cum ajungea la mine, mă lovea cât cu 
curele încingătoare, cât cu puşti, punându-mă în fere. După aceasta, au venit 5 la mine 
cu baioneta, şi unul a strigat: „Gyere az angja Jstenet, szurjuz ki a szemét*”, năvălindu-să 
asupra mea. Un stegar de-al lor însă le-a spus că aşa ceva nu-i permis, că: „Most ugyis 
kikapta a magáét**”. Săcuii le-au înfăptuit acestea la casarma gardei din Mărgita (Nemzetöri 
laktanya***). 
 În 1 februarie a.c. m-au deportat în Debreţin, la audiatura lor(!) székely hadbiróság****; 
ajungînd acolo, am dat de un locotenent român, care era bătut în aşa măsură că părea a fi 
mort, culcat fiind pe pămînt, cu faţa-n sus, şi deja abia resufla. Săcuii de aici m-au primit cu 
observarea: „Majd igy fog törteni veled is büdös olah!*****” Auditura lor n-a făcut cercetare 
contra mea şi atunci m-au dus cu o trăsură la procuratură, de unde am fost transportat 
la Püspökladány şi la Oradea Mare, la prim procuroriul şi am stat aici deţinut pînă în 5 
februarie 1919, cînd m-au eliberat, spunîndu-mi-să că sum trădător de patrie şi să va face 
cercetare în cauza mea. N(umă)rul de la judele de investigaţie al actului referitor este B. 
738/1919.
 Săcuii vorbiau între ei, că vor să vină şi la Oradea, să nimicească pe membrii 
Consiliului şi dacă îl prind pe dr. Pop Cicio îl belesc de viu, iar pe dl. Dr. Lazăr îl sară de 
viu şi cîte au mai spus, că ce cugetaţi voi valahii, că va fi aici România Mare, vă înşelaţi, 
că până va curge un picur de sânge ungur nu intră valahii aici! M-au întrebat despre dl. 
Căpitan Muntean, de sublocot. Ioan Szász, ca să-i atace şi pe dânşii.

D.c.m.s.

* Hai , dumnezeul mamii lui, să-i scotem ochii.
** Acum, şi aşa şi-a primit ce-i al lui. 
*** Cazarma gărzii naţionale.
**** Tribunalul militar secuiesc.
***** Cîndva şi cu tine se întîmpla  aşa, valah puturos.
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Dr. Valer Mărcuş,       Kiss Vasiliu,
gref(ier)        sergent major

Consiliul Naţional Român din Oradea Mare şi Bihor, 
Prezintat la 6 februarie 1919.
No. 3817/c. pres. 1919, cu – anexe.

(A.N.R., fond C.N.R. Bihor, dos. 153/1919, f. 3)

6

Proces verbal

luat în localitatea C(onsiliului) N(aţional) R(omân) din Oradea Mare.

Se prezintă Floare Ciarnău din comuna Suiug (Szünyog) şi predă următoarele:
În 28/15 ian(uarie) s-a prezentat în comună vreo trupă de 80 de săcui înarmaţi cu 

puşti şi cu granate şi au pretins să le predeie steagul naţional.
Văzînd că sunt înclinaţi să se folosească de armă, de silă l-au predat.
Oradea-mare, la 10 febr(uarie) 1919.

G. Dudulescu     Flore Ciarnău

(A.N.R., fond C.N.R. Bihor, dos. 227/1919, f. 1)

7

569/c. pres. 1919

Proces verbal
 

redactat în localitatea oficioasă a C.N.R. din Oradea Mare şi Bihor, la 11 februarie 
1919 st. n.

Prezenţi subscrişii:
Se prezintă Vasiliu Chiş, sergent major, comandantul gărzilor n(aţionale) rurale din 

Chişlaz şi Dernişoara şi predă următoarele:
Duminică, adică 9 febr(uarie) st.n. a.c., m-am dus acasă, resp(ectiv) la locuinţa mea 

în Făncica ca să-mi aduc cu mine albituri şi alte lucruri necesare. Ajungând la Făncica, 
femeia mea Ileana Maior, mi-a comunicat, spre cea mai mare consternare şi părere de rău, 
că, atunci cînd săcuii pe mine m-au prins, bătut, maltratat, reţinut şi transportat la Dobriţin 
şi Oradea Mare, până ce pe mine 29 de inşi m-au purtat încoace şi încolo, ceilalţi - cam 
40-50 de inşi - au mers la mine acasă, mi-au băut dintr-un butoiu 30 litri de vin şi apoi 
m-au furat şi jefuit atât pe mine, cât şi pe soţia mea.

Pe soţia mea încă au suduit-o şi batjocorit-o în fel şi chip, ba au ameninţat-o chiar 
şi cu moarte(a).
 Lucrurile furate şi jefuite, pe cari le-au dus cu dânşii, sunt arătate în conspectul 
alăturat la acest protocol.
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 Rog cercetare, pedepsirea hoţilor şi desdăunare deplină.
 Cetit, aprobat şi subscris.

D.c.m.s.

Iancu Cerbu, m.p.,                       Vasile Chişu, m.p.,
 grefier      sergent major 

(A.N.R., fond C.N.R. Bihor, Înv.840, dos. 253, f. 1)

8

Raport

 Întrebat postul de jandarmi din Mărghita asupra cazului d-lui învăţător din Bojei, 
Vasile Filip, conducătorul acestui post dă, telefonic, următoarele lămuriri:

 În urma provocării primite de la procuratura din Oradea Mare de a pune 
în curgere investigarea, am ascultat 3 mărturii, cari toţi au declarat şi fasionat că 

învăţătorul Vasile Filip era viu şi deplin sănătos atunci cînd soldaţii săcui unguri din 
Mărghita l-au deţinut în hotel şi l-au dus în casarma de acolo.

 Investigaţia nu am putut-o continua în toate direcţiunile, deoarece afacerea a luat-o 
în mână comandantul susamintiţilor soldaţi.
 Că în casarma soldaţilor ce s-a întâmplat cu susnumitul domn învăţător, nu ştiu, 
fapt e că d-sa a murit.

 Actele referitoare la investigaţiunea pusă în curgere şi efeptuită de mine le-am 
subşternut procuraturii din Oradea-Mare, dimpreună cu raportul recerut.

Oradea-Mare, la 12 februarie 1919, st.n.   Iancu Cerbu

(A.N.R., fond C.N.R. Bihor, dos. 232/1919, f. 4)

9

Ambasada română 
Budapesta

 Consiliul Naţional Român Comitatens din Oradea Mare, constituit deodată cu 
Consiliul Naţional Maghiar, la isbucnirea revoluţiei, au conlucrat în deplin acord pentru 
restabilirea siguranţei, prin înfiinţarea gardelor şi alegerea sfaturilor săteşti. Chestiile din 
ordinea siguranţei publice şi economice le-au dezbătut în şedinţe comune, executînd 
fiecare consiliu hotărîrile aduse, prin organele sale. Înţelesul era să se respecte reciproc 
dreptul de liberă dispoziţie naţională a fiecărei naţiuni în circumscripţia comunelor sale, 
cu eliminarea politicei. Înţelegerea aceasta a dat bune rezultate la început. Gardele 
ţinea(u) o ordine exemplară în comunele rurale, iar sfaturile îngrijeau conştiincios de 
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trebuinţele economice. Tot omul era la locul său.

 De când a tăbărât însă miliţia asupra comitatului nostru s-a răsturnat ordinea publică 
şi nu mai e sigur nimeni de avutul şi de viaţa sa, anume pe linia numită strategică. Îndeosebi 
s-a(u) făcut vinovat(e) de atrocităţi trupele ardeleneşti cunoscute sub numele colectiv de 
secui, cari asediază linia de la Oradea Mare pînă la Ciucea, maltratînd(u-i) pe preoţi, unde 
pun mîna pe ei. Ştim că cazurile de atrocităţi cad în afara competenţei de judecată a 
forurilor civile şi militare, dar acele ating şi biserica de sub jurisdicţia consistoriului nostru 
orădean, care este expusă pângăririlor şi maltratării preoţimei.
 Toate cazurile nu le am la mînă, pentru că o bună parte a preoţimei s-a refugiat 
în toate părţile dinaintea primejdiei secuieşti, părăsindu-şi bisericile; poporul a rămas în 
multe locuri fără îngrijire sufletească.
 1. Preotul refugiat din Bratca, Ştefan Domocoş, în 15 ianuarie a fost devastat, 
mântuindu-şi viaţa prin fugă în munţi, de unde s-a putut strecura, cu primejdia vieţii, pe 
trăsuri, în Oradea Mare. Paguba ce i s-a făcut se urcă la sute de mii de coroane. La jalba 
acestuia s-a ordonat anchetarea noastră de delegaţii consiliului (naţional) român şi maghiar 
din Oradea. În decursul cercetării s-au dovedit toate acuzele preotului de adevărate. Prinşi 
cu fapta, din partea maghiară s-a cerut dovedirea că soldaţii au comis acele vandalisme la 
instigarea poporului revoltat contra preotului lor. Şi comanda Reg. 21 de honvezi, staţionată 
în Bratca, execută această investigare aşa feliu că, prin tobă, au chemat pe toţi oamenii, 
cari ar avea ceva plîngere contra preotului, pentru exagerări de stole, ori ar fi avut alt năcaz 
cu el, să se prezinte la casa comunală. Pe credinciosul Petru Popa, despre care ştiau că a 
stat în proces cu preotul, l-au citat şi au luat protocol cu dânsul. Omul a fasionat că a avut 
proces sumar cu preotul, dar l-a perdut faţă de preot, altmintrelea nici n-a fost, nici nu este 
în duşmănie cu preotul. Omul însă a denegat iscălirea procesului, zicînd că nu corăspunde 
fasiunei sale. În 10 februarie a fost apoi escortat şi bătut, pînă a iscălit protocolul.
 Credinciosul Teodor Martin s-a prezentat la comandă, unde a fost cinstit cu scaun, 
în credinţa că-şi pîrăşte preotul. Cînd însă acesta a spus că a venit să înştiinţeze că patrula 
pusă să păzească casa preotului, a furat şi nimicit stupii preotului, iar contra preotului n-are 
nici o plîngere, a fost alungat afară.
 Femeia Ana Popa de 70 de ani pentru că a zis că: „săracu popa, ce făcură din casa 
lui”, a fost răsplătită cu un granat aruncat pe fereastră în casa ei, care, explodînd, a rănit-o 
în picior, pe care a trebuit să-l amputeze medicii din spitalul comitatens al Orăzii Mari.
 Comandantul detaşamentului din Bratca este vicecolonelul Kubay, carele prin 
aceasta procedere face investigări în chestii bisericeşti, vătămînd autonomia bisericii şi 
instigînd poporul contra preotului în aceste zile saturate de spirit exploziv.
 Tot acest colonel a interzis tragerea clopotelor la biserica din Bratca, şi aşa morţii 
se înmormîntează fără clopote şi fără preot.
 2. În Bulz, soldaţii au intrat în biserică, cu înjurări ducîndu-şi o mitralieră în turn, 
iar în biserică şi-au aşezat carnea, adică au făcut magazin din biserică, ameninţînd că, la 
îndepărtarea lor din comună, nu va mai rămânea la loc turnul bisericii. Preotul şi soţia lui, 
care e învăţătoare, e refugiat în Oradea Mare.
 3. În Şuncuiuş, 4 soldaţi secui, în luna decembrie, la ora 1 ½ noaptea, au intrat în 
casa preotului de acolo, Ioan Boţoc, şi au cerut de mâncare (...) Punându-şi puştile şi două 
granate pe scaun, au consumat cina, toată noaptea au stat sub teroarea lor. La 3 zile după 
aceia iar au venit 7 secui seara, la ora 8, le-am dat şi acestora de mâncare, s-au dus cu 
prescurile înfipte în baionet. În ziua următoare şi a doua iarăş au venit după mîncare, după 
aceea le-am cumpărat, cu judele comunal, o oaie cu 160 cor(oane) şi o măsură de crumpe, 
fără a o plăti. În 11/24 ianuarie au venit 7 secui sub pretextul că fac percheziţie de arme. 
De naintea acestora am fugit în pădure. După ce s-au depărtat secuii din comună, m-am 
înapoiat în oraş, unde am aflat, de la Lazăr Todor şi soţia judelui Ianc Gavril, că secuii au 
citit de pe o listă numele meu, a judelui Ianc Gavril, a tutorului Şvab Gavril, Todor Gruie, 
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Gavril Coboc, Petruş Dimitrie, juraţi, şi Lazăr Todor, membru în Consiliul naţional român, 
întrebînd că unde suntem, pentru că aceştia au să-i puşte. La aceste, am plecat cu ce a fost 
pe mine peste munţi, lăsîndu-mi familia în groaza desperării şi avutul în pierire. La toate 
aceste are de martor pe sergentul de jandarmi Nicolau Popoviciu şi servitoarea Maria Petra. 
Acum stă în Oradea, şi cu mare greutate şi-a adus şi familia, cu care tînjeşte, fiind de tot 
avutul despoiat. Iar credincioşii fără preot, în groaza secuilor.
 4. În Mezötelegd (Tileagd) la 3 februarie, între ceasurile 5-6 d(upă) a(miază), doi 
secui înarmaţi, sosiţi cu automobilul, intră în casa protopresbiterului Alexandru Muntean, 
după ce în 29 ianuarie încă încercară alţi 3 secui să-l prindă, unde ei luară soţia şi copila 
la interogator, că unde este protopopul. Familiei i-a succes a aviza pe protopopul care era 
la casa comunală, de unde a venit cu notarul şi garda naţională locală. Aceştia au aflat pe 
secui cu revorverele pe masă, cu granatele la brîu şi cu puştile răzimate pe masă. Garda i-a 
adus pe secui la primărie. Protopopul nu mai ştie cum au fost dimişi de la primărie.
 În tractul protopopesc sunt afaceri de cercetat şi sanat. Protopopul nu le poate 
împlini, ci stă ca rob închis în casa sa, cerînd permisiunea a-i da voie să se mute la Oradea, 
altmintrelea trebuie să pribegească...
 5. În Şoim, preotul Gheroghe Vereş, urmărit de soldaţii unguri, sub pretext că a voit 
să arunce cu o bombă, a trebuit să pribegească din sat.
 6. În Fughiu, la 15 ianuarie, făptuitorii necunoscuţi a(u) spart noaptea uşa bisericii 
şi au scos din ea steagul românesc păstrat acolo, pe care l-au sfîşiat şi acăţat pe un pom din 
marginea satului. În seara zilei prime de Crăciun i-a spart ferestrele. În 2 februarie afirmativ 
preşedintele senatului militar din Oradea Mare, venind din comună cu garda roşie din 
Oradea,    mi-au ţinut percheziţie. Seara, la orele 9 ¼, îi sparge cineva fereastra, după care, 
la ora 6, trecu un glonte prin curte, pe dinaintea dânsului. În 5 februarie, trei soldaţi unguri 
trasără la ora 1 ½ d.a. două gloanţe prin ferestrele sale, pe care i-a văzut un jandarm vis-a-
vis de dânsul. Preotul a trebuit să se refugieze din sat.
 7. În Săcal, un gardist roşu a străpuns pe preotul Vasile Bodor, în calea de la filiala 
Homorogului unguresc, de unde a săvârşit funcţiuni bisericeşti. Probabil nu va mai putea 
vorbi pierzându-şi puterea de a-şi mişca limba.
 8. În Margine, gardiştii roşii au intrat, în 3 febr(uarie), în casa preotului Alexandru 
Mărcuş şi după ce i-au furat tot ce a avut, albituri şi de ale alimentării, l-au bătut de zace 
pe pat.
 9. În Suiug, soldaţii au dus cu forţa steagul românesc. Învăţătorul de acolo, Pantelie 
Bugariu, numai cu fuga a scăpat din mîinile lor.
 10. În Bogeiu, la 8 februarie, soldaţii secui au ucis pe învăţătorul de acolo Vasile 
Filip.
 Cazurile sînt anunţate şi la Consiliul Naţional Român, care a cerut anchetarea lor 
prin comisie mixtă, dar cu consecinţe ca cele de sub 1, prin cari investigatorii instighează 
poporul contra preotului.
 Remediul cercat aici e dar zădărnicit de activitatea comandanţilor, drept ce ne 
adresăm cătră Dvoastră de a interveni la guvernul ungar pentru scutirea bisericilor de 
pîngăriri şi a preoţimei de maltratări, ca să-şi poată împlini funcţionarea pastorală (...)
 Oradea Mare, 26 ian/8 februarie n(ou) 1919.  

II. Onorat oficiul parohial gnonrom(ân)
Budapesta

 Sunteţi pofţiti a transmite Ambasadei române actul sub
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Oradea M(are). 30 ian./12 febr. 1919

(Concept)

(AN.R., fond Ep. Ort. Rom.O., dos 407 f. 427-428)

10

Venerat Conzistor!

 În 14/27 ianuar(i)e a (nul) c(urent) s-au prezentat în comuna Margitta (Marghita 
– n.n.) Reg(imentul) 24 secui. Îndată după sosire au cutreerat satele noastre româneşti, 
începînd cu Abramul Superior, postaţi în 2-3 nr., au intrat (în) casele românilor noştri, 
cerînd lapte şi alte alimente, Martor(i); Georgiu Sabău şi Georgiu Murăşianu, locuitori în 
Abramul Superior.
 Aici au întrebat de preot, dacă este?, apoi de steag, dar ziua aceia nimănui n-au făcut 
nimic. De aici or mers în comuna Deda, unde au atacat pe comandantul Gardei Naţionale 
Române, fiul preotului de acolo. Mai departe au bătut cu puşca pe locuitorul Petru Ienciu 
ş(i) a(lţii). Apoi i-au desbrăcat de haine. De aici au mers la Almaş, unde asemenea or făcut, 
ba încă i-au postat în şire şi fiind în stare de beţie, secuii, de vinul românilor,    i-au bătut cu 
patul puştei de-a rîndul. De la Almaş or venit la Suiug, de unde au dus steagul, făcîndu-şi 
batjocoră de el. 
 În 15/28 ianuarie a.c. s-au prezentat 5 secui înarmaţi, ducând caii preotului din 
comuna Margine, Alexandru Mărcuşiu, care cai erau împrumutaţi de la stat. În 21 ianuar/7 
faur au venit în comuna Margine peste 100 secui, cari, luând ţintă pe preot şi învăţător, 
apoi pe comandantul Gardei Naţionale Române, Vasile Lengyel şi Florian Fritea.
 Denunţaţi fiind că avem în comună 50 puşti şi 2 mitraliere, acestea    le-or pretins, 
dar nefiind acestea în comună, nu li s-au dat. Umblând din casă în casă, or strâns haine, 
ba, umblând prin podurile caselor, or dus cu ei cărnuri ş(i) a(ltele). Pe locuitorii Ilie Negrău 
şi pe soţia lui Vasile Lengyel,  i-au bătut, pe cel dintîi că nu a zis că e preotul comandant 
al gardei, iar pe femeie pentru că nu a ştiut spune unde sunt listele gardiştilor, fiind soţul ei 
comandant al gardei române.
 În 3/16 faur s-au prezentat în comuna Margine 2 soldaţi secui, dintre cari unul în 
acompanierea (lui) Pavel Miculiciu, locuitor în comună, au venit în biserică, pretinzînd de 
la mine, ca de la preot, să mă dezbrac de hainele bisericeşti şi să-l urmez. Silit fiind, am 
satisfăcut silnciei. Ajuns la locuinţă, mi-au descoperit că nu au dispoziţie de a mă duce la 
Margitta. Enarând starea în care mă  găsesc şi împrejurările maştere, că adică soţia mi-a 
murit, după ce le-am dat de mîncat şi beut, apoi şi bani, s-au depărtat.
 Învăţătorului Eugeniu Drimba din Margine i s-a spus din partea ăstor 3 secui că, 
dacă îi este scumpă viaţa sa, să nu rămână acasă, ci să părăsească comuna; asemenea şi 
comandantului gardei române, Vasile Lengyel. După toate astea, noi subscrişii am părăsit 
comuna.
 Margine, la 3/16 faur 1919.

Vasile Lengyel     Alexandru Mărcuşiu,
       preot român
       Eugeniu Drimba,
       înv.gr.ort.rom(ân)

(Ibidem, f. 418)
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11

Veşti din lume şi ţară

 De cînd au cuprins curmătura de la Dealul Craiului, oştile republicei ungureşti şi 
secuii neomenoşi, e un vaet şi o groază printre românii satelor dimprejur. Zi de zi vin veşti 
de la ei despre jafuri, chinuri neomenoase şi ucideri, la care sunt expuşi nenorociţii, din 
partea ostaşilor republicani. Şi în aceaş vreme, foile ungureşti din loc şi cele din Pesta strigă 
pînă la răguşeală despre cruzimi, ce ar săvîrşi românii asupra ungurilor. Foile acestea au 
poruncă să aţâţe împotriva noastră şi li-e strict oprit să scrie adevărul, să amintească despre 
vreo cruzime ungurească. Astăzi foaia care nu asmuţă, e vândută românilor. Cu minciuna 
însă nouă nu ne pot strica. Cu atât mai puţin vor putea să dobîndească ei mila românilor. 
Cu minciuna însă nouă nu ne pot strica. Cu atît mai puţin vor putea să dobîndească ei mila 
lumii, după care cerşesc. Lumea cunoaşte pe tiranii noştri de ieri. Cu văicăreli nu se poate 
dobândi omenia pierdută. În curând se va face lumină şi va vedea lumea de cât crezământ 
sunt vrednici ungurii, care ne bârfesc astăzi.
 E însă o învăţătură pentru noi purtarea ungurilor. Ei zic: noi vrem să lăsăm să vină 
armata lui Ferdinand, dar cu voi românii de la noi vrem să trăim de acuma în frăţie. Vedeţi 
frăţia ungurească, voi românii, care vă încredeţi în cuvîntul lor. La gări, în tren, de te simt 
că eşti român, te bat, de te schilăvesc, şi te desbracă. În piaţa din Oradea se vând albituri şi 
haine de ale sătenilor noştri. Mai dăunăzi soldaţii lor au împuşcat în tren un om cu suman, 
crezând că-i român. Cînd au aflat că-i ungur, foile au scris că voia să fure, de aceea l-au 
împuşcat.
 Preoţii noştri din satele unde ţine tabără armata ungurească au fost jăfuiţi. Sărmanii 
pribegesc, cu familiile, prin oraşe. Dar nici la oraş nu li-e sigură viaţa. O spun pe faţă, că-i 
caută să-i omoare. În satele lor mor copii nebotezaţi şi morţii se îngroapă fără preot, ca 
vitele.
 Cetiţi ce-au făcut cu biata Mina Popa din Bratca.
 Pe învăţătorul Vasile Filip din Bogeiu l-au prins ostaşi secui şi l-au dus în bătăi la 
Marghita, iar aci l-au chinuit până ce a murit în mîinile lor.
 Pe stegarul Ioan Mangra din Holod l-au bătut cu patul puştii, pînă când l-a năpădit 
sângele pe gură şi pe nas. Apoi l-au bătut cu o botă, până când a leşinat, pe urmă i-au luat 
banii şi tot ce avea în ladă.
 Pe notarul C. Stupar din Măgeşti l-au jefuit, făcându-i pagubă de 60.000 coroane. 
El şi-a scăpat viaţa cu fuga.
 În Beiuş au jefuit pe avocatul dr. I. Ciordaş. În Oşorhei pe notarul I. Gherlan.
 Pe inginerul silvic Ioan Comaniciu, slujbaş al statului unguresc, l-au luat din familie 
de la Sebeşu Mare şi l-au adus între baionete şi batjocuri la Oradea la comandă, unde 
comandantul, fireşte, l-a eliberat la moment.
 Pe avocatul dr. Iuliu Chiş din Marghita l-au purtat trei zile pe la Carei şi Oradea 
între înjurături şi torturi. Când l-au lăsat la Oradea i-au spus, că de va spune ce i-au făcut, 
sau de se va întoarce acasă, îl omoară.
 În Oşorhei au puşcat pe fereastră după preotul şi preoteasa. Avem la mână gloanţele 
dum-dum care s-au oprit în păretele din odaie.
 Din satele de pe Valea Crişului ne vin plângeri, că poporul e gol şi în doaga foametei: 
soldaţii unguri i-au desbrăcat de haine şi le-au furat toată truda de hrană ce aveau.
 Pe gardistul Vasile Chiş din Chişlaz l-au legat şi l-au bătut până când au rupt o 
puşcă asupra lui. Au vrut să-i scoată ochii cu baioneta. Unul mai omenos l-a scos din 
mâinile tovarăşilor săi.
 Cetim în „Gazeta Poporului” că în comuna  Bologa, lîngă Huedin, au ucis, ca nişte 
sălbatici, şase români de acolo, după ce i-au ciungărit. Iată numele lor: T. Potra, I. Breazda, 
S. Pământaş, D. Baciu, G. Urs şi Maria Potra.
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 În comuna Poeni au prins pe săteanul George Tamaş - om numai cu o mână, pentru 
că cealaltă a pierdut-o în război pentru ţara ungurească - şi       l-au dus afară din sat, unde 
l-au îngropat în pământ până la grumazi. Apoi     l-au împuns într-una cu baioneta. Cînd 
era mai mort, au chemat la el pe părinţii săi, şi în faţa lor l-au împuşcat.
 Nu vă mai înşirăm păcatele lor strigătoare la cer. E destul pe astăzi.
 Astea-s fapte de-ale ungurilor şi totuşi ei strigă în lumea mare, că noi îi belim.
 Şi acest neam ne spune: români, noi vă iubim, rămîneţi cu noi. Vom trăi lalolaltă 
ca-n rai.
 Ba, Doamne scapă-ne de ei!

(Tribuna Bihorului, 1919, nr. 7, p. 4)
12

Protocol

luat la 4/17 febr(uarie) 1919 în Oradea mare, cu subscrisul

 Se prezintă învăţătorul ort(odox) român din Iteu, Arsenie Bogoţan, şi predă 
următoarele:
 La 1/17 febr(uarie) a.c., a.m., la 9 oare, preotul gr(eco) cat(olic) român din Dijir, 
Mihai Dănilă, ca de obicei se ducea la piaţă, la Marghita. Preotul era în Iteu, când de cătră 
Marghita fugiau români cătră casă, zicînd că nu se poate merge la piaţă, că vin ostaşii  
unguri cu gendarmii.
 Observ că gendarmii sunt călăuzii secuilor.
 Primarul din Iteu, auzind despre aceasta, n-a voit să lase pre preot să meargă nicăiri 
şi aşa el a fost în Iteu. Preotul Dănilă era chiar la pod, cînd au venit secuii şi l-au întrebat că 
cine e dînsul?, a spus: sunt preot român din Dijir. Atunci au început să-i deie cu patul puştii 
şi l-au pus întră ei (ei erau 120 inşi, toţi înarmaţi cu granate, etc) şi l-au dus în Djir, unde 
lucrul cel dintâi le-a fost să jefuiască casa preotului. După ce au jefuit toate, haine, slănină, 
etc. Şi, după ce le-au pus pe car, s-au retras secuii cu preotul Dănilă, care sosind în hotarul 
din Iteu, la pământul primarului Forgacs, era plin de sânge pe cap, la faţă, etc. Lângă căpiţa 
primarului Forgacs l-au bătut săcuii pe preotul Dănilă din nou şi, culcîndu-l la pămînt, l-au 
puşcat între piept şi foale. Martor la acest fapt este păcurarul primarului Forgacs, căci alţii 
n-au cutezat să fie acolo. Omorându-l, i-au furat ciasul, ba încă şi degetul i-au sucit, ca să 
poată fura şi inelul de pe el. Săcuii erau cu oficerii lor. Încă aceştia puşcă mai aspru.
 Fiind preotul mort, l-au pus pe un car şi l-a dus un om din Iteu în Dijir. Atunci, apoi, 
oficerul secuilor a intrat într-o casă, a luat ceva protocol şi l-a silit pe primarul Forgacs să 
subscrie, dar, spune Forgacs că nu ştie ce a subscris, nici n-au cetit protocolul înaintea lui. 
Observ că 800 cor(oane) bani, cari au fost la preotul Dănilă, oficerul secuilor i-a predat 
primarului Forgacs. Acestea au fost vineri.
 Sîmbătă la 2/15 febr(uarie) a.c., sara, eram acasă, când vine un copil să merg la 
casa lui Scrobuţ, că ne aşteaptă nişte secui. Am voit să merg, neştiind despre hotărîrea 
lor, dar copilul care a venit după mine, mi-a spus să nu merg, că vreu să mă omoare. Aşa 
am voit să merg din locuinţă, la via mea, unde am casă, dar n-am putut trece (era noapte 
bine, după 7, pe la 8 oare seara), fiind, în jurul păduriţei prin care treceam la vie, vre 10-
20 secui, cari fluerau pe acolo. Aşa, apoi am mers până pe la 9 oare în morminţi, stăteam 
acolo culcat. Mai târziu, am mers prin grădină acasă, am luat punga cu 400 cor(oane), să 
merg de acasă, că secuii vreau să sfârşească cu mine. Atunci, noaptea, după ce am stat mai 
mult de oră într-un mormânt săpat de jumătate, am plecat pe la Cohan, Chiribiş, etc., pe 
jos, cătră Orade şi nici nu mai merg acasă, căci am informaţiune sigură, că ei vreau să mă 
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omoare.
 Secuii puşcă şi cu granate prin sat, şi jefuiesc tot ce află şi duc toate carele la oficerii 
lor în Marghita. Jefuitura o fac ei sub pretext că caută haine ostăşeşti şi arme şi, dacă nu 
află, apoi pe oameni îi bat pînă ce iese sânge din ei, şi tot fură ce este în casă.
 Vasile Filip - după cum am auzit  - încă şi astăzi este neîngropat în morga din 
Marghita.
 Tot ţinutul Marghitei este jefuit şi terorizat. Noi acolo perim. Declar însă, că până 
cînd vor fi secuii în Marghita, spre cea mai mare durere a mea, nu voiu merge la postul 
meu.
 Protocolul, după cetire, se subscrie, cu observarea că la Conziliu n-a mers 
jelbuitorul, fiind de tot bolnav la picioare, de 70 chilometri făcuţi pedestru, şi e imposibil 
să suie treptele.

D.c.m.s.

 Înaintea noastră:      
 Andrei Horvath,      Arsenie Bogoţan,

protopop       înv(ăţător)
Ioan Ursău,
înv(ăţător)

(A.N.R., fond C.N.R. Bihor, dos. 261/1919, f. 1-2)

13

Nr. 654/C. pres. 1919

Onoratului Consiliu Naţional
Oradea-mare

 Pentru luarea de măsuri în cauza brutalităţilor săvîrşite de protopretorele din 
Tăşnad şi a armatei săcuieşti postată în acel orăşel faţă de inteligenţa română din cercul 
Tăşnadului.

 În 15 l.c., la miezul nopţii, a fost deţinut de săcui proprietarul Georgiu Fülep 
din Santău, com(itatul) Sălagiu. În ziua următoare, duminecă dimineaţa, au fost deţinuţi 
învăţătorul Iosif Cosmuţa şi Georgiu Molnar, proprietar. După masă a fost deţinut Demetriu 
Coroian, protopop, espuşi fiind aceştia la tot felul de maltratări. Pe protopopul coroian l-a 
pălmuit peste faţă în mijlocul străzii, în prezenţa comunei întregi.
 În Tăşnad, aceşti martiri naţionali au fost împuşcaţi cu pietri. Lui Georgiu Molnar, 
fiindu-i bolnavă soţia pe patul de naştere, nici atât timp nu s-au dat, ca să poate trimite 
după medic, care era în criză. În cauză, a telefonat la protopretore, ca să fie eliberat atât 
timp până va scoate medicul afară, în comună, la bolnavă. Pretorele i-a răspuns, că cauza 
nu se ţine de el, ci de comandantul săcuilor.
 Comandantul săcuilor, Cirner, i-a răspuns că nu ştie de cauză. Şi, după mai multe 
rugări l-a mângîiat, că peste 3 zile va trimite o comisie, ca să cerceteze cauza, din ce nu 
s-a ales nimic.
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 Susamintiţi(i) sunt deţinuţi în presinte în Tăşnad, după unele versiuni ei însă au fost 
transportaţi la Dobriţin.
 În 17 l.c. au voit să deţină, cu 12 jandarmi, în frunte cu protopretorele Santa, pe 
preotul şi protopopul Vasile Pătcaş, Constantin Alb, învăţător, Gheorghe Fogaş, comdt. 
Gardei naţionale, Valeriu Mezei, învăţător diplomat din comuna Hotoan, care cu toţii s-au 
refugiat. Că, ce e cu familiile lor nu se ştie.

 Hotoan, la 17 februarie 1919

     Constantin Alb, m.p.,
     notatriul consiliului comunal
 

Tot acestea le predă şi dl. Gheorghe Kiss, din Magyarkéc.
     George Kiss, m.p. preot gr. cat.

Oradea mare, la 24 februarie 1919

[Ştampila: „C.N.R. Oradea Mare şi Bihor”]   Pentru conformitate
        Secretar Sfurlea

(A.N.R., fond C.N.R. Bihor, dos. 314/1919, f.

14

Ad. 40/1919

Venerabil Conzistor

 Cu regret, dar trebuie să adăug la Golgota românilor ort(odocşi) din tractul meu, 
următoarele fapte:

 Preoţi de pe Bargău, din parohiile Soldăbagiu, Margine, Iteu, precum şi învăţătorii 
de acolo, au fost nevoiţi a-şi lua în cap, de groaza atrocităţii secuilor. Preotul din Margine a 
fost desbrăcat chiar în mijlocul serviciliu divin: fiind silit, în dumineca de 3/16 febr. a.c.,a 
întrerupt serviciul divin.
 Preoţii, învăţătorii, ba chiar şi poporul este maltratat în chipul cel mai neuman. 
Jalbele lor, de altfel, sunt date la Conziliul Naţional Român din Oradea Mare. Într-astfel 
de împrejurări, parohiile Abram, Chiribiş, Iteu, Suiug, Margine, Satutulbarb, Soldăbagiu - 
astăzi sunt fără preoţi şi învăţători.
 Chiar astăzi mi-a venit la cunoştinţă, că şi preoţii din parohiile de cătră Tileagd 
se pregătesc a se refugia, ajungând o ceată de bandiţi înarmaţi cu bombe şi puşti până 
la Săcădat, unde jefuiesc, bat oamenii, ucid pe toţi cei care le stau în cale. Preotul din F. 
Oşorheiu, după ce o noapte întreagă a fost terorizat cu puşcături înaintea uşei de la curte 
şi după ce i-a(u) spart toate ferestrile, stă cu familia sa în Oradea Mare.
 După semne, dacă mai stăm aşa vre 14 zile, în 60 parohii din tract nu voi avea nici 
un preot şi învăţător.
 Unde eşti, doamne, să dai în ticăloşi?!!

