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ISSUES ON PRE AND PROTOHISTORIC AMBER
In memoriam Curt W. Beck

by Călin GHEMIŞ

Argument1
Amber, together with other materials (tin, graphite, and ivory, hippopotamus teeth,
copper and bronze) is the object and subject of commerce whose main characteristic is the
wideness of the area where it develops, including, practically, almost all the known ancient
world.
Starting with the first stage of the Bronze Age, the diffusion of amber, mostly of
Baltic origin, reaches the territory of Small Asia. This fact was more than once argued by
researchers like: A. Spekke, C. W. Beck, J. M. Todd, N. N. Cattachio, A. Palavestra and A.
Pydyn2.
Therefore, amber traffic is one component of the unitary complex represented by
the commerce of prehistoric freight traffic with different materials. The wideness of these
relations, in the simple meaning of the word, knew in the prehistoric period a progressive
development, a fact that has been confirmed by the archaeological discoveries.
We are not able to describe clear and detailed stages of these exchanging activities,
for the amber discoveries multiplied once with the passing of time, culminating in the 4th
century B.C. when true masterpieces of the figurative amber art3 were discovered.
Regarding the so-called “amber way”, we believe that the term introduced in the 20th
century by J. M. de Navarro4 must be analyzed once again taking into consideration that
it was met mostly in the literature with an axiomatic value and, therefore, in this stage of
research, we can not speak of a certain “way” of the amber in the prehistorical period.
Our discourse is based mostly on the amber objects discovered in an area that includes
the extreme north of Europe and the Levant. The sources analysis is a difficult problem
to solve if we take into consideration only the Summerian -Akkadian literature. What is
known in these amber discoveries analysis? First of all, it places these discoveries from
Romania in a larger context related to other findings, and so it offers newer information on
the influences that were received and accepted, and different exchanging relations. Even
1 We thank all those who, in a way or another, contributed to the genesis of this study: prof. D. Adamesteanu
who drew our attention on the amber discoveries from Basilicata, making his personal library available to
us, prof. Fr. Pomponio for his patience while he coordinated our study period at Messina University, prof F.
Gogâltan for his suggestions and discussions, the colleagues of the “Ţara Crişurilor” Museum from Oradea.
2 The author analyzes the complex problematic of amber from all points of view.
3 The style of the figurative amber art appears in the 8th c. B.C. and evolves until the beginning of the 4th c.
B.C. Its appearance may be regarded as the result of different influences that came, mostly, from the Greek
culture, in the ethruscian-lazial area, that is also the origin of the first objects made in this manner. This specific
style develops during the next centuries and the most representative pieces came from the Greek area. Amber
has a Baltic provenience and it was made in the local workshops. This phenomenon is similar to that which
happened 2 centuries earlier within the Mesopotamian cultural space.
4 Navarro’s theory, later completed by other researchers must be seen in the light of some new findings. For the
prehistorical periods, at least, it is needed also the analysis of other artifacts which together to amber, belong
to a system of commerce that was very well articulated and that supposes the re-interpretation of some bronze
deposits.
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if they are found in a small number, from a cultural point of view, they seem to be specific
to communities belonging to the late Bronze Age. The artifacts are generally ornamental
objects and less the accessories of other objects like weapons, fibulae or pendants.
Summerian sources on amber5.
1. “I could be as worthy as an amber bead can be to you”6
2. “and when I wiped my lips off with amber…”7
3. “My king had turned against the yellow amber…
The angry master of the lands spoke…
Ninurta, son of Enlil cursed
You rose against me, against my coming
You shall be together with my other rocks, the first to enter my workshop
Prepare yourself for all that you shall become!
Yellow amber, you shall be the daily sacrifice of my craftsmen! ”8
4. “I have a cart for you; it will have golden wheels and its spokes will be made of
amber”9
The four sources mentioned above, make up the oldest sources that we have and
know. The first text comes from a hymn dedicated to Innana/Ishtar and it is the oldest of
them all, dated from the beginning of the Bronze Age, the period that corresponds, indeed,
to the start of the amber spreading in this area.
A statistic from 199110 revealed that the majority of the objects made by amber had a
Baltic origin. The amber objects came through different roads or routs that were probably
continental; the quantity of amber is restrained, which means that the commerce was
limited to the elite population. Amber was not the only material commercialized but there
were also other raw materials.
The most interesting text, from our point of view, is the third one. It belongs to a
relatively recent published poem, named “Poem of the labor of Ninurta”11. The hero of the
poem fights the “rocks of the mountain”, a part of which is the hero’s ally and the other one,
his enemy. What we need to underline is that the enemy side is composed by rocks that
were imported in the space between Tiger and Euphrates from the most various areas. Also,
it is no coincidence that the fight took place on a territory that was unknown in the oldest
map that is in our possession and these territories were called not by their names but “the
land where you can not see the sun”, “the lands over the mountains” or “the kingdoms of
semi-obscurity”12 that actually bordered the world that geographers from ancient Summer
knew.
Every rock is punished depending on its role in the conflict. The amber is punished
to be the daily offer of the jewelers – a fact that highlights the position of the amber. The
situation encountered in this text is confirmed by the discovery at Kalhu (ancient Nimrud)
where, a statue of Assur-nasir-apal was buried in the foundation of the temple, as an offering.
Moreover, most of the Sumerian royal statues and not only, are made of rare materials and
5

We present what we believe are the most representative texts related to the subject.
Landsberger, 1967, 291.
7 Kramer, 1971, 131, the text comes from the Blessing of Shulgi (2094 – 2047 BC), one of the initiators of
the Sumerian Renaissance.
8 Van Dijk, 1983, column 524-530 – the paragraph that talks about amber is: qar-ra.du ana al-ga-misi, is
represented by na4 algamesh, where na is a determinant for stone.
9 Dailey, 1996, VI, 11.
10 Todd, 1991- the analysis was made by Vassar institute from New York, specialist in these kind of analyses.
11 Van Dijk, 1983, passim.
12 Stahl, 1983, 21
6
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they used to belong exclusively to the royal class. In the Sumerian royal art cannons, the
dynast is represented by Baltic origin amber13. Speaking of epigraphy, we know that amber
was represented by na4 algamesh , a term described by the grammalogue in-sin14.
The evolution of this grammalogue is the following: somewhere at the beginning of
rd
the 3 millennium BC the sign in-sin or elmeshu meant a smelly “stone” with particular
properties; the analysis of this grammalogue15, also, the reanalysis of some texts drove us to
the conclusion that it was the grammalogue that designated amber16.
Greek sources on amber
The oldest Greek mentions about amber appear in Homer’s Odyssey:
“How beautiful resounds through this hall!
What golden, silver,
Brass and amber and ivory beaming!”17
“…with a necklace made of gold and amber beads.
The slaves and the mother
seek it with their eyes”18
“…a skillfully made necklace,
Made of gold and amber beads that shone
Like sun rays” 19
We have chosen the analysis of this particular Greek source because the other ones
dissolve in different digressions related to the origins of amber and the sources that actually
discuss the provenience of this resin and the routes where it used to circulate are very
few.
The Greek mythology related to amber is very rich. The Greek word for amber was
hlectron; it had a noble origin and it was related to solar believes. It was thought that amber
was the materialization of the Pleiades’ tears, shed when Zeus stroke their brother. The
ancient world valued amber very much for its rareness and its physical properties20.
13

Spekke, 1957, 19, pl. III.
Labat, 1943, 526.
15 Ibidem, the French author analyzes this problem under several aspects, from which, he underlines the
epigraphic one.
16 Landsberg, 1967, 289. Bottero, Kramer, 1996.
17 Odyssey, IV, 99-101
18 Odyssey, XV, 607-608
19 Odyssey, XVIII, 380-383
20 Amber is a fossil resin secreted by different species of trees; the most known is Pinus succinifera, which was
determined by H. Conventz in 1890. the resin coagulated in the Tertiary together with other approximately 20
species of fossil resin (Zalewska, 1974, 15). From a chemical point of view, amber is classified as a caustobiolite,
as it has an organic composition. When heated to 170 Celsius degrees it becomes viscid and between 280 and
290 Celsius degrees, it melts and it becomes transparent; it dissolves in alcohol or cold sulfuric acid (Zalewska,
1974, 35); its toughness is 2-2,5 on the Moks scale and it was situated between gyps and calcite. Its specific
structure is amorphous, not crystalline; there are porous structured amber with a weight between 1050 and
1096. Besides these properties, amber contains more than 500 insect species, seeds, or other materials caught
in the moment of coagulation. The color of amber varies from brown to yellow, orange or even black. Its
denominations are also peculiar. The polish terminology knows over 200 names for different kinds of amber;
in the Sumerian – Acadian literature it is called elmeshu; hlectron or electron in the ancient Greece (it is not to
be mistaken with the natural mixed metal of silver and gold, gold and silver, known by the same name, mostly
due to its color – pale-yellow); the Latin word was sucinum or glesum, anbar, in Arab, that was borrowed by
English and transformed into amber, the polish main term is bursztyn, inherited from old German where it
appears as brenenstein – burned rock, or jantar – from the Lithuanian gentaras, the form used by almost all
Slavonic peoples; in old Romanian literature, amber was called whether chihlimbar or ambra. The species
14
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From our point of view, the most important text is that from the Odyssey, IV 99-101:
“How beautiful resounds through this hall! / What golden, silver, / Brass and amber and
ivory beaming!” that, regarded as an ensemble, hides a reality not to be neglected, that is
the enumeration of the materials that were imported in Aegean world.
The archaeological discoveries are once again the argument of our assertion. The
most representative amber pieces are the Tirinth style beads, whose spreading covers the
whole Levant ad it is related to the Mycenaean traffic in Mediterranean space. The type of
the piece is unitary and from a typological point of view, there are rectangle shaped beads
with round or circular sections measuring from 1 to 4,5 cm and on their maximum diameter
they have a marked vein. The discovery of the Tirinth thesaurus brought new explanations
regarding the utility of these objects.
The beads were mounted in circles made of golden wire, shaped like a cross or they
were worn as pendants. Obviously, besides these pieces there are many others, especially
simple shaped beads, circular with lentoid sections21; fibulae accessories or needles are
very rare and also appear in the discoveries belonging to Mesopotamia cultural sphere.22
Amber discoveries from Transylvania.
The repertoire of discoveries.
Cioclovina cu apă (Boşorod, Hunedoara district) - from a deposit found in 195323 in
the Cioclovina cu apă cave result 1000 amber beads of various shapes, and a second part
of this deposit, recovered between 1964 and 1968 by Ioan Emödi24 contains 770 amber
pieces.
Foieni (Satu Mare district) - in a tomb, together with other pieces of the funerary
furniture were discovered two bitronconic beads25.
Igrita cave (Astileu) – in the necropolis there were discovered 5 amber beads of
various shapes26.
Şuncuiuş, Mişidului cave (Bihor district) – various shaped amber beads come from a
ritual deposit27.
Şuncuiuş, Unguru Mare cave (Bihor district) - in the necropolis belonging to the Igriţa
group was found an amber bead.28
named hlectron, considered the gold of the north, is a kind of amber with lemon-yellow to chestnut shades, it
has a compact structure, perfectly transparent and it is the most appreciated amber in all times.
21 One of the most important discoveries was that of Cape Gelidonya: a Mycenaean kayak shipwrecked because
of a storm where there were discovered glass ingots, hippopotamus teeth, copper Cyprus ingots with weight
marks, moreover, an amber object of Baltic origin and one of antimony which could not be analyzed because
its state of severe degradation. All the complex was dated LHIIIC (Bass, 1986, 286; Rutter, 1997, R26, 9).
22 See the needle with amber head, ornamented in Cyprus style, discovered at Abu Huwan (Todd, 1985, 293),
in the level that belongs to the late Bronze Age.
23 The deposit contains 68 ampyxes with an embroidered body, 4 falers, 17 tutulis, 1528 bronze buttons,
80 embroidered pendants with perforated cane, 14 buttons made of bronze plate, 251 saltaleons, 17 links of
bronze wire with a triangular section, 500 beads of faience, 1000 beads of amber, 1500 beads of glass paste
and 2 psalia made of antler (Comsa, 1966, 170); the second lot contains a falers of bronze, 326 bronze buttons,
one bronze tutulus, one conical ampyx with embroidered body, 10 half-moon embroidered pendants with
perforated cane, 6 saltaleons, 2 psalia of antler, 520 antimony beads, 70 beads made of white glass paste, 825
blue glass paste and 770 amber beads (Emödi, 1978, 485 sqq.)
24 We thank Mr. Ioan Emödi for his permitting us to study the second lot of this important deposit.
25 Nemeti, 1978, 121.
26 Emödi, 1982, 524, 42.
27 Chidiosan, Emödi, 1981, 164.
28 an unpublished material, the piece origins from a deposit, from the Sacred gallery and it is associated to a
bronze saltaleoni.
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Even if there are just a few centers of discoveries, there is a large number of findings
(1820, without counting the fragmented pieces) that needs a detailed analysis of these
artifacts. Chronologically, the oldest pieces come from Foieni, pieces that appear in a post
- Otomani III29 medium that are placed by the new researches in the end of the Otomani
culture, and from a cultural point of view, in the landscape of Cehlăuţ group30.
The other amber objects that were discovered are specific to Igriţa group, whose
evolution must be analysed31 once again in a larger context. The deposits that are specific
to this relatively recent group, reunited under the name of Arpăşel type32 deposits superpose
the spreading area of the Igriţa group, excluding the deposit from Cioclovina cu apă and
other infiltrations from the Mureş river valley.
From a typological point of view, most of the objects are beads of various types; a
single piece seems to have had a different destination that is a fibula ellement33. This fact
can be demonstrated by its form and also by the slots placed on the sides of the attaching
orifice of the object.
Amber pieces appear in complexes that are very different and therefore, they need a
specific approach.
The biggest quantity of amber was found in the great deposit from Cioclovina.
Together with bronze pieces there are glass pieces, pearly paste glass pieces (which may
be a different kind of glass) and antimony – an aspect that raises the documentary value of
the deposit34.
Proportionally, the bronze objects represent 40 % of the composition of the deposit;
from the utility of the object point of view, 99% are ornamental objects, while the rest
are psalia (we do not exclude the possibility that the tutuli, conical pendant, calotiform
buttons may have been part of an individual’s equipment or harness). The most probable
supposition is that the deposit belonged to a merchant. The other discoveries of amber
objects appear in contexts that were interpreted many times as having a funerary character.
With the exception of the object discovered at Foieni, all others are concentrated in the
caves of the Crişu Repede defile.
The problem of these discoveries is that it is very difficult to interpret them in the
present stage of the research. There are two points that bring us additional explanation
on this deposit. The two points, Ungurului cave and Mişidului cave, provide us with very
interesting discoveries in different sectors.
The situation in Peştera Ungurului is the following: in the final gallery, long of
approximately 150 meters and 0,40 – 3 meters broad, under a stratum of clay that has been
washed here and there by water, there was a system of “gours” or small basins, that were
used as places to deposit the archaeological inventors (the entire inventory is mixed with
lots of ashes and bone rests).
In the Mişidului cave, during the 2000 campaign, under the Dacian sedimentation
level, appeared a sedimentation of ceramic fragments, ash and other pieces that were
deposited directly on the soil without a fitting to begin with; the sedimentation from this
cavity does not contain amber pieces but has certain analogies with the sedimentation at
29