Oradea Mare, la 4/17 februarie 1919

         Andreiu Horvath,
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         protopop

(A.N.R., fond Ep. Ort. Rom. O., dos. 407 f. 420)

15

Proces verbal

 Luat în localitatea oficioasă a C.N.R. din Oradea Mare şi Bihor la 18 II st. N., în 
cauza atrocităţilor făcute din partea săcuilor din Marghita, în comunele Abramul superior, 
Deda, Almaş, Suiug, Margine.

 De faţă au fost subsemnaţii.
 Se prezintă Alecsandru Mărcuş, preot, Eugeniu Drimba, învăţător, şi Vasiliu Lengyel, 
maşinist, din Margine, şi predau următoarele:
 În 14/27 ianuarie a.c. s-a prezentat în comuna Margitta Reg. 24 al săcuilor. Îndată 
după sosire au cutreierat satele noastre româneşti, începând cu Abramul superior, postaţi în 
2-3 nr., au intrat în casele românilor noştri, cerând lapte şi alte alimente. Martori: Georgiu 
Sabău şi Georgiu Murăşianu, locuitori în Abramul superior.
 În Abramul superior au întrebat dacă este preot în sat şi steag rom(ânesc)? În ziua 
aceasta n-au făcut nimănui nimic. Tot cu ocasiunea ceasta am ştiricit cari sunt comunele 
româneşti. De aici au mers în comuna Deda, unde au atăcat pe Francisc Terdic, comandantul 
gardei naţionale române din loc; făcând soldaţii larmă mare, preotul Terdic, fiind în şcoală, 
a ieşit să vadă ce se întîmplă; l-au ameninţat, ţinând puşca cătră el, să meargă  în şcoală.
 Mai departe, au bătut cu puşca pe Petru Ienciu şi pe alţii, pe unii pentru că nu i-au 
salutat, pe alţii pentru că au făcut serviciu în garda naţională română. I-au dezbrăcat de 
haine şi i-au lăsat în pielea goală.
 De aici au mers la Almaş. Au dispus la judele comunal să omoară un bou, să le dea 
vin, să beie. Primarul i-a împărţit pe la căşi şi le-au dat de mâncat şi de băut. Eri au bătut 
pe mai mulţi, au rupt 4 puşti de ei, au jefuit haine şi alte.
 De la Almaş au mers la Suiug, au întrebat momentan despre steag. Locuitorii din 
Suiug, fiind înspăimîntaţi de atrocităţile ce-au făcut în alte sate, au predat steagul. Secuii 
s-au spurcat în steag şi au zis că, dacă va fi România Mare, o fi bun şi aşa, iar dacă nu, o fi 
bun de obială.
 Prin Satulbarbă şi Săldăbagiu numai au trecut, puşcând prin sat.
 În 15/28 ianuarie s-au prezentat 5 săcui înarmaţi în comuna Margine, ducând 2 cai 
ai preotului din loc, împrumutaţi de la stat. În 7 faur, au venit în comuna Margine peste 
100 de săcui, au mers din casă în casă, luând de la fiecare haine, slănină, pâine şi tot ce 
au aflat la mînă. Au luat ţintă pe preot, învăţător, comandantul gardei Vasilie Lengyel şi pe 
Florian Fritea. De la preot au pretins să predea cele 50 de puşti şi 2 mitraliere, ameninţat 
fiind preotul că le-a împărţit prin comună, dar, nefiind aceste în comună, nu li     s-au dat. 
Umblînd din casă în casă au strîns hainele şi mâncărurile sătenilor şi lea-u dus cu sine. Pe 
Ilie Negrău şi pe soţia lui Vasilie Lengyel i-au bătut, pe cel dintîi pentru că n-a ştiut spune 
cine e comandantul gardei iar pe cealaltă pentru că n-a putut să dea lista gardiştilor.
 În 3/16 februarie s-au prezentat în comuna Margine 2 soldaţi săcui, dintre cari unul 
în acompanierea lui Pavel Miculiciu, locuitor din Margine, a venit în biserică şi a pretins de 
la preot să se dezbrace din hainele bisericeşti şi să-l urmeze. Silit fiind, am satisfăcut. Ajuns 
la locuinţă, mi-au descoperit că au dispoziţie de a mă duce la Marghitta. Enarînd starea în 
care mă găsesc şi împrejurările naşterii, că a doua soţie mi-a murit, iar băieţi am 6 la număr 
şi, după ce le-am dat de mâncat şi beut, apoi şi bani, s-au depărtat.
 Învăţătorului Eugeniu Drimba, din Margine, i s-a spus din partea a lor 2 săcui că, dacă 
îi scumpă viaţa, să nu rămână acasă şi să părăsească comuna, asemenea şi comandantului 
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gardei române, Vasilie Lengyel. După toate aceste, noi, subscrişii, am părăsit comuna.
 În comuna Popeşti (Papfalva) au stat săcuii o săptămînă, au bătut pe ţărani, pe 
preot, şi i-au jefuit. În Ciutelec, pe Ioan Mierea, comandantul gardei române, l-au bătut 
pînă la moarte, numai la intervenţia doamnei l-au eliberat. Zace în pat, greu bolnav.

D.c.m.s.

Dr. German    Alexandru Mărcuşiu, preot român
     Eugeniu Drimba, învăţător gr. ort(odox)
     Vasilie Lengyel, maşinist

(A.N.R., fond C.N.R. Bihor, dos. 283/1919, f. 1-2)
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Ad: 535/C.pres.1919

Onorat Consiliu!

 În cauza uciderei brutale a învăţătorului din Bogeiu, Vasile Filip, referez că 
insinuarea antistiei comunale din Marghita, înaintată procuraturei din Oradea-mare, sub 
n(umărul) 2080/1919, ü.sz. în extras sună astfel:

 Pe învăţătorul din Bojeiu, Vasile Filip, soldaţi săcui, în odaia lor de vară, l-au bătut 
şi, în urma acestei bătăi, a murit, sângerînd intern.
 Raportez totodată că, după informarea privată, săcuii deja în hotelul Marghita au 
început a-l bate pe Filip, pentru că ar fi zis că nu fac bine cînd maltratează, ba chiar şi bat 
şi omor oameni nevinovaţi.
 Aici, în hotelul Marghita, ar fi fost de faţă, ca martor, un profesor de dans din 
Margitta, al cărui nume nu-l ştiu.

Oradea-mare, 20 faur 1919

Cu stimă:
Ioan Sfurlea, 

subst(itut) ref(erent)

(A.N.RS., fond C.N.R. Bihor, dos. 232/1919, f. 5)

17

Consiliului naţional român în

                                         Oradea mare

 În 11 februarie au întrat săcuii în comuna Satulbarbă, sub pretext că ei recvirează 
arme şi veştmânte. Cu care ocazie, m-au cercetat şi pe mine, voind să mă ducă cu ei, 
deaorece preot în comună n-a fost.
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 Eu i-am întrebat, că pentru ce voiesc să mă ducă; ei au răspuns, că agit poporul. 
La aceasta eu, prin Gavril Cheregi, am dovedit că nu agit poporul, căci numai viind în 
comună şi bună cale, nici nu cunosc poporul. Dânşii, de astă dată, mi-au dat pace.
 La săptămâna numai decât, la oara 10, vine părintele Mărcuş şi înv(ăţătorul) Drimba 
la mine, zicînd că şi acum sunt acasă, căci pe ei i-au căutat şi au zis că vin şi pe noi. Atunci 
eu m-am refugiat în Sălagiu. În ziua proximă m-au şi căutat. Femeia li-a zis, că sunt la 
părinţi.
 Atunci, ei ducându-să, suduindu-mă, până la câteva zile iar au venit la mine. Dar 
nici atunci nu m-au aflat acasă, căci de o săptămână eram refugiat pe unde mi-a jutat bunul 
D-zeu.
 Dânşii au întrebat că de ce nu stau acasă, că mi-ar da pace, numai pielea vor 
trage după mine. Femeia mea i-a întrebat, că pentru ce, căci eu numai acuma am venit în 
comună. Dânşii au răspuns pentru că sunt învăţător român. Femeia mea a rămas în cea mai 
rea poziţie, căci pe dânsa nu o am putut aduce.
 Fiindcă să apropie lucrul de câmp, aş avea acasă să conduc toate, ca să am ce 
mânca pre viitor.
 Deci eu, ca învăţător începător, nu pot să mă mut aicea, rog Consiliul naţional 
român să se  îngrijească cât de curînd să putem merge, adecă să pot merge acasă.

Oradea Mare la 12/25 februarie

(A.N.R., fond C.N.R. Bihor, dos. 339/1919, f. 1)
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Oradea-mare, la 27 febr. 1919

Onoratei
Comande a Gardei Naţionale Române

în 
                                                          Oradea-mare

 Subscrisul, am onoare a insinua că, atât garda din Brusturi, cât şi garda din Spinuş, 
la 24 febr. a.c., au fost desarmate din partea săcuilor. Desarmatorul din partea săcuilor a 
fost subloc(otenentul) Kiss Aladar, trimis de la comanda săcuilor din Margitta. Din Brusturi a 
luat la sine steagul naţional român, bătându-şi joc de el, l-a pus la vânzare, cu următoarele 
cuvinte: „ki ad többet érte?”******. Tot aşa s-a purtat şi în comuna Spinuş, din care comună 
încă a confiscat steagul.
 Susnumitul subloc(otenent) a ţinut apoi o vorbire, în ambele comune poporului, 
accentuînd, în vorbirea sa, că noi suntem fraţi cu ei şi numai pentru aceia a desarmat garda 
noastră, că ei cu armele luate de la noi voiesc să bată îndărăt pe români, cari numai pentru 
aceia voiesc să vină la noi, ca să ne bage în jugul boierilor din România Mare, accentuînd 
că acolo o să avem o soarte foarte grea şi insuportabilă. Mai departe a aţâţat poporul 
cu aceia, că preoţii români şi învăţătorii au vândut toate satele române cu o mulţime de 
milioane la adunarea din Alba Iulia, agitându-i să-şi alunge preoţii şi învăţătorii lor.
 Săcuii se poartă într-un mod foarte necinsitit. Pe românii, care nu ştiu vorbi ungureşte, 
îi bat şi chinuiesc, jefuiesc. Felul cel mai nou a jefuirilor e că, sub pretextul că caută arme 
pe la locuitori, duc toate ce le vine la mână, îndeosebi alimente şi, ca să nu poată zice 
nimenea că nu le duc cinste, solvesc câte 2-3 coroane (de exemplu, pentru un porc gras).

****** Cine dă mai mult pe el?
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 Înştiinţez mai departe, că în 25 febr(uarie) a.c., dimpreună cu subloc(otenentul) 
Alexandru Pătcaş, am plecat în secţie. Legitimare necesară pentru călătorie pînă la 
Mezötelegd(Tileagd) am avut chiar de la Comanda săcuilor din Oradea mare, şi totuşi, am 
fost deţinuţi şi exortaţi de la gara din Mezötelegd, la comanda din Mezötelegd. Am fost 
ascultaţi de comandantul batalionului de acolo cu numele Strinovics, subcolonel, care a 
tratat cu noi într-un mod foarte fin.
 Văzînd că avem legitimarea necesară, ne-a eliberat. De notat e că colonelul a 
întrebat pe soldaţii cari ne-au excortat că pentru ce ne-au deţinut? Ei au dat următorul 
răspuns: „Azért tartóztattuk le mert kutya alahok az Anyuk Istend es most ki akarjuk, irtani 
még a magvukat is”*******.
 Vice-colonelul, după ce a depărtat sentinela de lângă mine, a dat următorul răspuns: 
„Nagyon legénységemmel nem birok. Kénytelen vagyok, utánok engedni mindent, mert 
kulömben nekem gyülik meg velök a bajom”********.
 În secţia Sălard, garda e pe loc şi azi, face serviciu fără arme şi pe mai departe. Sunt 
plătitţi până în 20 febr(uarie) a.c.

Iosif Horvath,
locotenent

comand(antul) secţiei

(A.N.R., fond C.N.R. Bihor, dos. 355/1919, f. 1)
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Nr. 68/919

Venerabil Conzistor!

 În baza rapoartelor în scris şi verbale ale preoţilor din tractul meu, cu regret raportez 
că preoţii şi învăţătorii din parohiile: Alparea, Chişlaz, Făncica, Iteu, Marginea, Oşorhei, 
Satulbarbă, Soldobagiu, pentru apărarea vieţii lor, au fost nevoiţi să se refugieze dinaintea 
urgiei secuilor turbaţi.

 Acum deci dintre 61 biserici - cu parohiile vacante - sunt fără preoţi următoarele: 1. 
Abramul Superior; 2. Chiribiş; 3. Alparea; 4. Chiraleu; 5. Chişlaz; 7. Cotiglet; 8. Dernişoara; 
9. Făncica; 10. Hidişelul de Jos; 11. Iteu; 12. Margine; 13. Oşorheiu; 14. Fughiu; 15. Păuşa; 
16. Satulbarbă; 17. Sântelec; 18. Soldobagiu; 19. Suiug; 20. Stracoş; 21. Voivozi; 22. Cuzap. 
Deci mai mult de 1/3 parte.
 Aşa stare mizerabilă avem noi, având un păcat, că suntem români. Quo usque 
tandem...?

Oradea Mare, la 15/28 februarie 1919

******* I-am arestat fiindcă sînt cîini de valahi, Dumnezeul mamei lor, iar acum vrem să stîrpim şi sămînţa lor.
******** Regret, domnilor, că s-a întîmplat un asemenea incident neplăcut, ia, vedeţi şi voi că nu pot stăpîni 
soldaţii. Sînt nevoit să las totul după ei, fiindcă altminteri mi se adună necazurile cu ei.
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Andreiu Horvath, 
protopop

(Ibidem, f. 433)

20

Consiliului Naţional Român

                                                             în Oradea-mare

 Aducem la cunoştinţa consiliului Naţional Român, că intelectualii români, cari au 
luat parte la adunarea naţională română din Alba Iulie, ţinută la 1 Dec(embrie) n. 1918, 
precum şi cei ce au format sfaturile naţionale şi gardele naţionale române, respective au 
fost în propagandă naţională în comunele de pe Crişul Repede, sunt luaţi la listă de bandiţii 
unguri (de garda roşie).

 Despre noi, subscrişii, au făcut întrebare şi ne-au cercat în comuna Auşeu, dar acolo 
nu ne-au găsit. La arândaşul evreu Solomon Mór, din Auşeu, au arătat lista prescrişilor, cu 
aceea ameninţare că au să ne găsească în Oradea-mare şi ne vor executa.

 Tot aceasta o aflăm dintr-o altă sursă, cu aceea că insinuarea s-a făcut din partea 
familiilor ungureşti şi evreieşti din comuna Gheorghie (Körös gégény).

 Pentru asigurarea vieţii, am fost siliţi a părăsi Oradea-mare şi a fugi pe teritoriul 
ocupat de trupele române.

Oradea-Mare, la 1 martie 1919

        Petre Dejeu, profesor

        Petru Cepleu,

        subloc(otenent)

(A.N.R., fond C.N.R. Bihor, dos. 351/1919, f. 1)
Cf. FAUR, Viorel. Generaţia Marii Uniri: Evenimemtele din Bihor decembrie 1918 – aprilie 
1919. Oradea, Fundaţia Culturală Cele Trei Crişuri, 1993, p.19, 38, 41, 54, 56-7, 61, 64, 
65, 68, 78, 79, 81, 83, 84, 85, 88, 98, 99, 101, 105.

21

Memoriu

 Evenimentele revoluţionare din anii 1918 şi 19-le s-au desfăşurat în comuna 
noastră Ciutelec, după cum urmează:

 La finea lui octombrie 1918, ca în toată fosta monarchie şi în comuna Ciutelec soseau 
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soldaţi, veniţi de pe diferite fronturi, cu sufletele pline şi înfiltrate cu idei revoluţionare. 
Conducători(i) de atunci unguri, cu cele 30 de familii ce locuiesc în comună, văzând 
timpul oportun de a face teroare contra românilor locuitori din comună, au înfiinţat gardă 
ungurească, sub oblăduirea domnului Wertheinstein. Această gardă era constituită din 
12 oameni şi comandant era Perge Emeric, fost magistru poştal. În acel timp, la Pădurea 
Neagră, respectiv în Munţii de aramă, erau nişte turme de porci. Din acestea, locuitorii de 
pe Valea Bistrei au dus câte 1-2 porci fiecare, pentru sine. Era(u) destule motive, în baza 
asta, ca să deţine şi să maltrateze pe români nevinovaţi, pentru furtunile făcute de slovacii 
din Budoi şi Borumblaca.
 Pe timpul acesta s-a constituit în reşedinţa de plasă Mărghita, o gardă judeo-maghiară 
din nişte bandiţi, cari au venit şi pe la noi, desfătându-se prin desfrâu şi violenţă contra tot 
ce era român. Aceşti gardişti, sub conducerea lui Perge Emeric, fost magistru poştal, din 
dispreţ şi batere de joc au împuşcat pe 2 români, pe Teodor Magdaciu şi pe Şorca Ion; pe 
Magdaciu     l-au împuşcat la judeul Iţig în curte, pe Şorca l-au împuşcat în casa lui proprie 
în curte. Opiniunea publică spune că Perge, fost magistru poştal, s-a împuşcat. Dovedi nu 
ştie nimeni. Am făcut, pe atunce, dezminţiri la parchet, la gendarmerie, însă nu s-a făcut 
nici o urmărire în chestie.
 Subsemnatul, am sosit acasă din Ucraina la 20 Novembre 1918. Întrucât, pe de o 
parte văzând debandada şi de altă parte făr(de)legile cari trebue să le suferim noi, românii, 
şi teroare(a) (dez)lănţuită contra noastră, am înfiinţat garda naţională română şi sfatul 
naţional român. Primul act de serviciu a fost că am desarmat şi dizolvat garda ungurească. 
Am înfiinţat sfatul naţional român în comună. De la 10 noemvrie 1918 până la 12 ianuarie 
(1919) a venit la Marghita un batalion de unguri, care a fost alungat de români de la Zalău. 
Acest batalion de bandiţi a cutreierat toate satele româneşti din plasă. La 20 ianuarie 1919 
a venit şi în comuna noastră o patrulă din 54 secui şi 4 oficeri, sub comanda locotenentului 
Niculae Székely, a făcut împrejurul comunei noastre cordon, pe locuitori maltratîndu-i şi 
jefuindu-i după plac. Garda noastră a fost desarmată şi disolvată. Pe mine m-au deţinut. 
Am fost jefuit (de) haine, bijuterii şi bani, în valoare de lei 80.000. Am fost excortat la postul 
de jendarmi din comuna Popeşti, unde am fost bătut în mod barbar. La această bătaie au 
luat parte toţi cei 54 secui cu locotenentul Székely Niculae şi plutonierul Palfalvi Iosif, şeful 
postului de jendarmi din Popeşti. La 3 zile, la intervenţia sfatului naţional Oradea, de sub 
conducerea lui Pop Coriolan, am fost eliberat, cu condiţiunile de eliberare, că medicul nu 
mi-e permis să îl consult, nu mi-e permis să epistolez cu nimeni, să nu mă ocup cu politica, 
din curtea mea să nu ies afară, luând proces-verbal şi am fost pus sub controlul postului de 
jendarmi şi primăriei Ciutelec.
 Cu ocaziunea acestor scene, au mai bătut (pe) gardistul Baliban Ştefan Paul din 
Ciutelec. Pe cât timp am stat în pat, veneau patrulele, în fiecare zi, la patul meu, salutându-
mă cu expresia: „Da mai trăieşti, câine, că tot noi        ţi-vom stinge lumina”. La 12 februarie 
1919, în ziua cînd au omorît secuii pe părintele Dănilă Mihaiu din comuna Dijir, seara, mi 
s-a avizat de la Marghita ca să plec de acasă, pentru că vin secuii ca să mă omoare. Am 
plecat noaptea, trecînd în judeţul Sălaj şi, peste ambele fronturi, în Transilvania. De acolo 
am venit cu armata română la Paştele acelui an. Cu ocazia luărei imperiului, la noi în 
comună a sosit un domn locotenent ( a cărui nume nu-l ştiu) din Regimentul de infanterie 
85, cu o patrulă din 20 oameni. Bucuria populaţia (din) comună a fost mare.
 În acelaşi an, în timpul lui Béla Kuhn, până a înainta Armata Română pe aceste 
plaiuri, întronându-se comunismul la noi în comună, Consiliul comunal a fost constituit 
din următorii:
 Preş(edinte) Mag Pavel, secretar Dallai Florian, membri: Cianadi Francisc, Papciuca 
Anton, Piştuca Ioan, Brindea Gheorghe.
 La ordinul Prefecturei judeţului Bihor nr. 640/1934 şi în aceea stipulare întrebările 
d-lui director de liceu Gojdu, Teodor Neş, cu mare respect raportez următoarele:
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Nr. 
crt. 

Bucãþi Descrierea bunului Valoarea 
Bunului (lei) 

I. BUNURI IMOBILE 
A. Locul de casã ºi casa cu dependinþele. 
Casa clãditã pe locul de casã în suprafaþã de 800 stg. situat în vatra comunei Ciutelec împreunã cu 
dependinþele, dupã cum urmeazã: 

1. 1 
Casa compusã din patru camere ziditã din lemn ºi acoperitã cu sindrilã 
împreunã cu locul de casã 

600.000 

2. 1 Bucãtãrie de varã ziditã din lemn, compusã din 1 una camerã, 
acoperitã cu þiglã, la subsol, pivniþã ziditã din piatrã 

200.000 

3. 1 Grajd zidit din cãrãmidã ne arsã, acoperit cu þiglã, compus din douã 
încãperi. 

300.000 

4. 1 
Cocina pentru porci cu 2 despãrþituri construit din lemn acoperit cu 
stuf  

30.000 

5. 1 Fântânã în curte clãditã cu piatrã. 20.000 
B. Grãdini. 

6. 3 Trei grãdini în suprafaþã de 1 Jug. 800 stg. în vatra comunei Ciutelec, 
plantate în parte cu pomi fructiferi: meri, peri, nuci, gutui, caiºi, pruni 

200.000 

C. Teren Arabil. 
7. 1 Teren arabil în locul numit „Deal” pe cari se aflã plantaþi 60 buc. nuci 

pe rod, meri, peri, pruni, cireºi, caiºi în suprafaþã de 6 Jug. cadastrale 
600.000 

8. 1 Pe terenul de mai sus se aflã construitã o casã compusã din douã 
camere ºi grajd, ziditã din cãrãmidã ne arsã ºi acoperitã cu þiglã 

400.000 

9. 1 Teren arabil în locul numit „Lazuri” pe cari se aflã plantaþi cca. 200 
pruni, meri ºi nuci, în suprafaþã de 8 Jug. cadastrale 

800.000 

10. 1 Teren arabil în locul numit „Dealul rusului” în suprafaþã de 3 jug. cad 300.000 
D. Vie. 
11. 1 Teren cu vie în suprafaþã de 2 jug. vie altoitã, în locul numit „Coasta 

mare” plantatã cu 50 pruni, 2 nuci, 10 cireºi, 5 gutui, via pe rod 
200.000 

De reportat   3.650.000 
E. PÃDURE. 
12. 1 Teren împãdurit în punctul numit „Rovinã” în suprafaþã de 10 jug. cad. 

în valoare 
1.000.000 

13. 1 Din comunitatea de avere Urbarialã a comunei Ciutelec, dreptul de 
pãdure ºi pãºune în suprafaþã de cca. 2 jug. 
Imobilele menþionate mai sus se aflã situate în hotarul comunei 
Ciutelec, conform specificãrilor din cartea funduarã a acelei comune. 

100.000 

Total bunuri imobile 4.750.000 
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Nr. 
crt. 

Bucãþi Descrierea bunului Valoarea 
Bunului (lei) 

II. BUNURI MOBILE 
A. Inventar Agricol. Unelte ºi maºini, ºi materiale. 

1. 2 Douã cãruþe þãrãneºti 160.000 
2. 1 Un plug de fier complect 10.000 
3. 1 Una grapã de fier 5.000 
4. 1 Un tãvãlug din lemn 4.000 
5. 1 Una maºinã de semãnat cu mâna 10.000 
6. 1 Un trior pentru selecþionat seminþe 50.000 
7. 1 Un jug pentru boi 2.000 
8.  Diferite unelte agricole: sape, coase, lopeþi, casmale, topoare etc. 5.000 
9. 5000 Cinci mii buc. cãrãmidã nearsã 10.000 

10.
20 
 

Douãzeci buc. scânduri din lemn tare de 4-6 m. lungime 25-30 cm. 
lãþime 12.000 

11. 15 Cinsprezece buc. stupi sistematici 40.000 
12.  Diferite unelte pentru stupãrie 5.000 
13.  Rãzboiu pentru þesut pânzã cu anexele lui 5.000 
B. Produse agricole recoltate ºi nerecoltate 
14.  Grâu 300 kgr. 4.000 
15.  Ovãz 300 kgr. 2.000 
16.  Orz  200 kgr. 2.000 
17.  Trifoi de sãmânþã netreerat 10 cãruþe cca. 660 kgr. sãmânþã  50.000 
18.  Fân 8 cãruþe 34.000 
19.  Trifoi, 6 cãruþe / furaj / 30.000 
20.  Paie de grâu, 14 cãruþe 20.000 
21.  Paie de orz, 5 cãruþe 8.000 
22.  Paie de ovãz, 5 cãruþe 8.000 

23.  Floarea soarelui semãnatã pe o suprafaþã de 2 jug. cad. ºi nerecoltatã 
cca. 800 kgr. 

16.000 

24.  Fasole Soia semãnatã, pe jumãtate jugãr cca. 300 kgr. 50.000 
25.  Porumb semãnat pe o suprafaþã de 4 jug. ºi nerecoltat cca. 10.000 kgr. 160.000 
26.  Fasole 200 kgr. 4.000 
27.  Mazãre 100 kgr. 2.000 
28.  Varzã 800 cãpãþâni ºi diferite zarzavaturi ºi cartofi, nerecoltate 10.000 
C. Inventar ºi produse viticole. 
29. 12 Butoaie 12 buc. cu o capacitate totalã 40 hl. 80.000 
30. 5 Cãzi 5 buc. cu o capacitate totalã 22 hl. 40.000 
31. 1 Presã de vin / teasc / acþionatã cu mâna 50.000 
32.  Rachiu de prune 100 litri  10.000 

33.  Recolta de struguri de pe 2 jug. vie evaluatã la 20 hl. vin, rãmasã ne 
culeasã 

40.000 

De reportat 893.000 

44



Un erou al unităţii românilor Ioan Aurel Mierea 175

Nr. 
crt. 

Bucãþi Descrierea bunului Valoarea 
Bunului (lei) 

III. MOBILIER 
D. Mobilier 
34. 3 Mese din lemn de nuc lustruite. 70.000 
35. 6 Mese din lemn de brad 18.000 
36. 4 Garderobe / ºifoniere /  80.000 
37. 6 Paturi din lemn tare 30.000 
38. 10 Scaune 20.000 
39. 1 Dormezã 15.000 
40. 1 Maºinã de cusut Singer  40.000 

41. 1 
Bibliotecã, cãrþi 300 volume, mobilier, 1 colecþie de timbre poºtale 
1500 buc. / streine, cãrþi de literaturã, bisericeºti cu litere cirile, cãrþi de 
ºtiinþã  

300.000 

42.  Diferite lãzi ºi valize  15.000 

43.  
Vase de bucãtãrie, cratiþe, oale ºi altele diferite obiecte, precum ºi 
mobilier  50.000 

44.  Cazan pentru fiert rufe, din tuciu 10.000 

45.  
Veselã complectã pentru 12 persoane compusã din farfurii, ceºti, 
tacâmuri complect, 120.000 

E. Obiecte de îmbrãcãminte, lingerie, haine de pat etc. 
46. 16 Perini cu puf de gâscã 1x1  50.000 
47. 24 Feþe de perini  60.000 
48. 4 Plapume noi  40.000 
49. 4 Saltele pentru paturi  14.000 
50. 12 Cearceafuri de pânzã de casã  24.000 
51. 4 Cearceafuri de Americã  12.000 
52. 4 Feþe pentru plapumã 16.000 
53. 2 Pãturi de lânã 6.000 
54. 6 Pãturi þesute în pânzã de casã 5.000 
55. 6 Mileuri 10.000 
56. 6 Acoperitoare de pat 12.000 
57. 3 Perini mari pentru acoperit, cu puf. 2x8 50.000 
58. 6 Feþe pentru perini de acoperit 30.000 
59. 12 Feþe de masã 36.000 
60. 24 ªerveþele 6.000 
61. 100 ªtergare diferite 50.000 
62. 6 Perdele 18.000 
63. 50 Saci de cânepã 75.000 
64. 50 Pânzã þesutã 50 metri 35.000 
65. 24 Batiste 5.000 
66. 4 Paltoane bãrbãteºti 80.000 
67. 2 Paltoane de damã 50.000 
68. 2 Cãciuli de damã pentru iarnã 6.000 
69. 20 Cãmãºi bãrbãteºti de zi 60.000 
70. 20 Indispensabili  50.000 
71. 26 Cãmãºi de damã 52.000 
72. 16 Chiloþi 20.000 
73. 10 Costume bãrbãteºti 250.000 
74. 6 Cãmãºi de noapte pentru bãrbaþi 12.000 
75. 8 Cãmãºi de noapte pentru dame 14.000 
76. 12 Rochii de damã diferite 60.000 
77. 6 ªorþuri 6.000 
78. 8 Basmale 8.000 
79. 8 Perechi ghete ºi pantofi pentru bãrbaþi 25.000 
80. 2 Perechi cisme bãrbãteºti 10.000 
81. 6 Perechi pantofi pentru dame 18.000 
82. 1 Vioarã 5.000 

De reportat 2.931.000 
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 1. Gardişti au fost în comuna Ciutelec următorii: Gheorghe Băliban, Mihail L. 
Băliban, Caba Pavel, Ion Hovan, Gavril Duruş, Ilie Duca, Gheorghe Budar, Ştefan Băliban, 
Gheorghe Poduţ, Gheorghe Brindea, Paul Brindea, Gavril Bumbu, Gheorghe Cristea, 
Gavril Mag, Gavril Popoviciu. Comandantul era Mierea A. Ion.
 2. Delegat la marea Adunare de la Alba Iulia, 1 Decemvrie 1918, a fost Mierea A. 
Ion.
 3. Cine a fost arestat, batjocorit sau ucis? Mierea A. Ion a fost chinuit, bătut, jefuit 
de bandele secuieşti, după cum am descris mai sus. Omorîţi au fost în comuna noastră 
Magdaciu Teodor şi Şorca Ion, după cum am descris mai sus.
 4. Garda naţională română a fost desarmată de o patrulă secuiască din 54 secui şi 
3 oficeri, sub comanda locotenentului Niculae Székely, de la Batalionul care a staţionat în 
Mărghita.
 5. Armata română, respectiv o patrulă din 20 soldaţi, sub comanda unui locotenent 
de la Reg. Inf. 85.
 6. La intrarea armatei, populaţia a avut o bucurie de nedescris.

Ciutelec, la 27 februarie 1934

Cu stimă,
Mierea A. Ioan,
pensionar, fost plutonier
de jend(armi)

Cf. Flaminia FAUR. Mărturii despre evenimentele din Bihor noiembrie 1918-aprilie 1919 
la 75 de ani de la Marea Unire. Oradea: Fundaţia Culturală CeleTrei Crişuri, 1993, p.49-
50. Reproducere din Dosarul Teodor NEŞ, 1934. A.N.R. Direcţia Oradea. Col. de doc. 
Dosar 190, f.66.

22

1.III.1944

INVENTAR

de bunurile mobile şi imobile propietatea lui MIEREA IOAN şi soţia MARIA născ. 
BRUKENTHAL, refugiaţi din comuna Ciutelec, Jud. Bihor, bunuri rămase în aceia 
comună, din teritorul cedat.

Scutit de timbru conform D.L. nr. 3078

        publicat în Mon. Of. Nr. 276/1943

INVENTAR
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de bunurile mobile şi imobile propietatea lui MIEREA IOAN şi soţia MARIA născ. 
BRUKENTHAL, refugiaţi din comuna Ciutelec, Judeţul Bihor, bunuri rămase în comuna 
Ciutelec, Jud. Bihor din teritorul cedat.

Recapitulaţie:

Bunuri imobile lei: .........................................   4.750.0001. 

2.  Bunuri mobile lei: ..........................................   2.931.000 

              7.681.000. adică şapte 
milioane şase sute optzeci şi una mii lei.

Oraviţa, la 1 Martie 1944.

                                        Mierea Ioan         

 Refugiat

23

În baza art. 22 din legea 645/1945 scutit de taxe şi timbru.

XI 1945

Onorată Judecătorie,

 Subsemnatul Mierea Ioan, domiciliat în comuna Ciutelec, judeţul Bihor, chem 
în judecată pe pârâtul Csuba Iosif, domiciliat în comuna Tăuteu, judeţul Bihor, pentru 
următoarele.-

 În urma Verdictului de la Viena din 30 august 1940, după venirea trupelor ungare 
de ocupaţie am fost nevoit a mă refugia cu toată familia din cauza prigoanei naţionale, 
rasiale şi antidemocratice deslănţuită de autorităţile ocupante.-

 În această situaţie, în timp ce eu mă aflam refugiat, pârâtul a pus în curgere procesul 
de sub. Dos.No.P. 1929/1941 al Judecătoriei rurale Marghita, care e judecat în lipsa mea 
sub ocupaţia ungară neputându-mă apăra de loc fiind refugiat, obţinând astfel cartea de 
judecată din XI. 1941, prin care am fost obligat la plata sumei de 522 pengö capital, dob. 
5% dela 9.VI.1941, 20 pengö pentru expertiză, în total 130 pengö cheltuieli, în mod cu 
totul injust.

 În baza acestei cărţi de judecată, care în lipsa mea a rămas definitivă, neputând uza 
de nicio cale de atac fiind refugiat, pârâtul a obţinut ordonarea execuţiei silite împotriva mea 
şi sub Dos.No.Pk. 440/1942 al Judecătoriei Marghita, sub ocupaţia maghiară, s-a şi ţinut 
licitaţia judecătorească conform procesului verbal de licitaţie din 9 aprilie 1942 şi mi-a, 
a vândut la licitaţie aproape întreaga mea avere mobilă şi inventar agricol menţionate 
în procesul verbal sub poz. 1- la diferiţi adjudecatari pe preţuri de nimica, între cari 
figurează şi pârâtul urmăritor, tot în lipsa mea şi fără să mă pot apăra fiind refugiat.-

 Având în vedere că potrivit art. 10 din legea 645/1945 din 14.VIII.1945, hotărârile 
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judecătoreşti intervenite în orice materie, precum şi licitaţiunile publice ţinute de instanţele 
judecătoreşti etc. sunt anulabile dacă partea nu s-a apărat de loc, fiind supusă unor măsuri 
privative de libertate pentru motivele arătate în art. 1, punctul a, din lege, sau a fost 
deportată, refugiată ori expulzată, sau dacă a fost împiedicată de a se prezenta, din motive 
de persecuţie naţională, rasială sau antidemocratică.-

 Având în vedere că hotărârea judecătorească şi licitaţiunea judecătorească amintite 
mai sus s-au dat şi efeptuit în timpul dela 30 August 1940 la 15 Martie 1945, că subsemnatul 
mă aflam refugiat neputându-mă apăra de loc,- sunt îndreptăţit a cere anularea acestora, şi 
în consecinţă cu onoare înaintez prezenta 

Acţiune

rugându-vă să binevoiţi a fixa termen de desbatere scurt, la care să fie citat pârâtul personal 
cu menţiunea de chemare la interogatoriu, apoi după îndeplinirea procedurii legale prin 
carte de judecată să se anuleze cartea de judecată din 27 Nov.1941 adusă în cauza Dos.
No.P. 1926/1941 şi licitaţiunea judecătorească ţinută în baza acesteia, conform procesului 
verbal Dos.No.Pk. 440/1942 a Judecătoriei rurale Marghita, şi a obliga pe pârât şi la 
suportarea cheltuielilor de judecată sub sancţiunea execuţiei silită.

 În dovedirea acţiunei cer chemarea la interogatoriu a pârâtului acvierea Dos.No.P. 
1926/1941 şi No.Pk. 440/1942 şi îmi rezerv dreptul şi la alte probe.-

Cu stimă:

Mierea Ioan

dom. Ciutelec, jud. Bihor

24

În baza art. 22 din legea 645/1945 scutit de taxe şi timbru.

Onorată Judecătorie, 

 Subsemnatul Mierea Ioan, domiciliat în comuna Ciutelec, judeţul Bihor, chem în 
judecată pe pârâţii Nylas Francisc, fost primar, domiciliat în comuna Ciutelec, jud. Bihor, 
şi Jedlicska Tiberiu, fost notar, şi soţia Huszti Margareta, domiciliaţi în comuna Marghita, 
judeţul Bihor, pentru următoarele.-

 După Verdictul dela Viena din 30 August 1940, din cauza prigoanei naţionale, 
deslănţuită de ocupanţii unguri, cari au început ridicările în masă a românilor, vizat şi 
urmărit de aceştia la data de 7 Octomvrie 1940 m-am refugiat împreună cu toată familia, 
rămânându-mi în Ciutelec întreaga mea avere mobilă şi imobilă la discreţia ocupanţilor 
unguri.

 La refugierea mea mi-a rămas următoarea avere: casă compusă din 2 camere cu 
dependinţe, accesorii şi două intravilane de către 1 jug.cad. situate în Ciutelec, ferma 
situată la locul „Lazuri” cu o casă cu 3 camere şi 1 încăpere grajd cu 6 jug.pământ arător 
şi 1 claie mare trifoiu dă sămânţă, 2 jug.vie situată la locul „Lazuri-Coasta Mare”, 10 jug.
arabil la „Coasta Mare” şi 10 jug.pădure la locul „Rovine”, cum şi un car etc., în care 
după refugierea mea au intrat pârâţii, cari au dispus asupra averii mele, făcând acte de 
dispoziţie, licitaţii, arendări etc., instituindu-se curator, custozi, însuşindu-şi şi devastându-
mi virtualmente averea în cei cinci ani de refugiu. Averea mobilă mi-a fost înstrăinată în 
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acest timp pe cale de licitaţie judecătorească, bine regisată pe bază de proces înscenat 
în contra şi lipsa mea, încât la reîntoarcerea mea din refugiu găsesc că averea în care am 
investit munca mea de o viaţă şi a familiei mele este risipită.-

 Astfel găsesc că pârâţii după refugierea mea mi-au distrus şi demolat casa compusă 
din trei camere şi una încăpere grajd, construită din pământ bătut, acoperită cu ţigle, tavan 
de scânduri, lungă de 18 metri, lăţime 7 metri, situată la ferma din „Lazuri”. Şi-au însuşit 
trifoiul de sămânţă din care a rezultat 300 kg.sămânţă de trifoiu, recolta de pe cele 6 jug.
pământ dela fermă şi cele 10 jug.arabil din Coasta Mare, de pe 2 jug.vie şi 10 jug.pădure. 
Mai departe mi-au distrus un gard de laţuri şi scânduri la casă de 16 m.lungime, 1,30 
m.înălţime, un gard de nuele de 112 m lungime, 2 uşi grătar de laţuri la pivniţă, furca 
cu cumpăne, gardinile şi vedra cu lanţul dela fântână, cum şi folosul detras al casei cu 
patru camere, pe care am găsit-o cu geamurile sparte şi nespoită, cum şi cele două grădini 
intravilane de căte 1 jug.cad cu pomi degradaţi.-

 Având în vedere că potrivit dispoziţiunilor art. 1 din legea 645/1945, toate actele 
de dispoziţiune intervenite asupra averii celor expulzaţi, refugiaţi, etc. în timpul dela 30 
Aug. 1940 şi până la 25 Oct. 1944 se vor anula, iar bunurile urmează a fi restituite în 
natură în starea în care au fost, cum şi despăgubiri pentru distrugerile cauzate potrivit disp. 
art. 6-9 din lege. Că licitaţiunile publice ţinut de orice autorităţi, potrivit art. 19 din lege 
sunt anulabile.-

 Având în vedere şi dispoziţiile legii Nr. 260/1945 publicată în M. Oficial No.78 din 
4 Aprilie 1945, art. 3, 37 şi 26 potrivit cărora actele săvârşite sau drepturile dobândite în 
temeiul dispoziţiunilor maghiare discriminatorii, sau în temeiul măsurilor luate de autorităţile 
ocupante ungare sunt şi rămân fără fiinţă legală, iar imobilele se vor restitui împreună cu 
fructele naturale şi civile şi despăgubiri pentru deteriorările suferite de imobil,-

 Că pârâţii ţinuţi a răspunde de averea mea, nici până în prezent nu  mi-au dat 
socoteală cu ea, pentru ce prin advocatul meu justificat cu procura anexată aci sub A, / 
sunt nevoit a intenta contra pârâţilor prezenta:

Acţiune

rugându-vă să binevoiţi a fixa un termen scurt de desbatere şi cu precădere în Camera 
de Consiliu, la care să fie citaţi pârâţii cu menţiunea de chemare la interogatoriu, apoi 
prin carte de judecată să binevoiţi a-i obliga la plata sumei de 6.000.000 lei despăgubiri 
pentru ferma distrusă casă cu trei camere şi una încăpere grajd, din pământ bătut, tavan 
de scânduri, acoperită cu ţiglă de 18x7 metri dimensiuni, 250.000 lei despăgubiri pentru 
un gard de laţuri şi scânduri de 16 m.lungime şi 1,30 înălţime şi un gard de 112 metri 
lungime de nuele la casă, 40.000 lei despăgubiri pentru două uşi grătar de laţuri la pivniţă, 
100.000 lei despăgubiri pentru una furcă cu cumpănă, gardini, vadră şi lanţ la fântână, 
900.000 lei folosul detras al casei compusă din 4 camere, curte şi două intravilane a câte 
1 jug.cad. pe timp de 4.1/2 ani, 500.000 lei folosul detras  a lor 10 jug.pădure, cum şi să 
fie obligaţi să-mi restituie în natură cantitatea de 300 kg.sămânţă de trifoiu în valoare de 
600.000 lei, un car în valoare de 500.000 lei, 360 m/măji de grâu recolta de pe cele 16 
jug.pământ arabil socotit câte 80 m/m anual, pe 4.1/2 ani în valoare de 5.400.000 lei, 
100 hl.vin recolta de pe 2 jug.vie pe ani socotit 20Hl anual în valoare de 5.000.000 lei, 
anulându-se orice act de dipoziţie, licitaţii etc., privitor la această avere, obligându-i pe 
pârâţi şi la suportarea cheltuielilor de judecată şi onorariu de avocat sub sarcina execuţiei 
silite.-
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 În baza art. 15 din legea 645/1945 cu onoare vă rog să binevoiţi a ordona sechestru 
de asigurare asupra averii pârâţilor, iar prin cartea de judecată să binevoiţi a-i obliga la 
restituiri fără considerarea la calea de atac.-

 În dovedirea acţiunei mele cer ascultarea pârâţilor la interogator şi audierea 
martorilor: 1./ Demian Gheorghe 2./ Kata Mihai 3./ Kereki Gavril 4./ Băliban Nicolae 5./ 
Cosma Mihai, domiciliaţi în comuna Ciutelec, jud. Bihor şi îmi rezerv dreptul şi la alte 
probe dacă va fi nevoie.-

 Valoarea procesului: 19.300.000 lei.

 Cheltuieli şi onorar avoc.conf.tarifului: 255.000 lei.-

Cu stimă:

Mierea Ioan, 

domicilat în Ciutelec, jud. Bihor

repr. prin:

Către Onor.,

Judecătoria de pace rurală

Marghita.

UN HÉROS DE L`UNITÉ DES ROUMAINS
IOAN AURELIAN MIEREA

(1873 – 1948 )

Résumé

    L`auteur compte Ioan Aurelian MIEREA (1873 – 1948 ) parmi les nombreux héros 
populaires, qui ont contribuer dans les villages de Transylvanie aux préparatives et au succès 
de Grande Assamblée Nationale de Alba Iulia, du 1 Decembre 1918, et, par conséquance, 
à la formation de l`état national  unitaire des roumains, appellé La Grande Roumanie (1918 
– 1944). L`étude présente la vie et les faits  publiques de Ioan Aurelian MIEREA, qui a étè un 
caractère fière et a organisè volontière en novembre 1918, pour la première fois, l`autorité 
roumaine populaire locale dans son village, Ciutelec, départament de Bihor, à l`uoest de 
Transylvanie, dans l`esprit des principes wilsoniennes de la paix, aprés la première guerre 
mondiale, en attendant l`armée roumaine éliberatrice.
     En effet, Ioan Aurelian MIEREA a devenu le target des vieux autorithés militaires 
hongroises, en derive, qui ont continuer d`ocupper abusive le départament de Bihor, aprés 
le  1 Decembre 1918, en devellopant atrocités contre la population civile roumaine, qui 
était majoritaire. Soumis aux persecutions civiles et militaires, Ioan Aurelian MIEREA  a étè 
obligé de quitter la famille, son village, pour se réfugier en Roumanie. En sa absense,  ses 
biens ont étè partager et devasté, par les autorithées hongroises.
     L`étude employe la méthode du biographisme et réconstitue la personalité eclatante 
et decise de Ioan Aurelian MIEREA (1873 – 1948), par les sourses documentaire et 
mémorialistique.
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VECHI ATELIERE FOTOGRAFICE ORĂDENE. ATELIERELE DE PE 
“STRADA PRINCIPALĂ” (ACTUALA STRADA REPUBLICII)

                                            de Lucia CORNEA

CRISIA, tom. XXXVI, 2006, p. .... 

 

Tema abordată se situează în continuarea preocupărilor noastre pentru istoria 
fotografiei orădene ca fenomen cultural care a însoţit începând din anii ‘60 ai secolului 19 
modernizarea societăţii locale.

Actuala Strada Republicii funcţiona deja din a doua jumătate a secolului 19 ca 
principala arteră comercială a oraşului modern Oradea, arteră ce a dobândit curând şi 
o importantă funcţie socială şi mondenă. Având într-un capăt Teatrul iar în celălalt Gara 
Centrală, etalând numeroase magazine şi ateliere, de o foarte mare diversitate, de o parte 
şi de alta a străzii, cu cofetării şi cafenele, ea a fost considerată întotdeauna ca un adevărat 
Corso al oraşului, intens folosit pentru plimbare, pentru întâlniri de afaceri şi mondene. 
În mod firesc, pe această stradă au funcţionat de-a lungul timpului şi numeroase ateliere 
fotografice, multe din ele cu o existenţă îndelungată.

Artera a avut de-a lungul timpului diferite denumiri: Strada Principală în a doua 
jumătate a secolului 19, calea Rákóczi înainte de 1919, Bld. Regele Ferdinand între 1919-
1940, din nou calea Rákóczi între 1940-1944, iar între 1945-1947 din nou Bld. Regele 
Ferdinand. Din 1948 a primit numele de strada Republicii.

Atraşi de potenţialul comercial deosebit al acestei artere, fotografii orădeni s-au 
stabilit de timpuriu pe Strada Principală. Doi dintre cei mai timpurii, Kiszel István şi Lojanek 
János erau prezenţi în acest areal încă din 1863-1864. Istoria atelierelor fotografice este 
strâns legată de evoluţia urbanistică a zonei, numărul lor sporind mai ales după apariţia 
clădirilor cu mai multe nivele, fie ele case de raport de la sfârşitul secolului 19 sau palate 
în stil secession din primul deceniu al secolului 20. Constatăm că cele mai multe ateliere 
fotografice s-au aglomerat tocmai în zona intens reconstruită a străzii, practic în prima 
jumătate a ei, de la începutul străzii, respectiv de la Clădirea Bazar şi până la intersecţia cu 
actuala stradă Mihai Eminescu, de ambele părţi. Era de fapt şi partea cea mai opulentă, cea 
mai frecventată şi mai modernă din punct de vedere urbanistic a întregii artere. Jumătatea 
a doua a străzii, cea dinspre Gară, era mai modestă din punct de vedere urbanistic, cu 
multe clădiri cu un singur nivel. Clădirile mai impunătoare aveau deja alte destinaţii, care 
nu suportau coexistenţa cu ateliere şi prăvălii - biserici, spitale, instituţii ale statului etc. 
În orice caz, în momentul în care s-a construit ceva nou, în scurtă vreme a fost prezent în 
acel loc şi un atelier fotografic. Este exemplul Palatului Klobusitzky, de la nr. 31, construit 
în 1926, în care au funcţionat atelierele Foto Gratia şi, mai târziu, Elite.

Identificarea locului exact unde au funcţionat vechile ateliere fotografice este destul 
de dificilă. Clădirile sunt în general mari, uneori cu faţade situate pe două străzi, cu localuri 
de prăvălii numeroase la parterul lor, adesea cu curţi interioare care adăposteau clădiri 
anexe.
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Numerele de casă utilizate în lucrarea de faţă pentru a indica adresa atelierului sunt 
cele din epocă. Am ales această variantă întrucât schimbările succesive de numerotare 
a caselor practicate de Primărie de la începutul secolului 20 şi până acum, au dus în 
numeroase cazuri la existenţa unor diferenţe de numerotare faţă de situaţia actuală. Dacă, 
în general, pe partea cu numere pare a străzii (partea stângă în direcţia de mers dinspre 
Teatru spre Gară) numerotarea caselor s-a păstrat aceeaşi din perioada interbelică până 
acum, cel puţin în prima jumătate a străzii, pe partea cu numere impare (partea dreaptă), 
unde s-a intervenit mai mult, prin demolarea unor clădiri vechi şi construirea unor blocuri-
plombă, se constată diferenţe de numerotare faţă de perioada interbelică. Este cazul de 
pildă al corpului de clădiri alcătuit de Casa Bartsch şi Hotelul Széchenyi, corp de clădiri 
numerotat 9-11 în perioada interbelică dar 11-13 astăzi.

De menţionat apoi extraordinara mobilitate a fotografilor, de care se leagă şi 
existenţa unei multitudini de firme sub care au funcţionat aceste ateliere. În acelaşi timp 
este de remarcat fragilitatea atelierelor ca întreprinderi economice în perioada primului 
război mondial, când s-au făcut şi s-au desfăcut asociaţii de fotografi, au apărut şi au 
dispărut ateliere, de multe ori cu durată efemeră. Întotdeauna un atelier fotografic a fost 
o întreprindere destul de riscantă din punct de vedere economic, dar pentru perioade 
dificile, cum au fost anii primei conflagraţii mondiale, acest lucru este cu deosebire vizibil. 
Un exemplu: între 1914-1924 Amigó József a avut un atelier în Clădirea Bazar, dar pe 
parcurs a încercat să mai deschidă unul, într-un alt perimetru comercial important, cel al 
Pieţei Mari (actualul Parc 1 Decembrie), mai exact în Palatul Ullmann, e drept că într-un 
moment foarte puţin propice – decembrie 1918. În consecinţă, noua întreprindere a durat 
mai puţin de o lună1.

În unele din aceste ateliere s-au practicat tehnici considerate moderne la începutul 
secolului 20 - cum era de pildă platinotipia, practicată de Lembert Ede. Tot în cazul 
atelierului său mai întâlnim încă una din situaţiile tipice, în secolul 19 foarte frecventă, 
dar în primul deceniu al secolului 20 deja destul de rară, aceea a coexistenţei atelierului 
fotografic cu un atelier de pictură.

În primul deceniu al secolului 20 au apărut în zonă şi magazinele/depozitele de 
articole fotografice, precum şi atelierele-laborator ce deserveau pe fotografii amatori. 
Majoritatea acestora au apărut ca nişte anexe, odată cu creşterea numărului fotografilor 
amatori, în general pe lângă ateliere şi magazine de ceasornicărie sau de optică. Cei mai 
mulţi dintre patronii acestor magazine nu erau profesionişti, fiind cel mult fotografi amatori. 
Singura profesionistă printre patronii magazinelor de articole foto de pe Strada Principală a 
fost Major Vilma, între 1925-1944, care avea magazinul în incinta clădirii Hotelului Parc. 
Considerând aceste magazine/laboratoare drept nişte auxiliare importante, necesare atât 
pentru practicarea profesiei de fotograf cât şi pentru mişcarea fotografilor amatori, le-am 
trecut în revistă şi pe acestea.

Primul din zonă a fost magazinul lui Lang József, cunoscutul tipograf. Având un profil 
mixt (librărie – papetărie – articole muzicale – articole fotografice), magazinul funcţiona în 
1906 în Casa Rimanóczy (azi Parcul Traian nr. 1). Raionul de articole fotografice era destinat 
în special amatorilor, pentru care amenajase şi o cameră obscură. Cei interesaţi găseau în 
magazinul lui Lang chimicale, plăci fotosensibile, filme şi hârtie, aparate de fotografiat 
(inclusiv cu trepied), cartoane şi passepartout-uri. Prin «angajarea unor specialişti», oferea 
şi consultaţii fotografilor amatori, atât începătorilor cât şi celor mai avansaţi2. 

Mai târziu, printre cele mai importante astfel de magazine au fost: magazinul 
Weinstock, în clădirea Hotelului Parc, între 1906-1920, magazinul Hugo Klein  în clădirea 
de la nr. 4, aparţinând de Mănăstirea Ursulinelor, între 1907-1938 şi Magazinul Petry în 
clădirea de la nr. 7, între 1920-1937.  

1 ANDJB, fond 240, f. 224, poz. 31
2 Nagyvárad, 1906, 10 aprilie, p. 9
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Concurenţa între atelierele fotografice era puternică, de aceea reclama a avut un rol 
important, vizând atragerea atât a publicului obişnuit, care nu practica fotografia, cât şi a 
fotografilor amatori. Astfel, în publicitatea pe care şi-o făceau fotografii întâlnim fraze de 
genul «amatorilor se dau sfaturi gratuite»3 etc. În majoritatea reclamelor apare ideea că 
fotografiile executate sunt fotografii artistice, ba mai mult, atelierul FOTOREVÜ sublinia 
faptul că execută fotografii artistice «în stil metropolitan»4. Expresia impresionează, dar 
ne punem întrebarea ce-o fi vrut să spună autorul reclamei? Poate aceea că produsele 
atelierului său sunt demne de produsele celor mai bune ateliere dintr-o mare metropolă? 
E o ipoteză.

Cert este că fotografii de pe Strada Principală s-au numărat printre cei mai buni 
profesionişti ai breslei. Ei au fost şi cei care s-au implicat cel mai activ în constituirea şi 
funcţionarea Asociaţiei Fotografilor Profesionişti din Oradea  în 1922. Printre aceştia s-au 
numărat Emanuel Ehrlich, Iosif Amigo, Molnár Jutka, Kertész Erzsébet. În anii ‘30 ai secolului 
trecut îi găsim participând la expoziţii naţionale şi internaţionale de artă fotografică. Aşa au 
fost de pildă fraţii Major - Vilma şi György. Un lucru aveau în comun toţi aceşti fotografi 
- dorinţa de a practica o fotografie modernă, de a fi în pas cu noutăţile, tehnice dar şi 
artistice, iar pentru aceasta nu pregetau, mai ales în perioada interbelică,  să facă adesea 
călătorii de documentare în străinătate, în principal în marile oraşe germane.

Tot în anii dintre războaie, câteva din aceste ateliere s-au remarcat prin sprijinirea 
mişcării turistice, practicând reduceri de preţuri pentru prelucrarea clişeelor fotografilor-
turişti şi în special pentru membrii Clubului Turistic Bihorul. Aşa proceda de pildă atelierul 
Angelo5 din Palatul Apollo.

Mulţi dintre fotografii de pe Strada Principală erau evrei. Aceştia au avut de suferit 
prin punerea în aplicare a legislaţiei anti-evreieşti în vigoare pe teritoriul Ungariei începând 
din 1941. Cunoaştem cazuri de înregimentare a lor în detaşamentele de muncă forţată. 
Mauriţiu Feldheim de pildă a făcut parte dintr-un regiment de muncă cantonat pe Valea 
Uzului. Davidovits László, Hugo Klein şi Weisz Géza au murit în lagărele de concentrare 
unde au fost deportaţi6.

După război, în anii 1945-1952 fotografii, ca şi majoritatea populaţiei de altfel, au 
dus-o greu. Materialele fotografice lipseau, clientela era puţină şi săracă. Orice comandă mai 
masivă era bine venită. Aşa a fost de pildă în primăvara anului 1948 comanda, repartizată 
de conducerea noilor sindicate, de executare a fotografiilor pentru carnetele de membru de 
sindicat ale tuturor categoriilor de salariaţi din Oradea. Atelierele de pe Strada Principală 
au beneficiat şi ele din plin de această comandă7. Un an mai târziu, în vara anului 1949, 
aceste ateliere au beneficiat de o altă comandă oficială masivă - fotografierea populaţiei de 
peste 14 ani, după norme foarte stricte, în vederea întocmirii noilor buletine de identitate, 
acţiune coordonată în mod centralizat de Miliţie8. În plus, ca întotdeauna în perioadele 
economice dificile, fotografii au recurs şi la una din activităţile cele mai rentabile în acea 
epocă - măritul de fotografii.

Considerăm, în concluzie, că atelierele fotografice de pe Strada Principală, aşa 
cum s-au succedat ele în timp, reprezintă un segment semnificativ şi tipic pentru istoria 
fotografiei orădene. Istoria lor este reprezentativă pentru istoria unei categorii profesionale 
şi sociale destul de restrânsă din punct de vedere numeric, dar care şi-a avut importanţa 

3 Gazeta, 1932, 3 iulie, p. 4
4 Nagyvárad, 1938, 19 mai, p. 3
5 T. É., 1934, nr. 5-6, coperta 3
6 A tegnap városa 1981, p. 214, 392, 407, 427
7 Foto AURORA  a executat fotografiile pentru angajaţii din industria cărnii, Foto COLOR pentru angajaţii 
C.F.R. şi cei din sectorul particular, Foto ELITE pentru lucrătorii de la garaje şi de la uzina Bakelit, Foto ERICA 
pentru lucrătorii din fabricile de piepteni, FOTOFILM  pentru angajaţii Fabricii de bere, pentru cei ai Uzinelor 
comunale şi pentru funcţionarii publici, Foto Somhegyi pentru sindicaliştii din sistemul sanitar etc. (ANDJB, 
fond 240, dos. 237).
8 Ibidem
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ei, care a contribuit la modernizarea societăţii, trebuind în acelaşi timp să ţină pasul cu 
evoluţia societăţii. În tripla calitate de meseriaş, artist şi comerciant, fotograful de pe Strada 
Principală a fost produsul unei selecţii ce a avut loc în interiorul acestei bresle locale 
de-a lungul anilor. Istoria acestor ateliere este interesantă din multe puncte de vedere. Ea 
atestă în primul rând dorinţa fotografilor de a progresa din punct de vedere profesional, 
de a depăşi handicapul unei întreprinderi economice fragile cum era în general atelierul 
fotografic şi uneori pur şi simplu efortul lor de a supravieţui adaptându-se unor condiţii 
sociale şi politice vitrege.

În cele ce urmează, vom trece în revistă atelierele care au funcţionat începând din 
anii ‘60 ai secolului 19 şi până în anii ‘50 ai secolului 20 pe actuala Strada Republicii.

Atelierele din Clădirea Bazar  (nr. 2)
Această clădire a fost construită la începutul secolului 20 pe locul unui grup de case 

vechi demolate la sfârşitul secolului 19. Clădirea Bazar era proprietatea oraşului Oradea, 
fiind prin urmare administrată de Primărie, care închiria spaţiile comerciale aflate în incinta 
ei.

Atelierul Lojanek9. A funcţionat de timpuriu în perimetrul ocupat ulterior de Clădirea 
Bazar, într-una din vechile case din zonă - Casa Safrád. Începând din noiembrie 1900 
atelierul Lojanek şi atelierele succesoare (Markely şi Molnár) au funcţionat în Clădirea 
Bazar până în 1930.

 
Atelierele din clădirea de la nr. 3
După descrierea lui K. Nagy Sándor, la 1885 în acel loc se afla o clădire care 

cuprindea la faţadă o înşiruire de prăvălii şi un restaurant, iar în spatele acestora  o curte-
parc. În curtea din spatele clădirii se afla teatrul de vară - o baracă de scânduri. În 1904 
clădirea de la nr. 3 se afla în proprietatea familiei Weiszlovits10. În jurul anului 1920 noul 
proprietar al clădirii, arhitectul Heymann Béla, a înlocuit pereţii de scândură dărăpănaţi 
ai teatrului de vară cu pereţi din fier-beton11. Construcţia astfel consolidată a găzduit între 
războaie Cinematograful Heymann, iar curtea, cunoscută înainte drept Curtea vechiului 
teatru [Régi szinkör udvar] a devenit Curtea Heymann.  Tot acest ansamblu de construcţii 
nu mai există astăzi. El a fost demolat şi pe locul lui s-a construit în perioada comunistă un 
complex comercial. 

Începând din al doilea deceniu al secolului 20, într-o clădire anexă din curtea 
vechiului Cinematograf Heymann s-au succedat de-a lungul anilor mai multe ateliere 
fotografice.

Atelierul Bagosi. În 1914 a primit autorizaţie de funcţionare pentru un atelier în 
această clădire fotografa Bagosi Mária12.

Atelierul Kertész. A funcţionat în perioada 1925-1935 având ca patron pe fotograful 
Kertész. În 1925 acesta căuta un asociat pentru atelierul său, pe care-l numea «mare şi 
renumit», de preferinţă un fotograf «de primă mână, activ şi modern»13.

Atelierul AMAT - Foto. Acest atelier, situat în curtea Cinematografului Heymann, «pe 
partea dreaptă», a funcţionat în perioada 1932-193814, având ca patroană pe fotografa Pártos 
Katalin, bine cunoscută atât de colegii de breaslă cât şi de public. Aceasta, după o călătorie 
de documentare în străinătate, a pus atelierul la dispoziţia fotografilor amatori, cu laborator 
pentru deservirea acestora, «după sistemul german». Atelierul executa developări, copieri 
şi măriri după clişeele şi fotografiile amatorilor şi dispunea şi de un depozit de articole foto. 

9 Pentru amănunte privind activitatea acestui atelier vezi  Cornea 2000.
10 Címtár 1904, p. 131
11 Ngv. Np., 1920, 18 februarie, p. 2
12  ANDJB, fond 240, f. 148, poz. 10
13 Fotografia, 1925, nr.7, p. 12
14 Unele documente dau ca denumire Foto „Amateur” (APMO, Registre patroni-angajaţi, poz. 1557).
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Tot acolo funcţiona şi un fel de şcoală pentru amatori, începătorii fiind instruiţi fără nici o 
taxă15. Cu timpul, atelierul a ajuns să lucreze fotografii diverse (inclusiv fotografii pentru 
carnete de abonament), cu accent pe fotografiile de copii. Trebuie să subliniem că acestea 
din urmă constituiau deja de multă vreme una din cele mai rentabile activităţi din branşă.  
În acest atelier s-au instruit şi câţiva ucenici-fotografi16.

Atelierul FOTOREVÜ. A funcţionat între 1938-1952, la început în «Curtea Heymann», 
iar în ultimii ani pe faţada dinspre stradă, în locul Magazinului de mode Hollós17.  S-a 
deschis în 193818 sub denumirea de REVUE-Photos, schimbată ulterior, în jurul lui 1944, 
în FOTOREVÜ. Patron al atelierului era Ştefan Davidovits19, dar de fapt în atelier lucrau toţi 
trei fraţii Davidovits: Ştefan, Alexandru şi László20, toţi fotografi şi originari din Salonta. Între 
1945-1952 figurează ca patron Alexandru Davidovits21. În atelierul FOTOREVÜ s-au lucrat 
toate genurile de fotografii: portrete, fotografii artistice, fotografii de familie, fotoreportaje22 
etc. Atelierul instruia ucenici şi asigura şi prelucrarea filmelor pentru fotografii amatori.

Magazinul Weinstock Fülöp. În aceeaşi clădire (cu menţiunea «Casa Veiszlovits Adolf 
(clădirea fostului teatru)») a funcţionat din mai 190623 magazinul de ceasornicărie, optică 
şi articole fotografice al lui Weinstock Fülöp, care era şi fotograf amator. În 1907, acesta 
era deja asociat cu Weisz Gyula24. În acest magazin a exersat meseria de fotograf şi fiul lui 
Weinstock Fülöp, Ernő, binecunoscut mai târziu ca autor şi editor de cărţi poştale ilustrate, 
dar care avea deocamdată în sarcină prelucrarea filmelor aduse de fotografii amatori în 
prăvălia tatălui său. În jurul anului 1920, după ce prăvălia sa a dat faliment, Weinstock 
Fülöp s-a mutat la Budapesta25.

Magazinul Petry Árpád. Între 1909-191126 în această clădire a funcţionat atelierul de 
ceasornicărie al lui Petry Árpád, care comercializa şi articole fotografice27.

Magazinul G. Weiss & Co S.A - magazin de articole fotografice. Funcţiona în 193728.

Atelierele din clădirea de la nr. 4 - clădirea Mănăstirii Ursulinelor
Magazinul Hugo Klein. Între 1907-1938 în această clădire a funcţionat magazinul 

şi atelierul de optică al lui Hugo Klein29 care comercializa şi articole fotografice şi făcea şi 
serviciul de laborator pentru amatori30. În anii ‘30 ai secolului trecut magazinul era căutat 
îndeosebi pentru apreciatele aparate foto marca Voigtlaender31.

Atelierul Spitzer. Un atelier fotografic având ca patron pe Spitzer Lázár Lajos a 
funcţionat în această clădire între 1922-192732.

15 Gazeta, 1932, 26 iunie, p. 3; 3 iulie, p. 4
16  APMO, Camera de Muncă – Registrul contractelor de ucenicie. 1934-1935, poz. 385
17 Informaţie furnizată de fotograful Bereczki László în 1999.
18 Nagyvárad, 1938, 19 mai, p. 3
19 Ştefan Davidovits a mai avut un atelier şi la Salonta (Cornea 2002-2003, p. 161-162). După 1945 a făcut 
parte din conducerea Asociaţiei Profesionale a Meseriaşilor Fotografi din Oradea. În 1950 figura ca patron al 
unui atelier în Oradea, pe str. Breiner Béla nr. 1 (ANDJB, fond 240, dos. 237).
20 Acesta, aşa cum am amintit mai sus, a murit în 1944 în lagărul de concentrare unde, evreu fiind, fusese 
deportat.
21 ANDJB,  fond 240, dos. 237
22 De pildă, în decembrie 1938 acest atelier a înregistrat vizita la Oradea a profesorului Nicolae Iorga (origi-
nalul fotografiei în Colecţia de fotografii a Secţiei de Istorie a Muzeului Ţării Crişurilor Oradea, nr. inv. 66).
23 Nagyvárad, 1906, 19 aprilie, p. 7
24 Autorizaţia de funcţionare a fost obţinută în mai 1907, sub firma «Weinstock Fülöp és Társa» [«Weinstock 
Fülöp et Co.»] (ANDJB, fond 240, dos. 40, poz. 158 / 1907; dos. 42, f. 157).
25 Győri Lajos, Egy képeslap-kiadó emlékére [În amintirea unui editor de cărţi poştale ilustrate] In: Fotó, 
1986, nr. 6, p. 262-264
26 ANDJB, fond 240, dos. 40, poz. 12 / 1909; Nagyvárad, 1911, 1 ianuarie
27 Nagyvárad, 1910, 5 ianuarie, p. 9
28 R. F. R., 1937, nr.25-26, p. 423
29 Fehér 1933, p. 304-305; N. G. V., 1938, 31 iulie, p. 4
30 Ghidul 1938, p. 53
31 Gazeta, 1930, 16 noiembrie, p. 4
32 ANDJB, fond 240, dos. 45, f. 388, poz. 66
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Atelierele din clădirea de la nr. 5 –  «Castelul Bethlen»  transformat ulterior 
în Hotelul Parc

Clădirea iniţială data din a doua jumătate a secolului 18 şi era cunoscută în secolul 
19 drept Castelul Bethlen. În 1903, proprietarii, familia Weislovits, hotelieri şi antreprenori 
de pompe funebre, au început reconstruirea şi transformarea lui în clădirea actualului 
Hotel Parc, inaugurat în 191533. Hotelul ocupa etajul, în timp ce la parterul clădirii, atât 
pe faţada dinspre actuala Strada Republicii, cât şi pe faţada dinspre actuala stradă Aurel 
Lazăr, au funcţionat de-a lungul anilor numeroase magazine, printre care şi câteva ateliere 
fotografice şi magazine de articole foto.

Atelierul Kiszel István. Primul atelier cunoscut care a funcţionat în acest perimetru 
a fost atelierul lui Kiszel István34 între anii 1863-1870. În acea epocă în clădire funcţiona 
Casina Naţională Bihoreană, iar atelierul fotografic se afla într-o clădire anexă din curtea 
Casinei.

Atelierul Kertész. Între 1917-192335 la parterul clădirii Hotelului Parc a funcţionat 
atelierul având  ca patroană pe fotografa Kertész Erzsébet. Din 1919 aceasta şi-a luat ca 
asociată pe sora ei Malvina. Atelierul se intitula acum Surorile Kertész [Kertész Nővérek]. 
Ambele surori, care studiaseră fotografia la Budapesta şi Viena, doreau să practice o 
fotografie modernă şi au ajuns să fie apreciate mai ales pentru portretele realizate, în 
vitrina atelierului lor apărând pe rând portretele tuturor notabilităţilor oraşului36. În 1922, 
Kertész Erzsébet s-a înscris în Asociaţia Fotografilor Profesionişti din Oradea37. În 1923 a 
survenit însă moartea sa neaşteptată, regretată de întreaga breaslă a fotografilor orădeni38. 
La conducerea atelierului a rămas sora ei, Malvina, până în 1929.