Nemeti, 1979, 122.
Kacso, 1991, Kacso 1999a, Kacso 1999b.
31 N. Chidioşan and I. Emödi established the evolution of this group based more on the metallic pieces of the
discoveries, but, the detailed analysis of the ceramics shows that what we deal with are much more phases of
this group’s evolution. The new discoveries impose an analysis of the area of diffusion of the mentioned group
and implicitly, one of the aspects correlated to it.
32 Kacso 1995;
33 the piece may be found in the lot that was recovered by Emödi
34 We do not have information to sustain that the enumerated pieces were analyzed for the establishment of
their origin; the lack of information on the glass and antimony objects makes it impossible for us to clarify some
particular aspects regarding Transylvania’s prehistory.
30
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Hodoş35, Biharea36 and Suplacu de Barcău37. The inventory that was recovered by Emödi
in the 80’s it is very rich, it was “hidden” in hardly accessible zone and the objects were
deposited directly on the bad of clay and calcite of the cavity. The situation is similar to the
older and more recent discoveries from the “Sacred Gallery” in the Ungurului cave. During
the surface observations that were made in this campaign, in the Mişidului cave we have
found out that a part of the sedimentation was marked by little rings from the river rocks
that were destroyed afterwards by tourists, fragments of these rings preserved on different
lengths and were studied by the following campaigns. As mentioned above, the deposits
are piles of ashes and fragments and therefore, their interpretation as funerary deposits may
be infirmed by the fact that until present days, there were no human bones or fragments
found there. Initially, the amber pieces were not a part of this deposit, given that amber
melts at not such a high temperature spreading a pleasant smell38.
This aspect should not be neglected in the interpretation of these objects taking in to
consideration the fact that the amber objects reached these complexes after the cinerary
inventory has been deposited. A natural question is raised: who was purified through this
ritual? In the present state of research it is premature to affirm anything and the restructure
of the ritual is also a matter of speculation. Another possible question is: too whom was this
ritual dedicated? That is in case in which these are not funerary deposits. The possibility
that these were offerings dedicated to underground deities should also not be excluded. But
this aspect may be infirmed by the set of believes related to amber, believes that place the
amber in contexts correlated with the sun. Anyway, it is clear that most of the objects found
in the caves do not appear arbitrarily in the archaeological contexts enumerated above and
it is probable that next to the intrinsic value of the object they had also a valence under the
impulse of some influences came from the south and the north, it is one of the first groups
to use the technique red/black, prefiguring the appearance of the horizon with ornamental
ceramics and Gava type grooves also contributing to its genesis.
As we have mentioned above, in the context of Igriţa discoveries appear other
imported elements, from which, an important place is given to the graphite discoveries,
used in a particular stage for the polishing of the exterior surface of the receptacles. Small
graphite lumps or pots with graphite paste appear in the discoveries from the Izbîndis39,
Igriţa and Unguru Mare40 or Hodoş41.
In the last part of this study we will make a short analysis on the problematic related
to the commerce or amber traffic. Regarding the routes on which it circulated it must be
sad that these were generally the biggest watercourses convergent to a principal artery,
that of the Danube, that crosses the continent from west to east, so the main ramifications
are continental routes. The most important information regarding the maritime routes was
amber used to circulate come from the analysis of the spreading of Tirinth type beads. As
the situation of this diffusion presents itself, most of the findings are concentrated in the
areas of the shores, something that underlines not the extent of the traffic of the Mycenaean
kayaks, but the fact that maritime routes followed the coast and the exchanges used to
take place in a way that remembers the future emporia of the Greek world. From these
incipient emporia, the amber pieces are spread in the most various cultural areas. The main
settlement with an evident role of “emporia”, was Frata Fratessina Polesine42, next to this
35

new discoveries
Dumitraşcu, Emödi, 1981
37 Ignat, 1984
38 the note above, 15
39 Chidioşan, Emödi, 182, pl.
40 Emödi, 1997, with the old bibliography, for the graphite sources from the Latene age, see the newer Rustoiu,
Popa, 2000, passim.
41 the fragment of a cup with interior decoration, new material from the diggings of C. Ghemiş and S. Bulzan
42 Cattachio, 1989 - the author presents the importance of this site in a more detailed context, fixing the place
of the discoveries in the frame of the Mediterranean commerce, this site being one of the most important ones
36
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settlement, much more towards north, in the cultural environment Lausitz, at Komorowo,
a center that mediated the exchange activities between the salt mine zone Hallstatt and
Baltic sea43.
As it results from the presentation, the majority of the amber pieces from late Bronze
age are ornamental pieces, associated to other discoveries (graphite, antimony, gold or
bronze pieces), these give a certain idea on the mobility of the prehistorical communities
and the materials that were marketed.
The commerce on larger distances, as those from the Mesopotamian cultural area,
moderated in the Mediterranean world show once again not as much the circulation of
the goods but the circulation of some influences accepted from the behalf of cultures that
interact in a very articulated system44. A series of other discoveries, as the shells from
Dentalium Vulgare Da Costa, Conus mediterraneus, discovered in the Wietenberg cultural
area, at Derşida, ascertain clear bonds with the Mediterranean area from where this jellyfish
origin45. From Otomani are known the same species, with the mention that at Sălacea,
a necklace contained also a shell of Pectunculus glycimeris46. The Conus mediterraneus
species (with the two sub-species, Da Costa and Vulgaris) are as frequent in the Tiszafüred
necropolis where appear many times associated to the saltaleons47. A special mention
deserves the shell Hippopus Maculatus, discovered at Dersida, the species origins in the
Indian Ocean and reached the settlement also due to commerce48.
The complexes with amber objects discoveries are mostly cultic or funerary, less
treasured in deposits (and here we refer to the discoveries from Transylvania, still, the
phenomenon seems similar to the findings from Pannonia, Balkans, peninsular Greece,
Italy and Sicily49). This aspect must be underlined once again in the interpretation of the
amber discoveries, for the objects themselves may be related to the world beyond believes
in prehistory50.
A general conclusion that needs to be made in the end of this study is that beside
the wide area covered by the spreading of the amber, it belongs to a complex system,
articulated by commerce that can be called, indeed, a catalytic agent of the cultures, as it
is called by A. Palavestra51.
Addenda
On the occasion of Fifth international conference on Amber in Archaeology, in
Belgrade, Professor Curt Beck has take a sample from Unguru mare cave amber bead. The
sample was analized at Vassar Institute in New York and the IR bulletin of analize number
R 61/ 8126 shows that the bead is imported Baltic amber.

Translated by Simina Ştef
in order to follow the spread of amber.
43 Malinowski 1982, 114 and image no. 1
44 See Pydyn, 1999 - the author discusses more widely the phenomenon of commerce under al aspects, also,
Dumitrescu, 1939, 172, an author who chooses the existence of terrestrial routes for the spreading of mycenian
swords, together with these swords also circulated other materials.
45 Jurcsak, 1984, 113 – shells that origin in the natural environment and less from some fossil points.
46 Jurcsak, 1984, pl. 2, no 1 – the necklace contain more jellyfish species.
47 Kovacs, 1975, pieces of Conus mediterraneus appear in the graves: 102, 161, 284, D; pl.10, 27, Pl. 15, 15,
16, 17, 18, Pl. 27, 12, Pl. 34, D – the richest in objects of this type.
48 ibidem, pl. 2, no 2.
49 Benabo-Brea-Cavalier, 1956, 76; Benabo-Brea-Cavalier, 1960, 111, 112, 118, 121, Benabo-Brea, 1960,
162.
50 Chevalier Gheerbrant, 1994, 302-303; Gergova 1994, 70 – believes related to amber; Spekke, 1954 – the
main sources; Tacitus, 1963, chapter XLV; we will get back on the sources regarding amber.
51 A. Palavestra, 1993, 289.
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DISCUŢII ASUPRA CHIHLIMBARULUI PRE ŞI PROTOISTORIC
Rezumat
Prezentul studiu prezintă descoperirile de piese din chihlimbar din Transilvania
discutate într- n context mai larg. Cea mai importanată descoperire de acest gen din
Transilvania este cea din peşterea Cioclovina cu apă (com. Boşorod, jud. Hunedoara), aici
alături de pese din chihlimbar fiind descoperite în asociere piese din staniu, bronz, sticlă,
os şi „pastă sidefie” precum şi două piese din os. Din punct de vedere cronologic şi cultural
aceste descoperiri aparţin intervalului Br.D – Ha A. Majoritatea punctelor cu descoperiri se
plasează în aria de răspândire a depozitelor de tip Arpăşel, excepţie făcând depozitul din
peştera Cioclovina, atribuit de unii cercetători seriei Cincu – Suseni.
În addenda este prezentată analiza unei mărgele din chihlimbar din peştera Unguru
mare efectuată la Vassar Institute – New York, de către regretatul Profesor Curt.W.Beck şi
Edith Stouth, concluzia celor doi cercetători este că, piesa din peştarea Unguru mare este
de provenienţă baltică. Acest fapt clarifică prvenienţa pieselor de chihlimbar din zona
discutată.
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DIE AUSGRABUNGEN VON NICOLAE CHIDIOŞAN IN DER LA-TÈNEZEITLICHEN NEKROPOLE VON CURTUIUŞENI/ÉRKÖRTVÉLYES
(BIHOR, RUMÄNIEN)*
Nicolae Chidioşan zur Erinnerung
Emilian Teleagă
mit einem Beitrag von Nicolae Miriţoiu
1. Forschungsgeschichte und Quellenkritik
Bevor die Düne „Égető hegy“ in den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts bewaldet
wurde, haben die Dorfbewohner aus Curtuiuşeni/Érkörtvélyes durch den stetigen Abbau
des Sandes mehrere archäologische Funde entdeckt.
Die ersten Grabinventare und Einzelfunde der dortigen La-Tène-zeitlichen Nekropole
kamen in Privatsammlungen. 1942 veröffentlichte Márton Roska einige Materialien aus
einem Wagengrab sowie weitere dieser Einzelfunde (Roska, 1942 a, 81-84; Roska, 1942 b,
227-229, Abb. 1).
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden neu entdeckte Funde von den Museen in
Oradea und Săcueni, die mehr an der Fundbergung als an der Fundbeobachtung interessiert
waren, teilweise gerettet. Zoltan Nánási aus dem Museum in Săcueni publizierte sechs
zufällig entdeckte Gräber sowie Einzelfunde der La-Tène-Zeit, weiterhin drei Bestattungen
der Späthallstatt-Zeit, die jedoch nie dokumentiert bzw. vollständig gerettet worden sind
(Nánási, 1969, 85-90, Taf. 34; Nánási, 1973, 29-38, Taf. 1-7; Nánási, 1975, 47-50, Taf.
11-12). János Németi sowie Mitarbeiter des Museums in Oradea untersuchten jeweils ein
Grab und bargen die Inventare (Chidioşan und Săşianu, 1982, 393-398; Németi, 1994, 2328). Die genaue Lage dieser Gräber ist unbekannt.
Nicolae Chidioşan aus dem Museum in Oradea führte 1968 Rettungsgrabungen im
südöstlichen und südwestlichen Bereich der Düne durch, präzisierte die Stratigraphie und
dokumentierte systematisch neun La-Tène-zeitliche Gräber. Ein Plan seiner Ausgrabungen
sowie zahlreiche Profilzeichnungen werden in diesem Artikel vorgelegt (Beilagen 1-2).
Diese Bestattungen besitzen zuverlässige Grabzusammenhänge. Allerdings fehlen einige
dieser Funde oder wurden nach der Ausgrabung zerstört. Die Tier- und Menschenknochen,
mit Ausnahme derer aus Grab 6, werden nicht in dem Museum aufbewahrt. Die
Ausgrabungsfotos sind zumeist ungenügend.