Magazinul Major Vilma. Aproximativ din 1925 şi până în 1944 în clădire a funcţionat 
un magazin de articole fotografice şi laborator pentru deservirea fotografilor amatori având 
ca patroană pe Major Vilma Veronika. Întrucât adresa acestui magazin apare uneori în anii 
´40 ai secolului trecut pe str. Nagy Sándor [azi str. Aurel Lazăr] nr. 1, putem presupune că 
acest magazin era situat pe faţada dinspre actuala str. Aurel Lazăr. Major Vilma a practicat 
fotografia artistică, participând chiar la expoziţii internaţionale de profil, cum a fost de 
pildă în 1939 la München39.

Magazinul OPTIFOTO. În 1945, Ştefan Schwartz a preluat magazinul Vilmei Major, 
adăugându-i şi profilul de optică şi schimbându-i firma în OPTIFOTO. Figura ca patron al 
acestui magazin încă şi în 194740.

Atelierele din clădirea de la nr. 6
Clădirea era proprietatea Ordinului Ursulinelor41.
Atelierul Faragó Francisc. A funcţionat în 1924-192542.
Atelierul Foto «Elisabeta». A funcţionat în perioada 1924-193743.
Atelierul Foto «Julietta».  A funcţionat între 1936-194344, având ca patron pe  

Alexandru Fried45. În acest atelier s-au lucrat, printre altele, fotografii artistice şi s-au făcut 
măriri de fotografii. La începutul anului 1943 atelierul şi patronul său au făcut obiectul unei 

33 Borcea 2003, p. 93; Péter 2003, p. 59-60
34 Despre atelierul Kiszel vezi Cornea 1997, p. 120.
35 ANDJB, fond 240, dos. 45, f. 260, poz. 77
36 Ngv. Np., 1924, 25 decembrie, p. 24
37 Fotografia, 1922, nr. 6, p. 3
38 Ibidem, 1923, nr. 3, p. 15
39 vezi catalog Bundesausstellung des RDAF, München, 1939, p. 33
40 Compass 1947, p. 124, 149
41 Címtár 1904, p. 131
42 Revista Economică, 1925, nr. 6-7, p. 145
43 Nagyvárad, 1924, 3 ianuarie, p. 2; Ghidul 1937, p. 125
44 Revista Economică, 1936, nr. 1-4, p. 48; Címtár 1941, p. 138
45 Născut la 16 mai 1896 la Salonta. În momentul deschiderii acestui atelier, avea deja o experienţă anterioa-
ră ca fotograf  (Revista Economică, 1936, nr. 1-4, p. 48).
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reclamaţii. Presupunem că în urma acesteia (vezi citaţia la capitolul ilustraţie), reclamantul 
prevalându-se probabil şi de legislaţia anti-evreiască în vigoare, fotograful Fried şi-a pierdut 
atelierul.

Atelierul Foto Somhegyi. Era situat în curtea imobilului46 şi a funcţionat între 1943-
195147, având ca patroană pe Irina Somhegyi. Lucra în special portrete, dar şi fotografii de 
grup şi fotografii de nuntă. Se pare că la sfârşitul anului 1947 acest atelier preluase fondul 
de negative al atelierului Angelo. Este posibil ca acest fapt să aibă legătură cu plecarea 
definitivă a fotografului Aschner, fostul patron al atelierului Angelo, în Cehoslovacia48. 
Irina Somhegyi a făcut parte începând din 1949 din conducerea Asociaţiei Profesionale a 
Meseriaşilor Fotografi din Oradea, având funcţia de casier49.

Magazinul Hugo Klein. Magazinul de optică şi articole fotografice având ca patron 
pe Hugo Klein, care funcţionase până atunci în clădirea de la nr. 4, s-a mutat în 1938 
în această clădire, unde a funcţionat între anii 1938-194150. Magazinul era dotat şi cu 
laborator foto.

Magazinul Pécsy Vidor - Este semnalat în 1942. Funcţiona ca depozit de articole 
fotografice şi presta în acelaşi timp servicii pentru fotografii amatori, cărora le asigura 
inclusiv instruire gratuită51.

Atelierele din clădirea de la nr. 7
Magazinul Petry. Între 1920-1941 în această clădire a funcţionat un depozit de 

articole optice şi articole fotografice ţinut de văduva ceasornicarului şi opticianului Petry 
Árpád52. În 1920 magazinul achiziţiona aparate de fotografiat cu obiectiv de luminozitate 
mare [«nagy fényerejü lencsével»]53. În 1935 exista deja probabil şi un asociat căci 
documentele menţionează firma Wanaus şi Petri (nu se specifică adresa), reprezentantă 
a cunoscutei firme germane Gevaert, care sponsoriza cu aparate şi materiale fotografice 
expoziţiile fotografilor amatori54. 

Atelierul Foto COLOR. A funcţionat între anii 1947-195155. Atelierul s-a mutat la nr. 
7 din clădirea de la nr. 13, după ce patronul Emeric Sipos a fost obligat să restituie localul 
de acolo fostului chiriaş. Sipos a fost ales în 1949 preşedinte al Asociaţiei Profesionale a 
Meseriaşilor Fotografi din Oradea56.

Drogheria Apollo. O amintim aici întrucât în 1929, în drogheria Apollo (menţionată 
la adresa Bld. Regele Ferdinand nr. 7 bis) având ca patron pe Ştefan Farkas, se puteau 
cumpăra şi «specialităţi chimice şi articole fotografice»57.

Atelierele din clădirea de la nr. 8
La începutul secolului 20 această clădire era cunoscută şi sub numele de Casa 

Györffi, după numele proprietarului58.
Atelierul Lembert. În mai 190759 a primit autorizaţie pentru a deschide un atelier în 

această clădire fotograful Lembert Ede60. Atelierul său a funcţionat până în 1915. A lucrat 

46 Crişana, 1947, 30 noiembrie, p. 2
47 Compass 1947, p. 124; ANDJB,  fond 240, dos. 237
48 Informaţie furnizată de fotograful Bereczki László în 1999.
49 ANDJB,  fond 240, dos. 237
50 Címtár  1941, p. 138
51 Nagyvárad, 1942, 14 martie, p. 2. Pe fotograful Pécsy Vidor l-am mai întâlnit în anii 1934-1935 ca mentor 
al fotografiei turistice orădene (vezi Cornea 2004, p. 243-244).
52 Gazeta, 1930, 9 octombrie, p.2; Címtár  1941, p. 138
53 Ngv. Np., 1920, 9 martie, p. 4
54 T.É, 1935, nr. 5, p. 95
55 Compass 1947, p. 90, 123
56 ANDJB,  fond 240, dos. 237
57 Gazeta, 1929, 1 octombrie, p.2
58 Címtár 1904, p. 131
59 ANDJB,  fond 240, dos. 8, p. 340
60 Acesta a mai avut ateliere fotografice şi la Budapesta şi Košice (Szakács 1997, p. 65, 129). 
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portrete61, fotografii de grup, fotocopii de documente, a executat măriri de fotografii (până 
la mărime naturală), dar şi acuarele şi picturi în ulei, căci atelierul funcţiona şi ca atelier 
de pictură62. Lembert a folosit şi o tehnică specială -  platinotipia. Având la bază utilizarea 
fotosensibilităţii unor săruri de platină, această tehnică dădea imagini pozitive de mare 
fineţe şi cu o bună ţinută în timp. 

În 1913 Lembert Ede şi-a luat ca asociat pe sora sa Hermina, atelierul continuând să 
funcţioneze din aprilie 1913 sub firma «Fraţii Lembert» [Lembert Testvérek]63.

Atelierul Horváth. A funcţionat pentru scurtă vreme (mai 1913 – ianuarie 1914), 
având ca patron pe Horváth Viktor64. 

Atelierul AMIGO. În  ianuarie 1914 a primit autorizaţie de funcţionare un atelier 
având ca patron pe fotograful Amigó József. Amigó era un fotograf deja cunoscut şi 
apreciat, fiind şi secretarul65 Asociaţiei Fotografilor Profesionişti din Oradea, calitate în 
care a participat la Congresul fotografilor profesionişti din Transilvania ţinut la Cluj la 8 
noiembrie 192266.

În atelierul său s-au lucrat în principal portrete, fotografii de familie şi fotografii de 
grup. Atelierul lui Amigó a încetat să mai funcţioneze ca atare în mai 192467, pentru a fi 
reluat între anii 1924-192668 sub firma Succesorii AMIGO utódai (a lucrat fotografii de 
grup, fotoreportaje69, fotografii de nuntă etc.).

Atelierul Foto AURORA. Funcţiona în 1927, având ca patron pe Kertész Sándor.
Atelierul «Angelo». A funcţionat între 1932-1936 având ca patron la început pe Carol 

Aschner. Acesta s-a asociat probabil ún 1934 cu Maximilian Alfred Goldstein70. Atelierul 
a instruit ucenici. Printre alţii, acolo şi-a făcut ucenicia Andrei Fehér, viitorul patron al 
atelierului Fotofilm71. 

Atelierul MICHELANGELO. În 1936 Aschner s-a mutat în Palatul Apollo. M. 
Goldstein72 a rămas astfel singur patron al fostului atelier Angelo, căruia i-a schimbat  
numele în MICHELANGELO. [Numele de firmă Angelo a fost păstrat de Aschner atunci 
când s-a mutat în Palatul Apollo, în localul fostului atelier Molnár].

 Atelierul Foto AURORA. Între 1937-194473 atelierul a funcţionat din nou sub 
firma Foto AURORA având ca patron tot pe Maximilian Goldstein. În 1944 acesta, evreu 
fiind, a fost deportat în lagărul de la Ebensee, unde a şi murit, împreună cu soţia şi copilul 
său74.

Între 1945-1949 patron al atelierului a fost Popper Imre75. În 1945 acesta avea doi 
angajaţi - un ajutor de fotograf şi un retuşor76. În urma naţionalizării atelierului77, Popper 
s-a angajat ca fotoreporter la ziarul local Crişana.

61 Un portret al poetului Ady Endre realizat în 1908 se află astăzi în colecţia Muzeului Memorial Ady Endre 
din Oradea, nr. inv. 1837.
62 Szabadság, 1908, 4 ianuarie, p. 6
63 ANDJB,  fond 240, dos. 45, f. 128, poz. 11
64 Ibidem, f. 130, poz. 16
65 Cornea 1999, p. 27
66 Fotografia, 1923, nr. 3, p. 15
67 ANDJB, fond 240, f. 146, poz. 3
68 Ngv. Friss Ú., 1926, 20 oct., p. 6
69 Unul din evenimentele consemnate a fost dezvelirea statuii ecvestre a regelui Ferdinand în Piaţa Unirii din 
Oradea, în decembrie 1924.
70 Goldstein a avut între 1920-1934 un atelier pe str. Sztaroveczky [astăzi str. Gral Gh. Magheru] nr.23 
(ANDJB, fond 240, dos. 45, f. 286, poz. 45; Revista Economică, 1925, nr. 6-7, p. 146).
71 APMO, Contracte de ucenicie, nr. crt. 5680
72 M. Goldstein s-a născut la 26 februarie 1897 la Bistriţa (Revista Economică, 1936, nr. 1-4, p. 68).
73 Ghidul 1937, p. 125; Nagyvárad, 1942, 27 februarie, p. 8
74 Ötvös, Horvát 1997, p. 157
75 Până în 1945, Popper a lucrat ca fotograf angajat la alţi fotografi-patroni: în 1941-1942 în atelierul Angelo, 
în 1942 la Mihály János, iar în 1943-1944 la Szabó Sándor (APMO, Registrul patroni-angajaţi, poz. 2005, 
2191).
76 Ú.É., 1945, 9 februarie, p. 4; APMO, Registru patroni-angajaţi, poz. 2227
77 ANDJB, fond Cons. Prov.
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Atelierul era situat în curtea imobilului78. Foto AURORA a lucrat de-a lungul anilor 
fotografii diverse:  portrete lucrate «cu perfecţiune artistică», portrete de copii, fotografii 
de grup, fotografii de nuntă, tablouri de absolvire etc., laboratorul deservind în acelaşi 
timp şi pe fotografii amatori. La un moment dat atelierul organiza un concurs de frumuseţe 
pentru copii, pe bază de fotografii artistice, invitând pe părinţi cu copiii lor pentru a fi 
fotografiaţi79. La comandă, angajaţii atelierului se deplasau pentru fotografieri exterioare, 
îndeosebi clădiri diverse, case, întreprinderi etc.80.

Atelierele din clădirea de la nr. 9 -11 [astăzi nr. 11 - 13]
Este vorba de fapt de două clădiri care fac corp comun: Casa Bartsch, numită aşa 

după numele proprietarului ei, Bartsch Sándor81 (la nr. 9) şi Hotelul Széchenyi, aflat în 
proprietatea oraşului (la nr. 11)82. La parterul acestor clădiri existau localuri închiriate 
pentru magazine, printre acestea figurând de-a lungul anilor şi ateliere fotografice, precum 
şi magazine de articole foto.

Magazinul Petry - magazin de ceasornicărie care comercializa şi articole fotografice. 
S-a mutat în 1911 din clădirea de la nr. 3 în clădirea de la nr. 983. 

Magazinul Weisz Géza & Co. În clădirea de la nr. 9 a funcţionat între 1933-194184 
firma Weisz Géza & Co – «comerţ en gros şi en detail cu articole fotografice şi optice, pe 
cont propriu şi în  comision, importul şi reprezentanţa acestor articole». În 1933 patroni 
erau Weisz Géza85 şi Iosif Glück, în 1934 statutul juridic al firmei era acela de societate 
anonimă (Weisz G. fiind administrator delegat)86, pentru ca din 193987 să apară ca patron 
doar Weisz Géza. Magazinul Weisz Géza & Co a susţinut printre altele mişcarea fotografilor 
amatori, sponsorizând cu material fotografic expoziţiile organizate de aceştia88.

Atelierul Mihelfy. În clădirea cu nr.11 a funcţionat pentru scurtă vreme, în 193789, 
atelierul fotografic al lui Mihelfy Oscar.

Atelierul Pénzes. În 1941-1942 în Palatul Széchenyi a funcţionat un atelier fotografic 
având ca patroană pe Pénzes Kornélia. Atelierul a instruit ucenici. Printre aceştia s-a aflat 
şi viitorul fotograf Gheorghe Fehér90.

Atelierul Major György. În vara anului 1942, punând în aplicare legislaţia anti-
evreiască deja în vigoare, Primăria a denunţat contractul de închiriere al atelierului de 
mode al lui Samuil Jakab, situat la parterul Palatul Széchenyi. După evacuarea lui Jakab, 
localul a fost ocupat de fotograful Major György  care l-a transformat în atelier fotografic91. 
Atelierul său a funcţionat între 1942-1945, având şi laborator pentru amatori92. Printre 
fotografii cunoscuţi care au lucrat în atelierul lui Major s-au aflat Varga Klára (1942-1944) 
angajată ca retuşor, Oláh Ida (1942-1945) şi Olga Weisz-Grünfeld (1945). În 1945, Major 
György a părăsit Oradea, plecând în Ungaria, dar a revenit ulterior93.

Atelierul Foto COLOR. În 1945, atelierul părăsit de Major Gy. a fost ocupat de 
Emeric Sipos, care i-a schimbat firma în Foto COLOR. Reîntors din lagăr în august 1945, 

78 Informaţie furnizată de fotograful Bereczki László în 1999.
79 N.G.V., 1937, 15 decembrie, p. 7
80 Ghidul 1938, p. 48, 72, 74, 100, 149
81 Címtár 1904, p. 131
82 Borcea 2003, p. 37-38
83 Nagyvárad, 1911, 1ianuarie
84 ANDJB, fond 65, f. 559; Címtár 1941, p. 138
85 Născut la 5 octombrie 1885 în Oradea (Revista Economică, 1940, nr. 9-16, p. 26).
86 ANDJB, fond 65, f. 599
87 Revista Economică, 1940, nr. 9-16, p. 26; Címtár 1941, p. 138
88 T. É., 1935, nr. 5, p. 95
89 Ghidul 1937, p. 125
90 APMO, Registru contracte de ucenicie 1940-1943, f. 127, poz.378
91 ANDJB, fond 65, dos. 13/151, f. 8
92 Nagyvárad, 1942, 31 decembrie, p. 4
93 Informaţie oferită în 1999 de doamna Oláh Ida, 78 de ani.
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vechiul chiriaş deja amintit, croitorul Samuil Jakab, a intentat proces pentru redobândirea 
localului, câştigându-l în februarie 194794. Obligat astfel să părăsească acest local, Emeric 
Sipos s-a mutat, cu firmă cu tot, în clădirea de la nr. 7.

Atelierul FOTOFILM95. A funcţionat în perioada 1945-1949 având ca patron pe 
Andrei Fehér96, care lucra împreună cu fratele său Gheorghe97. În 1949 fraţii  Fehér s-au 
mutat la Bucureşti. Andrei s-a angajat la Studioul Cinematografic Buftea, unde a lucrat 
ca operator de imagine. A fost un operator apreciat şi a luat chiar un premiu de stat ca 
operator-şef de imagine pentru filmul Darclée. 

Gheorghe Fehér s-a angajat şi el ca operator de imagine, dar la departamentul ştiri 
al Studioului de Filme Alexandru Sahia. Ca operator de protocol s-a aflat în numeroase 
ocazii în anturajul imediat al lui Gheorghe Gheorghiu-Dej. A fost printre puţinii operatori 
din ţările din estul Europei care au avut ocazia să filmeze evenimentele de la Budapesta 
din toamna anului 195698. 

Atelierele din clădirea de la nr. 12 – Palatul Apollo
Clădirea aparţinea Primăriei Oradea care închiria locuinţele precum şi spaţiile 

comerciale. În 1914 clădirea era deja terminată, Primăria căutând amatori pentru a 
închiria spaţiile de la etajul III unde se puteau amenaja ateliere de pictură sau de artă 
fotografică99.

Atelierul Miklós Jutka, ulterior «Weisz şi Miklós». Situat la etajul III al clădirii, 
atelierul a funcţionat între 1915100 şi 1931101. Fotografa Miklós Jutka şi-a mutat în Palatul 
Apollo atelierul din Piaţa Széchenyi [actualul Parc Traian], asociindu-se apoi, începând din 
1924 cu fotograful Weisz Gyula, sub firma Weisz şi Miklós.

Atelierul Fornét. Pentru un atelier situat în această clădire a primit în octombrie 1919 
autorizaţie de funcţionare fotograful Fornét Ervin102.

Atelierul Molnár. În 1930, Molnár Jenő şi-a mutat atelierul din clădirea Bazar în 
Palatul Apollo, la parter, pe faţada dinspre actuala Strada Republicii. Acesta a funcţionat 
până în 1936 când patronul, vânzându-şi atelierul, s-a mutat la Bucureşti103. În această 
perioadă atelierul a instruit şi câţiva ucenici104.

Atelierul «Angelo». A funcţionat într-o primă fază în această clădire între 1923-1932, 
având ca patron pe Carol Aschner105. Acesta, proaspăt sosit în Oradea,  preluase atelierul 
Amigo din clădirea de la nr. 8, atelier pe care l-a mutat în Palatul Apollo. În 1923 atelierul 
Angelo figura cu adresa pe str. I. Brătianu [azi str. M. Eminescu] nr. 1106, ceea ce ne face 
să presupunem că în prima perioadă de existenţă a sa în Palatul Apollo atelierul era situat 
într-un local de pe faţada clădirii dinspre actuala str. Mihai Eminescu.

În 1932 atelierul Angelo s-a mutat înapoi în clădirea de la nr. 8, ca să revină din nou, 

94 ANDJB, fond 65, dos. 13/151, f. 8
95 Menţionăm că un atelier Fotofilm a funcţionat şi la Cluj în perioada interbelică.
96 ANDJB, fond 240, dos. 237. A. Fehér (născut la Salonta în 1916, a murit la Los Angeles în 2003) a învăţat 
meserie ca ucenic în atelierul lui Róna Jenő, precum şi în atelierul Angelo. În 1946 era înregistrat la Camera 
de Comerţ şi Industrie cu un magazin de articole fotografice (ANDJB, fond 65, registru 39, lit. F, poz. 164).
97 Gheorghe Fehér s-a născut la Salonta în 1924 şi a murit la Stockholm în 2005.
98 Informaţii primite de la dna Susanna Vendel, fiica lui Gheorghe Fehér, căreia-i mulţumim şi pe această 
cale.
99 Borcea 2003, p. 115
100 Cornea 1999, p. 218, fig. 28
101 În august 1931 Primăria dădea anunţ pentru închirierea unui local de atelier fotografic la etajul III al clădi-
rii (Gazeta, 1931, 21 august, p. 1)
102 ANDJB, fond 240, dos. 45, f. 256, poz. 69
103 Ngv. Np., 1937, 23 iulie, p. 2
104 APMO, Contracte de ucenicie, nr. crt. 5409, 5548
105 Fotograful Carol Aschner  s-a născut la 16 august 1900 la Bratislava, unde a învăţat, după primul război 
mondial, şi meseria de fotograf. S-a stabilit la Oradea în 1923, păstrându-şi în continuare naţionalitatea ceho-
slovacă. În 1931 s-a căsătorit (Fehér 1933, p. 732; Revista Economică, 1936, nr. 1-4, p. 42).
106 Ghidul 1923, p. 210
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în 1936107, în Palatul Apollo, în vechiul local al atelierului Molnár, unde a funcţionat până 
în 1947108.

Atelierul Angelo  a avut o activitate complexă. Producea portrete, fotografii artistice, 
fotografii de grup, fotografii de nuntă, fotoreportaje109 fotografii mărite, fotografii de copii 
(inclusiv în exterior sau la locuinţa acestora), cărţi poştale ilustrate (în perioada 1940-1944), 
funcţionând şi ca laborator pentru deservirea fotografilor amatori110. Atelierul a lucrat de-a 
lungul anilor cu numeroşi ucenici şi calfe, cu retuşori şi măritori de fotografii voiajori111. 
Printre angajaţi s-au numărat fotografi profesionişti, unii fotografi vechi, care fuseseră cândva 
şi ei patroni de atelier, ca Fischl Gyula (1942, 1943), sau fotografi tineri, care au deschis ei 
înşişi mai târziu ateliere proprii. Aşa au fost Irina Somhegyi112 (între 1937-  1943), Popper 
Imre (1941–1942) şi Irina Milló (1942–1943)113. În atelier lucra şi soţia patronului, fotograf 
şi ea. În 1947 atelierul Angelo era înregistrat şi ca magazin de articole fotografice.

Atelierele din clădirea de la nr. 18
Atelierul Gavril Folticska. A funcţionat în anii 1947-1950114.

Atelierele din clădirea de la nr. 25
Vechea clădire de la acest număr nu mai există. Ea a fost demolată şi pe locul ei s-a 

construit în 1980 un bloc modern115. Începând cu perioada interbelică şi până după 1950 
în vechea clădire au funcţionat mai multe ateliere fotografice.

Atelierul Foto Gratia116. A funcţionat între 1923-1937117. În 1923118 avea ca patron 
pe Ehrlich Manó119. Se pare că atelierul se confrunta deja cu dificultăţi financiare, căci în 
iunie 1924 patronul căuta un asociat care să dispună de bani în numerar, fiind dispus, la 
nevoie, să vândă atelierul, cu dotări sau fără. În acelaşi an, ca patron apare în documente 
Szûcs Béla. Atelierul avea o vitrină mare pentru reclamă, sub poarta clădirii120. 

Atelierul Kovács Tibor. Funcţiona în 1942121.
Atelierul SZABÓ Foto. A funcţionat în perioada 1942122-1944, având ca patron 

pe Szabó Dénes jr., secondat de un ajutor de fotograf. În atelierul SZABÓ a lucrat la un 
moment dat ca ucenic şi fotograful Balogh József.

Atelierul Foto ERICA. A fost succesorul atelierului SZABÓ Foto, funcţionând între 
1945-1951, având ca patron pe Mauriţiu Alexandru Feldheim, iar ca profil mărirea 
fotografiilor. 

La începutul anului 1945, patronul îşi anunţa clientela că şi-a redeschis  atelierul, 
încercând în acelaşi timp să se organizeze: achiziţiona orice fel de material fotografic 

107  Revista Economică, 1936, nr. 1-4, p. 42
108 ANDJB,  fond 240, dos. 237; Compass 1947, p. 124
109 De pildă, acest atelier a înregistrat festivităţile prilejuite de sfinţirea Bisericii ortodoxe Izvorul Tămăduirii 
din curtea Spitalului Municipal, la 6 iunie 1937 (originalele fotografiilor în Colecţia de fotografii a Secţiei de 
Istorie a Muzeului Ţării Crişurilor Oradea, nr. inv. 8007).
110 Ghidul 1938, p. 62, 80, 88
111 Nagyvárad, 1943, 16 ianuarie, p.11
112 La sfârşitul anului 1947 aceasta a preluat de la Aschner, care se pregătea să se reîntoarcă definitiv în Ce-
hoslovacia, fondul de negative al atelierului Angelo.
113 APMO, Registre patroni – angajaţi, poz. 1548
114 ANDJB, fond 65, dos. 39, lit. F, poz. 156; Ibidem, fond Cons. Prov.
115 Péter 2003, p. 105
116 Denumirea atelierului apare uneori sub forma Gracia  sau Foto Gracia.
117 Ghidul 1937, p. 125
118 Ghidul 1923, p. 210. Această sursă indică la adresa atelierului nr. 23.
119 Până în 1923 acesta a fost patronul unui atelier din Pasajul Vulturul Negru. Ehrlich a fost membru activ al 
Asociaţiei Fotografilor Profesionişti din Oradea în cadrul căreia a deţinut funcţia de casier (Cornea 1999, p. 
27, 48).
120 Fotografia, 1924, nr. 6, p. 16
121 Címtár 1942, p. 34
122 Nagyvárad, 1942, 25 februarie, p. 8
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la un preţ bun, căuta un administrator căruia îi oferea un venit atractiv şi îşi rechema la 
lucru vechii fotografi voiajori123. Preluase vechile clişee ale atelierului SZABÓ pe care le 
punea la dispoziţia clientelei şi încerca să se adapteze vremurilor grele de după război 
prin practicarea unor reduceri de preţuri pentru foştii prizonieri şi pentru foştii deportaţi 
reveniţi în ţară124. Feldheim, care după război şi-a schimbat numele în Feraru125, era în 
1947 secretarul Sindicatului Meseriaşilor Patroni Fotografi din Oradea126.

Atelierele din clădirea de la nr. 31
Clădirea de la actualul nr. 31 este cunoscută sub numele de Palatul Klobusitzky şi a 

fost construită în 1926.
Atelierul Gratia. A funcţionat în anii 1941127-1944, având ca proprietar şi patron pe 

Alexandru Ehrlich. Acesta, evreu fiind, a fost internat în mai 1944 în ghetoul orădean şi 
ulterior deportat. N-a mai avut şansa să revină din deportare. În 1945 localul atelierului a 
fost preluat de Jakab Edmund128, care l-a deţinut până în 1946, continuând să întrebuinţeze 
marca şi firma lui Ehrlich. A apărut însă sora fotografului Ehrlich,  Ileana Biró, singura 
supravieţuitoare din familie, care, revendicând atelierul fratelui ei, a obţinut în octombrie 
1946 câştig de cauză, devenind astfel proprietara şi patroana atelierului129. 

Atelierul «Elite». Între 1946130-1951 fostul atelier Gratia a funcţionat sub firma «Elite», 
având ca patron din nou pe Jakab Edmund, ceea ce ne face să presupunem că între timp 
ar fi intervenit o înţelegere între acesta şi Ileana Biró. În această perioadă Jakab s-a ocupat 
mai ales cu mărirea de fotografii131.

În 1949 Jakab a fost ales în conducerea Asociaţiei Profesionale a Meseriaşilor Fotografi 
din Oradea, ajungând, în 1951, preşedinte al acesteia132.

Atelierul din clădirea de la nr. 49
Jakab Edmund a fost pentru foarte scurtă vreme, în 1921, patronul unui atelier 

fotografic în această clădire133.

Ateliere neidentificate care au activat în perimetrul Străzii Principale
Atelierul Breyer Kálmán, măritor de fotografii, funcţiona în 1937134.

123 Ú.É., 1945, 1 februarie, p. 2
124 V. P., 1945, 27 noiembrie, p. 4
125 Informaţie din 2000 de la doamna Olga Grünfeld, fotograf, n. 1921
126 Compass 1947, p. 50
127 Címtár 1941, p. 59
128 Fotograf vechi, cu autorizaţie de practicare a meseriei din 1915.
129 ANDJB, fond 65, dos. 13 / 149, f. 9
130 Ibidem, dos. 39, lit. J, poz. 28
131 Informaţie furnizată de fotografa Olga Grünfeld în anul 2000.
132 ANDJB,  fond 240, dos. 237
133 Ibidem, dos. 45, f. 328, poz. 47
134 Ngv. Np., 1937, 22 august, p. 18
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ANCIENS ATELIERS PHOTOGRAPHIQUES D’ORADEA. LES ATELIERS DE LA “RUE 
PRINCIPALE” (ACTUELLEMENT RUE DE LA REPUBLIQUE)

Résumé

Le thème abordé se situe à la suite des préoccupations de l’auteur pour l’histoire de 
la photographie d’Oradea.

L’actuelle rue de la République fonctionnait déjà à la deuxième moitié du XIXe siècle 
comme principale artère commerciale de la ville moderne Oradea. Cette artère obtint aussi 
bientôt une importante fonction sociale et mondène. Ayant d’un bout le Théâtre et de 
l’autre bout la Gare Centrale, elle étalait nombre de magasins et d’ateliers, d’une grande 
diversité, des deux côtés de la rue. En plus, avec ses pâtisseries et ses cafés, la Rue Principale 
a été toujours considérée comme un véritable Corso de la ville, intensément utilisée pour 
promenade, pour des rendez-vous mondains et d’affaires. Naturellement, dans cette rue ont 
fonctionné aussi au fil des années de nombreux ateliers photographiques, dont plusieurs 
jouissant d’une longue existence.

Cette rue eut le long du temps des noms différents: Rue Principale à la duexième 
moitié du XIXe siècle, rue Rákóczi avant 1919 et entre 1940 et 1944, Bld. Roi Férdinand 
entre 1919 et 1940 et encore entre 1945 et 1947. Depuis 1948 la rue reçut le nom de rue 
de la République.

Attirés par le potentiel commercial exceptionnel de cette artère, les photographes 
se sont établis dans la Rue Principale déjà aux années   1863 et 1864. L’histoire de leurs 
ateliers est étroitement liée à l’évolution édilitaire de la zone. Leur nombre accrut surtout 
après l’apparition des bâtiments aux plusieurs niveaux, soit ils des maisons de rapport de la 
fin du XIXe siècle, soit des palais en style sécession de la première décennie du XXe siècle.

Identifier le lieu exacte où étaient situés les anciens ateliers photographiques est une 
entreprise assez difficile. Il s’agit de grands bâtiments, aux façades situées parfois sur deux 
rues, aux nombreux locaux de magasins au rez-de-chaussée, souvent aux cours intérieures 
qui abritaient des constructions annexes.

Les numéros de maison utilisés dans cet ouvrage pour indiquer l’adresse des ateliers 
sont ceux de l’époque. L’auteur a choisi cette variante en raison des changements succesifs 
de numérotage des maisons pratiqués par la Mairie dès le début du XXe siècle et jusqu’à 
aujourd’hui. En nombre de cas il en résultent des différences de numérotage par rapport à 
la situation actuelle. 

Il faut ensuite mentionner la mobilité tout à fait particulière des photographes, à 
laquelle est liée l’existence de nombreuses sociétés sous le nom desquelles ces ateliers ont 
fonctionné. On a remarqué aussi la fragilité des ateliers en tant qu’entreprises économiques 
à l’époque de la première guerre mondiale, lorsque des associations des photographes 
se constituaient et  se défaisaient; lorsque les ateliers, souvent d’une durée éphémère, 
apparaissaient et disparaissaient. L’atelier photographique a été toujours une entreprise 
assez risquée du point de vue économique, mais, dans les périodes difficiles, comme par 
exemple aux années de la première conflagration mondiale, cela était particulièrement 
visible.

Dans certains des ateliers de la Rue Principale on pratiqua parfois des techniques 
considérées comme modernes au début du XXe siècle, telle qu’était par exemple la 
platinotypie.

Dans la première décennie du XXe siècle des magasins/dépôts d’articles 
photographiques, ainsi que des ateliers-laboratoire qui déservaient les photographes 
amateurs ont fait leur apparition dans la zone. Le nombre des photographes amateurs étant 
en hausse, la plupart de ces magasins et laboratoires apparurent en général comme des 
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annexes des atelieres d’horlogerie et d’optique. En les considérant comme des auxiliaires 
importants et nécessaires, tant pour la pratique du métier de photographe que pour le 
mouvement des photographes amateurs, on les a passé aussi en revue dans la deuxième 
partie de l’ouvrage.

On compte les photographes de la Rue Principale parmi les meilleurs professionnels 
locaux du métier. Ce sont toujours eux qui se sont activement impliqué dans la fondation et 
le fonctionnement de l’Association des Photographes Professionnels d’Oradea en 1922. Aux 
années 30 du siècle passé ils participaient à des expositions nationales et internationales 
d’art photographique. Tous ces photographes avaient une qualité commune - leur envie 
de pratiquer une photographie moderne, d’être branchés aux nouvautés techniques et 
artistiques et dans ce but ils ne tardaient pas, surtout à l’époque de l’entre deux guerres, 
d’effectuer périodiquement des voyages d’étude à l’étranger, principalement dans les 
grandes villes allemandes.

Toujours à l’entre deux guerres, certains de ces ateliers se firent remarquer par le 
soutien accordé au mouvement touristique.

Nombre de photographes patrons d’ateliers dans la Rue Principale étaient des Juifs, 
ainsi la mise en application de la législation anti-juive sur le territoire de la Hongrie, dès 
1941, a-t-elle dramatiquement influencé leurs vies. Les uns ont été enrégimentés dans les 
détachements de travaux forçés, les autres moururent dans les camps de déportation. 

Après la guerre, entre 1945 et 1952, les photographes, comme d’ailleurs la plupart de 
la population, eurent une existence assez dure. Les articles et les matériaux photographiques 
manquaient, la clientelle était peu nombreuse et pauvre. Dans telles conditions, toute 
commande massive était bienvenue. Telles furent par exemple quelques commandes 
officielles venues de la part de l’Etat communiste: l’exécution des photographies pour les 
carnets de membre de syndicat de toutes les catégories de salariés d’Oradea en 1948 ou 
l’exécution des photographies pour toute la population de la ville au dessus de 14 ans 
pour les nouveaux livrets d’identité introduits en 1949. Comme toujours dans les périodes 
économiques difficiles, à l’époque la plus rentable activité pour les photographes était 
l’agrandissement des photographies.