* Dieser Aufsatz ist ein Teil des Artikels „Der Forschungsstand der La-Tène-zeitlichen Nekropole von Curtuiuşeni/

Érkörtvélyes (Bihor, Rumänien)“, der in Dacia, 52, 2008 veröffentlicht wird. Im September 2006 entdeckte ich,
das Wagengrab aus Curtuiuşeni für das Projekt „Eisenzeitliche Wagengräber SO-Europas“ suchend, das unter
Obhut des Archäologischen Institutes Bukarest und des Römisch-Germanischen Zentralmuseums in Mainz,
mit Unterstützung des Marburger Vorgeschichtlichen Seminars durchgeführt wird, entdeckte ich die unpublizierten Ausgrabungen von Nicolae Chidioşan im Museum von Oradea. Dank dem Archäologe Dr. Sorin
Bulzan und dem Direktor des Museums, Prof. Dr. Aurel Chiriac, konnte ich von September bis Oktober 2006
die Materialaufnahme durchführen. Peter Thomas (Marburg) und Bendeguz Tobias (Mainz) halfen mir bei der
ungarischen Fachliteratur. Für die Tuschierung meiner Bleistiftzeichnungen danke ich Frau Cristina Georgescu
(Bukarest), meiner Frau Antje für die Korrekturen.

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

24

2

Emilian Teleagă

2. Die Lage der Gräber und die Stratigraphie
Die von Chidioşan durchgeführten Ausgrabungen weisen ein spätbronzezeitliches
Kulturniveau bzw. im südwestlichen Bereich der Düne zwei Niveaus auf (Beilage 2)1. Die
La-Tène-zeitlichen Gräber wurden erst unterhalb dieses Niveaus als schwarze Verfärbung
bemerkt. Die Profilzeichnungen belegen jedoch, dass sie dieses Niveau schnitten, in den
unberührten Sandboden eingetieft und von den später entstandenen Flugsandschichten
bedeckt worden sind.
3. Die Bestattungen
Die Gräber von Curtuiuşeni wurden in unterschiedlichen Tiefen entdeckt: von 1,3
m bis 2,6 m tief. Die Grabgrubenform war rechteckig mit abgerundeten Ecken oder oval.
Die Maße der Körper- und der Brandgrabgruben entsprechen den für Ostungarn und
Siebenbürgen spezifischen Werten der frühen La-Tène-Zeit (Lorenz, 1978, 49-51, Abb.
25).
Die festgestellte Orientierung der Grabgruben der Körperbestattungen war NW und
NO, die Gruben der Brandschüttungsgräber folgen denselben Achsen. Ob die Schädel der
Eingeäscherten in denselben Richtungen wie die der Körpergräber lagen, d.h. nach NW und
NO oder umgekehrt, kann anhand der Verteilung der Beigaben nicht festgestellt werden.
Eine einheitliche Ausrichtung der Körperbestattungen kann in der Nekropole von Pişcolt
und allgemeiner, in den Nekropolen Ostungarns und Siebenbürgens, nicht festgestellt
werden (Lorenz, 1978, 73; Németi, 1993, 117-118, Abb. 1). Die zu kleine Gräberzahl von
Curtuiuşeni verhindert jede verallgemeinernde Aussage.
4. Die Beigaben und ihre Beisetzungslage
Drei der neun Gräber (eine Körperbestattung – 1 und zwei Brandschüttungsgräber
– 3 und 9) enthielten keine Keramikgefäße, d.h. dass die Gefäßbeigabensitte eine
unverbindliche Regel war. In 146 der insgesamt 185 Gräber der Nekropole von Pişcolt (die
zerstörten Gräber wurden mitgerechnet) sind Gefäßbeigaben belegt, d.h. für etwas mehr
als drei Viertel aller Gräber (78,92 %). In der etwas späteren Nekropole von Ciumeşti (LaTène B2-C1 bis La-Tène C1) fehlen in zehn der 32 Gräbern die Gefäße, d.h. etwas mehr als
zwei Drittel aller Gräber enthielten Gefäßbeigaben (68,75 %).
Die Anzahl der beigegebenen Gefäße ist auch vom Bestattungsritus abhängig: In den
Brandschüttungsgräbern wurden durchschnittlich drei bis vier Gefäße, in den Körpergräbern
eins oder keins, in Urnengräbern zumeist keins beigegeben.
In meisten Gräbern aus Curtuiuşeni waren Groß- und Breitgefäß miteinander
vergesellschaftet. Ich habe auch dieses Ergebnis in zwei weiteren benachbarten Nekropolen
(Pişcolt und Ciumeşti) untersucht. Die Vergesellschaftung eines des Groß- und eines
Breitgefäßes ist als Standardausstattung nur für die Brandschüttungsgräber nachweisbar.
Als dritthäufigstes Gefäß wurden in der Nekropole von Curtuiuşeni Henkelgefäße
beigegeben: Kannen (Gräber 4, 5, 8) und eine Tasse (Grab 7). Dieselbe Standardausstattung
ist auch für die besser erforschten Nekropolen von Pişcolt und Ciumeşti, wo Henkelgefäße
ebenfalls die dritthäufigste Beigabe sind, belegt (Abb. 1).
Durch die Kombination eines Groß- und eines Breitgefäßes wurden dem Verstorbenen
vermutlich bestimmte feste Nahrungsmittel und Getränke beigegeben. Sowohl diese
1 Es handelt sich um eine Siedlung der Pişcolt-Cehăluţ-Kulturgruppe, deren Materialien sich zumeist unpubliziert
im Museum von Oradea befinden: Inv.-Nr. 4597-4600, 4701-4702 und 5878. Einige Funde wurden von
N. Chidioşan publiziert (Chidioşan, 1970, 288, Abb. 1/6-8). Hinzu kommen ein Bronzehort und mehrere
Einzelfunde (Nánási, 1974, 179-180, Abb. 2, 4/4-5, 5/3-4) und die 1976 von J. Németi entdeckte Keramik
(Németi, 1978, 103, Abb. 2/7-8.10).
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Kombination als auch auch Henkelgefäße sind für die Brandschüttungsgräber dieser
Nekropole charakteristisch.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass diese Gefäßformenauswahl für die
drei ausgewerteten Nekropolen und wahrscheinlich auch für andere Gräberfelder des
nördlichen Karpatenbeckens spezifisch ist.
***
Das Gefäßformenspektrum der Nekropolen von Curtuiuşeni, Ciumeşti und Pişcolt
unterscheidet sich von dem der Siedlungen dieser Region. Das Gefäßformenspektrum der
Siedlungen von Ciumeşti und Berea war vielfältiger als das der Nekropole von Ciumeşti.
Die drehscheibengefertigte Keramik besteht aus Großgefäßen, Töpfen, Terrinen und Schalen
sowie aus einigen Henkelgefäßen und Flaschen, die sogenannte lokale Keramik (zumeist
handgemacht) aus Großgefäßen, Töpfen, Schalen und ein paar Henkelgefäßen (Zirra,
1980, 41-65, Taf. 5-42). In den Keramiköfen von Biharea und Andrid wurden hingegen
hauptsänchlich Töpfe und Schalen entdeckt (Németi, 1974, 581, Abb. 2-3; Dumitraşcu,
1982, 158-159, Abb. 3-6).
Soweit die Lage der Gefäßbeigaben in den Körper- und Brandschüttungsgräbern
dokumentiert worden ist, wurden sie getrennt von dem Trachtzubehör und von den
Menschenknochen in der Grube beigegeben: Gräber 2, 4-8; eventuell zusammen mit oder
bei dem Fleischopfer (Gräber 2, 4, 5).
Nicolae Chidioşan stellte in vier Gräbern (Körperbestattung 2 und Brandschüttungs
gräber 3-5) Tierknochen, u.zw. von Schweinen und Vögeln fest. Da die Knochen fehlen,
konnten keine paläozoologischen Analysen durchgeführt werden.
Fünf der neun Gräber von Curtuiuşeni enthielten Gürtel2. Somit ist die Anzahl der
Gräber mit diesem Trachtzubehör besonders groß. Im Vergleich dazu sind in den letzten drei
Phasen (nach Németi) der Nekropole von Pişcolt (nach Németi), die zeitlich dem Gräberfeld
von Curtuiuşeni entsprechen, nur in 34 von 157 Gräbern (21,66 %) Gürtel belegt3. Das
Grab 6 mit Gürtel aus Curtuiuşeni wurde anthropologisch als Frauenbestattung bestimmt.
Möglicherweise waren alle Gräber mit Gürteln aus Curtuiuşeni Frauenbestattungen, worauf
die Anwesenheit des Ringschmuckes in diesen Gräbern hindeuten könnte. Die Gräber mit
speerförmigen Tüllengürtelhaken aus Tiszavasvári und Malé Kosihy, die anthropologisch
bestimmt worden sind, liefern dieselben Belege (s. unten).
Im Vergleich mit anderen Trachtelementen wie Fibeln oder Armschmuck, die bei
den La-Tène-zeitlichen Bevölkerungen des Karpatenbeckens und Südosteuropas in
unterschiedlichen Formen und Typen weit verbreitet waren, wiesen die Metallketten keine
entsprechenden Formen auf. Sie können deswegen als neues funktionelles Trachtelement
betrachtet werden. Ihre Verbreitung belegt nicht nur neue Kettentypen4, sondern auch eine
neue Trachtmode, die mit den Auswanderern aus Mitteleuropa in Verbindung gebracht
werden kann.
Die Fibeln sind das häufigste Trachtzubehör: Acht der neun dokumentierten Gräber
von Curtuiuşeni enthielten mindestens eine Fibel. Im Vergleich dazu gab es Fibelbeigaben
nur in 94 von 157 Gräbern (59,87 %) der letzten drei Phasen der Nekropole von Pişcolt
(nach Németi). Prozentuell noch weniger Fibelbeigaben (17 der 36 Gräber d.h. 47,22 %)
waren in der teilweise späteren Nekropole von Ciumeşti (La-Tène B2-C1 bis La-Tène C1) zu
finden.
2

1, 2, 5, 6, 8.