Pour conclure, l’auteur  considère que les ateliers photographiques de la Rue 
Principale représentent un ségment significatif et typique de l’histoire de la photographie 
à Oradea. Leur histoire est représentative pour l’histoire d’une catégorie professionnelle 
et sociale numériquement peu importante, mais qui eut quandmême sa contribution à la 
modernisation de la société et qui dut en même temps tenir le pas avec l’évolution de la 
société. Artisan, artiste et commerçant en même temps, le photographe de la Rue Principale 
fut le produit d’une séléction qui a eu lieu à l’intérieur du corp de ce métier le long des 
années. L’histoire des ces ateliers est intéressante des nombreux points de vue. Elle atteste 
premièrement l’envie des photographes de progresser du point de vue professionnel, de 
dépasser l’handicape d’une entreprise économique fragile, telle comme était en général 
l’atelier photographique et parfois même leur volonté de survivre en s’adaptant à des 
conditions sociales et politiques peu propices.

L’ouvrage passe en revue les ateliers qui ont fonctionné dans l’actuelle rue de la 
République depuis les années 60 du XIXe siècle jusqu’aux années 50 du XXe siècle.
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Ghidul 1938 = Ghidul oraşului Oradea. Anul 1937/1938, întocmit de: Fodor Laurenţiu, 
Gál Zoltán şi Pásztor Eugen. Editura autorilor, Tipografia Mercur,Oradea, 1938

K. Nagy Sándor, II, 1885 = K. Nagy Sándor, Bihar-ország [Ţara Bihorului], II,Nagyvárad, 
1885

Nagyvárad = Nagyvárad, Oradea, I, 1869 şi urm.
N. G. V. = Noua Gazetă de Vest, Oradea, I, 1936 şi urm.
Ngv. Friss Ú. = Nagyváradi Friss Újság [Ştiri Proaspete Orădene], Politikai napilap [Cotidian 

politic], Oradea, 1919-1940
Ngv. Np. = Nagyváradi Napló [Jurnal Orădean], Politikai napilap [Cotidian politic], Oradea, 

I, 1898 şi urm.
Ötvös, Horvát 1997 = Ötvös Béla, Horvát Jenő, Porrá és hamuvá [Praf şi cenuşă], Pelikán 

Kiadó, Nagyvárad, 1997
Péter 2003 = Péter I. Zoltán, Trei secole de arhitectură orădeană, Editura Muzeului Ţării 

Crişurilor, Oradea, 2003
Revista Economică = Revista Economică. Buletinul Oficial al Camerei de Comerţ şi Industrie 

din Oradea-Mare (ulterior Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie),Oradea, I, 1925 
şi urm.

R. F. R. = Revista Fotografică Română, Organul Uniunei Fotografilor din România,Revistă 
lunară pentru desvoltarea artei fotografice şi apărarea intereselor fotografilor din 
România, Bucureşti, I, 1934 şi urm.

Szabadság = Szabadság [Libertatea], Oradea, I, 1873 şi urm. 
Szakács 1997 = Szakács Margit, Fényképészek és fényképészműtermek Magyarországon 

(1840-1945) [Fotografi şi ateliere fotografice din Ungaria(1840-1945)], Magyar 
Nemzeti Múzeum, Budapest, 1997

T. É = Turista Élet [Viaţa Turistică], Országos turista folyóirat [Revistă naţională de turism], 
Oradea, 1934-1936

Ú. É. = Új Élet [Viaţa Nouă], Oradea, I, 1945 şi urm.
V. P. = Voinţa Poporului, Oradea, I, 1945 şi urm.
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ORGANIZAŢII MAGHIARE DE SPIONAJ DIN BIHOR ÎN PERIOADA 
INTERBELICĂ: I.  “CENTRUL TERORIST ORADEA MARE”

                                            de Gabriel Moisa

CRISIA, tom. XXXVI, 2006, p. ...

La sfârşitul Primului Război Mondial realităţile geopolitice ale Europei Centrale s-au 
schimbat fundamental odată cu destrămarea Imperiului Austro-Ungar. Semnarea tratatelor 
de pace de la Paris a condus la recunoaşterea noilor graniţe europene. Unele state au ieşit 
“şifonate” în urma semnării acestora. Între acestea şi Ungaria, care a pierdut multe teritorii 
în favoarea statelor succesoare (Cehoslovacia, România, Regatul Sârbo-Croato-Sloven). 
Ceea ce ignora Ungaria la vremea respectivă era faptul că noile structuri politice s-au 
constituit din dorinţa locuitorilor acestora de a trăi în state naţionale. 

Niciodată Ungaria nu s-a împăcat cu aceste realităţi. Între cele două războaie 
mondiale Budapesta a încercat, mai ales după venirea la putere a lui Horthy Miklos, să 
menţină trează  atitudinea revanşardă pregătind tot felul de strategii în vederea recâştigării 
teritoriilor pierdute1.  România, alături de Cehoslovacia şi Regatul Sârbo-Croato-Sloven 
(din 1929 Iugoslavia), au fost principalele state vizate. În aceste acţiuni s-au bazat mult şi 
pe minorităţile naţionale din statele succesoare. Conform strategiei puse la cale de Ungaria, 
ele urmau să îndeplinească o serie de sarcini concrete. Între acestea şi organizarea unor 
reţele de spionaj şi, mai ales odată cu apropierea de cel de-al Doilea Război Mondial, a 
unor nuclee teroriste2.

Începând cu anul 1938, Budapesta a intensificat acţiunile de organizare a unor nuclee 
de spionaj, sabotaj şi teroriste în rândurile minorităţii maghiare din Transilvania urmând 
ca, în cazul desfăşurării unor operaţiuni militare de către armata maghiară pe teritoriul 
României, aceste nuclee să o secondeze îndeaproape. Serviciile maghiare de spionaj nu 
erau străine de existenţa acestora. Practic, ele trebuiau să funcţioneze pe principiile celei 
de-a cincea coloane, fiind unităţi de avangardă ale trupelor maghiare. 

Încă din toamna anului 1939, autorităţile române au sesizat existenţa pe teritoriul 
Transilvaniei a mai multor asemenea nuclee teroriste. Cele mai multe au fost detectate 
în partea de nord-vest a României3. Numărul acestora a crescut exponenţial de la o lună 
la alta în primăvara şi vara anului 1940, pe măsură ce atitudinea revizionistă a Ungariei 
la adresa României devenea tot mai evidentă. În iulie – august 1940 numărul grupurilor 
teroriste a crescut foarte mult, apogeul fiind atins în perioada negocierilor româno-maghiare 
de la Turnu Severin. Atunci, în condiţiile unor intense pregătiri de război ale Budapestei 
în vederea reocupării Transilvaniei, au fost create multe asemenea organizaţii care urmau 
să acţioneze în spatele frontului pentru a desfăşura activităţi de sabotaj şi a crea panică4. 
Acestea erau puse sub directa coordonare a Budapestei, mai precis a Marelui Stat Major 

1 I. Calafeteanu, Revizionismul ungar şi România, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1995, p. 16-50
2 Ibidem, p. 50-88
3 Ibidem, p. 199-200; Gh. I. Bodea, Vasile T. Suciu, Ilie I. Puşcaş, Administraţia militară horthystă în nord-ves-
tul României, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1988, p. 91-113
4 Gh. I. Bodea, Vasile T. Suciu, Ilie I. Puşcaş, Administraţia militară horthystă în nord-vestul României, Editura 
Dacia, Cluj-Napoca, 1988, p. 107
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al armatei maghiare horthiste5. Cum tratativele de la Turnu Severin erau tot mai greoaie şi 
nu întrezăreau nici o rezolvare6, Budapesta a precipitat lucrurile trimiţând în Transilvania o 
serie de cadre cu experienţă în organizarea unor astfel de activităţi, mai ales din rândurile 
organizaţiei Rongyos Garda.

Oradea a jucat un rol important din acest punct de vedere fiind placa turnantă a 
serviciilor de spionaj maghiare7. Aici a fost organizat centrul coordonator pentru toate 
nucleele teroriste din Transilvania. În vara anului 1940, Budapesta a numit ca şi comandant 
al acestor nuclee pe maiorul Szalkay Laszlo, un personaj cu experienţă în organizarea 
muncii clandestine. El avea în subordine nucleele din Oradea, cel mai bine organizat fiind 
sub conducerea lui nemijlocită, Alba Iulia, Braşov, Huedin, Sibiu, Timişoara şi Cluj8. Nu 
vom insista asupra tuturor centrelor teroriste amintite ci vom detalia câteva aspecte legate 
de activitatea celui orădean.

Aşadar, nucleul orădean era condus nemijlocit de maiorul Szalkay Laszlo. Din el mai 
făceau parte Aranyosy Katalin, funcţionară comercială, potrivit documentelor realizate de 
Serviciul Special de Informaţii, Aranyossy Rebecca, menajeră, Aranyossy Gyorgy, croitor, 
proprietarul unui croitorii, Hallas Vilmos, avocat, Kosta Erzsebet, menajeră, Aschner 
Gizela şi Aschner Karoly, ambii fotografi, soţ şi soţie, deţineau în această perioadă atelierul 
fotografic Angelo situat în această perioadă pe strada Bld. Regele Ferdinand, nr. 89, şi 
Moldovany Ferenc, proprietarul unui atelier de vulcanizare.

Scopul acestui nucleu terorist, asemeni celorlalte, aşa cum a fost el devoalat în 
săptămânile premergătoare negocierilor româno-maghiare de la Turnu Severin sau chiar 
în luna august 1940, perioadă în care au avut loc aceste tratative, a fost acela ca în cazul 
eşuării lor, urmau a fi declanşate ample acţiuni de teroare şi sabotaj, cum de altfel s-au 
şi întâmplat10 în luna septembrie 1940 pe arii extinse din Transilvania cedată Ungariei în 
urma Dictatului de la Viena.

Conform documentelor depistate în Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Fondul 
Ministerului Propagandei Naţionale, toate centrele teroriste organizate pe teritoriul 
Transilvaniei erau direct subordonate Secţiunii pentru România a organizaţiei Rongyos 
Garda, comandată de Locotenentul Kovacs Tivadar. Sediul acestei organizaţii era pe strada 
Kiniszi, nr. 29, din Budapesta, iar acesta era subordonat direct Marelui Stat Major al Armatei 
Ungare.

Liderul Centrului Terorist Oradea Mare era, aşadar, cetăţeanul maghiar Szalkay 
Laszlo. Din datele deţinute până în prezent, nu cunoaştem data la care a intrat în România. 
Cu siguranţă a venit cândva în vara anului 1940 pentru a organiza acest centru terorist. Cert 
este că la începutul lunii iulie a aceluiaşi an acesta se afla deja în Oradea, iar organizaţia 
sa de spionaj funcţiona la parametri destul de ridicaţi. El a intrat în România cu paşaport 
unguresc, numărul 96.642, după care a utilizat mai multe identităţi. Astfel, acesta este 
cunoscut pe lângă numele real şi ca Scheiber Laszlo sau dr. Kuba Agoston. Paşaportul său 
era perfect în regulă. Acesta fusese eliberat chiar de către Prefectura Poliţiei din Budapesta 
pe numele conspirativ de dr. Kuba Agoston, având „profesiunea declarată de procuror la 
calea ferată maghiară”11.

5 Arhivele Naţionale Centrale, Fond Ministerul Propagandei Naţionale, Colecţia de Studii şi Documentare, 
dosar 230, f. 113
6 Valer Pop, Bătălia pentru Ardeal, Editura Colosseum, Bucureşti, 1990, p. 28-143
7 Arhivele Naţionale Centrale, Fond Ministerul Propagandei Naţionale, Colecţia de Studii şi Documentare, 
dosar 230,  f. 113 - 119
8 Ibidem, f. 113
9 Lucia Cornea, Repertoriul vechilor ateliere fotografice din Oradea 1852-1950, Editura Muzeului Ţării Crişu-
rilor, Oradea, 1999, p. 43
10 Arhivele Naţionale Centrale, Fond Ministerul Propagandei Naţionale, Colecţia de Studii şi Documentare, 
dosar 230, f. 113 
11 Gh. I. Bodea, Vasile T. Suciu, Ilie I. Puşcaş, Administraţia militară horthystă în nord-vestul României, 
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1988, p. 108-109
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Sub acest din urmă nume a fost, se pare, identificat şi de agenţii Abwehr-ului din 
Oradea ca făcând parte din „Garda Zdrenţăroşilor”, care ar urma să organizeze o serie de 
atentate în Oradea şi împrejurimi. Cum Germania dorea soluţionarea pe cale paşnică şi fără 
evenimente nedorite a diferendului teritorial româno-maghiar, pentru a preîntâmpina astfel 
de acţiuni, în vara anului 1940 reprezentantul Abwehr-ului din Bucureşti la informat pe 
Mihail Moruzov, şeful Serviciului Special de Informaţii, că numeroşi componenţi ai „Gărzii 
Zdrenţăroşilor” au intrat în România cu misiunea de a provoca incidente diversioniste şi 
agitaţie în regiunile revendicate de Ungaria. Între aceştia la loc de cinste se afla maiorul 
Szalkay Laszlo. Având şi sprijinul acestui serviciu german de spionaj, Serviciul Special 
de Informaţii a identificat, documentat şi anihilat acţiunile grupului din Oradea. Acesta 
urmărea, conform informaţiilor provenite de la agenţii Abwehr-ului, distrugerea de căi 
ferate şi rutiere, incendierea de păduri şi sate româneşti, otrăvirea fântânilor, aruncarea în 
aer a depozitelor de muniţii şi aeroporturilor precum şi culegerea de informaţii necesare 
trupelor horthyste. Acţiunile urmau să fie asistate de cadre ale Serviciului de Informaţii 
Ungar, ale Marelui stat Major şi elemente ale „Gărzii Zdrenţăroşilor”12.

Dintre ceilalţi membrii ai organizaţiei orădene, Szalkay Laszlo s-a apropiat foarte 
mult de Aranyossy Katalin, care în scurt timp avea să-i devină logodnică. Având în vedere 
că logodna dintre cei doi s-a produs aproape imediat după sosirea în România, se prea 
poate ca aceasta să fie o legătură de conivenţă care să-i asigure acoperirea din România. În 
orice caz, ea a fost persoana de cea mai mare încredere a maiorului sosit de la Budapesta. 
Înainte de a fi prinşi, aceştia au trecut şi la acţiuni concrete. Conform informaţiilor furnizate 
de aceeaşi agenţi ai Abwehrului, Szalkay Laszlo, împreună cu logodnica sa de circumstanţă, 
Aranyossy Katalin, „veche agentă a Budapestei, Walter Henrich13, instructor al organizaţiei 
teroriste „Garda Zdrenţăroşilor”, şi Tokayer14 cadru al serviciului de spionaj au transportat 
arme şi explozibili pe care le-au ascuns la Moldovany Ferencz, proprietarul unui atelier 
de vulcanizare în Oradea15. Din fericire, în urma concursului dat de cele două servicii de 
spionaj (Serviciul Special de Informaţii şi Abwehr) acţiunile teroriste, aflate în plin proces 
de organizare au fost anihilate la mijlocul lunii august 1940. Consecinţa firească a fost 
arestarea principalilor organizatori şi participanţi la activitatea grupului din Oradea. Unii 
dintre aceştia au fost chiar expulzaţi16.

Sunt interesante câteva constatări vizavi de membrii grupului, atâtea câte au putut 
fi ele culese, şi de viaţa cotidiană a membrilor acestuia, deoarece ei sunt membrii extrem 
activi ai lumii orădene. Absolut toţi aveau posibilităţi mari de culegere de informaţii dar 
şi de acoperire a unor acţiuni concrete care urmau să fie desfăşurate de grup. Aranyossy 
Rebeca şi Kosta Erzsebet, în calitatea lor de menajere aveau acces în multe spaţii de unde 
puteau culege informaţii. De asemenea, ele puteau fi folosite pe post de curier foarte uşor, 
fiindcă se puteau deplasa dintr-o zonă în alta a oraşului având acoperirea de menajeră. 
Despre Aranyossy Kato se poate spune doar că lucrând ca şi funcţionară a statului român 
putea avea acces destul de uşor la o serie de date pe care logodnicul său, Szalkay Laszlo, 
alias Kuba Agoston, alias Scheiber Laszlo i le solicita. Cu siguranţă că a şi făcut lucrul 
acesta pe lângă faptul că asigura acoperirea excelentă pentru liderul grupului. La rândul 
său, Hallas Vilmos, în calitatea lui de avocat şi prin relaţiile pe care le avea putea să se 

12 Răzvan Ionescu, Mai sunt actuale pericolele derivate din revizionismul maghiar?, în http://www.regionalal-
liance.ro/index.php/articol/
13 Numele său real era Szekputy Nandy; vezi şi C. Neagu, D Marinescu, Fapte din umbră, Editura politică, 
Bucureşti, vol. I, p. 37-38
14 Numele complet era Tokayer Ede, era membru al „Gărzii Zdrenţăroşilor”, acţiona mai ales în zona oraşului 
Cluj, fiind şi membru al serviciilor secrete maghiare: Din câte se pare era chiar liderul nucleului terorist din 
acest oraş.
15 Răzvan Ionescu, Mai sunt actuale pericolele derivate din revizionismul maghiar?, în http://www.regionalal-
liance.ro/index.php/articol/
16 Gh. I. Bodea, Vasile T. Suciu, Ilie I. Puşcaş, Administraţia militară horthystă în nord-vestul României, Editu-
ra Dacia, Cluj-Napoca, 1988, p. 109
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mişte cu uşurinţă printre autorităţile române şi să obţină tot felul de date necesare grupului 
terorist condus de Szalkay Laszlo.

Un loc aparte în acest grup terorist îl aveau soţii Aschner, Karoly (foto 1) şi Rebeca, 
precum şi Moldovany Ferenc. Familia Aschner era proprietara atelierului fotografic Angelo 
situat chiar în centrul oraşului pe strada Bld. Regele Ferdinand, nr. 8. Aflându-se într-un 
loc foarte circulat şi unde intra de obicei multă lume, atelierul a putut fi folosit ca loc de 
întâlnire şi transmiterea de instrucţiuni pentru toţi membrii grupului terorist orădean. Sub 
pretextul efectuării unei fotografii practic oricine putea intra acolo fără a trezi nici cea mai 
mică suspiciune.

Atelierul lor a fost folosit şi ca punct de tranzit al celorlalţi agenţi ai Budapestei care 
se aflau în drum spre alte oraşe din Transilvania, aici primind toate instrucţiunile necesare 
de la maiorul Szalkay Laszlo, coordonatorul tuturor centrelor teroriste din Transilvania. 
Astfel, aici s-a prezentat Babos Gabor, alias Moldovany Gabor însărcinat cu formarea unui 
nucleu terorist la Sibiu şi Komaromy Adam (nu se cunoaşte numele real), care a luptat şi 
în Finlanda împotriva trupelor sovietice prin 1939 sub numele de Tolvary Sandor, acesta 
având de organizat grupul terorist de la Timişoara. Tot din acest atelier fotografic au primit 
instrucţiunile necesare de organizare a unor nuclee teroriste Timar Mihaly la Braşov, Asztalos 
Sandor (nume conspirativ), care urma să acţioneze în Secuime, şi un anume Hidvegi, care 
trebuia să acţioneze pe teritoriul judeţului Bihor17.

Familia Aschner era o familie interesantă. Aschner Gizela era, probabil, din Oradea 
în timp ce Aschner Karoly nu era orădean şi provenea dintr-o familie de evrei maghiarizaţi. 
El s-a născut la 16 august 1900 în localitatea Poszony (Bratislava). În 1917 şi-a luat 
bacalaureatul la Colegiul Comitatens din localitate. În 1918 intră în armata austro-ungară 
unde face şcoala de ofiţeri de rezervă. În 1919 îl găsim în armata revoluţionară maghiară 
unde luptă până în ultima zi a regimului bolşevic de la Budapesta, iar după război devine 
student la Academia de Export din Viena. Aici frecventează numai două semestre deoarece, 
simţindu-se atras de artă părăseşte Academia. Ulterior devine fotograf la Bratislava, în 
nou creatul stat Cehoslovacia. În 1923 vine în România la Oradea unde preia atelierul 
foto al lui Amigo Jozsef, situat pe strada Bld. Regele Ferdinand, nr. 818. În 1933 Aschner 
Karoly schimbă denumirea atelierului Amigo în Angelo, iar în 1936 îl mută de la vechea 
adresă pe aceeaşi stradă, la numărul 12, în palatul Apollo19, în locul atelierului fotografului 
Molnar, situat de asemenea într-o zonă extrem de aglomerată şi circulată20. La noua adresă 
posibilităţile de disimulare erau şi mai ample, întrucât la parterul palatului Apollo se 
găseau mai multe spaţii comerciale, ateliere de tot felul astfel încât fluxul publicului era 
foarte mare. Eventualii vizitatori ai familiei Aschner la atelier în scopuri ce ţin de spionaj şi 
terorism se puteau astfel uşor amesteca cu lumea care frecventa parterul palatului Apollo. 
El urmează astfel traseul clasic al spionului maghiar trimis cu astfel de treburi în România 
după primul război mondial, fără a avea nimic în comun cu Transilvania şi când devenise 
clar că acest spaţiu a rămas în componenţa statului român.

Alt personaj interesant al grupului terorist de la Oradea este Moldovany Ferenc      
(foto 2), proprietarul unui atelier de vulcanizare şi un fervent practicant al motociclismului. 
Biografia lui este una extrem de fascinantă. El s-a născut la 23 februarie 1893 la Oradea. 
După absolvirea şcolii primare şi a gimnaziului la Oradea urmează o şcoală profesională la 
Budapesta. După ce practică mai multe meserii, în final se angajează la firma de transport 
a lui Johann Brüdl din Viena. Aici stă mai mulţi ani după care se reîntoarce la Budapesta 
unde este mobilizat şi face războiul pe frontul rusesc şi italian. După terminarea marii 

17 Ibidem, p. 107-108, nota 166  
18 Lucia Cornea, Repertoriul vechilor ateliere fotografice din Oradea 1852-1950, Editura Muzeului Ţării 
Crişurilor, Oradea, 1999, p. 43
19 Idem, Vechi ateliere fotografice din Oradea. Atelierul Lojanek Janos şi atelierele succesoare, în Crisia, XXX, 
2000, p. 332
20 F. Dezsö, Bihor – Biharmegye, Oradea – Nagyvárad, 1933-1937, p. 732
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conflagraţii mondiale rămâne la Budapesta unde lucrează într-un atelier de vulcanizare. La 
începutul anilor ’20 se întoarce la Oradea şi imediat îşi deschide un atelier de vulcanizare, 
socotit cel mai modern din oraş la vremea respectivă. Încă din timpul şederii la Budapesta 
a fost atras de motociclism. După stabilirea la Oradea a continuat să practice acest sport, 
fiind printre întemeietorii Motoclubului Român, luând parte la toate concursurile organizate 
de acesta. Mai mult, a ocupat şi funcţii, fiind chiar şi casierul organizaţiei. În calitatea sa de 
motociclist, beneficiind şi de legitimaţia de membru al Motoclubului, Moldovany Ferenc 
făcea numeroase excursii prin Transilvania, mai ales în zona montană a Munţilor Apuseni. 
De asemenea, prin anii 1936-1937 a efectuat de două ori turul ţării pe motocicletă21.

Aşadar, Moldovany Ferenc beneficia de acoperire foarte bună pentru acţiunile sale. 
Se cunoaşte deja că în atelierul de vulcanizare al acestuia erau ascunse pachetele cu 
material exploziv (dinamită, revolvere, cartuşe, material pirotehnic) venite de la Budapesta 
pentru desăvârşirea acţiunilor teroriste planificate pe teritoriul Bihorului sau în alte părţi22. 
De asemenea, în cadrul deselor sale „excursii” în Transilvania era folosit evident şi pe post 
de curier al lui Szalkay Laszlo, şeful grupurilor teroriste din întreg Ardealul. Era, probabil, 
omul de legătură dintre Szalkay Laszlo şi şefii locali ai nucleelor şi grupurilor teroriste din 
regiune. Acoperirea era excelentă, iar legitimaţia de membru al Motoclubului Român şi 
calitatea de casier al asociaţiei, rezolva orice problemă cu autorităţile române. În acelaşi 
timp el putea spiona diverse obiective cerute de Budapesta, efectuând fotografii, desene şi 
culegând informaţii.

Din fericire, cele mai multe dintre acţiunile preconizate de Centrul Terorist de la 
Oradea nu s-au materializat în teren. Serviciul Special de Informaţii condus de Mihail 
Moruzov a acţionat foarte eficient din acest punct de vedere. Acesta a beneficiat de asemenea 
de concursul Abwehr-ului, Serviciul de Informaţii al Armatei Germane (Wehrmacht). În 
urma documentării foarte amănunţite a activităţii grupului, prin preluarea în evidenţele 
Serviciului Special de Informaţii a celor sosiţi din Ungaria încă de la intrarea lor pe teritoriul 
României şi apoi a acoliţilor acestora din ţară, la mijlocul lunii august 1940, chiar în toiul 
negocierilor de la Turnu-Severin dintre guvernele român şi maghiar legate de eventualele 
cedări teritoriale ale României către Ungaria, principalii organizatori şi participanţi la 
activitatea Grupului Terorist au fost arestaţi.

ORGANISATIONS D’ESPIONNAGE HONGROISES PENDANT LA PÉRIODE 
D’ENTRE LES DEUX GUERRES MONDIALES:„LE CENTRE

TERRORISTE ORADEA MARE”

Résume

À la fin de la première guerre mondiale les réalités géopolitiques de l’Europe Centrale 
se sont transformées fondamentalement pendant la destruction de l’Empire Autrichien-
Hongrois.

Oradea a joué un rôle important de ce point de vue, cette ville étant le point de liaison 
pour les services hongrois d’espionnage. On y a organisé le centre coordinateur pour tous 
les noyaux terroristes de Transylvanie. En été de 1940, la ville de Budapest a nommé le 
commandant Szalkay Laszlo, un personnage avec expérience dans l’organisation du travail 
clandestin. Il avait en sous-ordre les noyaux terroristes d’Oradea, le mieux organisé étant 
sous sa commande directe, Alba Iulia, Brasov, Huedin, Timisoara et Cluj.

21 Ibidem, p. 368
22 Gh. I. Bodea, Vasile T. Suciu, Ilie I. Puşcaş, Administraţia militară horthystă în nord-vestul României, Editu-
ra Dacia, Cluj-Napoca, 1988, p. 108, nota 167 
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PROCESUL DE TRANSFORMARE SOCIALISTĂ A AGRICULTURII
ÎN UNIUNEA SOVIETICĂ

                                            de Augustin Ţărău

CRISIA, tom. XXXVI, 2006, p. .... 

1. Procesul de colectivizare a agriculturii în Uniunea Sovietică 

Familia cercetătorilor occidentali din domeniul istoriei contemporane s-a arătat 
mereu interesată de modalitatea de transpunere în practică a doctrinei comuniste, dincolo 
de bariera propagandei oficiale furnizate de puterea sovietică ori de literatura părtinitoare 
lansată pe piaţă de către confraţii marxişti din Vest. De-a lungul timpului, studiile elaborate 
de reprezentanţii celor două tabere au determinat naşterea unei ample arene de confruntare 
a opiniilor pro- şi anticomuniste, fiecare dintre autori încercând să-şi susţină, mai mult sau 
mai puţin argumentat ştiinţific, veridicitatea tezelor aşternute pe hârtie. Unul dintre aceste 
episoade s-a consumat în anii ’80, pe fondul începutului de dezamorsare a „Războiului rece” 
instrumentat de liderii celor două uriaşe complexe militar-industriale aflate în competiţie, 
Ronald Reagan şi Mihail Gorbaciov. Inspirat de predecesorul său, Jürgen Habermas, istoricul 
Ernst Nolte afirma în 1986 că „stalinismul a fost cu mult mai barbar decât nazismul” şi că, 
prin proporţiile atinse, exterminarea chiaburilor, ordonată de Stalin, poate fi comparată 
numai cu „soluţia finală” propusă de Hitler împotriva evreilor. Critica istoricilor marxişti s-a 
focalizat asupra raportului de cauzalitate pe care Nolte a încercat să-l stabilească între cele 
două fenomene ale crimei în masă, pornind de la ipoteza că ascensiunea nazismului s-ar 
datora „războiului psihologic dezvoltat între Germania şi URSS”, criză care s-a detensionat 
odată cu invadarea Uniunii Sovietice, motivată de führer ca „măsură de apărare a ţării 
împotriva pericolului iudeo-bolşevic”, de unde şi concluzia că Auschwitz-ul nu ar fi doar 
rezultatul antisemitismului cultivat de doctrina naţional-socialistă, ci mai ales al spaimei 
resimţite faţă de comunism de întreaga populaţie germană1. 

Demonstraţia se intersectează în acest punct cu opiniile similare exprimate de istoricul 
american Robert Conquest, care, chiar dacă nu este de acord cu afirmaţia că Hitler s-ar fi 
inspirat din experienţa acumulată de Stalin în eliminarea tuturor celor ce ar fi putut pune 
în pericol Revoluţia Bolşevică, aşează şi el semnul de egalitate între cele două asasinate. 
Reacţiile n-au întârziat să apară, acestea făcându-se auzite prin vocea cercetătorului 
marxist Ştefan Merl, care s-a arătat deosebit de iritat de comparaţiile formulate de tabăra 
adversă. „Lichidarea chiaburilor ca şi clasă, indică limpede că este vorba despre eliminarea 
exploatării capitaliste a chiaburilor şi nu de lichidarea lor fizică” – spune istoricul german. 
Cel mai mult l-au deranjat însă dimensiunile pe care autorii amintiţi le atribuie genocidului 
sovietic, pe care le califică exagerate şi numai în parte imputabile aparatului coercitiv. Cifra 
de 6.500.000 de chiaburi masacraţi pe timpul colectivizării, din care 3.500.000 în lagărele 
Siberiei2, avansată de „cripto-fascistul” Conquest – apreciază Merl – ar fi fost obţinută de 

1 Stefan Merl, „Austrottung“ der Bourgeoisie und der Kulaken in Sowjetrussland?, Geschichte und Gesellschaft 
13, 1987, p. 368
2 Robert Conquest, The Harvest of Sorrow. Soviet Collectivisation and the Terror-Famine, Oxford University 
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acesta fără a face critica surselor, pe baza unor informaţii de mâna a doua sau a treia, furnizate 
de obscuri emigranţi ruşi, adică pe date neverificate3. Fără a disculpa total sistemul sovietic, 
cercetătorul marxist este de acord că în perioada ianuarie-aprilie 1930 au fost deportate 
aproximativ 400.000 de persoane în zonele nordice ale URSS şi că până în vară au decedat 
între 20-40.000 dintre acestea4, însă el aruncă răspunderea miilor de vieţi curmate exclusiv 
în sarcina autorităţilor administrative, care ar fi organizat prost convoaiele de trenuri şi ar fi 
neglijat condiţiile de trai şi de igienă din coloniile de muncă. „Este greu să-ţi închipui de ce 
ar fi trebuit să ucidă oamenii de care era atâta nevoie pentru a lucra pământul din Siberia şi 
Kazahstan pentru următorii ani – se întreabă el, aducând ca argument intervenţia sovietelor 
locale în externarea copiilor din lagărele unde fuseseră băgaţi laolaltă cu părinţii lor. Nici 
numărul de 63.000 de chiaburi executaţi la debutul colectivizării, furnizat chiar de sovietici, 
nu-l convinge pe Merl, el estimând la 100.000 de persoane cifra totală a celor decedaţi 
în prima jumătate a anului 1930, la care adaugă alte 100.000 până la sfârşitul acestuia, şi 
încă 100.000 de posibile victime până la încheierea procesului, evident fără a indica sursa 
acestor informaţii ori baza de calcul pe care şi-a fundamentat critica5.

Mai aproape de adevăr sunt lucrările statistice publicate după 1990 de istorici ruşi 
Zemskov şi Dugin, după deschiderea arhivelor secrete ale NKVD şi ale Partidului Bolşevic. 
Conform acestora, în anii de maximă represiune ai colectivizării, 1930-1931, au fost 
preluate de stat 381.026 de gospodării chiabureşti, familiile celor expropriaţi, însumând 
1.803.392 de suflete care au luat calea gulagului. La începutul lui 1931 numărul celor 
internaţi a scăzut la 1.317.022, diferenţa de 486.000 reprezentând – apreciază cercetătorii 
sovietici – numărul chiaburilor care au reuşit să evadeze pe timpul călătoriei către 
lagăre, completat până la finele anului cu încă 207.0106. Istoricul francez Nicolas Werth 
avansează la 100.000 cifra chiaburilor decedaţi pe timpul transportului, însă, la fel ca şi 
Merl, culpabilizează structurile administraţiei publice pentru genocidul produs, aducând în 
sprijinul afirmaţiilor sale raportul întocmit la 20 decembrie 1931 de comandantul lagărului 
din Novosibirsk. „O mare mortalitate am observat în convoaiele nr. 18 şi 23, care veneau 
din nordul Caucazului, 2.421 persoane din cele 10.086 îmbarcate – consemna ofiţerul 
–– situaţie ce poate fi explicată prin următoarele motive: 1) o gravă neglijenţă, aproape 
criminală, la selectarea contingentului de deportaţi, care conţine mulţi copii, bătrâni peste 
65 de ani şi oameni bolnavi; 2) nerespectate directivele despre dreptul deportaţilor de a-şi 
lua cu sine provizii pentru două luni; 3) lipsa de apă potabilă, care a obligat deportaţii să bea 
apă murdară, şi astfel mulţi au murit de dizenterie şi alte epidemii”7. Asemenea celorlalţi 
marxişti, Weth neglijează voit rolul deciziei politice în iniţierea şi gestionarea procesului 
deportare a chiaburilor, detaşând-o părtinitor de efectele monstruoase pe care le-a generat. 
Mai mult, el consideră insidioase concluziile enunţate de istoricii celeilalte tabere. „Toţi 
aceşti morţi au fost încadraţi la capitolul «crimele lui Stalin» – adaugă el – or acest raport 
arată doar câteva dintre cauzele deceselor, izvorâte din nerespectarea directivelor partidului 
şi de dezinteresul pentru condiţiile sanitare şi de locuire din întreaga ţară”8.