3

1, 14, 16, 17, 30, 47, 48, 49, 51, 57, 61, 67, 68, 77, 79, 91, 101, 106, 108, 109, 117, 136, 156, 162, 165,
171, 172, 174, 175, 177, 182, 185, 189 und 196.
4

Ketten, bestehend aus jeweils in der Mitte durch ein Eisenzwinglein zusammengehaltenen, achtförmigen
Gliedern, Ringen und einem Haken bzw. Gürtelketten, bestehend aus Bronzeringen mit doppelreihigen
Eisenketten, zwischen hängenden Bronzebommeln und Tierkopfhaken.
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Die Fibeln aus Curtuiuşeni waren unterschiedlich lang, zwischen 3 und 16,5 cm,
wobei die kleineren eindeutig überwogen. In den drei dokumentierten Körperbestattungen
(1, 2 und 6) lagen die Fibeln im rechten Hals-Schulter-Brust-Bereich: In dem früheren Grab
6 die größere auf der rechten Schulter und die kleineren um sie herum, in den späteren
Gräbern 1 und 2 die größeren von ihnen jeweils auf der Schulter und die kleineren
dazwischen nach unten, was durch die Befestigungsart der Kleidung, möglicherweise auch
durch ihre Ausstellungsfunktion, zu erklären wäre.
Sechs der neun von N. Chidioşan dokumentierten Gräber (60 %) aus Curtuiuşeni
enthielten Ringschmuck5. Jedoch bedeutet eine Ringschmucktracht in Gräbern keine
verbindliche Frauenbestattung: Selten ist auch ein einzeln getragener Arm- oder
Oberarmring in Männergräbern belegt (Bujna, 2005, 102, Tab. 57, Abb. 83). Die Funktion
des Ringschmuckes kann anhand der Lage im Grab und der Dimensionen (hauptsächlich
des inneren Durchmessers) bestimmt werden. Jedoch sind bei den Brandgräbern
anthropologische Bestimmungen erforderlich, da die Ringschmuckgröße vom Geschlecht
und Alter des Verstorbenen abhängt6.
Bei einigen besonders zerbrechlichen und deswegen noch mit der Herstellungsfüllung
versehenen Hohlbuckel- oder Hohlringen ist zu vermuten, dass sie als Totentracht und
nicht zum alltäglichen Tragen gedacht worden waren.
In den Körpergräbern 2 und 6 wurden die Beinringe paarweise symmetrisch getragen;
die Frau aus Grab 6 trug symmetrisch angeordnete Armringe und nur einen Oberarmring;
das Kind aus Grab 2 trug einen Fingerring. Eine asymmetrische Tragweise eines Armringes
ist für das Körpergrab 1 belegt. Je ein großer Eisenring in den Brandgräbern 5 und 8 könnte
auf nur einen getragenen Oberarmring hindeuten.
In den Brandschüttungsgräbern 3 und 9 lagen die Schere und das Messerchen einzeln
in der Mitte der Grabgrube, das Geschlecht der Verstorbenen ist jedoch anthropologisch
unbestimmt. Eine Schere und ein Messerchen, eventuell auch ein Schleifstein, bilden
in einigen La-Tène-Gräbern ein Set, das richtigerweise als ein Charakteristikum für
Männergrabbeigaben interpretiert wurde (Lorenz, 1978, 103-104, 110111). Einige Gräber
aus der Slowakei (Bujna, 1982, 377, Abb. 19-20) zeigen, dass Scheren als Einzelbeigaben
oder in anderen Kombinationen nicht nur in Männergräbern beigegeben worden sind.
Wie die Metallketten als Trachtzubehör, sind auch die Scheren ein neuer Typ, d.h. ein
Toilettenzubehör ohne Vorläufer im Karpatenbecken. Scheren kamen erst ab der FLT-Zeit
aus Mitteleuropa in die Ungarische Tiefebene.
***
Die oben durchgeführte Analyse belegt, dass der Bestattungsritus, die Gefäßbeigaben
und ihre Formenauswahl sowie das Trachtzubehör in den Nekropolen von Curtuiuşeni,
Pişcolt und Ciumeşti dieselben Grundzüge besitzen.
5. Chronologische Grundzüge der Curtuiuşener Nekropole
Die vier Kilometer nordöstlich von Curtuiuşeni liegende Nekropole von Pişcolt
enthielt 185 Gräber und wurde von J. Németi systematisch ausgegraben und publiziert
(Németi, 1988, 49-73; Németi, 1989, 75-114; Németi, 1992, 59-112). Ihre Seriation stellt
ein Leitfossil der relativen La-Tène-Chronologie im Karpatenbecken dar (Ende La-Tène B1
– Ende La-Tène C1) (Németi, 1993, 117-129; Zirra V., 1997, 87-137).
5

1, 2, 5, 6, 8, 9.
Für Erwachsene wurde ein durchschnittlicher innerer Durchmesser von 4,5x5 cm für Hohlbuckelarmringe
und einer von 5x8 cm für Hohlbuckelbeinringe vorgeschlagen (Masse und Szabó, 2005, 214, Abb. 3). Die
Armringe der La-Tène-zeitlichen slowakischen Nekropolen waren durchschnittlich kleiner als 6 cm, die Oberarmringe größer als 6 cm (Bujna, 2005, 4, Abb. 1).
6
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Die meisten in den Nekropolen von Pişcolt und Curtuiuşeni belegten Metallgegen
stände sind für eine größere Region, die sich von dem Donaukniebereich über Ostungarn
bis nach Siebenbürgen erstreckt, charakteristisch. Jedoch ermöglichen nur die slowakischen
Nekropolen ein weiteres chronologischen System der La-Tène-Funde im Karpatenbecken.
J. Bujna erarbeitete eine Typologie der La-Tène-zeitlichen Bronze- und Eisenfibeln und
Ringschmucks dieser Region sowie eine Unterteilung in zwölf Gruppierungen, die er zeitlich
einordnete: je drei Gruppen pro La-Tène B1-, B2- und C1-Stufe bzw. zwei Übergangsperioden
(La-Tène B1-B2, B2-C1) sowie eine Sondergruppe, eventuell als Übergangsphase La-Tène C1C2 interpretierbar (Bujna, 2003, 39-108; Bujna, 2005). Die Interpretation der Typologie ist
nur bezüglich der relativen Chronologie problematisch, einige Gruppierungen könnten
räumlich oder trachtbezogen eine Bedeutung besitzen. Diese zwölf bzw. elf Gruppierungen
decken ca. 200 Jahre, das würde eine zu schnelle Tracht- oder Modeänderung hinweisen
würde. In keiner der von J. Bujna analysierten Nekropolen wurde dieses chronologische
Fibelschema anhand der Gräbergruppierungen festgestellt.
Die unten durchgeführte Grabvergesellschaftungsanalyse der Fibeln (Abb. 2) und
des Ringschmuckes aus Curtuiuşeni stimmt grundsätzlich mit der groben Chronologie von
Pişcolt überein. Jedoch könnte nur eine erneute Bearbeitung der Pişcolter Nekropole und der
sie umgebenden Gräberfelder (Ciumeşti, Curtuiuşeni, Dindeşti, Sanislău) eine Verfeinerung
der heutigen chronologischen Einteilung der Pişcolter Nekropole ermöglichen.
6. Inventar
6.1. Fibeln (Abb. 2)
6.1.1. Fibeln vom frühen La-Tène-Schemat
Die Duxer Eisenfibel EF 1 entspricht dem Typ A 2 aus Pişcolt, der in der 7ersten
Phase der Nekropole (Ende La-Tène B1) vorkommt (Németi, 1993, 122, Abb. 2, 7) , und
dem Typ EF-A2-A, der laut Bujna ähnlich einzuordnen ist (Ende La-Tène B1 – Übergang
La-Tène B1-B2) (Bujna, 2003, 63, Abb. 31, 33, 64). Die Bronzefibel 3.1 ist entwickelter
als die Fibeln des Typs A 2 von Pişcolt (der Bügel ist niedriger, in der Mitte nur leicht
verdickt, der Fuß länger) und entspricht einigen Exemplare des Typs A 8 der zweiten Stufe
derselben Nekropole (Németi, 1989, 79, 86, 103, 107, Abb. 3, 7) und dem Typ BF-C2-a
der slowakischen Nekropolen (Mitte bis Ende La-Tène B2) (Bujna, 2003, 50, Abb. 9, 11).
Die fragmentarische Duxer Eisenfibel 7.4 entspricht in etwa dem Typ A 9 nach Németi
(Németi, 1989, 107: der Typ wurde nicht seriert) bzw. dem Typ 7 nach V. Zirra (Zirra V.,
1997, 116, Abb. 5, 19-23, 25) und ist für die zweite Phase der Nekropole von Pişcolt (LaTène B2) charakteristisch. Dem kurzen Fuß mit scharfem Knick und der sechsschleifigen
Spirale nach zu urteilen, könnte sie zu dem Typ EF-C4 oder EF-C5 nach Bujna (Übergang
La-Tène B1-B2 bis Mitte La-Tène B2) gehören (Bujna, 2003, 69-70, Abb. 38, 42, 44). Ihrer
Größe nach zu urteilen, könnte die Eisenfibel 6.2 ebenfalls dem Typ A 9 von Pişcolt
angehören; genauere Hinweise fehlen jedoch.
Die Bronzefibel mit plastischer, verzierter Fußkugel 8.5 entspricht dem Typ A 8b aus
Pişcolt, der in der zweiten Phase der Nekropole (La-Tène B2) vorkommt (Németi, 1993,
122, 128, Abb. 2, 7) und dem Typ BF-C3-A (laut Bujna: Ende La-Tène B2 – Übergang LaTène B2-C1) (Bujna, 2003, 51, Abb. 9, 12, 62).
Die Bronzefibel 8.7 und wahrscheinlich auch die Bronzefibel 8.11 bzw. die Eisenfibel
8.6 entsprechen formmäßig dem oben besprochenen Fibeltyp A 8b, ihre Fußkugel ist jedoch
unverziert wie der Typ A 8a (Németi, 1993, 122, Abb. 2, 7). Solche Fibeln wurden von V.
Zirra als Typ 11 bezeichnet und in die zweite bzw. die dritte Phase der Pişcolter Nekropole
(La-Tène B2 und La-Tène B2-C1) eingeordnet (Zirra V., 1997, 116-117, Abb. 5, 19-23, 25).
Die Bronzefibeln wurden von Bujna als Typ BF-C1-Bad bzw. die aus Eisen als Typ EF-C4b
7