Oricât de încinsă ar fi disputa dintre istoricii occidentali pro- şi anticomunişti, 
dimensiunile crimei sunt zguduitoare. Chiar şi aşa, suma celor 63.000 de chiaburi 
împuşcaţi, împreună cu alţi 100.000 morţi în drum spre gulag, plus 200.000 decedaţi în 
lagăre, cât indică ultimele statistici9, i se pare analistul francez drept o cantitate neglijabilă 

Press, New York, 1986, p. 306
3 Stefan Merl, op. cit., p. 535
4 Ibidem, p. 736
5 Ibidem, p. 377
6 J. Arch Getty, Gábor T. Rittersporn, Viktor N. Zemskov, Victims of the Soviet Penal System in the Pre-war 
Years. A First Approach on the Basis of Archival Evidence, in „The America Historical Review”, October 1993, 
p. 1017-1049
7 Nicolas Werth, Goulag: les vrais chiffres, dans L’Histoire” no. 169/September 1993, p. 38-51
8 Ibidem, p. 44
9 Robert Conquest, op. cit., p. 306
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în comparaţie cu „binefacerile” aduse de comunism. „Execuţiile şi aceste decese au avut 
loc în timpul celei mai mari lupte de clasă din câte au fost văzute vreodată în Rusia, 
o luptă care va transforma radical o ţară înapoiată şi primitivă – consideră acesta – în 
această gigantică prefacere 120 milioane de ţărani au fost smulşi din evul mediu, din 
analfabetism şi obscurantism (…) represiunea împotriva burghezilor şi a reacţionarilor a 
fost necesară pentru a face loc colectivizării, fiindcă numai munca colectivă putea face 
posibilă mecanizarea socialistă şi ar fi oferit ţărănimii posibilitatea să înveţe liber, să ducă 
o viaţă îmbelşugată şi educată”10. 

***

Procesul de colectivizare a agriculturii din Uniunea Sovietică a demarat oficial prin 
publicarea Rezoluţiei Comitetului Central al PCUS din 17 noiembrie 1929. Până la acel 
moment, kolhozurile, introduse experimental în agricultura sovietică în 1927, reuşiseră să 
în structurile lor adune abia 445.000 de ţărani colectivişti, pentru ca numai în primele luni 
de după declanşarea procesului numărul acestora să se dubleze, ajungând la 1.040.000. 
„Această rată fără precedent a colectivizării, care a depăşit până şi cele mai optimiste 
previziuni, atestă convingerea justă a masselor de mijlocaşi de a se bucura în practică de 
colectivizarea agriculturii, şi care s-au reunit în această mişcare (…) Turnura decisivă în 
atitudinea ţărănimii sărace şi mijlocaşe către kolhozuri, semnifică un stadiu istoric nou 
în construcţia socialismului în ţara noastră”11 – s-a grăbit să afirme atunci presa sovietică. 
În spatele propagandei12, realitatea era însă cu totul alta şi nu proba în nici un chip 
„entuziasmul” ţărănimii sărace şi mijlocaşe atât de elogiat în ziare, pentru că în 1927, 
când Comitetul Central al Partidului Bolşevic a înfiinţat primele kolhozuri, acţiunea nu a 
fost angajată de cele două categorii ale ţărănimii, ci de corpul activiştilor politici, alcătuit 
din tineri comsomolişti, veterani ai Armatei Roşii şi funcţionari din aparatul de stat. 

Aceştia s-au străduit din răsputeri să traducă în viaţă lozinca lansată de Stalin în 
programul naţional agrar, care solicita „creşterea dezlănţuită a fermelor colective”, reuşind 
să atragă un procent de numai 7,5% din ţărani în sistemul colectivist, chiar dacă eforturile 
lor indicau un oarecare trend ascendent al mişcării. Cifrele contau însă prea puţin în 
economia etapei respective. Important era să se creeze ideologic acea categorie ţărănească 
în numele căreia bolşevicii să-şi poată legitima acţiunile preconizate în viitor împotriva 
tuturor proprietarilor de terenuri agricole. „Acum chiaburimea va putea fi expropriată de 
către masele ţărănimii sărace şi mijlocaşe, de cei care vor transpune în viaţă cu vigoare 
colectivizarea”13 – sublinia Stalin în programul său.

Tot prin directive de politice a fost imprimat şi ritmul colectivizării, aşa că în curând 
liderii regionali au început să se întreacă în raportări care mai de care mai umflate cu privire 
la realizările înregistrate în teritoriile aflate sub ascultarea lor. Aşa de pildă, în iunie 1927, 
prim-secretarul organizaţiei de partid din Caucazul de Nord, Andreev, afirma că în regiunea 
sa intraseră deja în colhozuri 11,8% dintre ţărani şi că în 1929 procentul se va ridica la 22%. 
Per ansamblu, el prognoza că până la 1 ianuarie 1930 se vor înscrie aproximativ 18,1% 
din populaţia rurală, şi că o lună mai târziu procentul va sări la 31,7%14. Raportându-ne 

10 The collectivization genocide in „Time”, 18 October 1993, European edition, p. 50
11 Robert H. McNeal, Resolutions and decisions of the Communist Party of the Soviet Union. Volume 3, The 
Stalin Years. 1929-1953, University of Toronto Press, Toronto, 1974, p. 23
12 „Mi-am trăit întreaga viaţă ca pălmaş agricol (batrak). Revoluţia din Octombrie mi-a dat pământ, dar m-am 
împrumutat an de an pentru a-l muncii. Am avut un cal prăpădit cu care nu-mi puteam muncii pământul, iar 
copiii mei erau zdrenţăroşi şi flămânzi. Fără sprijinul autorităţilor sovietice nu mă puteam gospodări. Cred că 
nu există o altă cale decât să mă adresez unei staţiuni de tractoare, să predau pământul şi să-i dăm drumul” – 
spunea un ţăran chemat să susţină propaganda sovietică. Apud: R. W. Davies, op. cit., p. 160
13 I.V. Stalin, Problems of Agrarian Policy in the U.S.S.R., p. 145 şi 163
14 R. W. Davies, The industrialisation of Soviet Russia. The Soviet Collective Farm, 1929-1930, vol. II, Harvard 
University Press, Cambridge-Massachusetts, 1980, p. 51-54
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la un alt exemplu, în octombrie 1929, numărul familiile colectivizate din Ţinutul Khoper, 
Regiunea Volga Liniştită, acoperea infimul procent de 2,2%, pentru ca în iunie anul viitor 
să ajungă la 55%. O comisie a Uniunii Cooperatiste s-a arătat însă suspicioasă faţă de 
„succesele” comunicate, şi a pornit o anchetă, condusă de vicepreşedintele cooperaţiei, 
Baranov, care a ajuns să constate o serie de abateri grosolane ale activiştilor de la principiile 
ce trebuiau să călăuzească acţiunile de lămurire a ţărănimii. „Autorităţile locale au adoptat 
un sistem şoc şi a dispus o campanie dură – sublinia acesta – „toata muncă de racolare în 
colhozuri s-a făcut după sloganul «Mai mult, mai bine!», iar directivele ţinutului au fost 
transformate adesea în ameninţări de genul «toţi cei care nu intră în colhoz, devin inamicii 
puterii sovietice». Autorităţile nu au dus o activitate extensivă în rândul masselor, iar în 
unele cazuri au făcut promisiuni hazardate că se vor distribui tractoare şi alte lucruri. «Veţi 
primi de toate, înscrieţi-vă în colhoz!» – afirmau ele15.

Pe de altă parte, fidel propagandei, prim-secretarul Regiunii Voga Liniştită declara în 
Pravda că ritmul accelerat al colectivizării din Ţinutul Khoper se datorează „extraordinarului 
entuziasm” al echipelor plugăreşti şi că numai un procent de 5-10% dintre ţărani s-ar fi 
opus colectivizării, astfel încât, conchidea acesta „o mare mişcare de massă s-a pus sub 
drapelul muncii de colectivizare”16. Sub presiunea stafului politic de la Moscova, ritmul 
acţiunilor s-a înteţit atât de mult încât centrul risca să scape controlul asupra procesului17. 
Aşa au început să se facă auzite opinii contradictorii în aproape toate uniunile cooperatiste, 
inclusiv în regiunea mai sus amintită. Astfel, după ce cotidianul Krasnâi Khoper din 2 
noiembrie 1929 raporta cu entuziasm despre succesele detaşamentelor plugăreşti în 
înfiinţarea kolhozurilor, acelaşi ziar revenea mai târziu cu un articol în care atrăgea atenţia 
asupra furiei sub imperiul căreia se desfăşoară colectivizarea şi asupra metodelor de 
constrângere utilizate împotriva ţărănimii. Un alt material amintea că în multe părţi sunt 
forţaţi să intre în kolhozuri până şi chiaburii, spre a le compromite18. 

Koşior, prim-secretarul organizaţiei de partid din Ucraina, vorbind despre situaţia 
colectivizării din republica sa, recunoştea şi el că în foarte multe sate colectivizarea a 
fost „compromisă şi creată artificial, că populaţia nu a participat şi că habar n-are despre 
ea – dar, adăuga el cu prudenţă – numeroasele aspecte întunecate ale acesteia nu pot 
bloca imaginea generală a tabloului colectivizării”19. Toate observaţiile critice făcute de 
diverşi fruntaşi sovietici pe marginea evoluţiei procesului au pălit însă în faţa argumentelor 
economice invocate de Stalin. În anul 1929, agricultura colectivizată reuşise să aducă pe 
piaţa internă 2,2 milioane tone de cereale, mai mult decât livraseră chiaburii în ultimii doi 
ani. Stalin prevedea că, prin menţinerea aceluiaşi vector ascendent, în anul următor ar putea 
fi direcţionate către oraşe 6,6 milioane tone de produse cerealiere. Opiniile divergente ar 
fi fost de prisos într-o eventuală confruntare cu infailibilul verdict rostit de liderul de la 
Kremlin la Plenara din 17 noiembrie 1929: „Acum suntem în stare să angajăm o ofensivă 
totală împotriva chiaburilor, să le înfrângem rezistenţa, să le desfiinţăm clasa şi să le 
înlocuim producţia cu producţia fermelor colective şi de stat ale noastre”20. Preobrajânsky, 
cel care i-a luat locul lui Troţki, şi care până atunci fusese un fervent susţinător al ideilor 
acestuia, devenise peste noapte un entuziast partizan al bătăliei pentru colectivizare. 
„Masele ţărănimii muncitoare au fost exploatate de secole – spunea el – iar acum, după un 
şir neîntrerupt de bătălii sângeroase, începute încă din Evul Mediu, pentru prima oară în 
istoria umanităţii, mişcarea lor puternică are şanse de victorie”21.

15 Ibidem, p. 152-153
16 Ibidem, p. 154
17 Lynne Viola, The Best Sons of the Fatherland: Workers in the Vanguard of Soviet Collectivisation, Oxford 
University Press, New York 1987, p. 91
18 R. W. Davies, op. cit., p. 155
19 Ibidem, p. 165
20 I.V. Stalin, Problems of of Agrarian Policy in the USSR Leninism, p. 155
21 R. W. Davies, op. cit., p. 274
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În spiritul lozinci lansate de Stalin, la aceeaşi Plenară a fost identificată şi veriga 
slabă a procesului de colectivizare, alcătuită din nimeni altcineva decât din funcţionarii 
administraţiei de stat, care – în opinia fruntaşului Sheboldaev – grevau negativ ritmul 
acţiunilor de înfiinţare a kolhozurilor. Argumentul adus de vorbitor pentru a-şi susţine 
afirmaţia era întemeiat pe aceleaşi exagerări comunicate de prim-secretarul Ţinutului 
Khoper, unde, aprecia acesta, numai un procent de 10-12% dintre ţărani s-ar fi opus 
colectivizării. „Partidul nu poate adopta o atitudine de restrângere a acestei mişcări – 
spunea el – ar fi un punct de vedere politic şi economic greşit, ci partidul trebuie să facă 
tot ce este posibil pentru a se pune în fruntea acestei mişcării şi de a o organiza şi canaliza. 
În prezent această mişcare este lăsată pe seama autorităţilor locale şi este în pericol de a 
fi discreditată”22. După calculele sale, deja 25% din populaţia rurală a ţinutului intrase în 
kolhozuri, iar pentru viitor, până către sfârşitul anului 1930 sau pe la mijlocul lui 1931 
regiune urma să fie complet colectivizată.

Cu toate acestea, Plenara Comitetului Central al PCUS din 5 ianuarie 1930 a dispus 
corectarea severă a setului de măsuri adoptate anterior, deoarece regiunile Ural, Volga 
Liniştită şi Volga Mijlocie raportaseră o rată prea ridicată a procesului, cuprinsă între 39-53 
procente, tendinţă sesizată şi în alte regiuni ai căror conducători îşi propuseseră să încheie 
colectivizarea în numai un an, sau numai în câteva luni, prin acţiuni dure23. Raportându-
se la aceste anomalii, un martor al epocii a surprins foarte precis pârghiile mecanismului 
care punea în mişcare diabolicul carusel al competiţiei dintre regiuni24. „Dacă centrul 
pretinde să fie colectivizate 15% din gospodării, conducerea regiunii va pretinde 25%, 
cea a ţinutului (okrug25) 40%, iar cea a raionului 60%”26 – protesta acesta. Confruntaţi cu 
nemaipomenitul curent radicalist şi cu anarhia care însoţeau valul de colectivizări, liderii 
de la Kremlin au căutat să-şi formeze o imagine cât mai completă asupra fenomenului. 
În acest sens, în prima jumătate a lunii februarie 1930, trei membri importanţi ai Biroului 
Executiv al CC al PCUS, Ordjonikidze, Kaganovici şi Yakovlev, au primit sarcina de a se 
deplasa în mediul rural pentru a culege informaţii concrete de la faţa locului. Aceştia au 
ajuns la concluzia, deja enunţată la Plenara din noiembrie 1929, că aparatul de stat de la 
ţară nu-şi va putea duce la bun sfârşit misiunea tocmai din cauza corpului funcţionăresc 
slab şi neexperimentat de care dispunea, şi că, în consecinţă, trebuie introduse măsuri 
organizatorice extraordinare. În zilele următoare au fost convocate trei adunări naţionale 
pe tematica colectivizării. Astfel, pe 11 februarie au fost supuse discuţiilor problemele din 
regiunile cu minorităţi naţionale, pe 21 februarie s-au discutat problemele regiunilor cu 
deficit de cereale, în fine, pe 24 februarie au fost analizate greşelile şi excesele care au avut 
loc pe parcursul colectivizării27. 

O primă grijă a conducerii sovietice a fost aceea de a transfera sarcina colectivizării 
în mâinile unui grup specializat de activişti, care urma să funcţioneze sub directa ascultare 
a unui „comandament unic” supus controlului Comitetului Central al Partidului Bolşevic. 
Compoziţia corpului de activişti era subordonată criteriului apartenenţei sociale, motiv 
pentru care au fost convocaţi în vederea selecţiei 70.000 dintre „cei mai experimentaţi 

22 Ibidem, p. 161-162
23 Lynne Viola, op. cit., p. 93-94
24 Un student, care lucra voluntar în 1930 într-un kolhoz, povestea unui grup de studenţi americani de origine 
hindusă, care vizitau Uniunea Sovietică, că frenezia cu care a demarat procesul de colectivizare a fost însoţită 
de teroarea care a caracterizat procesul de deschiaburire, întreaga pătura avută a satelor fiind expropriată iar 
o parte deportată. „A fost o nouă etapă a luptei ţărănimii sărace cu chiaburimea. De patru secole sărăcimea se 
afla angajată într-o cruciadă disperată cu aceştia, presărată de revolte şi rebeliuni, dar pentru întâia oară forţele 
legale ale statului se aflau acum de partea ei. Acolo se poartă un război în toată regula, bogătaşii vor fi complet 
înlăturaţi, asemenea unui inamic pe front, ei fiind inamicii colhozurilor” – sublinia cu înflăcărare tânărul com-
somolist. R. W. Davies, op. cit., p. 173
25 Entitate administrativ-teritorială desfiinţată după 1930. La început au existat în Rusia Sovietică 13 regiuni 
împărţite în 201 ţinuturi, care avea 2.811 raioane şi 71.870 de sate – n.n. A.Ţ.
26 R. W. Davies, op. cit., p. 218
27 Ibidem, p. 205
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muncitori din marile întreprinderi”, tineri din Comsomol şi cadre din rândul Armatei Roşii. 
O treime dintre aceştia s-au încadrat baremelor politice impuse de comisiile de examinare 
şi astfel s-a născut temuta «companie a celor 25.000» de fanatici ai colectivizării. „Ei 
vedeau în revoluţia lui Stalin victoria finală a socialismului după atâţia ani de război, 
greutăţi şi privaţiuni, ei vedeau în revoluţie o soluţie de stopare a înapoierii, de stopare a 
foametei şi de îngropare a capitalismului”28 – avea să scrie mai târziu analistul Lynne Viola. 
În februarie 1930, grupul a fost suplimentat cu 7.200 de membri ai sovietelor orăşeneşti, 
care satisfăcuseră un stadiu de cel puţin un an în mediul rural. Pe timpul iernii dintre 1929-
1930, în toate regiunile au fost organizate conferinţe cu o durată de două până la zece 
zile, la care au fost mobilizaţi în medie câte 10.000 de ţărani, femei colhoznice, săraci 
şi preşedinţi de soviete locale. Numai în Ucraina, în primele săptămâni ale anului 1930 
s-au desfăşurat 3.977 cursuri scurte pentru adresate unui număr de 275.000 de ţărani. În 
jur de 30.000 de activişti locali au fost instruiţi în şcolile politice duminicale, contingent 
completat în primele luni ale anului cu încă 100.000 de soldaţi instruiţi ca tractorişti, 
specialişti agricoli şi operatori de cinema şi radio. La fel, s-au petrecut lucrurile şi în Ţinutul 
Tambov, unde activiştii au participat conferinţe şi cursuri scurte organizate la nivelul 
ţinutului şi apoi la nivel regional, înainte de a-şi începe activitatea propriu-zisă. Aceştia au 
fost instruiţi în legătură cu „metodele lucrului cu massele”, cu misiunea de a-i lămuri de 
început pe activiştii locali de la ţară, apoi pe cei ai sovietelor ţăranilor săraci şi la urmă pe 
reprezentanţii micilor grupuri mixte de săraci şi mijlocaşi, prin organizarea unor adunări 
populare în fiecare sat, însă cu excluderea chiaburilor de la aceste întâlniri29.

„Compania celor 25.000” a cunoscut botezul frontului colectivizării la sfârşitul 
lunii ianuarie 1930. Înainte de a se deplasa spre destinaţiile stabilite, activiştilor li s-a 
inoculat credinţa că „ei sunt ochii şi urechile Comitetului Central” prin intermediul cărora 
conducerea partidului va putea dezlega mai bine problemele şi greutăţile ce se vor ivi pe 
parcursul colectivizării. De asemenea, li s-a sădit în conştiinţă convingerea că vor avea de 
înfrânt vechile mentalităţi ţărăneşti legate de munca individuală a pământului, zvonurile 
„agitprop-ului chiaburesc”, care vehicula ideea că acei care se înscriu în kolhozuri fac un 
pact cu diavolul, precum şi influenţa exercitată asupra maselor de preoţimea ortodoxă, care 
anunţa întronarea împărăţiei lui Antichrist. Pentru reuşita acestor obiective, activiştii au 
fost investiţi cu puteri sporite, inclusiv cu posibilitatea de a opera epurări atât în rândurile 
aparatului local de stat, cât şi în structurile locale de partid30. Partea bună a lucrurilor, în 
ce priveşte cercetarea istorică a procesului de colectivizare, constă în bogăţia materialului 
documentar elaborat de aceşti activişti, corespondenţa cu organele lor ierarhice fiind o 
sarcină obligatorie.

Pe plan economic, Stalin a anticipat că, din moment ce kolhozurile reuşiseră să 
cunoască o creştere a aportului de cereale pe piaţa internă de la 4,5% la12,9% în perioada 
1927-1929, în cel dintâi cincinal (1927-1932) acesta va ajunge la cel puţin 15,5%, în 
condiţiile în care un procent de minimum 10% din gospodăriile ţărăneşti vor fi colectivizate 
până în 193231. Realitatea era însă departe de optimismul prognozelor lui Stalin. Situaţia 
alimentară din oraşe o luase razna. Între anii 1928 şi 1929 a fost raţionalizată pâinea, apoi 
zahărul, ceaiul şi carnea, în vreme ce preţurile produselor agricole au sărit cu 25,9%, iar 
costul vieţii, per ansamblu, a crescut cu 289%32. Statistic, „succesul” repurtat în bătălia 
pentru colectivizare este ilustrat de scăderea producţie agricole la principalii indicatori de 
plan:

28 Lynne Viola, op. cit. , p. 211
29 R. W. Davies, op. cit., p. 206-207
30 Lynne Viola, op. cit. , p. 154
31 I. V. Stalin, Problems of ..., p. 163
32 R. W. Davies, op. cit., p. 47
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1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935
grâu33 73,3 71,1 83,5 69,5 69,6 68,4 67,6 75,0

vite34 70,5 67,1 52,5 47,9 40,7 38,4 42,4 49,3

porci 26,0 20,4 13,6 14,4 11,6 12,1 17,4 22,6

oi  146,7  147,0  108,8 77,7 52,1 50,2 51,9 61,1
3334
Dincolo de cifre, revelatoare pentru descrierea evoluţiei dezastruoase a sistemului 

colectivist sunt constatările făcute în 1932 de fruntaşul sovietic Feigin în kolhozurile 
înfiinţate în raioanele Siberiei de Vest, transmise printr-o scrisoare superiorului său din 
Comitetul Central al PCUS, Ordjonikidze, pe atunci unul dintre principalii responsabilii ai 
procesului de colectivizare35. „Am fost pe la diferite kolhozuri neproductive sau aproape 

33 Cifre reprezentând milioane de tone – n.n. A.Ţ.
34 Cifre reprezentând milioane de capete – n.n. A.Ţ.
35 „Dragă Serghei [Ordjonikidze], îţi scriu acum de la Novosibirsk. Am trecut pe la mai multe gospodării colec-
tive şi consider necesar să te informez asupra unor stări de lucruri. Am fost pe la diferite kolhozuri neproductive 
sau aproape neproductive, dar peste tot am întâlnit aceeaşi situaţie, o acută criză a seminţelor, foamete şi o 
scădere dramatică a şeptelului. În toate kolhozurile vizitate am încercat să aflu cam cu cât a scăzut şeptelul în 
comparaţie cu anii 1927-1928. De pildă, în kolhozul Ziuzia sunt astăzi 507 vaci de lapte, faţă de 2.000 câte 
erau în ’28, în kolhozul Ust’-Tandovskii sunt acum 203 capete, vacile kolhozului împreună cu cele ale ţărani-
lor, dar cândva erau peste 600, kolhozul Kruglo-Ozernyi are în prezent 418 vite de carne şi kolhoznicii mai au 
50, iar pe vremuri existau 1.800, în kolhozul Goldoba, gospodăria colectivă şi ţăranii individuali au împreună 
275 de vite, faţă de cele peste 1.000 din 1929. Acest kolhoz mai are şi 350 de oi, dar în 1929 existau în sat 
1500. Cam acelaşi dezechilibru am întâlnit şi în kolhozurile Ol’gino şi Novo-Spasski.

Raionul pe care l-am vizitat, Barabinskii, este cunoscut pentru exportul de unt, dar şi aici, scăderea şeptelului 
nu este cu nimic mai mică în această perioadă ca în restul raioanelor din Siberia de Vest. Astea sunt lucrurile 
pe care eu însumi le-am constatat. Pornind de la această situaţie, eu consider că datele ultimului recensământ 
general au denaturat total «Gosplanul» faţă de ceea ce este în realitate. Situaţia şeptelului de la kolhozuri este 
cu atât mai dramatică, cu cât, din lipsă de nutreţ, producţia de lapte se obţine anevoie, ajungând doar până 
la 1-2 sau 3 litri pe zi, faţă de 5-7 litri cât este normal pentru această regiune, după cum spun kolhoznicii şi 
particularii. Dotare slabă a sectoarelor zootehnice ale kolhozurilor nu poate fi criticată, după cum nu pot fi 
criticate nici neajunsurile muncii şi cele legate de organizare, deoarece, cinstit vorbind, organizarea muncii 
nu e rea în kolhozurile pe care le-am vizitat, ceea ce nu înseamnă că nu este loc de mai bine, dar oricum este 
incomparabil mai rea decât în fermele de stat ale raionului (sovhoz), specializate pe producţia de unt. 

Este evident că dacă şeptelul kolhozurilor ar avea nutreţ suficient în fiecare an, am putea spori lesne produc-
ţia, dar dacă situaţia acestor kolhozuri şi sovhozuri nu se schimbă, atunci nu vom fi în stare să mai asigurăm 
necesarul de carne şi unt al ţării în următorii 2-3 ani, de aceea eu cred că este necesar acum, când sectorul 
socialist la sate se întăreşte, să grăbim creşterea şeptelului în gospodăriile proprii ale kolhoznicilor şi în cele 
ale particularilor. Pe de altă parte, Rezoluţia Comitetului Central ameninţă că va fi colectivizată până şi ultima 
vită, ceea ce nu mi se pare a fi cea mai potrivită măsură, pentru că ar conduce peste tot la restrângerea şi apoi 
la dispariţia şeptelului kolhoznicilor. Acest şeptel ar fi alcătuit din ultimele vite şi ultimele oi ale lor, pentru că 
de îndată ce kolhoznicii şi particularii îşi vor vedea şeptelul restrângându-se, îşi vor sacrifica şi restul animalelor 
rămase. Aşa reiese, din situaţia satelor pe care le-am vizitat, unde mai puţin de 20-30% dintre kolhoznici mai 
au în bătătură doar câte o vită sau câteva oi, iar de obicei, şi ei, nu numai ţăranii particulari, nu urmăresc să-şi 
sporească şeptelul, ci caută să scape de animale ori să le sacrifice. În opinia mea, dacă această stare de lucruri 
continuă, criza de carne va fi mai mare decât cea din anul anterior.

Regionala Partidului Muncitoresc crede cu fermitate că producţiile sovhozurilor şi kolhozurilor vor fi apte 
să acopere nevoile naţionale în acest an, dar în mod sigur că şeptelul din proprietatea privată a kolhoznicilor 
va dispărea. Eu cred că noi ar trebui să întreprindem toate măsurile pentru a spori şeptelul aflat în proprietatea 
kolhoznicilor, fiindcă nu avem altă cale să oprim această de scădere a producţiei.
A doua grijă este campania de însămânţări. Situaţia este asemănătoare şi aici, nu există destulă sămânţă în 
kolhozuri, şi nu se întrevede nici o cale pentru realizarea cifrele de plan la producţia de grâu, decât dacă vom 
ţinti probabil la 15-20 procente din plan. În afară de asta, caii sunt cu totul vlăguiţi, un important număr au şi 
murit, şi în plus, populaţia nu mai are provizii. Iar dacă la primăvară plantele vor răsări totuşi, în condiţiile astea 
limitate, şi dacă includem aici şi cota distribuită kolhoznicilor conform dreptului organizaţiei, nu ştiu cum vom 
putea ajunge la nivelul producţiei din 1932, mai mult, riscăm să nu atingem producţia anului trecut şi nici pe 
cea din 1930.

Cum putem noi depăşi neajunsurile? Iată situaţia kolhozurilor: toate au primit câte un plan de însămânţări, 
dar trebuie punctat faptul că pentru o serie de parcele s-au trimis subvenţii de la stat, în afara planului, ceea 
ce înseamnă că unele kolhozuri au destulă, sau aproape destulă, sămânţă (incluzând aici şi subvenţiile de la 
stat), iar altele aproape nu au deloc sămânţă. În felul acesta semănatul nu va atinge cifrelor din plan, fiindcă un 
grup de kolhozuri va semăna tot pământul, iar un alt grup va semăna mai puţin, şi ne vom pomeni cu o largă 
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neproductive, dar peste tot am întâlnit aceeaşi situaţie, o acută criză a seminţelor, foamete 
şi o scădere dramatică a şeptelului – îşi începea acesta relatarea – în toate kolhozurile 
vizitate am încercat să aflu cam cu cât a scăzut şeptelul în comparaţie cu anii 1927-1928. 
De pildă, în kolhozul Ziuzia sunt astăzi 507 vaci de lapte, faţă de 2.000 câte erau în ’28, 
în kolhozul Ust’ Tandovskii sunt acum 203 capete, vacile kolhozului împreună cu cele 
ale ţăranilor, dar cândva erau peste 600, kolhozul Kruglo-Ozernyi are în prezent 418 vite 
de carne şi kolhoznicii mai au 50, iar pe vremuri existau 1.800, în kolhozul Goldoba, 
gospodăria colectivă şi ţăranii individuali au împreună 275 de vite, faţă de cele peste 1.000 
din 1929. Acest kolhoz mai are şi 350 de oi, dar în 1929 existau în sat 1.500. Cam acelaşi 
dezechilibru am întâlnit şi în kolhozurile Ol’gino şi Novo-Spasski (…) Situaţia şeptelului 
de la kolhozuri este cu atât mai dramatică, cu cât, din lipsă de nutreţ, producţia de lapte se 

neîndeplinire a planului de însămânţări. Cum s-a ajuns la aceşti indicatori de plan? Culmea este că, în aceste 
circumstanţe, vom culege la kolhozurile din primul grup o recoltă insignifiantă faţă de cât am semănat, şi nu 
numai la semănăturile de toamnă, căci dacă planul va fi urmat orbeşte şi liniar, după cum a fost el trasat, nu 
vom avea nici un spor în plus faţă de ce vom semăna, cum s-a întâmplat şi anul trecut. Dacă urmărim mersul 
semănăturile de toamnă a celui de al doilea grup de kolhozuri, după eficienţa anului trecut, se poate dovedi 
că vor rămâne fără de sămânţă.

Ca atare, pentru reabilitarea acestei situaţii este necesar să fie modificat planul existent, însă nimeni nu vrea 
să facă acest lucru, cu toate că toţi înţeleg perfect că este imperativ să se revizuiască. Situaţia pe care eu am în-
tâlnit-o în kolhozurile vizitate anul trecut a fost aceea că 30% dintre parcele au fost însămânţate prea târziu de 
către kolhoznici, pur şi simplu pentru a nu fi în afara planului, acesta fiind unul dintre motivele nerealizării lui, 
iar pe de altă parte, pământurile cunoscute pentru producţia lor slabă, au fost o cea de a doua cauză. În acest 
an, episodul se va repeta dacă instrucţiunile venite de la Comitetul Central nu vor fi potrivite – într-o vreme de 
acută criză de seminţe, o mare cantitate de sămânţă va fi risipită în pământurile neroditoare, semănăturile nu 
vor încolţi niciodată atâta vreme cât pământul este deja uscat, ceea ce se întâmplă când se seamănă prea târziu, 
după cum au păţit cu semănăturile de toamnă kolhozurile din al doilea grup. Asemenea condiţii garantează 
proste recolte, iar în unele locuri compromiterea completă a recoltei, şi asta numai fiindcă planul primit s-a 
bazat pe previziunile semănăturilor de primăvară, constituite dintr-o mulţime de posibili indicatori favorabili 
de calitate, fără a lua în seamă însă şi recolta mică obţinută în condiţiile nefavorabile.

Şi aşa am ajuns la o a doua concluzie, că dacă Comitetul Central ar ordona tuturor organizaţiilor regionale 
– posibil în curând, când a mai rămas puţin timp până la semănăturile de primăvară – în funcţie de condiţiile 
fiecărui raion şi kolhoz, atunci planul ar putea fi modificat în direcţia obţinerii celor mai bune rezultate. Pentru 
aceasta este necesar să se transmită o revizuire a punctelor de vedere: 1) semănarea fără excepţie a tuturor 
terenurilor pregătite; 2) redistribuirea seminţelor către kolhozuri în timpul rămas până la data începerii semă-
năturilor, termen care mai poate fi prelungit cu 15 zile, iar în unele cu mai mult de 17 zile; 3) în fine, aceste 
îmbunătăţiri ar putea fi stipulate pentru anul 1933. Respectând aceste criterii, am putea obţine, beneficiind şi 
de condiţii favorabile de climă, mari recolte şi implicit aceeaşi producţie de pâine, dar nu ca cea din 1930, în 
ciuda seminţei puţine. Dar în continuare eu cred că, în realitate, semănăturile sunt în declin, pentru că anul 
trecut şi în celălalt an toate agenţiile agricole şi organizaţiile de partid şi-au fixat nebuneşte indicatorii de plan, 
campania de însămânţări s-a prelungit, s-au semănat terenuri nefertile, şi nu numai cele care se pretau şi care 
în timp şi-au dovedit productivitatea. Dacă pe parcurs vom continua să mai ascundem acest neregulă cu indi-
catorii de plan, şi nu vom trece în revistă punct de punct realizările, contabilizând pierderile de sămânţă, atunci 
nu vom obţine rezultatul dorit.

Al treilea subiect – atitudinea ţăranilor. Atitudinea lor este deosebit de negativă, datorită foametei şi a fap-
tului că şi-au pierdut şi ultimele vaci prin sistemul contractelor, ceea ce a făcut ca kolhoznici să nu mai aibă 
nici pâine şi nici lapte. Am văzut astea cu ochii mei şi nu exagerez. Oamenii sunt nehrăniţi, trăiesc numai cu 
înlocuitori de alimente, sunt slăbiţi, şi după cum era de aşteptat în aceste condiţii, sunt ostili şi mânioşi. N-am 
mai văzut o astfel de atitudine prin sate, din cauza foametei şi a pierderii ultimelor vaci sau oi, de multă vreme. 
Vă voi spune mai multe despre acestea când ne vom întâlni. De îndată ce voi sosi la Moscova, voi încerca să 
mă văd cu Stalin şi să-l informez, sau dacă nu va avea timp, îi voi scrie o scrisoare.

Mi se pare că mi-ai mai spus în 1926-27 (în Morozovka), când opoziţia declanşase un atac destul de furios 
în Comitetul Central, că Stalin întrezăreşte mai departe decât toţi dintre noi. Este indubitabil aşa, şi aşa a fost şi 
de-a lungul perioadei de după 1923, în special după introducerea planului cincinal. Dar nu e în ordine pentru 
el să vegheze peste toţi şi peste toate, nu e posibil, de aceea îi voi relata cu maximă obiectivitate, căci informa-
ţiile mele sunt bazate pe realitate. Voi încerca asta cum ajung la Moscova, şi îi voi povesti ceea ce am văzut cu 
proprii mei ochi. Poate că am tras concluzii greşite, dar m-am încredinţat eu însumi din situaţii faptice, şi mi 
se pare că este absolut imperativ ca Stalin să se ocupe de această treabă. Este un argument la fel de trainic ca 
toate argumentele social-democraţilor germani din vremea lui Marx, care spuneau: «cunosc starea de fapt, dar 
lasă-l pe tătuţu Marx să tragă concluziile». Nu mai am nimic nou să-ţi spun în afara celor deja relatate, dar nu îi 
voi parafraza pe social-democraţii germani spunând «lasă-l pe tătuţu Stalin să tragă concluziile, ci îi voi descrie 
starea de lucruri aşa cum este ea». Să ai grijă de tine Feigin”. Library of Congress Soviet Archives Exhibit, Letter 
from Feigin, on the situation of farmskolkhozes livestock in the Novosibirsk region 1932, p. 1-3
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obţine anevoie, ajungând doar până la 1-2 sau 3 litri pe zi, faţă de 5-7 litri cât este normal 
pentru această regiune, după cum spun kolhoznicii şi particularii (…) Pe de altă parte, 
Rezoluţia Comitetului Central ameninţă că va fi colectivizată până şi ultima vită, ceea ce 
nu mi se pare a fi cea mai potrivită măsură, pentru că ar conduce peste tot la restrângerea 
şi apoi la dispariţia şeptelului kolhoznicilor. Acest şeptel ar fi alcătuit din ultimele vite şi 
ultimele oi ale lor, pentru că de îndată ce kolhoznicii şi particularii îşi vor vedea şeptelul 
restrângându-se, îşi vor sacrifica şi restul animalelor rămase. Aşa reiese, din situaţia satelor 
pe care le-am vizitat, unde mai puţin de 20-30% dintre kolhoznici mai au în bătătură doar 
câte o vită sau câteva oi, iar de obicei, şi ei, nu numai ţăranii particulari, nu urmăresc să-şi 
sporească şeptelul, ci caută să scape de animale ori să le sacrifice36.