Stimmt die von J. Németi mit der von V. Zirra vorgeschlagenen relativen Einordnung der Gegenstände und
Gräber aus Pişcolt überein, wird nur ersterer zitiert.
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bezeichnet und in seine 4. und 5. Gruppe (Übergang La-Tène B1-B2 – Anfang La-Tène B2)
eingeordnet (Bujna, 2003, 48-50, 69-70, Abb. 9-10, 38, 42, 62, 64).
Die Bronzefibel mit dreiknotigem Fuß 6.16 entspricht dem Typ A 7 aus Pişcolt, zweite
Phase der Nekropole (La-Tène B2) (Németi, 1989, 103: der Typ wurde nicht seriert). Eine
weitere Fibel desselben Typs stammt aus Ciumeşti (Németi, 2003, 189191, Abb. 3/2).
Die Bronzefibeln 1.3-4, 6.5, 7.5, 8.8 und wahrscheinlich auch die Bronzefibel 3.2
entsprechen dem Typ A 6 aus Pişcolt, der laut Németi für die zweite und dritte Phase
der Nekropole (La-Tène B2 und La-Tène B2-C1) charakteristisch war (Németi, 1993, 122,
128, Abb. 2, 7). V. Zirra bezeichnet ihn als Typ 8 und betrachtet ihn nur spezifisch für die
zweite Phase spezifisch (Zirra V., 1997, 116, Abb. 4, 19-23, 25). In einigen Gräbern aus
Pişcolt (14, 42, 186) ist diese Fibelgattung mit den MLT-Fibeln mit plastischem Fußkugel
vergesellschaftet, was die Chronologie von Németi untermauert (Németi, 1992, 62, 65,
100, Abb. 2, 4, 29).
Die Gräber 3, 6-8 mit diesem Fibeltyp aus Curtuiuşeni können in die La-Tène B2Phase eingeordnet werden, nur Grab 1 belegt, wie die oben erwähnten Gräber aus Pişcolt,
die vereinzelte Fortdauer dieses Typs in der Phase La-Tène B2-C1. Bujna schlägt eine frühere
Datierung für seinen ähnlichen Typ BF-A2 B-C (Ende La-Tène B1 – Übergang La-Tène B1-B2)
vor (Bujna, 2003, 47, Abb. 5, 7, 62).
Die Bronzefibeln 2.21-22, 6.1, 6.3 und 6.4 entsprechen dem Typ A 10 nach Németi,
der in die dritte und vierte Phase der Nekropole (La-Tène B2-C1 und La-Tène C1) eingeordnet
worden ist (Németi, 1993, 128, Abb. 2, 7). Für die Gräber der Slowakei wurde der Typ
BF-C3-B nach Bujna hingegen früher datiert (Ende La-Tène B2 – Übergang La-Tène B2-C1)
(Bujna, 2003, 51, Abb. 12, 62).
Die achtschleifige Spirale 8.10 stammt aus einer Bronzefibel mit oberer Sehne,
wahrscheinlich im plastischen Stil verziert, wie die aus Karud, kann aber nicht näher
bestimmt werden (Hunyady, 1942, Taf. 20/5; Hunyady, 1957, 150).
6.1.2. Fibeln vom mittleren La-Tène-Schema
Die Bronzefibeln 5.5-5.6 des Münsinger Typs entsprechen der aus Grab 61 aus
Pişcolt (Typ A 15 nach Németi), die in die vierte Stufe (La-Tène C1) eingeordnet worden ist
(Németi, 1993, 128, Abb. 3, 7).
Die Bronzefibeln 1.2 und möglicherweise auch die Fibel 1.1, entsprechen in etwa
dem Typ A 13 aus Grab 72 in Pişcolt (Németi, 1992, 74, 104, Abb. 11). Anhand einer
Eisenfibel wurde das Grab in die vierte Stufe (La-Tène C1) eingeordnet (Németi, 1993,
128, Abb. 3, 7), während Bujna’s Typ BF-C2-a (Mitte bis Ende La-Tène B2) morphologisch
früher einzuordnen ist (Bujna, 2003, 50, Abb. 9, 11, 62). Eine ähnliche Fibel stammt aus
Besenyőtelek (CCFH III, 163, Taf. 54/10). Die Fibel 1.2 könnte daher dem Übergangshorizont
La-Tène B2-C1 bzw. dem Anfang von La-Tène C1 zugeschrieben werden.
Die Bronzefibel mit längerem Bügel 2.15 entspricht dem Typ A 12 von Pişcolt (Németi,
1992, 104); die Gräber mit diesem Fibeltyp wurden der letzten Stufe des Gräberfeldes
zugeordnet (Németi, 1993, 128, Abb. 7). Der ähnliche Fibeltyp BF-Hx1-2 von Bujna wurde
auf die Mitte bzw. auf das Ende von La-Tène C1 datiert (Bujna, 2003, 57, 59, Abb. 22-24,
63).
Die Eisenfibel 2.18 entspricht den von Németi unter Typ A 18 gruppierten Fibeln
der vierten Phase aus Pişcolt sowie einer Fibel aus Grab 118 derselben Nekropolenphase
(Németi, 1992, 87, Abb. 22; Németi, 1993, 128, Abb. 3, 7).
Die verrosteten Eisenfibelfragmente 5.7 und 9.2 können nicht bestimmt werden.
Da der Fuß der Eisenfibel EF 2 fehlt, kann sie nicht genauer bestimmt werden. Solche
Eisenfibeln mit vierschleifiger Spirale, unterer Sehne und flach gewölbtem Bügel sind für
Grabfunde und Erdhütten aus Ciumeşti bzw. für slowakische Grabfunde der La-Tène-C1Zeit spezifisch (Zirra, 1967, 58-59, Abb. 29-30; Bujna, 2003, 78, 81, Abb. 57-59, 65:
Typen EF-Ly1-2).
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6.2. Ringschmuck
6.2.1. Arm- und Beinringe
6.2.1.1. Armring aus Sapropelit
Falls der Armring 2.7 aus Sapropelit (Faulschlammgestein) hergestellt worden ist,
stammt er, zumindest als Rohstoff, möglicherweise aus Mittelböhmen. Er entspricht dem
Typ B 12 aus der Nekropole von Pişcolt, der für die dritte Stufe der Nekropole (La-Tène
B2-C1) charakteristisch ist (Németi, 1993, 128, Abb. 5, 7; Zirra V., 1997, 117, Abb. 12,
24-25).
Die als Schmuck, hauptsächlich am linken Arm, von Frauen und seltener von Kindern
getragenen Armringe aus Kounov-Sapropelit sind in Böhmen, Slowakei, Ungarn und NWRumänien Gräbern der La-Tène B2-C1-Stufe beigegeben worden (Venclová, 2001, 115119; Bujna, 2005, 19-26). Die Verbreitung des Sapropelitringes zeigt einerseits eine auf
Frauen, seltener auf Kinder beschränkte Ringtrachtsitte, andererseits das Vorkommen eines
in Mittelböhmen produzierten Ringschmuckes: wodurch direkte Beziehungen während der
La-Tène-Zeit zwischen Mittelböhmen, dem Donauknie, der oberen Theiß, dem DonauSió-Zusammenfluss, der unteren Mureş und dem Bistriţa-Bereich belegt werden.
6.2.1.2. Arm- und Beinringe aus Bronze und Messing
Gewundene Armreifen waren in der La-Tène B2-Phase zwischen der Schweiz und
dem Donauknie verbreitet (Guštin, 1991, 47-48, Abb. 25-26). Der Bronzearmring 1.5 aus
gewundenen Drähten mit Ösen entspricht der dritten Gruppe von Guštin bzw. dem Typ
BR-H3-Ad der slowakischen Nekropolen (Bujna, 2005, 69, 71, Tab. 35, Abb. 50, 54). Er
wurde, wie im Grab 1 von Curtuiuşeni, als Einzelarmring getragen.
Die einfachen Ringe mit profilierten Enden 2.6 und 2.8 entsprechen dem nicht
genau definierten Typ B 13 aus Pişcolt, der laut Németi für die zweite Stufe (La-Tène B2)
charakteristisch war (Németi, 1993, 122, Abb. 5, 7). Derartige Armringe wurden von V. Zirra
als Typ 43 bezeichnet und in die dritte Phase der Nekropole (La-Tène B2-C1) eingeordnet
(Zirra V., 1997, 123, Abb. 14, 23-25); derselben Stufe gehören auch die Armringe aus Grab
31 in Tiszavasvári an (Almássy, 1998, 62, Taf. 19).
Der hohlgetriebene, bronzene Oberarmring mit geripptem Stöpselverschluß 6.9, ist
im Karpatenbecken selten belegt. Er besitzt Analogien in einigen Gräbern (8 a und 40) der
La-Tène A2-B1-Phasen in der Münsinger Nekropole (Hodson, 1968, 33, 42, 46, Taf. 4, 17,
123) sowie im Grab 3 von Rezi (Zala) (La-Tène B) (CCFH I, 99, Taf. 16/2.4-5).
Der Hohlring 6.10 gehört wahrscheinlich demselben Typ wie 6.9 an, kann jedoch
nicht näher bestimmt werden.
Die hohlgetriebenen Knotenringe mit muffartigem Stöpselverschluß 2.1-2.2
entsprechen dem Typ B 3b, einem der am häufigsten in der Pişcolter Nekropole belegten
Schmucktypen; er ist für die zweite und dritte Phase spezifisch (La-Tène B2 und La-Tène B2C1) (Németi, 1993, 122, 128, Abb. 4, 7). In den slowakischen Nekropolen werden solche
hohlgetriebenen Knotenringe als Typ BR-C2 bezeichnet und früher datiert (Übergang LaTène B1-B2 und Anfang La-Tène B2) (Bujna, 2005, 31-32, Tab. 16, Abb. 16, 18).
Die hohlgetriebenen, aus Messing hergestellten Knotenringe 6.13-6.14 mit drei
Reihen, bestehend aus spiralartig verzierten Knöpfchen (sogenannte „Raupenzier“) und
muffartigem Stöpselverschluß, entsprechen dem Typ B 3c der zweiten Phase (La-Tène B2)
der Nekropole von Pişcolt (Németi, 1993, 122, Abb. 4, 7). In der slowakischen Nekropolen
wurde der entsprechende Typ BR-C4 auf La-Tène B2 – Übergang La-Tène B2-C1 datiert
(Bujna, 2005, 35-36, Tab. 18, Abb. 16, 21).
Der Knotenarmring 6.6 entspricht dem Typ B 4a aus dem zweiten Horizont der
Nekropole von Pişcolt (Németi, 1993, 122, Abb. 4, 7) und dem Typ BR-D3 nach Bujna
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(Bujna, 2005, 41, Tab. 21, Abb. 22, 26). Dementsprechend ist er für die La-Tène B2-Stufe
(laut Bujna vor derem Ende) spezifisch.
Die dreibuckeligen Hohlbuckelringe wie 5.8 gehören zur letzten Entwicklungsphase
ihrer Gattung. Wie die Seriation der Pişcolter Nekropole belegt, gehören sie (Typ B 18
nach Németi) der letzten Phase der Nekropole (La-Tène C1) an (Németi, 1992, 105-106;
Németi, 1993, 128, Abb. 5, 7). Die früheren Hohlbuckelringe (Typ B 14 nach Németi)
besitzen mehr als vier kleine Buckel und wurden in die dritte Phase (La-Tène B2-C1) der
Nekropole eingeordnet (Németi, 1993, 128, Abb. 5, 7). Neuere, kontextbezogene Analysen
der Hohlbuckelringe aus dem Karpatenbecken haben, unabhängig von der Nekropole von
Pişcolt, zu derselben relativ und absolut chronologischen Einordnung geführt (Bujna, 2005,
57-59, 152-155, Tab. 30, Abb. 35, 43-44: Typ BR-F5 der Gruppierungen 10 und 11 der
mittleren und späteren La-Tène C1; Masse und Szabó, 2005, 220-223).
Anhand ihrer Größe zu urteilen, stammen die vier halbellipsenförmigen
Keramikeinlagen 9.6 aus einem Hohlbuckelring dieses früheren Typs (aus La-Tène B2C1);
das genauere Aussehen dieses Hohlbuckelringes kann jedoch nicht bestimmt werden. Der
stark gewölbte, mit „Augen“ verzierte Zwischensteg des dreibuckeligen Hohlbuckelringes
5.8 ähnelt dem Steg des Ringes aus Uroi (Popescu, 1945, 183, Abb. 1-2).
Die früheren Hohlbuckelringe (mit mehr als vier Buckel) weisen einen mittel
europäischen Verbreitungsschwerpunkt auf (Krämer, 1961, 35-37, Abb. 1). Die ungarische
Forschung hat schon seit langem die späteren Hohlbuckelringe (mit drei oder vier Buckeln)
als eine Entwicklung der La-Tène-Kultur im Karpatenbecken betrachtet (Vágó, 1960, 49-51,
Abb. 6; Maráz, 1977, 115-117, 122-123, Abb. 7). Die vier- und dreibuckeligen Hohlringe
stellen eine regionalspezifische Fortentwicklung der Hohlbuckelringe im Karpatenbecken
der La-Tène C1-Phase dar. Wie die wenigen Körpergräber und das paarige Vorkommen der
Hohlbuckelringe in einigen Brandgräbern belegen, wurden sie von Frauen paarweise als
Beinringe getragen.
6.2.1.3. Eisenringschmuck
Der Eisenringschmuck ist insgesamt schlecht erhalten und deswegen schwer bestimmbar.
Der Eisenknotenring mit ovalen Platten 8.9 kann als Typ ER-B1-B der slowakischen Grabfunde
identifiziert werden (Bujna, 2005, 98-101, Tab. 56, Abb. 80,82). Dort ist er als einzeln
getragener Oberarmring für die Übergangszeit von La-Tène B1-B2 bis zum Anfang der La-Tène
B2-Stufe belegt. Das Vorkommen eines Eisenringes mit großem Innendurchmesser (ca. 7x8,2
cm) im Grab 8 von Curtuiuşeni entspricht ebenfalls einer solchen Tragweise. Seinem inneren
Durchmesser nach und weil jeweils nur einer in einem Brandgrab vorkommt, ist der einfache
Eisenring 5.9 vermutlich als Oberarmring getragen worden. Einfache, asymmetrisch getragene
Oberarmringe aus Eisen sind für die Körpergräber 89, 102 und 109 bzw. für die Brandgräber
106 und 118 der letzten Pişcolter Phase (La-Tène C1) nach Németi (Németi, 1992, 76, 80, 82,
87, Abb. 13, 16, 18, 22) sowie für die aus der Slowakei (Bujna, 2005, 102, Abb. 80, 83: Typ
ER-B2) belegt.
Die Einordnung des Eisenringes 8.12 ist problematisch. Er war mit der Fibel 8.11
zusammenoxidiert; wahrscheinlich gehören zu ihm mehrere Eisenscheiben. Dem
Innendurchmesser nach handelt es sich um einen Armring, an dem ursprünglich mehrere
Scheiben angehängt waren, in etwa wie bei dem Armring aus Grab 127 der La-Tène C18
von Pişcolt (Németi, 1992, 91, Abb. 23).
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6.2.2. Fingerringe und weitere kleine Ringe
Der sattelförmig gebogene Silberfingerring 2.5 gehört dem Typ C 5 der Pişcolter
Nekropole an (Németi, 1989, 108: der Typ wurde nicht seriert) und ist für die dritte Phase
der Nekropole (La-Tène B2-C1) spezifisch9. Solche Edelmetallfingerringe sind bis nach
Münsingen (Schweiz) belegt (Hodson, 1968, 40, Taf. 30, 33, 38, 46, 51, 55, 58-61, 63-64,
69, 79, 86).
Der im plastischen Stil verzierte Bronzering 2.10 ähnelt einem aus Grab 1 von Pişcolt
(Németi, 1989, 75, Abb. 1).
Die Funktion der Scheibenringe 2.20 und 9.3 kann nicht näher bestimmt werden. Ihrer
Form und der Lage des Ringes 2.20 (rechts vor der Brust) nach schließt ihre Verwendung
als Fingerring aus.
6.3. Perlen aus Bronze, Glas und Bernstein
Der Bernsteinring 2.14 wurde an eine Perlenkette (bestehend aus den Glasperlen
2.17, den Bronzeperlen 2.19 sowie aus der Bernsteinperle 2.16) gehängt, wie es in den
Körperbestattungen 124, 125, 129 und 138 (wahrscheinlich alle Frauengräber) aus Maňa
der Fall war (Benadík, 1983, 55, 157, 60, 64, Taf. 45/11, 47/9.13, 52/7-8, 55/11-12).
Wie im Grab 2 aus Curtuiuşeni trugen die Bestatteten aus Maňa (außer im Grab 129)
Sapropelitringe. Ähnlich ausgestattet ist die Körperbestattung 115 aus Pişcolt: sie enthielt
eine Perlenkette, Bernsteinringe und einen Sapropelitring (Németi, 1992, 87, Abb. 20).
Diese Bestattungen können auf den Überganghorizont La-Tène B2-C1 datiert werden
(Gebhard, 1989, 80, Abb. 24).
Die Glasperlen 2.17 gehören der Gruppe VI b nach Gebhard (kleine, blaue
Ringperlen) aus der Mittel-La-Tène-Zeit an (Gebhard, 1989, 172, 177, 691-713, Abb.
64, Taf. 48). Wie im Grab 2 sind auch im Grab 202 aus Pişcolt an einer Kette kleine,
blaue Glasringperlen mit Bronzeperlen kombiniert (Németi, 1988, 61, Abb. 10). Kleine
Bronzeperlen wie 2.19 sind ebenfalls aus einem Grab (?) in Mezőnyárád bekannt (CCFH
III, 215, Taf. 77/5).
Die verbrannten Glasperlen 9.1 a-b gehören der Gruppe VI e nach Gebhard (große
und dicke, blaue Ringperlen) an (Gebhard, 1989, 172, 177, 747-762, Abb. 64, Taf. 50).
Entgegen der zumeist vertretenen Meinung, dass Glasschmuck erst ab der Mittel-La-TèneZeit gebräuchlich sei, stammen die Glasperlen 9.1 a-b aus dem älteren Grab 9 (Übergang
La-Tène B2-C1). Einfache, einfarbige Glasperlen sind auch für die Nekropole von Pişcolt vor
der Mittel-La-Tène-Phase belegt: Gräber 9, 99 und 115 (Németi, 1988, 50, Abb. 2; Németi,
1992, 80, 87, Abb. 15, 20).
Die Hälfte des Eisenhohlringes 2.11 und die möglicherweise dazugehörende andere
Hälfte 2.13 stammen, der Gürtelkette nach zu urteilen, aus einem Frauengrab (Mädchen ?)
und gehören der zweiten Gruppe, der der nicht genieteten Eisenhohlringe (die erste Gruppe
besteht aus genieteten Eisenhohlringen), nach Raftery an. Sie sind am Ende der La-Tène B2Zeit und zu Beginn der La-Tène C1-Zeit in Gräbern beigegeben worden. In Frauengräbern
wurden sie überwiegend im Beckenbereich gefunden (Raftery, 1988, 1-19, Abb. 1, Tab. 1).
Die Lage des Eisenhohlringes 2.11, der zusammen mit der Bernsteinperle 2.12 und dem
Bronzering 2.10 im linken Oberarmbereich lag, eventuell auch die des Eisenhohlringes
2.13, ist ungewöhnlich. Die Ringe und die Perle aus Grab 2 sind wahrscheinlich der Inhalt
eines Amulettbeutels für Mädchen. Derartige Amulettbeigaben sind aus Kindergräbern der
La-Tène-Kultur bekannt (Pauli, 1975, 119-121, 131, 136-138).
9

Gräber 14, 45 und 117 (Németi, 1992, 62, 65, 87, Abb. 2, 4, 21), nur einmal zweite Phase (Grab 181)
(Németi, 1989, 95, 100, Abb. 18).
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6.4. Gürtel
Der eiserne Tüllengürtelhaken 6.7-8 entspricht dem Gürteltyp E 3 nach Németi,
zweite Phase der Pişcolter Nekropole (La-Tène B2) (Németi, 1993, 122, 128, Abb. 3, 7).
Er bezeichnet diesem Typ alss speerförmige Gürtelhaken, sowohl die mit Platte (Németi,
1989, 109, Abb. 1, 14) als auch die mit Tülle (Németi, 1989, 109, Abb. 3, 5, 12, 15, 1718) – beide zur Befestigung des Lederteiles – zusammengefasst (Abb. 3/2-3). Typmäßig
stellen die speerförmigen Gürtelhaken mit Platte (Abb. 3/2) eine Zwischenstufe in der
Entwicklung der Gürtelhaken zwischen denen mit kästchenförmigen Beschlag der ersten
Phase der Nekropole von Pişcolt (Németi, 1988, 67, Abb. 6) (Abb. 3/1) und den späteren
speerförmigen Tüllengürtelhaken dar (Abb. 3/3-4).
Durch mindestens zwei Körperbestattungen aus Pişcolt (16 und 182) und das Grab
6 aus Curtuiuşeni ist die Art des Gürtelverschlusses anhand der Lage des Hakens und des
Ringes auf dem Becken rekonstruierbar (Németi, 1989, 79, 100, Abb. 2-3, 18). V. Zirra
fügt in seine Seriation den Typ E 3 nicht ein, ordnet jedoch die Gräber mit Gürtelhaken in
die ersten drei Phasen der Nekropole (Ende La-Tène B1 – Anfang LaTène C1) ein (Zirra V.,
1997, Tab. 1).
Die Gürtelbeschläge 8.13 wurden wahrscheinlich an einem Ledergürtel befestigt,
der mit einem Haken verschlossen wurde. Sie entsprechen dem Gürteltyp E 4, der von
J. Németi in den vierten Horizont der Nekropole von Pişcolt (La-Tène C1) eingeordnet
worden ist (Németi, 1993, 128, Abb. 3, 7). Wie V. Zirra festgestellt hat, kann dieser Typ
auch in dem früheren Grab 189, das er in die dritte und Németi in die zweite Phase
der Nekropole eingeordnet hat, identifiziert werden (Németi, 1989, 100, Abb. 20; Zirra
V., 1997, 117, Abb. 15, 24-25). Das Brandschüttungsgrab 8 von Curtuiuşeni bestätigt das
frühere Vorkommen solcher Gürtelbeschläge.
Die Seriation der Nekropole in Pişcolt belegt die folgende relativ chronologische
Einordnung der Eisengürtelhaken mit Tülle: erstens unverzierte Tüllengürtelhaken aus Eisen
(Abb. 3/3), zweitens Tüllengürtelhaken aus Eisen mit Bronzebeschlägen verziert (Abb. 3/4).
Die späteren Tüllengürtelhaken aus Eisen mit Bronzebeschlägen, möglicherweise auch
die unverzierten Eisentüllenhaken, sind manchmal mit Eisengürtelbeschlägen (Abb. 3/4 a)
vergesellschaftet.
An den Gürteln mit Tüllengürtelhaken war manchmal ein Keramikring mittels einer
Schnur, wie die Lage derartiger Ringe in den Frauenkörpergräbern 6 aus Curtuiuşeni und
31 aus Tiszavasvári (Almassy, 1998, 63, 72, Taf. 31/1) sowie im Körpergrab 16 aus Pişcolt
(Németi, 1989, 79, Abb. 2) belegt, angehängt. Diese Gürteltrachtart ist ein Vorläufer der
Metallgürtelketten mit hängenden Gliedern und Schlussbommeln der mittleren La-TèneZeit.
Die Verbreitungskarte belegt eine Gruppierung der speerförmigen Tüllengürtelhaken
in Grabfunden am Donauknie, an der oberen Theiß und ein vereinzeltes Vorkommen
im Bereich des Save-Donau-Morava-Zusammenflusses von La-Tène B2 bis C1 (Abb. 4).
Im westlichen Bereich der La-Tène-Kultur sind sie unbekannt. Die oben vorgeschlagene
typologische Entwicklung der Gürtelhaken in der Pişcolter Nekropole, die Verbreitungskarte
der speerförmigen Tüllengürtelhaken und die dazu durchgeführten anthropologischen
Analysen zeigen einerseits eine regionalspezifische Fortentwicklung der Gürtelhaken im
Donauknie und im oberen Theiß-Bereich, anderseits sind sie ein lokales Frauentrachtzubehör,
spezifisch für diese Region in La-Tène B2 bis C1.
Dieses archäologische Ergebnis wird durch die Strontiumanalyse der Zähne der im
Grab 6 bestatteten Frau bestätigt: Die Frau war höchst wahrscheinlich in dieser Region
aufgewachsen.
1. Ciumeşti (Satu Mare), Gürtelhaken mit Tülle aus Eisen (Grab 3/1962, Brandschüttung)
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und aus Bronze (Grab 25/1964, Urne), La-Tène C1 (Zirra, 1967, 19, 45, Abb. 8, 24, 35, Taf.
11);
2. Curtuiuşeni (Bihor), Grab 6 (6.7-8 mit hängendem Keramikring 6.12), Körpergrab einer
Frau;
3. Pişcolt (Satu Mare), 1. einfache Tüllengürtelhaken aus Eisen: Gräber 16 (mit Eisenring und
hängendem Keramikring), 30, 117 (mit Gürtelbeschlägen), 172, 174, 182 (mit Eisenring)
und 185, alle Körperbestattungen; bzw. Gräber 17, 91 und 162, alle Brandschüttungen;
Grab 47, Brandgrab (Németi, 1989, 79, 91, 95, 100, Abb. 3, 5, 12, 15, 17-19; Németi,
1992, 65, 76, 87, Abb. 4, 14, 21); 2. Tüllengürtelhaken aus Eisen mit Bronzebeschlägen
verziert, dazu Gürtelbeschläge: Gräber 57 und 77, beide Körperbestattungen; Gräber 136
und 156, beide Brandschüttungen (Németi, 1992, 67, 74, 94, 97, Abb. 7, 11-12, 24, 26);
4. Sanislău (Satu Mare), Grab 16, Brandschüttung (La-Tène C1): Tüllengürtelhaken aus Eisen
und Halbring (Zirra, 1972, 165, Taf. 55/7);
5. Bodroghalom (Borsod-Abaúj-Zemplén), Grabfund (La-Tène C1): Tüllengürtelhaken aus
Eisen (CCFH III, 185, Taf. 65/3);
6. Farmos (Pest), Grab 1, Urne (La-Tène C1): Tüllengürtelhaken aus Eisen mit verzierten
Bronzebeschlägen (CCFH III, 23, 28, Taf. 5/6);
7. Jászberény (Jász-Nagkyun-Szolnok), Grab 29, Urne: Tüllengürtelhaken aus Eisen (LaTène B2-C1) (Kaposvári, 1969, 184, Abb. 2/6);
8. Kosd (Pest), Grab 10 (Hunyady, 1942 und 1944, 104, Taf. 33/10);
9. Muhi (Borsod-Abaúj-Zemplén), Gräber 41 und 42, zerstörte Brandgräber (La-Tène C1):
zwei Eisengürtelhaken, mit und ohne Ring (CCFH III, 224-226, Abb. 183, Taf. 82/5);
10. Radostyán (Borsod-Abaúj-Zemplén), Gräber 3 und Grab 10, zerstört (beide La-Tène C1)
und Grabfund: Tüllengürtelhaken aus Eisen bzw. aus Bronze (CCFH III, 240, 242, Taf. 85/8,
87/13; Hunyady, 1942, Taf. 33/16; Hunyady, 1957, 179);
11. Tiszavasvári (Szabolocs-Szatmár-Bereg), Grab 25, Brandschüttung und Grab 31,
Körperbestattung (beide Frauengräber, La-Tène C1): Tüllengürtelhaken aus Eisen (Grab 31
mit Gürtelbeschlägen und hängendem Keramikring) (Szathmáry, 1990, 138, 142; Almássy,
1998, 62-63, 68, Taf. 18/3-4, 20/3-4);
12. Bajč (Nové Zámky), zerstörtes Grab 7 (La-Tène B2) (Benadík, 1960, 396, Abb. 7/18,
Taf. 3/11);
13. Chotín (Komárno), Gräber 22 und 25, beide Körperbestattungen (La-Tène B2): zwei
eiserne Tüllengürtelhaken, mit und ohne Ring (Ratimorská, 1981, 46, 50, Abb. 17/7,
19/15);
14. Kamenín (Nové Zámky), Grab 3, Körperbestattung: Tüllengürtelhaken bei der rechten
Schulter (Benadík u.a., 1957, 101, Abb. 33/11, Taf. 39/11);
15. Malé Kosihy (Nové Zámky), Gräber 180 (matur), 307 (matur II) und 396 (30-40-jährige
Frau), alle Körperbestattungen, sowie Gräber 227, 437A (matur), 452 (adult bis matur) und
488 (Erwachsener), alle Brandschüttungen (La-Tène B2-C1); in den Gräbern 180 und 396
lag der Tüllengürtelhaken im Taillenbereich, im Grab 307 auf der linken Schulter (Bujna,
1995, 46, 56, 69, 81, 85, 89, 102, Taf. 21/12, 27/2, 34/10, 39/6, 41/10, 45/7, 53/3);
16. Palárikovo II (Nové Zámky), Grab 2, Körperbestattung (wahrscheinlich Mann, matur II)
mit Eisenschwertkette um die Taille herum, Ringschmuck, Fibeln und eine Herdschaufel;
der eiserne Tüllengürtelhaken, eine Schere und drei Fibeln (zur Befestigung eines Tuches ?)
lagen rechts vom Schädel (La-Tène C1) (Paulík und Zachar, 1975, 310, Abb. 23/9);
17. Zalaba (Nové Zámky), Grabfund (Hunyady, 1942 und 1944, 104, Taf. 33/11; Hunyady,
1957, 202);
18. Mukačevo-Lovačka, Einzelfund (Lehóczky, 1906, 341, Abb. 3/6);
19. Kupinovo, Grabfund: bronzener Tüllengürtelhaken (Hunyady, 1942 und 1944, 104,
Taf. 33/13; Majnarić-Pandžić, 1970, 82, 135, Taf. 10/6);
20. Karaburma (Belgrad), Grab 34, Urne (La-Tène C): verzierter Tüllengürtelhaken aus
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Eisen (Todorović, 1972, 20, Taf. 14/5);
21. Pećine bei Kostolac, Grab G-3 982, Körperbestattung (La-Tène B2): Tüllengürtelhaken
aus Eisen und ein gebogenes Band um die Taille herum (Jovanović, 1984, 74, Abb. 5,
7/6-7).
Sonderform:
22. Dalj (Slawonien), Grabfund (La-Tène C): lanzenförmiger Eisengürtelhaken mit Endring