Lucrurile nu stăteau mai bine nici la producţia cerealieră. „Situaţia este asemănătoare 
şi aici, nu există destulă sămânţă în kolhozuri, şi nu se întrevede nici o cale pentru realizarea 
cifrele de plan la producţia de grâu, decât dacă vom ţinti probabil la 15-20 procente din 
plan – adăuga Feigin – în afară de asta, caii sunt cu totul vlăguiţi, un important număr au 
şi murit, şi în plus, populaţia nu mai are provizii, iar dacă la primăvară plantele vor răsări 
totuşi, în condiţiile astea precare, şi dacă includem aici şi cota distribuită kolhoznicilor 
conform dreptului cooperatist, nu ştiu cum vom putea ajunge la nivelul producţiei din 
1932, mai mult, riscăm să nu atingem producţia anului trecut şi nici pe cea din 193037. 
În sfârşit, o importantă constatare a fruntaşului sovietic făcea referire la starea de spirit a 
ţărănimii din zonele vizitate. „Atitudinea lor este deosebit de negativă, datorită foametei 
şi a faptului că şi-au pierdut şi ultimele vaci prin sistemul contractelor, ceea ce a făcut 
ca kolhoznici să nu mai aibă nici pâine şi nici lapte. Am văzut astea cu ochii mei şi nu 
exagerez. Oamenii sunt nehrăniţi, trăiesc numai cu înlocuitori de alimente, sunt slăbiţi, şi 
după cum era de aşteptat în aceste condiţii, sunt ostili şi mânioşi. N-am mai văzut o astfel 
de atitudine prin sate, din cauza foametei şi a pierderii ultimelor vaci sau oi, de multă 
vreme”38 – încheia acesta.

***

Falimentul reţelei kolhoznice era evident, însă această realitate nu a făcut altceva 
decât să întărâte şi mai mult ura conducerii sovietelor împotriva ţăranilor din sectorul 
particular, în special împotriva chiaburilor, transformaţi peste noapte de propaganda 
comunistă în „duşmani de moarte ai poporului”. Alături de teroarea care a însoţit neabătut 
procesul de colectivizare, acum îşi făcea apariţia şi foametea, însă nu una determinată de 
capriciile naturii, ci dirijată de Partidul Bolşevic, izvorâtă din ambiţia lui Stalin de a servi 
o lecţie exemplară tuturor acelora care s-ar mai fi opus înfiinţării gospodăriilor colective 
în satele lor. Măsura înfometării populaţiei rurale a fost adoptată pentru prima dată în 
Ucraina, pe data de 6 decembrie 1932, când înfuriat de rezultatele slabe înregistrate la 
indicatorii planului de colectare a cotelor obligatorii de cereale, Stalin a ordonat mai 
marilor republicii, Vlas Ciubăr şi S. Koşior39, să instituie mai întâi blocada totală asupra 
livrărilor de alimente în 12 comune, condamnând practic la moarte întreaga populaţie 
a acestora40. Un al doilea scop, urmărit prin această măsură de liderul de la Kremlin, a 

36 Ibidem, p. 1
37 Ibidem, p. 2
38 Ibidem
39 Stanislav Vikentyevich Kosior, născut în 1889, membru de partid din 1907, cunoscut pentru poziţia ocupată 
ca prim-secretar al Partidului Comunist din Ucraina între anii 1928-1938. În ianuarie 1938 a fost numit deputat 
în Consiliul Unional al Comisariatelor Poporului şi membru al Comisiei de Partid a Controlului Sovietelor. Este 
executat în 1939 din ordinul lui Stalin. Nikita Sergeyevich Khrushchev, Special Report to the 20th Congress of 
the Communist Party of the Soviet Union. Closed session, February 24-25, 1956
40 „Văzând ruşinosul faliment al colectărilor de grâu în cele mai îndepărtate regiuni ale Ucrainei, Consiliul 
Comisarilor Poporului şi Comitetul Central face apel la structura comitetelor executive şi la cele ale partidului 
din raioane să distrugă sabotarea colectărilor de grâu, care au fost organizate de chiaburi şi de elementele con-
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fost acela de a lichida definitiv manifestările naţionaliste şi autonomiste cultivate de cea 
mai mare parte a ucrainienilor, sătui de suzeranitatea Moscovei. În acest sens, foametea 
a fost secondată şi de un devastator program de epurare a „intelighenţiei” ucrainiene şi a 
rândurilor Partidului Comunist Ucrainean, soldate cu distrugerea rezistenţei la colectivizare 
a ţărănimii şi traumatizarea psihologică a întregului sector politic şi social41.

Neîndoielnic, recolta slabă din anul 1932 poate fi atribuită în mare măsură şi 
apatiei şi descurajării ţărănimii, supuse în timp repetatelor rechiziţii şi inechitabilelor 
preţuri fixate de stat, măsuri motivate de putere ca fiind necesare acumulării capitalului 
reclamat de grandioasele planuri de industrializare, şi iniţiate pe seama estorcării ţărănimii 
cu mult mai mult decât putea oferi statul în compensaţie. Acapararea grâului şi a altor 
produse alimentare de către autorităţi au transformat în curând sistemul colectivist într-
unul nepopular şi ticălos, în vreme ce activiştii au perceput defetismul ţăranilor ca pe o 
dovadă de sabotaj şi de contra-revoluţie, hotărând să lase foametea să-şi urmeze cursul. O 
oarecare uşurare au cunoscut doar cei înscrişi în kolhozuri, în schimb, ţăranii particulari 
au fost lăsaţi în voia sorţii, rata înaltă a mortalităţii lor servind apoi ca un argument forte în 
favoarea colectivizării42.

Asemenea disputei generale care s-a dezvoltat pe marginea preaslăvirii sau a 
discreditării sistemului comunist, şi privinţa negării sau acceptării adevărului despre 
genocidul ucrainian s-au conturat două curente istorice. În prima categorie s-ar încadra cei 
care admit că Uniunea Sovietică s-a confruntat cu o criză alimentară în perioada respectivă, 
însă nu cu o foamete, iar în cea de a doua, destul de numeroasă, istoricii şi jurnaliştii care 
aduc dovezi despre un cataclism demografic. Guvernul URSS n-a recunoscut niciodată 
foametea43, iar istoriografia sovietică va face referiri sporadice la foamete folosind eufemistica 

trarevoluţionare, să lichideze rezistenţa unor comunişti din mediul rural, care de fapt se află în fruntea acestor 
sabotaje, să elimine pasivitatea şi toleranţa faţă de sabotori, incompatibile cu calitatea de membru de partid şi 
să asigure cu maximă urgenţă îndeplinirea planului de colectare a grâului. Consiliul Comisarilor Poporului şi 
Comitetul Central hotărăşte:

Să înscrie pe lista neagră următoarele sate vinovate de subminarea planului de colectare a grâului şi pentru 
sabotaje duşmănoase organizate de chiaburi şi elementele contrarevoluţionare: un sat al comunei Verbka din 
Raionul Pavlograd, Regiunea Dnepropetrovsk, cinci sate ale comunei Sviatotroitskoe din Raionul Troitsk, Re-
giunea Odessa, şase sate ale comunei Peski din Raionul Bashtan, Regiunea Odessa. Următoarele măsuri vor fi 
respectate întocmai în aceste sate:

1. încetarea imediată a aprovizionării cu bunuri, suspendarea completă a comerţului cooperatist şi de stat în 
sate, şi retragerea tuturor bunurilor de consum din magazinele cooperatiste şi de stat;

2. interzicerea totală a oricărei forme de comerţ prin gospodăria agricolă colectivă, atât pentru membrii co-
lectivişti, cât şi pentru ţăranii particulari;

3. încetarea oricărui fel de împrumut sau cereri de plăţi anticipate de creditare şi orice alte obligaţii finan-
ciare;

4. anchetarea şi epurarea oricărui fel de elemente străine sau ostile din gospodăriile colective şi instituţiile de 
stat, care vor fi înlăturate de organizaţiile muncitoreşti şi de inspectoratele ţărăneşti;

5. anchetarea şi epurarea, prin demascarea elementelor contrarevoluţionare şi a organizatorilor acţiunilor de 
sabotare a planului de colectare a grâului din gospodăriile colective.

Consiliul Comisarilor Poporului şi Comitetul Central face apel la toţi ţăranii colectivişti sau particulari cinstiţi 
şi fideli Sovietelor să-şi reunească eforturile pentru o luptă nemiloasă împotriva chiaburilor şi a acoliţilor lor, 
după cum urmează: demascând în satele lor acţiunile de sabotare a planului de colectare a grâului de către 
chiaburi; predând cu cinste şi înţelegere cotele obligatorii de grâu către autorităţile Sovietelor; întărind gospo-
dăriile colective.

Preşedintele Consiliului Comisarilor Poporului al Republicii Sovietice Socialiste al Ucrainei – V[las] Ciubăr; 
Secretarul Comitetului Central al Partidului Comunist (Bolşevic) al Ucrainei – S. Koşior. 6 decembrie 1932”. Li-
brary of Congress Soviet Archives Exhibit, Addendum to the minutes of Politburo [meeting] No. 93/6 December 
1932 – „Resolution of the Council of Peoples Commissars of the Ukrainian Soviet Socialist Republic and of the 
Central Committe of Communist Party (Bolshevik) of Ukraine on blacklisting villages that maliciously sabotage 
the collection of grain”, p. 1-2
41 Library of Congress Soviet Archives Exhibit, Ukrainian Famine, p. 1
42 William Henry Chamberlin, The great famine in Ukraine 1932-’33, published in The Ukrainian Weekly, no. 
12, March 20, 1983, Vol. LI, p. 15
43 Marea Enciclopedie Sovietică (Bolshaya Sovietskaya Entsiklopediya) editată la Moscova în 1952, alocă o pa-
gină fenomenului foametei (vol. II, p. 625) în care afirmă că nu au fost elaborate studii dedicate în mod special 
„dificultăţilor alimentare” din perioada respectivă. Apud: Dana Dalrymple, The great famine in Ukraine 1932-
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expresie „o severă scădere a producţiei alimentare” cauzată de „incorecta planificare a 
campaniei de colectare a cotelor de grâu”44, cu o singură excepţie, şi aceea surprinsă 
într-o operă literară45. Dezastrul uman petrecut la începutul anilor ’30 este socotit şi astăzi 
drept o ficţiune, exceptându-l pe Ivan Stadniuk, gratulat cu „Premiul Lenin” pentru falsul 
portret pozitiv întocmit lui Stalin, care şi-a permis în 1962 să publice nuvela „Oamenii nu 
sunt îngeri”, închinată foametei. Localizată în plasa Vinnâştia, lângă fosta frontieră sovieto-
polonă, povestea tratată în această lucrare conţine o singură şi emblematică descriere a 
evenimentului: „Primii care au murit de foame au fost bărbaţii, apoi copiii iar la urmă 
femeile, dar înainte de a muri, oamenii adesea îşi pierdeau minţile şi încetau să mai fie 
fiinţe umane”46.

Martorii occidentali prezenţi în acei ani în URSS se împart la rândul lor în două 
grupuri, primul alcătuit din cei care, dintr-un motiv sau altul, spun că n-au văzut foametea, 
iar al doilea, din cei care au văzut-o, dar n-au scris despre ea. În prima tabără pot fi 
localizaţii marxiştii care nu vor să admită culpa guvernului sovietic, şi cei care au făcut 
vizite de tip „potemkinian” în Uniunea Sovietică. Aşa de pildă, socialiştii, cum au fost 
Beatrice şi Sidney Webb, au sesizat doar scăderi ale stocurilor de alimente, nicidecum 
foamete, în vreme ce alţii, ca M. Herriot, fostul premier francez, şi Sir John Maynard, au 
văzut numai ceea ce ruşii au dorit să le arate47. Cei din al doilea grup, din care face parte 
şi Walter Duranty de la New York Times, la fel ca alţi jurnalişti, deţineau informaţii despre 
foamete, însă nu le-au dat publicităţii datorită interdicţiei impuse de guvernul american. 
O astfel de atitudine a creat liderilor sovietici posibilitatea de a ascunde opiniei mondiale 
criminalele lor decizii, până în momentul în care corespondentul la Moscova al jurnalului 
„Christian Science Monitor”, William Henry Chamberlin, a luat atitudine la întoarcerea sa 
în SUA, atrăgând atenţia „tuturor celor care au trecut prin Rusia anului 1933, şi au avut 
ochi să vadă şi urechi să audă, că istoricitatea foametei nu-i o simplă chestiune deschisă”48. 
Intervenţia sa a avut efect şi asupra altor foşti corespondenţi de presă la Moscova, ca 
Eugene Lyons de la „United Press”, care s-a grăbit să afirme că „în Rusia problema n-a trezit 
dispute, deoarece foametea era un subiect firesc, despre care ziariştii discutau ocazional 
fie la hotel, fie la reşedinţele lor”49, stare de lucruri confirmată apoi de transfugul Victor 
Kravşenko, fost funcţionar politic, care confirma faptul că „tema foametei era îndeobşte 
cunoscută”50, şi de oficialul american Whiting Williams, cel care în vara lui 1933 străbătuse 
Uniunea Sovietică în lung şi lat pentru a culege informaţii cu privire la cifra victimelor51. 

„În acest an, colectiviştii au trecut printr-o bună şcoală. Pentru unii această a fost o 
şcoală deosebit de dureroasă” – cu aceste cuvinte caracteriza preşedintele Kalinin foametea 
care lovise Ucraina şi Caucazul de Nord, într-un interviu acordat în vara anului 1933 
ziaristul american William Henry Chamberlin52. Jurnalistul a primit apoi „permisiunea” 

33. Documented view, published in The Ukrainian Weekly, no. 12, March 20, 1983, Vol. LI, p. 30
44 Excepţia este furnizată de articolul publicat de Izvestya pe marginea procesului politic intentat unor membri 
ai Comisariatului Agriculturii, acuzaţi în primăvara anului 1933 că „au abuzat de autoritatea cu care au fost in-
vestiţi pentru a dezlănţui foametea în ţară”. Izvestiya, March 12, 1933, p. 2. Apud: Merle Fainsod, How Russia 
is Ruled, Harvard University Press, Cambridge, 1957, p. 364
45 Ivan Stadnyuk, Liudi ne angely, in Neva, no. 12/ 1962, Moscow, pp.113-114
46 James E. Mace, The famine: Stalin imposes a „final solution”, published in The Ukrainian Weekly, no. 25, 
June 17, 1984, Vol. LII, p. 18
47 Beatrice and Sidney Webb, Soviet Communism: A New Civilization, Vol. I, Scribners, New York, 1936, p. 
258-272
48 William Henry Chamberlin, Soviet Taboos, in Foreign Affairs, April 1935, p. 432
49 Eugene L yons, Assignment in Utopia, Harcourt Brace, New York, 1937, p. 574
50 Victor Kravchenko, I Chose Freedom, in Scribners, New York, 1946, p. 111
51 Whiting Williams, My Journey Through Famine-Stricken Russia!, in Answers, February 24, London, 1934, 
p. 28
52 William Henry Chamberlin a fost corespondent de presă la Moscova, timp de zece ani, pentru jurnalul 
Christian Science Monitor’s. În 1934 a fost însărcinat să se ocupe de departamentul Orientului Îndepărtat al 
Uniunii Sovietice, ocazie cu care a cules informaţii despre Marea Foamete din Ucraina, publicate pentru prima 
dată pe 29 mai 1934 în ziarul la care era angajat, iar mai târziu grupate în volumele Rusia în Epoca Fierului şi 
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de a se deplasa în satul Juke, din raionul Poltava, spre a se convinge la faţa locului despre 
inexistenţa foametei. Aici însă scenariul elaborat de activiştii de la Moscova a ieşit din 
tipare, dezvelind zguduitoarea realitate a satelor ucrainiene. „După mai multă vreme în 
care m-au condus pe la casele alese de ei pentru a le vizita, am ajuns invariabil şi la sediul 
comitetului local al «udarnicilor», împodobit cu portrete ale lui Lenin, Stalin şi Kalinin, şi 
completate cu citate din lucrările lor – relatează oaspetele american – când, pe neaşteptate, 
însoţitorii au ieşit şi m-au condus la o casă, o colibă tipic ucraineană, cu acoperiş de stuf, 
cu vatră de lut, cu o bancă lipită de perete şi cu un cuptor, în care piesa de mobilier cea 
mai valoroasă era un pat rahitic. Singurul locatar era o fată de 15 ani, ghemuită pe bancă. 
Ea mi-a răspuns celor câteva întrebări cu o voce stinsă şi nedesluşită: «Unde ţie mama? – A 
murit de foame iarna trecută; Mai ai fraţi sau surori? – Am avut patru, au murit cu toţii şi 
ei; Când? – În iarna şi primăvara trecută; Dar tatăl tău? – Lucrează la câmp; Nu s-a înscris 
în kolhoz? – Nu, a rămas agricultor individual». Aveam aici exemplul unui om, pe nume 
Sevcenko, un încăpăţânat, care se resemnase după «şcoala dureroasă» pomenită de Kalinin, 
şi care refuza să se înscrie în colectivă chiar şi după ce majoritatea membrilor din familia îi 
pieriseră – continuă ziaristul – campanionii mei, preşedintele colectivei şi agronomul, n-au 
mai avut nimic de adăugat. În vremea asta, spilcuiţii puterii de la Moscova se străduiau să-
şi convingă oaspeţii că n-a fost foamete, ci doar mici neajunsuri alimentare pe ici pe acolo, 
şi acestea izvorâte din maşinaţiunile viclene ale chiaburilor”53. 

Informaţiile legate de dimensiunea acestui fenomen au fost ascunse, prin efortul 
puterii de a reduce la tăcere martorii şi de a dezinforma opinia publică, sădind ideea că aşa 
ceva nu s-a întâmplat niciodată. Cea mai credibilă sursă despre a ceea ce s-a întâmplat o 
reprezintă însă declaraţiile celor ce au supravieţuit foametei, sute sau chiar mii de ucrainieni 
ajunşi în Occident. O parte au fugit prin România, trecând Nistrul chiar în toiul foametei, 
dar cei mai mulţi s-au refugiat pe timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Curând, ei s-au 
organizat şi şi-au publicat memoriile. Alţii au fost audiaţi în cadrul Proiectului de Intervievare 
a Refugiaţilor demarat de Universitatea Harvard54, însă majoritatea au păstrat tăcerea55. 
Printre aceştia s-au numărat şi transfugi care ar putut fi calificaţi drept coautori ai foametei, 
precum Lev Kopelev, pe atunci un tânăr comsomolist trimis la sate pentru a colecta grâul, 

Ucraina, o naţiune înecată. n.n. A.Ţ.
53 William Henry Chamberlin, The great famine in Ukraine 1932-’33, published in The Ukrainian Weekly, no. 
12, March 20, 1983, Vol. LI, p. 14
54 Radiografia vieţii satelor, aşa după cum reiese din ancheta condusă în anii ’50 de Universitatea Harvard, 
contrariază prin faptul că toţi cei intervievaţi nu fac referiri generale la tema foametei, răspunsurile lor fiind le-
gate cu precădere de propria lor experienţa de viaţă. Cea mai mare parte a acestora relatează scene particulare 
de genul: „A fost foamete în Ucraina anului 1933. Am văzut oameni murind pe străzi, dar pentru mine a fost 
îngrozitor să văd moartea unui om, şi acum îl văd în faţa ochilor. Era în satul nostru, unde aveam o biserică 
închisă în care ne jucam, şi îmi amintesc de acel om că a intrat acolo, a căzut la pământ, cu ochii larg deschişi 
spre tavan şi apoi şi-a dat duhul. Era o victimă inocentă a regimului sovietic, un simplu pălmaş, nicidecum 
chiabur. Foametea a fost rezultatul politicii sovietice” (cazul 128). 

Altă relatare, mult mai sugestivă, este redată de o rusoaică: „Între 1933-’34 eram membră într-o comisie 
trimisă pe teren pentru a inspecta igiena fântânilor. Ne-am dus la ţară pentru a vedea dacă puţurile au fost 
corect realizate, iar atunci am văzut lucruri de care n-am mai văzut în viaţa mea. Am văzut sate fără ţipenie de 
om în ele, dar nici măcar câini sau pisici, şi îmi amintesc un incident, dintr-un sat, pe care nu-l voi putea uita 
vreodată. Am deschis uşa unei colibe sărăcăcioase, iar aici … un bărbat zăcea întins. Soţia şi copiii zăceau deja 
morţi, iar bărbatul culegea bucăţele de mâncare de lângă picioarele fiului său decedat, după care a murit şi el. 
Duhoarea era insuportabilă încât n-am mai putut sta acolo” (cazul 373). 

Un muncitor povesteşte despre un caz de canibalism descoperit la oraş: „Îmi amintesc că era în 1933, eram 
la Kiev, la târgul numit «Piaţa Basarabenilor», când am văzut o femeie cu o valiză. Ea a deschis-o şi şi-a expus 
marfa spre vânzare, care consta în carne tocată congelată, pentru care cerea 50 de ruble porţia. Un om, care 
sonda piaţa, s-a apropiat de ea şi a cerut o porţie, din care a început să guste. În timp ce mesteca, i-a atras 
atenţia un deget uman ce era amestecat în tocătură. A început să strige la femeie şi în scurt timp urlete sale aco-
pereau piaţa. O mulţime s-a strâns în jurul celor doi, iar oamenii văzând ce fel de marfă vinde femeia, au dat-o 
pe mâna Miliţiei. La secţie au venit doi ofiţeri NKVD s-o interogheze, iar în acest timp au izbucnit: «Ce? Ce? Ai 
ucis un chiabur? Bravo ţie!» după care au eliberat-o” (cazul 513). James E. Mace, The famine: Stalin imposes a 
„final solution”, published in The Ukrainian Weekly, no. 27, June 1, 1984, Vol. LII, p. 25
55 Idem, published in The Ukrainian Weekly, no. 25, June 17, 1984, Vol. LII, p. 17
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care şi-a exprimat regretul pentru toţi cei pe care, în entuziasmul său tineresc, a trebuit 
să-i condamne la moarte prin înfometare, ori oficialul sovietic Victor Kravşenco, „defectat” 
la sfârşitul războiului. Acesta din urmă a denunţat caracterul premeditat al genocidului, 
aducând ca argument un episod pe care i-l relatase Nikita Hruşciov. „Mikoyan mi-a spus 
că tovarăşul Demşenko, care era prim-secretarul Comitetului Regional al Kievului, a venit 
odată să-l vadă la Moscova – i-ar fi povestit atunci Hruşciov – Demşenko i-a zis: «Anastas 
Ivanovici, ştie oare tovarăşul Stalin, ori careva din Politbiro, ce se întâmplă în Ucraină? Ei, 
dacă nu, îţi dau eu o idee. Un tren încărcat cu trupurile celor morţi de foame, culese pe 
drumul dintre Poltava şi Kiev, a tras recent în gara Kievului»”56. După cum se vede, Stalin 
cunoştea foarte bine ce se întâmplă, nu numai din presa străină57, ci din surse interne, însă 
nici unele i-au putut influenţa deciziile. 

Până când muribunzii şi morţii să-şi facă apariţia până şi pe străzile principalelor 
oraşe, scenele cele mai îngrozitoare ale foametei au putut fi întâlnite la sate. „Foametea din 
1932-’33 a fost cel mai teribil şi distructiv lucru din câte a putut vedea populaţia vreodată – 
va scrie transfugul Fedor Belov – ţăranii şi-au mâncat câinii şi caii, apoi au trecut la cartofi 
putrezi, scoarţă de copac, iarbă, tot ce-au găsit. 

Canibalismul nu mai era ceva neobişnuit, oamenii ajungând ca sălbăticiunile, gata 
să se devoreze unii pe alţii, încât nu mai conta cum o fac, câtă vreme erau muribunzi 
peste tot. Se murea în singurătate sau în familie, se murea peste tot, în propria curte, în 
automobile sau în trenuri şi nu se mai găsea nimeni să îngroape toate aceste victime ale 
foametei lui Stalin. Omul poate uita un necaz cât de mare, dar aceste îngrozitoare scene ale 
înfometării nu pot fi uitate de nici un om care le-a văzut cu ochii săi”58. Un fost agronom 
relata lucruri similare: „Duzine de oameni mureau zilnic. Cadavrele lor zăceau prin toate 
satele, de-a lungul drumurilor şi pe câmpuri. În comune s-au organizat brigăzi speciale 
pentru îngroparea morţilor, dar nici ele nu reuşeau să adune mulţimea trupurilor, încât 
acestea ajungeau să fie devorate de câinii care scăpaseră să nu fie la rândul lor mâncaţi, 
iar acum se sălbăticiseră. Groparul de astăzi putea deveni un hoit mâine”59. Un membru 
colectivist îi mărturisea cu lacrimi în ochi lui Victor Kravşenko, pe atunci fruntaş comunist: 
„Am văzut moarte şi sânge când am fost în război, dar nimic atât de îngrozitor ca şi ceea 
ce se petrece chiar aici în satul meu”60. 

Informaţiile de acest fel au fost secretizate de autorităţile sovietice sau calificate 
ca fiind exagerări ori evenimente izolate. Din nefericire, chiar politica de clasificare a 
informaţiilor a condus la aşa zisele exagerări puse pe seama unor jurnalişti americani care 
au vizitat zonele înfometate, cum au fost soţii Stebalo, Fred Beal, Harry Lang, iar mai 
târziu Thomas Walker61. Ultimul şi-a pigmentat articolele şi cu fotografii şocante, dar nu 

56 Ibidem
57 Printre jurnaliştii străini care au abordat subiectul s-au numărat: Malcom Muggeridge de la Manchester Gu-
ardian, William Henry Chamberlin de la Christian Science Monitor, Eugen Lyons de la United Press şi Harry 
Lang de la cotidianul evreiesc Der Forest, precum şi Walter Duranty de la The New York Times şi Louis Fischer 
de la The New Republic. Whiting Williams, loc. cit., p. 28
58 Fedor Belov, The History of a Soviet Collective Farm, Praeger, New York, 1955, , p. 12-13 
59 Clarence Manning, Ukrainian Under the Soviets, Bookman Associates, New York, 1953, p. 98-99
60 Victor Kravchenko, loc. cit., p. 118
61 Suzanne Bertillon, Tchass de Roumanie, in Le Matin, August 19, 1933, Paris, p. 1; Idem, L’effroyable detresse 
des populations de L’Ukraine, in Le Matin, August 29, 1933, Paris, p. 1-2; Idem, La Famine en Ukraine, in Le 
Matin, August 30, Paris, 1933, p. 1-2; Idem, L’aftonbladelt, August 14, 1933, Stockholm; Idem, Bruder im Not, 
Berlin, 1933; Fred E. Beal, Word From Nowhere, R. Hale, London, 1937, p. 251-253; Harry Lang, Socialist 
Bares Soviet Horrors, in New York Evening Journal, April 15, 1935; Idem, Writer Bares Russ Villages of Dead, 
in New York Evening Journal, April 16, 1935; Idem, Soviet Masses Pray at Graves to Die, in New York Evening 
Journal, April 17, 1935; Idem, Soviet Secret Police Rob Starving, in New York Evening Journal, April 18, 1935; 
Idem, Guns Force Russian Labor, in New York Evening Journal, April 20, 1935; Idem, Starving Soviet Foes Exi-
led to Arctic, in New York Evening Journal, April 22, 1935; Idem, Soviet Torture of Women Told, in New York 
Evening Journal, April 23, 1935; Thomas Walker, 6.000.000 Starve to Death in Russia, in New York Evening 
Journal, February 18, 1935, p. 1-10; Idem, Children Starve Among Soviet Dead, in New York Evening Journal, 
February 19, 1935, p. 1-12; Idem, Bodies of Soviet Famine Victims Robbed, in New York Evening Journal, 
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tocmai bine venite, după cum se va exprima în vara lui 1934 doctorul Ewald Ammende62, 
secretarul „Comitetului Interconfesional şi de Ajutorare a Regiunilor lovite de Secetă din 
Uniunea Sovietică”63, relatări care oricum n-au putut influenţa şi mai rău părerea general 
acceptată de opinia publică mondială64. Astfel, o particularitate înspăimântătoare a foametei 

February 21, 1935, p. 1-12; Idem, Soviet Drafts Men, Starves Women, in New York Evening Journal, February 
25, 1935, p. 1-8; Idem, Starvation Wipes Out Soviet Villages, in New York Evening Journal, February 27, 1935, 
p. 1-14
62 Ewald Ammende, Famine in Russia (letter), in The Times, September 18, 1934, London, fotografiile de la 
paginile: 64, 96, 128, 160 şi 192
63 Dr. Ewald Ammende, secretar al Congresului SUA, a fost cel care a tras semnalul de alarmă cu privire la 
foametea din Ucraina în urma căreia a fost convocată Conferinţa de la Viena pe tema constituirii unui Comitet 
Interconfesional şi de Ajutorare a Regiunilor lovite de Secetă din Uniunea Sovietică, cunoscut sub ca „Iniţiati-
va Cardinalului Innitzer”, după numele arhiepiscopului Vienei, a cărui activitate în URSS va fi coordonată de 
oficialul american. Ewald Ammende, The Food Scarcity in Russia, in The Times, September 18, 1933, London, 
p. 11
64 Articolele lui Thomas Walker au fost criticate de jurnalistul de stânga Douglas Tottle, care l-a acuzat de 
intoxicarea opiniei publice cu falsuri comandate de regimul nazist din Germania. „Această minciună ticăloasă 
a fost premeditată de Hitler încă din lucrarea sa «Mein Kampf», din 1926, în care el prevedea deja că Ucraina 
va deveni «lebensraum-ul» Gemaniei – aprecia ziaristul marxist – Campania despre «genocidul bolşevic din 
Ucraina» a fost declanşată de nazişti între anii 1934-1935, spre a sădi în mentalitatea populaţiei planificata 
«eliberare a Ucrainei». Vom vedea în cele ce urmează cum această minciună fabricată de nazişti s-a transfor-
mat într-o armă utilizată de SUA pentru a inventa milioanele de victime ale lui Stalin. 

În 18 februarie 1935, presa americană a lui Hearst* a început să publice o serie de articole ale lui Thomas 
Walker, care pretindea că a călătorit mai mulţi ani prin Uniunea Sovietică. Pe 24 februarie pe frontispiciul 
ziarului Chicago American se putea citi titlul «Şase milioane morţi ai foametei sovietice. Cerealele ţăranilor 
confiscate, ei şi animalele lor înfometate». Pe la mijlocul paginii, încă un cap de afiş, era intitulat. «Reporterul 
şi-a riscat viaţa pentru a putea fotografia spectacolul foametei», iar în finalul paginii apărea titlul «Foametea – 
Crimă împotriva umanităţii».

Am consultat diplomaţii sovietici, care au informaţii oficiale de la Moscova. Thomas Walker a fost o dată în 
URSS, a obţinut viză de tranzit de la Consulatul Sovietic din Londra pe 29 septembrie 1934, a intrat cu trenul 
prin Polonia pe 12 octombrie 1934, pe la Negoreloye, nu în primăvară cum susţine el. A ajuns în Moscova pe 
data de 13, a rămas aici de sâmbătă până vineri, iar pe 18, când s-a îmbarcat în Transiberian care l-a dus la 
graniţa Sovieto-Manciuriană, ajun gând în 25 octombrie 1943. Era imposibil fizic ca numai în cinci zile, din 
13 octombrie până în 18 octombrie, Mr. Walker să acopere toate punctele descrise în pretinsa sa experienţa 
personală.

La acea vreme, un alt jurnalist, Louis Fischer, lucra la Moscova pentru ziarul american «The Nation». Aceste 
scormoniri a necunoscutului său coleg l-au intrigat atât tare, încât a făcut o serie de cercetări împărtăşind re-
zultatele sale cititorilor: «Mr. Walker ne informează că în primăvara trecută, e vorba de primăvara anului 1934, 
a văzut foamete în întreaga Rusie şi că a fotografiat victimele, imagini care ne-au sfâşiat inima, în primul rând 
cele cu ravagiile foametei. Acum foametea din Rusia a ajuns să fie o ştire fierbinte. De ce Mr. Hearst a păstrat 
secretul acestui senzaţional articol timp de zece luni până să-l publice?» (Douglas Tottle, Fraud, Famine and 
Fascism. The Ukrainian Genocide Myth from Hitler to Harvard, Progress Books, Toronto, 1987, p. 5-6)

Fischer avea un prieten, de asemenea american, care vizitase şi el Ucraina la începutul anului 1934. În 
notiţele sale nu pomeneşte de foametea menţionată în presa lui Hearst. Din contră, în 1933 recolta a fost de 
succes – apreciază Fischer: «Trustul de presă al lui Hearst şi naziştii au început să conlucreze tot mai strâns. Dar 
nu mi-am notat când, aceeaşi presă a lui Hearst a publicat şi povestea domnului Parrott despre prosperitatea 
Ucrainei sovietice, or şi Mr. Parrott este corespondentul lui Hearst la Moscova. (The Nation no. 140/13 March 
1935, p. 36; Douglas Tottle, Fraud, Famine and Fascism. The Ukrainian Genocide Myth from Hitler to Harvard, 
Progress Books, Toronto, 1987, p. 8)

Dedesubtul unei fotografii care înfăţişa o fetiţă şi un «copil-broască», Walter a scris: «Înspăimântător – lângă 
Harkov, într-o colibă tipic ţărănească, cu pardoseală murdară, cu acoperiş jos, cu o singură piesă de mobilier 
în interior, o laviţă, se află o fetiţă foarte firavă şi frăţiorul ei de doi ani şi jumătate, supraveghindu-l. Acest 
copilaş se târăşte pe podea precum o broască, iar trupuşorul său este atât de diform din pricina subnutriţiei, 
încât n-ai crede că-i o fiinţă umană». Douglas Tottle, muncitor sindicalist şi jurnalist, a găsit fotografia acestui 
«copil-broască», datată în primăvara lui 1934, într-o publicaţie din 1922 despre foametea din acei ani. O altă 
fotografie a lui Walker a fost identificată ca fiind a unui soldat din cavaleria austrio-ungară mâncând din calul 
său mort, făcută în timpul Primului Război mondial. (Daily Worker, 21 February 1935, by James Casey; Dou-
glas Tottle, Fraud, Famine and Fascism. The Ukrainian Genocide Myth from Hitler to Harvard, Progress Books, 
Toronto, 1987, p. 9)

Bietul Walker. Reportajul său era fals, fotografiile sale erau false, până şi numele şi-l adoptase, pentru că în 
realitate îl chema Robert Green. Evadase dintr-o puşcărie din Colorado, unde făcuse doi ani dintr-o condamna-
re de opt. Apoi s-a apucat de reportajul său din URSS. După reîntoarcerea sa în SUA a şi fost arestat, spunând 
în faţa instanţei că n-a pus niciodată piciorul în Ucraina. Multimilionarul William Randolph Heast s-a întâlnit 
cu Hitler la sfârşitul anului 1934 pentru a semna o înţelegere cu Germania, care voia să-i cumpere Trustul In-
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a fost canibalismul. Prima referinţă de gen a apărut în „New York Times”, în iunie 1933, 
prin publicarea scrisorii unei doctoriţe ucrainiene, care începea cu cuvintele „Situaţia 
noastră este de aşa natură că, dacă încă n-am devenit canibală, nu sunt sigură că nu voi 
deveni până scrisoarea mea nu ajunge la voi”65, articol ce a provocat în lunile următoare o 
ploaie de asemenea ştiri66. Ziaristul Whiting Williams raporta că „în Ucraina canibalismul 
a devenit un lucru obişnuit”67, iar Harry Lang relata că văzuse pe peretele biroului unui 
activist un afiş care confirma existenţa antropofagiei. „El înfăţişa o mamă îndurerată cu 
un copil distrofic la picioarele sale, iar peste imagine era scris «Mâncatul copiilor este o 
barbarie» – amintea jurnalistul – oficialul sovietic mi-a explicat: «Am distribuit astfel de 
afişe în mii de sate, mai ales în Ucraina. Mai avem şi altele»”68. Au mai fost semnalate apoi 
cazuri în părinţii şi-au ucis copiii, ne mai suportând să-i vadă murind de foame sub ochii 
lor. Asemenea evenimente, deşi adevărate, au fost greu de dovedit pentru că autorităţile au 
evitat să le consemneze. Cu toate acestea, în 1936 erau înregistraţi în evidenţa întemniţaţilor 
din penitenciarul de la Solovky 325 de condamnaţi pentru canibalism69. 