zur Befestigung des Ledergürtels (Jenny, 1932, 240, Abb. 1/3).
Die Gürtelketten 1.6, 2.3-2.4 und 2.9 bestehend aus jeweils in der Mitte durch ein
Eisenzwinglein zusammengehaltenen achtförmigen Gliedern, Ringen und einem Haken,
entsprechen dem Gürteltyp E 5 aus Pişcolt, der in den vierten Horizont der Nekropole (LaTène C1) eingeordnet worden ist (Németi, 1993, 128, Abb. 3, 7). Dieser Typ kommt jedoch
auch im Grab 196, laut Németi zweite Phase, laut V. Zirra dritte Phase der Nekropole,
vor (Németi, 1989, 103, Abb. 21; Zirra V., 1997, 117, Abb. 15, 24-25). Wie die meisten
Gürtelketten mit achtförmigen Gliedern hatten auch die aus Curtuiuşeni Ringe zwischen
den Gliedern und wurden mit einem Haken verschlossen (Filip, 1956, 534, Abb. 50/4-5:
Typ 4). Sie wurden von Reitinger als tschechische Ketten bezeichnet; seine Variante B
(durch ein Eisenzwinglein zusammengehaltene achtförmige Glieder) entspricht denen aus
Curtuiuşeni (Reitinger, 1966, 233-234, Abb. 8/6-7, 10/14-16.19). Die Scheiben auf den
Gliedern und auf dem Haken sind wahrscheinlich Korrosionsprodukte der Ringchen, an
denen die Bommeln hingen. An der fragmentarischen Gürtelkette des 1961 entdeckten
Brandschüttungsgrabes aus Ciumeşti kann man noch die Ringchen mit den Bommeln
erkennen (Németi, 1975, 243, Abb. 1/1, 2/1). Die Ketten mit achtförmigen, durch ein
Eisenzwinglein zusammengehaltenen Gliedern, Ringen und einem Haken sind weit
verbreitet (von Bayern über Böhmen bis ins Karpatenbecken), von der Stufe La-Tène B2 bis
in LaTène C1.
Die Gürtelkette (5.10-5.11) besteht aus Bronzeringen mit doppelreihigen
Eisenringketten zwischen ihnen; an den letzten Kettengliedern hängen Bronzebommeln
herab. Die beiden bronzenen Tierkopfhaken wurden in unterschiedliche Bronzeringe
eingehakt, wodurch eine Verlängerung der Kette entsprechend des Taillenumfangs möglich
war (Abb. 5).
Diese Ketten gehören zu einem regionalspezifischen Typ (Filip, 1956, 534, Taf. 27/1,
28/4, 41/4, 43: Typ 3; Reitinger, 1966, 231-232, Abb. 10/10), der zwischen Böhmen und
dem Theiß-Criş-Bereich verbreitet war.
Soweit Beigabenvergesellschaftungen festgestellt worden sind, kommen diese beiden
Gürtelketten (wie die in den Gräbern 1, 2 und 5 aus Curtuiuşeni) nur in Ringschmuckgräbern,
d.h. Frauengräbern, vor.
6.6. Werkzeug und Gerät
6.6.1. Schere
Die Eisenschere 3.3 besteht aus zwei, durch einen U-förmigen Bügel mit bandförmigen
Querschnitt verbundenen langen Klingen, die schräge Schneiden und gerade Rücken
besitzen. Scheren mit U-förmigem Bügel sind für die FLT-Zeit spezifisch (Jacobi, 1974, 8791, 408, 415, Taf. 25). Derselbe FLT-Scherentyp aus den Gräbern 180 und 207 der ersten
beiden Pişcolter Phasen (Németi, 1988, 58, Abb. 9; Németi, 1989, 103, Abb. 22) bzw. aus
dem FLT-Grab 3 aus Curtuiuşeni kommt auch in der MLT-Zeit vor: Gräber 8, 53, 118, 128,
136 und 158 aus den letzten beiden Stufen (La-Tène B2-C1 und La-Tène C1) (Németi, 1992,
59, 67, 87, 90, 94, 97, Abb. 1, 6, 2224, 28).
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6.6.2. Rasiermesser
Soweit das Rasiermesser 9.5 morphologisch eingeordnet werden kann, ist es durch
eine breite Klinge, einen nach unten gebogenen Griff, eventuell mit rundem Knaufende,
und einen konkav gebogenen Rücken gekennzeichnet. Derartige Messer entsprechen dem
Typ K 1 der Nekropole von Pişcolt (La-Tène B2 bis La-Tène C1) (Németi, 1989, 86, 103,
Abb. 8, 22; Németi, 1992, 67, Abb. 7) und dem Rasiermesser aus Tărian (Chidioşan und
Ignat, 1972, 567, Abb. 2/2).
6.7. Keramik
Die Keramikgefäße stellen das häufigste Inventar der Nekropole von Curtuiuşeni
dar. Deswegen ist ihre typo-chronologische Einordnung wichtig. Nach einer älteren
Forschungerkenntnis gibt es Unterschiede im FLT-Keramikformenspektrum des Westund Ost-La-Tene-Kulturbereichs (Schwappach, 1975, 109-110, Abb. 1-2, Taf. 1-2). Die
Verbreitung der Henkelgefäße belegt die Abgrenzung einer Region des Ost-La-TèneKulturbereiches, die sich zwischen dem Donauknie, der oberen Theiß, dem Criş-Becken und
der unteren Mureş, mit einer Sondergruppierung im Bistriţa-Cluj-Bereich, erstreckt (Abb. 8).
Obwohl nähere Untersuchungen fehlen, ist zu vermuten, dass das Gefäßformenspektrum
und die Keramikentwicklung dieser Region relativ einheitlich war. Wie Schwappach
vorgeschlagen hat, kann man eine regionale Keramiktypologie auf die Fibelchronologie
stützen und dadurch zu einer Gefäßformenentwicklung gelangen. Weitere Anhaltspunkte
liefert die Untersuchung der Gefäßformenentwicklung von Pişcolt.
Ich konnte feststellen, dass in den Nekropolen von Curtuiuşeni, Pişcolt und Ciumeşti
hauptsächlich drei Gefäßarten (Hoch- und Breitgefäße der Drehscheibenware bzw. Tassen
und Kannen sowohl der Drehscheibenware als auch handgemacht) beigegeben worden
sind (s. Abb. 1).
Die Proportionsanalyse dieser drei Gefäßarten von Curtuiuşeni, Pişcolt und Ciumeşti
zeigt zunächst, dass sie sich in diesen Nekropolen deutlich voneinander unterscheiden (s.
Abb. 6).
6.7.1. Hoch- und Breitgefäße
Die Breitgefäße können in zwei Typen unterteilt werden: Schalen (H./max. d.: ca.
0,4, max. d. /d. Mündung: ca. 1-1,1) und Terrinen (H./max. d.: ca. 0,5-0,8, max. d./d.
Mündung: ca. 1,2-1,5). Diese Typen sind für alle Pişcolter chronologischen Phasen belegt.
Wahrscheinlich besaßen sie unterschiedliche Funktionen bei der Bestattung. Beispielsweise
wurden den Toten unterschiedliche Speisen in verschiedenen Gefäßen beigegeben.
Die Hochgefäße können anhand ihrer Proportionen und ihres Profilverlaufs in zwei
Typen unterteilt werden: 1. kugelige oder doppelkegelstumpfförmige Hochgefäße mit
maximalem Durchmesser in der Gefäßmitte oder oberhalb davon; 2. flaschenähnliche
Hochgefäße mit deutlichem Hals und maximalem Durchmesser unterhalb der Gefäßmitte.
Die Typen entwickelten sich parallel von der ersten bis zur letzten Pişcolter Phase.
Das Profil der Hochgefäße Typ 1 entwickelte sich von einer nach außen gewölbten
Mündung mit kurzer, verdickter, fast dreieckiger Randlippe zu einer stark nach außen
gebogenen Mündung mit längerer, gleichmäßig verdickter Randlippe. Die Schulter ist zunächst
kurz und geht gewölbt oder winkelig in den Bauch über, später wird sie länger und bildet mit
dem Gefäßunterteil einen Doppelkegel. Die Gefäßgräber aus Curtuiuşeni und die weiteren
oben aufgelisteten Grabfunde (soweit es die Publikationslage ermöglicht) belegen die erste
Profilform für die La-Tène B1-B2- bis B2-Stufe, die zweite für den Überganghorizont La-Tène
B2-C1 bis für die La-Tène C1-Stufe. Anhand dieser Entwicklungsmerkmale ist das Gefäß 4.4 auf
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La-Tène B2-C1 bis C1 datierbar. Die Randlippenentwicklung ist von der Gefäßform abhängig.
Ob diese Entwicklungstendenz nur für die Nekropolen der Region spezifisch ist oder für das
ganze Karpatenbecken, müssen weitere Forschungen zeigen (Abb. 7).
Die Profilentwicklung der flaschenähnlichen Hochgefäße Typ 2 folgt prinzipiell
denselben Tendenzen wie die der Hochgefäße Typ 1. Hals und Körper folgen wahrscheinlich
der Entwicklung der Linsenflaschen: Die kleineren gedrungenen Exemplare sind älter als
die höheren Typen mit langem Hals und kleinem Körper (Schwappach, 1975, 111-112,
Taf. 4). Soweit die Fibel- und Armringchronologie, aber auch das restliche Inventar eine
Feststellung ermöglicht, sind alle flaschenähnlichen Hochgefäße Typ 2 spät, d.h. auf die
La-Tène B2-C1- und C1-Stufen datierbar.
Bemerkenswert ist auch die nach außen und unten gebogene Mündung mit
verdickter Randlippe des Gefäßes 6.15. Sie ermöglicht seine Rekonstruktion als ein
doppelkegelstumpfförmiges Gefäß mit gerippter Schulter und entspricht damit Typ k6, der
ab der zweiten Pişcolter Stufe belegt ist (Németi, 1989, 111, 1992, 108).
Es ist mir nicht gelungen, eine klare typologische Entwicklung der Terrinen und
der Schalen innerhalb der Nekropole von Curtuiuşeni und darüber hinaus in den hier
analysierten Gefäßgräbern feststellen zu können. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die
Curtuiuşener Terrinen spät, d.h. auf die La-Tène B2-C1- und C1-Stufen datierbar sind.