Istoricul Serghei Maksudov a demonstrat că aproximativ 9,1 milioane de oameni 
au murit prematur în URSS între anii 1926-1939, din care 8,5 milioane înainte de 1935, 
în perioada colectivizării şi a foametei, iar 4,5 milioane dintre aceştia numai în Ucraina. 
Analiza sa a urmat cu acurateţe recensământul anului 1939 şi nu a luat în calcul emigraţia 
inter-republicană ci numai minusurile suferite, fără rezultatele politicii de repopulare 
a satelor pustiite cu ţărani din alte republici. O estimare şi mai curată a pierderilor 
demografice ale Ucrainei poate fi surprinsă prin analiza recensămintelor din anii 1926 şi 
1939, pe criteriul naţionalităţii celor care s-au aşezat aici. În 1926 existau 31,2 milioane 
de ucrainieni pentru ca în 1939 numărul lor să scadă la 28,1 milioane, înregistrând un 
declin demografic de 9,9% sau 3,1 milioane de indivizi70. Având în vedere estimărilor 
oficiale ale sporului natural de după 1931, populaţia Ucrainei poate fi cifrată la 34.165.000 
în ajunul foametei, apreciere neexagerată, dacă socotim că rata natalităţii în această 
republică, a cărei populaţie era concentrată la sate, era deosebit de ridicată în acea vreme. 
Reîntorcându-ne la situaţia din 1939, care ne spune că numărul ucrainieni supravieţuitori 
era de 28,1 milioane în 1934, înseamnă că rata sporului natural a înregistrat un declin 
anual de 1,45% faţă de 1931, şi privind şi asupra statisticilor similare de după 1930, 
dintre 1958-’59, când era de 1,39%, putem aprecia la 26.211.000 populaţia ulterioară a 
Ucrainei. Dacă scădem din estimarea noastră post-foamete pe cea pre-foamete, diferenţa 
este de 7.954.000 de morţi. Din această cifră mai trebuie scăzută apoi suma decedaţilor 
din altele cauze nenaturale decât foamete, în jur de 200.000 de ţărani deschiaburiţi şi 
250.000 care au fost executaţi sau au pierit în deportările perioadei 1936-1939. Rezultă 
în final că 7,5 milioane au murit de foame71.

Oricum Stalin n-a privit lucrurile din acest unghi, el a considerat pe mai departe 
insolvabilitatea ţărănimii ca pe un act deliberat de sabotaj72, şi în consecinţă nici n-a vrut să 

ternaţional de Presă. Este momentul în care presa nazistă a pornit propaganda despre «Foametea din Ucraina». 
Hearst i-a mulţumit marelui său explorator Walker. Douglas Tottle, Fraud, Famine and Fascism. The Ukrainian 
Genocide Myth from Hitler to Harvard, Progress Books, Toronto, 1987, p. 13-15

*William Randolph Hearst (1863-1951) a fost cel mai important magnat american de presă şi simpatizant 
nazist – n.n. A.Ţ.
65 E. Sabline, Famine in Russia. (letter), in The Times, June 12, 1933, London, p. 10
66 Cardinal Asks Aid in Russian Famine, in The New York Times, August 20, 1933, p. 3; Frederick Birchall, 
Famine in Russia Held Equal of 1921, in The New York Times, August 25, 1933, p. 7; Suzanne Bertillon, 
L’effroyable Detresse Des Populations de L’Ukraine, in Le Matin, August 29, 1933, Paris, p. 1-2
67 Whiting Williams, loc. cit., p. 28
68 Harry Lang, Socialist Bares Soviet Horrors, in New York Evening Journal, April 15, 1935, p. 2
69 Clarence Manning, op. cit., p. 98
70 James E. Mace, loc. cit., p. 18
71 Dana Dalrymple, loc. cit., p. 30
72 N. S. Khrushchev, Letter to Sholokhov of April 16, 1933, and Stalin’s reply, in Pravda, March 10, 1963, p. 2, 
published in Current Digest of the Soviet Press, April 3, 1963, p. 12
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audă de reducerea cotelor obligatorii de grâu, iar rezultatele s-au văzut73. „Este o realitate 
că până la această dată kolhozurile şi-au sporit stocurile de sămânţă pentru campania 
din primăvară, de la 36.000.000, la 220.000.000 de pfunzi, ceea ce reprezintă mai bine 
de 90% din plan – constata el – trebuie să admitem că, dacă acumularea a 220.000.000 
de pfunzi de sămânţă s-a făcut numai de la gospodăriile colective, realizarea planului de 
colectare a grâului se desfăşoară îngrozitor. Ce-i bâlciul ăsta?”74. Jurnalistul Eugen Lyons 
leagă reacţia lui Stalin de „apatia disperată a ţărănimii, manifestată prin trândăveală şi 
indiferenţă”, însă nu ca o atitudine voluntar proiectată, ci ca „o expresie a unei ultime 
speranţe, a unei catastrofe naturale a spiritului uman, ca o non-cooperare similară cu o 
sinucidere în masă – conchide acesta – a blama ţăranii pentru dezastrul înregistrat, este ca 
şi cum ai ocărî animalele de povară căzute din pricina muncii istovitoare”75.

SOCIALIST TRANSFORMATION OF AGRICULTURE PROCESS IN SOVIET 
UNION

(Abstract)

In this paper we describe the most principal Marxist thesis about socialist agriculture 
type. After that the aim of this study is concerned about the way haw this was experienced 
in Soviet Union. A lot of article deal with the Stalin’s ambitions and errors (one of the 
result was the death of 5 – 9 million people which was dead by famine in Ukraine and 
Kazakhstan).

After the Second World War this wrong model was exported in all communist 
countries, with all the same errors and mistakes with all the consequences. After 1956 
Poland, Hungary and Yugoslavia  abandoned collectivist model, just Romania, Bulgaria 
and Albania perpetuaded this kind of agriculture. In East Germany was introduced a more 
capitalist model (with dividends and money for the peasants).

The conclusion is collective farm was an fiasco which has as result millions of 
victims.

73 William Henry Chamberlin, Iron Broom, in Foreign Affairs, April 1934, p. 504; H. H. Fisher, The Famine in 
Soviet Russia (1919-1923), Macmillan, New York, 1927, p. 487-499
74 Pravda, no. 60/ 2 March 1930. Apud: J. V. Stalin, Works, vol. 12, Foreign Languages Publishing House, 
Moscow, 1955, p. 197
75 Eugene Lyons, op. cit., p. 491
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Cristian Ioan POPA, Cugir. Schiţă monografică, Editura ALTIP, Alba Iulia, 
2005, 112 p. 

CRISIA, tom. XXXVI, 2006, p. .... 

RECENZII

Din mai multe motive, ne face o deosebită plăcere să semnalăm apariţia monografiei 
localităţii Cugir, scrisă de universitarul albaiulian Cristian Ioan Popa. În primul rând, lucrarea 
este scrisă de un profesionist al demersului istoric. Ea apare tocmai într-o perioadă când 
astfel de „opere” dedicate mai multor localităţi din România, scrise de persoane mai mult 
sau mai puţin pregătite în domeniu, mânate doar de entuziasm alimentat cu patriotismul 
local, abundă în literatura istoriografică românească.

Încă din titlu şi apoi în introducere autorul subliniază că lucrarea este doar o sinteză 
a unei lucrări care se dorea mult mai amplă. Ea tratează evoluţia zonei ocupate în prezent 
de oraşul Cugir şi fostul sat Vinerea (actualmente înglobat în oraşul Cugir), începând din 
preistorie şi până la mijlocul secolului XX. Demn de menţionat aici este faptul că formaţia 
de arheolog a autorului se regăseşte pregnant prin atenţia acordată perioadei preistorice, 
ilustrând-o cu materiale arheologice descoperite în zona care face obiectul lucrării, iar 
acest lucru se face fără a plictisi cititorul mai puţin avizat în domeniu.

Fără a trece în revistă toate capitolele şi subcapitolele, menţionăm principalele 
subiecte tratate: Descoperirile arheologice, Primele atestări documentare, Cugirul şi Vinerea 
între sec. XVII – prima jumătate a secolului XX (unde un spaţiu important este acordat 
subiectului Cugir – sat grăniceresc), Istoria religioasă, Probleme de demografie, Aspecte 
de viaţă cotidiană, Arhitectura civilă, Monumente, Învăţământul, Activitatea sportivă, 
Etnografie şi folclor, Oameni care au fost.

Un alt merit al lucrării constă în materialul ilustrativ bogat, un rol important îi revine 
autorului majorităţii imaginilor Radu Totoianu. Acestea au putut fi puse în valoare şi prin 
transpunerea lor pe o hârtie de calitate şi în condiţii grafice deosebite.

Trebuie salutat acest mod de a populariza istoria în monografii locale, care să nu 
plictisească cititorul obişnuit dar care să nu facă nici concesii rigurozităţii ştiinţifice.

         Gruia Fazecaş



Ovidiu PECICAN, Poarta leilor. Istoriografia tânără din transilvania (1990-
2005), Vol. I-II, Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2005; 2006, 245 p. + 243 p.

CRISIA, tom. XXXVI, 2006, p. .... 

Cartea istoricului clujean Ovidiu Pecican, Poarta leilor. Istoriografia tânără din 
Transilvania (1990-2005), apărută până în prezent în două volume, al treilea urmând să 
apară în curând, este incontestabil una dintre cele mai valoroase şi incitante lucrări apărute 
după 1989 referitoare istoriografia transilvăneană a ultimului deceniu şi jumătate. Ea 
analizează în primul rând, aşa cum ni se precizează încă din titlu, istoriografia tânără din 
Transilvania, înţelegând aici sensul lărgit al noţiunii, în care părţile vestice, dar şi Banatul 
şi Maramureşul sunt integrate acestui spaţiu.

Poarta leilor este o carte scrisă în mod profesionist despre un subiect extrem de 
dificil, cel al istoriografiei postdecembriste. Dificil, pentru că există numeroase voci 
care spun că lucrurile nu s-au sedimentat poate îndeajuns, dar şi pentru că sensibilităţile 
slujitorilor lui Clio pot fi zgândărite de eventualele concluzii ale autorului, care nu sunt 
conforme cu imaginea despre sine a unora sau altora dintre creatorii de istorie. Istorici 
care nu-şi cunosc dimensiunile sau care nu s-au redimensionat intelectual după 1989 
sunt, fără îndoială, numeroşi, între ei cu siguranţă pot fi şi cârcotaşi care să pună în 
discuţie această analiză a evoluţiei istoriografice transilvănene din postcomunism. Măcar 
atât şi cartea tot ar fi un câştig. Scoaterea din amorţeală, necesitatea dialogului, existenţa 
unui real spirit critic sunt tot atâtea lucruri care lipsesc istoriografiei transilvănene şi 
româneşti deopotrivă.

Profesorul Ovidiu Pecican defrişează un domeniu foarte greu de cuprins având în 
vedere explozia publicistică de după 1989. Cu atât mai important este demersul domniei 
sale cu cât ne propune şi o metodologie specifică de abordare a subiectului, unul serios,  
profesionist, inovator şi bine articulat.

În primul volum, Ovidiu Pecican fixează încă de la început „noul ancadrament” 
istoric şi istoriografic rezultat în urma marelui deranj din 1989 (p. 15-39), subliniind rolul 
important al profesorului Pompiliu Teodor în renovarea istoriografiei transilvănene1, cel 
care a coagulat în jurul său un important tronson de istorici care au răspândit apoi în întreg 
spaţiul transilvănean şi nu numai modelul şi exigenţele Magistrului. Fiind de părere că în 
Transilvania postcomunistă există toate elementele delimitării unei şcoli istorice tinere2, 
Ovidiu Pecican stabileşte care sunt coordonatele şi principalele elemente programatice 
ale sale şi, foarte important, sugerează ideea achiziţionării unor noi ingrediente teoretice 
de către aceasta, diversificarea şi nuanţarea lor, ceea ce trimite spre concretizarea unei 
noi paradigme istorice, specifice tinerilor istorici, care-i delimitează de generaţia care a 

1 O. Pecican, Poarta leilor. Istoriografia tânără din Transilvania (1990-2005), vol. I, Editura Grinta, Cluj-Napo-
ca, 2005, p. 29
2 Ibidem, p. 42
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activat şi înainte de 1989. Tocmai acesta este unul din adevărurile fundamentale ale tinerei 
istoriografii din spaţiul menţionat, faptul că adoptă un discurs înnoitor, din ce în ce mai 
departe de paradigmele vechii istoriografii, cea din urmă, din păcate, amplu ancorată de 
prea multe segmente în canoanele stabilite de vechiul regim. Din acest punct de vedere, 
nu de puţine ori, scrisul istoric al tinerei generaţii este supus unui foc încrucişat şi pus 
la respect, întrucât este periculos. Din păcate, cei care fac acest lucru sunt incapabili 
să înţeleagă pluralismul de opinii şi dialogul de idei în condiţiile în care decenii de-a 
rândul fuseseră vocile autorizate ale regimului, puse să stabilească direcţiile de urmat 
şi adevărul unic al istoriei. Exemplele sunt multe şi ele se regăsesc încă atât în mediul 
universitar, cât şi în cel al cercetării. Numele lor nici măcar nu merită pomenite întrucât 
istoria istoriografiei le va rezerva cu siguranţă un loc special. Din fericire - am convingerea 
aceasta -, viitorul este al tinerelor şcoli istorice, deplin sincronizate cu marile curente 
prezente în istoriografia universală.

Aşa cum remarca şi profesorul Ovidiu Pecican, discursul istoriografiei tinere este 
unul proaspăt, revigorant, scuturat de orice dogme şi complexe. Contactele formative 
ale tinerei istoriografii, amplu prezentate în primul volum (p. 69-107) şi metodologiile 
de lucru adoptate (p. 107-133) sunt pe deplin ancorate în cele mai avansate curente 
de idei vehiculate în domeniu. Tocmai de aceea, tânăra istoriografie a fost, nu de 
puţine ori, într-un dialog aspru cu alte generaţii de istorici. Disputele istoriografice în 
care tinerii au fost implicaţi, mai ales în anii ’90, disecate critic de Ovidiu Pecican în 
capitolul Contextul: Mit, Istorie, Scandal al primului volum (p. 133-171), sunt cât se 
poate de relevante pentru atmosfera în care s-au afirmat noile paradigme ale cunoaşterii 
istorice.

Întâiul volum se încheie cu un popas reflexiv asupra unora dintre principalele direcţii 
de cercetare urmate de noua generaţie de istorici care se situează, în opinia autorului, 
în zona interdisciplinarităţii, a cronologiei şi geografiei, a unei istorii în care eroii sunt 
estompaţi în derularea evenimentului istoric, dar şi prin punerea tot mai mult sub lupa 
cercetătorului a colectivităţilor umane (p. 171-213).

Cel de-al doilea volum din Poarta leilor. Istoriografia tânără din Transilvania (1990-
2005) este atent mai degrabă la „cum, cât, de ce şi în ce fel funcţionează instituţiile”3 
din domeniul istoriografiei transilvănene. Ovidiu Pecican, aşa cum el însuşi a subliniat, a 
încercat să vadă şi care sunt asocierile dintre istoricii primului deceniu şi jumătate trecut 
de la evenimentele din 19894.

Volumul începe prin a discuta punctual principalele grupuri de vârstă existente în 
tânăra istoriografie transilvăneană, descoperind nu mai puţin de trei promoţii, toate însă 
ancorate într-un evident demers înnoitor (p. 15-37). Alt capitol pune sub lupă  „înrudirile 
şi afinităţile” existente în domeniu. Surpriza autorului este mare, cu atât mai mult cu cât a 
descoperit destule reflexe din sfera nepotismului (tată şi fiu-fiică-nepot-nepoată), frăţietăţii 
şi năşiei care au coagulat adevărate centre şi sfere de interes, obturând nu de puţine ori 
accesul celor din afara sistemului, aceştia din urmă putând pune sub semnul întrebării 
sistemul de valori impus de gradele de rudenie amintite. Fiind potenţiale pericole, ei 
trebuiau eliminaţi. Acest lucru s-a făcut, din păcate, de prea multe ori în detrimentul valorii 
(p. 37-75).

Volumul se încheie cu două capitole care discută instituţional fenomenul istoriografic, 
atât la nivelul sistemului de învăţământ de profil, cât şi la cel al cercetării istorice. Ambele 
sunt de acord cu multiplicarea ofertei în perioada postdecembristă, paleta universitară 
devenind mai bogată, mai ales la posibilităţile de investigaţie. Ovidiu Pecican, în ciuda 
unor greutăţi asumate, legate mai ales de posibilităţile de informare, devoalează explozia 

3 Idem, Poarta leilor. Istoriografia tânără din Transilvania (1990-2005), vol. II, Editura Grinta, Cluj-Napoca, 
2006, p. 11
4 Ibidem, p. 10
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domeniului în această perioadă, materializată inclusiv printr-o multitudine de instituţii 
producătoare de istorie.

Incontestabil, lucrarea profesorului Ovidiu Pecican este una valoroasă. Ea aduce 
cu sine un aer proaspăt şi propune un alt mod de discuţie. Ambele volume trec dincolo 
de discursul confortabil, dar prăfuit. Lectura este una incitantă, alertă şi invită iubitorul de 
istorie şi nu numai să citească cele două volume.
 

       Gabriel Moisa

3



Ion ZAINEA, Politică şi administraţie în România (6 Martie 1945-1 martie 
1946): Epurarea, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2004, 506 p.

CRISIA, tom. XXXVI, 2006, p. .... 

 

Masiva lucrare a profesorului Ion Zainea aduce în atenţia cititorului un dureros proces 
istoric derulat în istoria contemporană a României. Este vorba despre epurările care au lovit 
societatea românească imediat după instaurarea regimului comunist în România.

Cartea este rodul unor căutări susţinute ale autorului în arhive, căutări finalizate 
cu rezultate remarcabile care dau măsura dimensiuni acestui fenomen petrecut în istoria 
României. Ea devoalează complexitatea fenomenului, unul extrem de dur şi de eficace 
din perspectiva autorităţilor vremii. Ceea ce s-a petrecut în acest interval nu a fost decât 
începutul, anii următori au desăvârşit opera începută la 6 martie 1945.

În prima parte a cărţii, Ion Zainea pune în discuţie cadrul legislativ existent, organizarea 
şi desfăşurarea fenomenului în intervalul de timp studiat. Constatăm că procesul a fost 
pregătit cu minuţiozitate, iar rezultatele au fost pe măsură. Ceea ce este evident, aşa cum 
reiese din paginile volumului, este faptul că epurarea a cuprins încă din această epocă 
toate compartimentele esenţiale ale societăţii româneşti. Administraţia, armata, biserica, 
învăţământul şi mass-media, arta, justiţia, sănătatea, etc. au fost vizate direct. Nimic nu 
a scăpat ochiului vigilent al comuniştilor români. Scopul era unul singur: comunizarea 
României în cel mai scurt timp cu putinţă.

Cea de-a doua parte a cărţii colaţionează un impresionant volum de documente care 
vin să ilustreze ceea ce s-a întâmplat de fapt. Toate pun în lumină grozăvia fenomenului şi 
faptul că nici o parte a ţării nu a scăpat de efortul demolator al noului regim politic.

Impresionantă prin informaţia pusă la dispoziţia cititorului, lucrarea profesorului Ion 
Zainea,  Politică şi administraţie în România (6 martie 1945-1 martie 1946): Epurarea, 
merită întreaga atenţie a cititorilor, atât a celor iniţiaţi cât şi a publicului larg. 

        

             Gabriel Moisa 





NECROLOG

 Dr. Liviu BORCEA (1939 – 2006)

CRISIA, tom. XXXVI, 2006, p. .... 

Ne-a părăsit, în mod neaşteptat, cel care a fost istoricul şi profesorul Liviu Borcea, 
cunoscut cercetător al istoriei locale şi naţionale.

Liviu Mihai Borcea s-a născut la Oradea, în ziua 3 august 1939. Şcoala primară, 
terminată în anul 1953 la Salonta, este urmată, în intervalul 1953 – 1956 de studii la 
prestigiosul liceu orădean Emanuil Gojdu. Studiile superioare, parcurse în intervalul 1962 – 
1967 la prestigioasa universitate clujeană Babeş – Bolyai, si-au pus, cu siguranţă amprenta 
pe preocupările de medievistică a profesorului Liviu Borcea. După un intermezzo de câţiva 
ani ca profesor de istorie la Liceul Teoretic din Aleşd, între anii 1967 – 1974, urmează doi ani 
de activitate la Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea. Între anii 1976 – 1990 a deţinut funcţia 
de inspector la Comitetul de Cultură al judeţului Bihor cu probleme de muzee, arte plastice 
şi patrimoniu. După 1990, deţine funcţia de bibliotecar principal la Biblioteca Judeţeană 
Gheorghe Şincai din Oradea, şeful Serviciului Informare – Documentare şi Patrimoniu. 
Integrarea firească a istoricului Liviu Borcea, începând cu anul 1991 în mediul universitar 
orădean, la Facultatea de Teologie Ortodoxă – Istoria şi Spiritualitatea Bizanţului, va duce, în 
anul 1994 la ocuparea postului de titular al catedrei de Bizantinologie la amintita instituţie. 
Conferenţiarul universitar Liviu Borcea va deveni în intervalul 2000 – 2004 prodecan al 
facultăţii. Pentru activitatea sa pe tărâmul istoriei accleziastice a fost distins cu înalte ordine 
bisericeşti: Crucea Patriarhală pentru Laici (2001) şi Crucea Arhiepiscopiei Ortodoxe de 
Alba Iulia.  

Pe plan ştiinţific a abordat cu succes teme majore ale evului de mijloc bihorean, pe 
teme de istorie locală atât de necesare elaborării tratatelor. Studiile dedicate bizanţului dar 
şi cele cu subiect teologic au reprezentat o altă importantă direcţie de cercetare, asupra 
căreia istoricul orădean s-a aplecat îndeosebi în ultimul deceniu şi jumătate. Susţinerea 
tezei de doctorat, în anul 1979, la universitatea clujeană, conducător de doctorat fiind 
academicianul Ştefan Pascu, cu un subiect dedicat cronicarului bihorean Ioan Szalardi a 
reprezentat, cu siguranţă, o noutate în istoriografia românească. Cele 11 volume şi peste 70 
de studii şi articole publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate, reprezintă, în 
ansamblu, o contribuţie extrem de importantă la elucidarea unor „enigme” ale evului mediu 
românesc. Preţuind, ca puţini alţi istorici orădeni documentul, alături de un remarcabil har 
al scrisului, profesorul Liviu Borcea va rămâne un reper de neocolit pentru cei care se vor 
apleca asupra cercetării evului mediu bihorean. 

Liviu Borcea s-a stins din viaţă în ziua de 13 mai 2006.
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Liviu Borcea – Lista selectivă a lucrărlor publicate:

 Frământări sociale în părţile Aleşdului la mijlocul secolului al XVII-lea1. ,   în Contribuţii la 
cunoaşterea mişcărilor ţărăneşti de pe ValeaCrişului Repede, Oradea, 1971, p. 5 – 9. 

 Represiunea sângeroasă din Aleşd – 24 aprilie 19042. , în Contribuţii la cunoaşterea 
mişcărilor ţărăneşti de pe ValeaCrişului R epede, Oradea, 1971, p. 19 – 23. 

 Contribuţie la bibliografia cronicaruluibihorean Ioan Szalardi (cca. 1617 – 1666),3.  în 
Crisia, 1973, 3, p. 183 – 197. 

 Istoriografia privitoare la atestarea începuturilor oraşului Oradea4. , în Crisia, 1974, 4, 
p. 113 – 118. 

 Unele aspecte ale stăpânirii otomane în Bihor şi nord-vestul Transilvaniei în secolele 5. 
XVI – XVII, în Crisia, 1974, 4, p. 191 – 211.

 Sondajul arheologic din iulie 1973 în cetatea Biharea6. , în Crisia, 1974, 4, p. 57 – 64, 
(colaborare S. Dumitraşcu). 

 Repertoriul monumentelor naturii, arheologice, istorice, etnografice, de arhitectură şi 7. 
artă din judeţul Bihor, Oradea, 1974, (colaborare). 

 Contribuţii la istoria politică a Bihorului în epoca lui Mihai Viteazul (1598 – 1606),8.  
în Crisia, 1975, 5, p. 103 – 121. 

 Consideraţii pe marginea reglementării urbariale a satului Luncşoara (1772)9. , în Crisia, 
1975, 5, p. 251 – 257. 

 Voievozi, cnezi, juzi în Bihorul medieval10. , în Familia, 1976, 12, nr. 9, p. 5. 
 Un document inedit despre căderea Oradiei în mxâna turcilor (scrisoarea din 31 11. 

august 1660), în Crisia, 1976, 6, p. 207 – 231. 
 Precizări privind raporturile Crişanei cu Mihai Viteazul12. , în Crisia, 1976, 6, p. 237 – 

246. 
 Satele din Bihor ale lui Gavrilaş Movilă şi Constantin Şerban (Schiţă monografică a 13. 

domeniului cetăţii Şinteu), în Crisia, 1977, 7, p. 97 – 131. 
 Prisăcile – un vechi sistem de apărare în Bihor14. , în Familia, 1977, 13, nr. 5, p. 10, 15. 
 Contribuţii la cunoaşterea mişcărilor ţărănimii bihorene în a doua jumătate a secolului 15. 

al XVIII-lea, în Crisia, 1977, 7, p. 439 – 449. 
 Mihai Viteazul şi legăturile sale cu Bihorul16. , în Familia, 1978, 14, nr. 11, p. 5. 
 17. Oamenii din cetăţile de margine ale nord-vestului Transilvaniei în epoca Principatului 

(secolele XVI – XVII), în Crisia, 1978, 8, p. 113 – 129. 
 Românii în „Cronica de jale” a lui Ioan Szalardi18. , în Crisia, 1979, 9, p. 145 – 166. 
 Iulie – august 1660. Cele 46 de zile memorabile ale cetăţii Oradea19. , în Magazin 

istoric, 1979, 13, nr. 2, p. 7 – 9. 
 Informaţii cu caracter etnografic într-o descriere a Bihorului de la începutul secolului 20. 

al XVIII –lea (Matthias Bell, Historia Comitatus Bihariensis), în Biharea, 1982, 10, p. 
51 – 57. 

 Contribuţii la istoria cetăţii Săcuieni (comitatul Bihor) în secolele XV - XVII,21.  în Anuarul 
Institutului de Istorie şi Arheologie Cluj-Napoca, 1983 – 1984, 26, p. 319 – 332. 

 Contribuţii la istoria campaniei militare turco-tătare în Transilvania (august – octombrie 22. 
1658), în Crisia, 1985, 15, p. 97 – 118.

 Prezenţă şi continuitate medievală în Crişana. Efigia Bizanţului23. , în Familia, 1985, 21, 
nr. 10, p. 10. 

 Mircea cel Mare şi Transilvania,24.  în Familia, 1986, 22, nr. 6, p. 8. 
 Mihai Viteazul într-o cronică contemporană mai puţin cunoscută25. , în Crisia, 1987, 

17, p. 107 – 121. 
 Dragfieştii. Destine ale unor familii din Transilvania în evul mediu26. , în Familia, 1987, 

23, nr. 8, p. 4 – 5; nr. 9, p. 10 – 11. 
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 Istoriografia ungară despre cronica lui Anonymus: de la cunoaştere la renegare,27.  în 
1918. Triumful marelui ideal. Făurirea statului naţional unitar român, Bucureşti, 
1988, p. 92 – 105. 

 Menumorut28. , Bucureşti, 1988, (colaborare I. Ţepelea). 
 Consideraţii cu privire la satele, cnezii şi voievozii din Zarand şi Câmpia Aradului,29.  în 

Crisia, 1989, 19, p. 181 – 203. 
 Contribuţii la istoria aşezării Biharea în secolele XI – XVII30. , în Crisia, 1990, 20, p. 159 

– 173. 
 Românii în Osmografia lui Decsi Samuel31. , în Crisia, 1991, 21, p. 72 – 82. 
 O cetate a Oradiei mai puţin cunoscută32. , în Tribuna, 1991, nr. 8, p. 11. 
 Miron Costin în Transilvania (august – octombrie 1658)33. , în Familia, 1991, 27, nr. 6, 

p. 14. 
 Agonia. File dintr-un jurnal posibil. Oradea ianuarie – aprilie 1919,34.  Oradea, 1992. 
 Sistemul de fortificaţii din Crişana în Evul Mediu35. , în Cetatea Biharea, 1992, 1, nr. 2, 

p. 2; nr. 3, p. 2. 
 Repertoriul satelor de pe teritoriul voievodatului bihorean. Cnezii şi voievozii acestora 36. 

în secolele XIV – XVII, în Crisia, 1992, 22, p. 47 – 72. 
 Veniturile din vămi de pe teritoriul oraşului, reflectate în statutele capitlului din 37. 

Oradea (1374), în Crisia, 1993, 23, p. 91 – 96. 
 Partidele politice din Oradea până la sfârşitul primului război mondial38. , în Familia, 

1994, 30, nr. 12, p. 63 – 69. 
 Conscrierea comitatului Bihor din 1552,39.  în Crisia, 1994, 24, p. 233 – 284. 
 Câteva consideraţii cu privire la începuturile icoanei bizantine40. , în Familia, 1995, 31, 

nr. 6. p. 62 – 64. 
 Sate româneşti, cnezi şi voievozi din Sălaj şi Câmpia Someşului în secolele XIII – 41. 

XVII, în Crisia, 1995, 25, p. 375 – 381. 
 Istoria oraşului Oradea42. , Oradea, 1995, (coordonator împreună cu Gh. Gorun). 
 Scrisori din Constantinopol. Un document cu privire la istoria bisericii ortodoxe din 43. 

Bihor în secolul al XVII-lea, în Familia, 1996, 32, nr. 1, p. 61 – 65. 
 Monografia istorică a comunei Ţeţchea,44.  în Crisia, 1996 – 1997, 26 – 27, p. 277 – 305.
 Consideraţii cu privire la atitudinea lui Carol cel Mare faţă de cel de-al VII-lea Sinod 45. 

ecumenic de la Niceea (787), în Credinţa Ortodoxă, 1997, 2, nr. 3 – 4, p. 26 – 31. 
 Cuprins din necuprins.....Monografia istorică a satului Beznea46. , Oradea, 1998, (în 

colaborare I. Ţepelea). 
 Interferenţe cultural artistice medievale la Oradea47. , în Familia, 1998, 34, nr. 4, p. 37 

– 41. 
 Cu privire la sfârşitul unor împăraţi bizantini ai epocii iconoclaste48. , în Orizonturi 

Teologice, 2000, 1, nr. 1, p. 7 – 15. 
 David Prodan. Istoricul faţă cu istoria,49.  în Familia, 2000, 36, nr. 4, p. 63 – 92, (în 

colaborare). 
 Consideraţii cu privire la istoria bisericii din cimitirul satului Seghişte – Bihor,50.  în 

Orizonturi Teologice. 10 ani ai Facultăţii de Teologie ortodoxă de la Oradea 1991 – 
2000, Oradea, 2001, p. 36 – 41. 

 Consideraţii cu privire la complexul medieval Cetatea Şinteu. Biserica ortodoxă din 51. 
Tinăud (judeţul Bihor), în Orizonturi Teologice, 2001, 2, nr. 2, p. 13 – 19. 

 Moaştele unor sfinţi bizantini la Biharea în secolul al XII-lea52. , în Istoria ca experienţă 
intelectuală, Oradea, 2001, p. 89 – 93. 

 Un manuscris inedit cu privire la istoria bisericii din Seghişte53. , în Orizonturi Teologice, 
2001, 2, nr. 3, p. 19 – 24.

 Oradea – oraş”de margine” al teritoriului românesc54. , în Familia Română, 2002, 4, nr. 
3 – 4, p. 43 – 44. 
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 Reperele cronologice ale unor vieţi exemplare: Sfinţii Trei Ierarhi55. , în Credinţa 
Ortodoxă, 2003, 8, nr. 1, p. 96 – 114. 

 Memoria caselor din Oradea, 56. vol. I, Oradea, 2003. 
 Bihorul medieval. Oameni, Aşezări, Instituţi, 57. Oradea, 2005. 
 Monografia comunei Vadu Crişului, 58. Oradea, 2005, (coordonator cu A. Chiriac). 
 De la o staţie la alta. Centenarul tramvaiului orădean, 59. Oradea, 2006, (în colaborare 

M. Apan, G. Moisa).
 Între istoria festivă şi istoria sinceră. Între clişee şi circumspecţie60. , în Familia, 2006, 

42, nr. 1, p. 78 – 80. 
 Cronica de jale a lui Ioan Szalardi. Studiu critic, 61. Oradea, 2007, (apărută postum). 
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