6.7.2. Henkelgefäße
Die erste systematische Bearbeitung der Henkelgefäße im Karpatenbecken geht auf die
Vlad Zirra’s Arbeit zurück. Er hat die Verbreitung der Henkelgefäße der östlichen La-Tène-Kultur
in Verbindung mit früheren, späthallstattzeitlichen Bestattungssitten dieser Region gebracht (eine
auch von Németi vertretene Meinung) und eine metrische Typologie vorgeschlagen: Tassen,
Tassen-Kannen, Kannen-Tassen und Kannen (Zirra, 1976 b, 777-818; Németi, 1988, 71).
Die beiden handgemachten Henkelgefäße aus Curtuiuşeni (7.3 und 8.2) sind in die La-Tène
B2-Stufeeinzuordnen.WährenddasHenkelgefäß8.2AnalogienbeiderDrehscheibenwarebesitzt,
könnte die Tasse 7.3 ein Vorfahre der „dakischen Tasse“, die auch in der Siedlung von Ciumeşti
belegt ist (Zirra, 1980, 46, Taf. 11/12), gewesen sein. Die Henkelgefäße der Drehscheibenware
sind vermutlich alle später datierbar (nur Grab 5 besitzt eine zuverlässige Chronologie). Das
chronologische Verhältnis (handgemachte Henkelgefäße früher als drehscheibengefertigte)
entspricht der aus Pişcolt: Aus sicher datierbaren Gräbern der ersten Nekropolenphase (LaTène B1-B2) sind nur handgemachte Henkelgefäße belegt, erst in der La-Tène B2-Phase kommen
drehscheibengefertigte Henkelgefäße vor. Die meisten drehscheibengefertigten Henkelgefäße
sind für die dritte und die vierte Pişcolter Stufe charakteristisch (Zirra V., 1997, 117, Abb. 18,
24-25). Anhand einiger Analogien datierte Zirra das Henkelgefäß 4.2 auf La-Tène C1 (Zirra,
1976 b, 787, 790-791, Abb. 5/8, 8/5). Demensprechend sind alle drehscheibengefertigten
Henkelgefäße aus Curtuiuşeni spät einzuordnen: La-Tène B2-C1 bis C1.
1. Apahida (Cluj), Grabfunde (Zirra, 1976 a, 140, 144, 146, 148, 152-153, Abb. 9/6, 10/3,
11/7-8, 14/4, 15/8, 17/3, 19/4);
2. Aradul Nou (Arad), Grab 1, Brandschüttung, La-Tène B2 (Crişan, 1974, 43, Abb. 10/1,
11/1);
3. Band (Mureş), Einzelfund (Zirra, 1976 b, 798, Abb. 6/1);
4. Blaj (Alba), Grabfund (?) (Crişan, 1964, 88, Abb. 1/1, 2/2);
5. Brateiu-Aţel (Sibiu), Grab 3/1968, Brandschüttung, La-Tène B2 (Zirra, 1976 b, 798, Abb.
9/5);
6. Ciumeşti (Satu Mare), Gräber 4, 6, 11, 14, 28 und 34, alle Brandschüttungen, sowie
Einzelfunde (La-Tène B2-C1 bis La-Tène C1) (Zirra, 1967, 21, 24, 29, 35, 39, 44, 54, 97-100,
Abb. 9-10, 14, 17, 21-22, 45, Taf. 22);
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7. Cluj-Napoca, Mănăştur-Viertel (Cluj), Grabfund (Crişan, 1973, 47-48, Taf. 2/1, 3/2);
8. Curtuiuşeni (Bihor), Gräber 4 (4.2) und 5 (5.3), Brandschüttungen;
9. Dezmir (Cluj), Grabfund (Crişan, 1964, 91, Abb. 3/4, Taf. 1/5);
10. Dindeşti (Satu Mare), Grabfund (Zirra, 1972, 172, Abb. 10/6, Taf. 57/8);
11. Galaţii Bistriţei (Bistriţa-Năsăud), Grab 7, Brandschüttung (Zirra, 1976 b, 800, Abb. 7/7);
12. Mediaş (Sibiu), Zufallsfunde (Nestor, 1941, 175-176, Abb. 3/6-7, 6/2.4; Zirra, 1976 b,
800, Abb. 4/7);
13. Papiu Ilarian (Mureş), Grabfund (?) (Crişan und Milea, 1970, 68, Taf. 1/1, 2/6);
14. Pişcolt (Satu Mare), aus allen Horizonten der Nekropole (Ende La-Tène B1-La-Tène
C1): Gräber 2, 7, 19, 49, 53, 55, 58, 67, 93, 101, 118, 128, 140-141, 146, 152, 176
und 190 – alle Brandschüttungen; Gräber 82, 107-109, 148, 188, 196 und 199 – alle
Körperbestattungen (Németi, 1988, 50, 58, 61, Abb. 2, 7, 10; Németi, 1989, 79, 86, 100,
103, Abb. 3, 10, 11, 19, 21; Németi, 1992, 65, 67, 70, 76, 80, 82, 87, 91, 94, 97, Abb. 5,
6, 7, 9, 12, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 25, 28);
15. Pruniş (Cluj), zufälliger Grabfund (Crişan u.a., 1995, 28, Abb. 2/3);
16. Sanislău, Grab 2, Körperbestattung und Grab 16, Brandschüttung (La-Tène B2-C1),
sowie Zufallsfund (Zirra, 1972, 154, 165, 171, Abb. 8/5-7, Taf. 50/1-2, 55/10, 56/8);
17. Şeica-Mică (Sibiu), Grabfund (?), La-Tène B2 (Crişan, 1973, 52-53, Taf. 4/4, 5/1);
18. Sîntandrei (Bihor), Zufallsfund (Hunyady, 1942, Taf. 73/7; Hunyady, 1957, 227);
19. Zăuan (Sălaj), Grab 1, Brandschüttung (Matei, 1978, 30, Taf. 3/1);
20. Alsózsolca (Borsod-Abaújd-Zémplen), Grabfund (Márton, 1934, 156, Taf. 49/8);
21. Apátfalva (Csongrád) (Maráz, 1981, Taf. 8/2);
22. Arnót (Borsod-Abaújd-Zémplen), zerstörtes Brandgrab (Végh, 1973, 215, Abb. 3/4);
23. Balsa (Szabolocs-Szatmár-Bereg), Grab 1, Brandbestattung (Roska, 1918, 23-24, Abb.
6, 14/1);
24. Békéssámson (Békés), Grab 18 (Maráz, 1981, 109, Taf. 8/4);
25. Békésszentandrás (Békés) (ECA, 54; Makkay, 1989, 78, 98, Taf. 30/1-3; Maráz, 1981,
Taf. 8/3);
26. Bercel (Nógrád), Grabfunde (CCFH III, 147, Taf. 45/1.6);
27. Berekböszörmény (Hajdú-Bihar), Grabfund (Hunyady, 1942, Taf. 74/2; Hunyady, 1957,
142);
28. Berettyóújfalu (Hajdú-Bihar), Grabfund (ECA, 52; Hunyady, 1942, Taf. 74/1; Hunyady,
1957, 143);
29. Besenyőtelek (Heves), Zufallsfund (CCFH III, 163, Taf. 54/3);
30. Bodroghalom (Borsod-Abaújd-Zémplen), Gräber 12-13 und Grabfunde, La-Tène C1
(CCFH III, 189-191, Abb. 122, Taf. 69/2-3.5, 71/3);
31. Budapest, Urnengrab (Nagy, 1959, 338, Abb. 4);
32. Csővár (Pest), Grabfund (CCFH III, 18, Taf. 3/1);
33. Debrecen (Hajdú-Bihar), Zufallsfund (Hunyady, 1942, Taf. 72/15; Hunyady, 1957, 143);
34. Gáva (Szabolocs-Szatmár-Bereg), Gräber 1, 3 und 5 (Jósa, 1915, 205-207, Abb. 18, 25,
29; Hunyady, 1942, Taf. 74/8-9; Hunyady, 1957, 148-149) sowie Grabfund (ECA, 54 a;
Jósa, 1915, 205, Abb. 6; Hunyady, 1942 und 1944, 53, Taf. 73/11);
35. Gyoma-Egeihalom (Békés), Gräber 5 und 45 (Maráz, 1981, 100, Taf. 2/1, 5/4, 8/1);
36. Győr (Győr-Moson-Sopron), Grab 3 (Hunyady, 1942, Taf. 73/6, 74/6; Hunyady, 1957, 4);
37. Keszthely-Felső-Dobogó (Zala), Grab 4, Körperbestattung (CCFH I, 81, Taf. 9/14);
38. Kistokaj (Borsod-Abaúj-Zemplén), Gräber 24 und 27 (CCFH III, 208-209, Taf. 76/8.10);
39. Kiszombor (Csongrád), Grabfunde (Hunyady, 1942, Taf. 72/7.10; Hunyady, 1957, 130
131; Maráz, 1981, Taf. 8/5);
40. Körösszegapàti (Hajdú-Bihar), Grabfund (ECA, 59; Szabó, 1992, 180);
41. Kósd (Pest), Grabfunde (ECA, 47; Márton, 1933, 58, 111, Taf. 20/1-2.9);
42. Mezőkövesd (Borsod-Abaújd-Zémplen), Grabfunde (Hunyady, 1942, Taf. 73/5;
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Hunyady, 1957, 176; Végh, 1969, 72, Taf. 21/5);
43. Muhi (Borsod-Abaúj-Zemplén), Gräber 28, 30 und 33 sowie Grabfund (CCFH III, 216,
220-222, Taf. 79/7.18, 80/1, 84/22);
44. Pálfa (Tolna), Zufallsfund (Hunyady, 1942, Taf. 72/14; Hunyady, 1957, 95-96);
45. Pásztó (Nógrád), Grab, Ende La-Tène C1 (CCFH III, 151, Taf. 48/5);
46. Pécs (Baranya), Zufallsfund (Hunyady, 1942, Taf. 73/2; Hunyady, 1957, 110);
47. Pilismarót-Basaharc (Komárom-Esztergom), Zufallsfund (ECA, 46; Hunyady, 1942, Taf.
73/3; Hunyady, 1957, 56);
48. Radostyán (Borsod-Abaújd-Zémplen), Gräber 13-14 (La-Tène B2), Grab 1959 (La-Tène
C1), Gräber 9 und 16 (CCFH III, 240-242, 244-247, Abb. 200, 206, 212, 214-216, Taf.
85/6, 86/1-2, 87/7, 88/13);
49. Sárbogárd (Fejér), Grab 1, La-Tène C1 (Petres, 1971, 141, Abb. 5/2);
50. Szerencs (Borsod-Abaújd-Zémplen), Grabfund (Végh, 1969, 75, Taf. 19/1);
51. Szob (Pest), Grab 4, Urne (La-Tène C1) und Grabfund (ECA, 51; Horváth, 1945, 64,
Abb. 2/2; Hunyady, 1942 und 1944, 52, Taf. 73/1.4);
52. Szőreg (Csongrád), Gräber 1, 5 und 8 (Banner, 1929, 26, Abb. 9/4, 13/3);
53. Tiszadob (Szabolocs-Szatmár-Bereg), Zufallsfund (Hunyady, 1942, Taf. 74/3; Hunyady,
1957, 151);
54. Tiszalök (Szabolocs-Szatmár-Bereg), Grabfunde (Hunyady, 1942, Taf. 71/2, 74/10;
Hunyady, 1957, 151);
55. Tiszavasvári (Szabolocs-Szatmár-Bereg), Grab 6, Brandschüttung, La-Tène C1 (Almássy,
1998, 58, Taf. 4/2);
56. Vác (Pest), Gräber 10 und 36, Brandschüttungen, La-Tène C1 (CCFH III, 74, Abb. 7073, Taf. 26/7, 36; ECA, 41);
57. Izkovče (Trebišov), Gräber 13 und 21, Brandschüttungen (Vizdal, 1976, 160, 167, Abb.
30/5, 40/7);
58. Košice, Grab 2 (Pástor, 1954, 341, Abb. 151);
59. Svätý Michal nad Žitavou (Nové Zámky), Zufallsfund (Zachar, 1987, 149, Abb. 114);
60. Karaburma, Gräber 15, 74 und 172, La-Tène C (Todorović, 1972, 15, 30, 38, Taf. 6/1,
26/2, 37/5, 63/1);
61. Rospi Čuprija (Belgrad), Grab 2 und Grabfunde, La-Tène C (Todorović, 1956, 33, 53,
Abb. 4, 7/3, 7a/6, 41; Todorović, 1968, 146, Taf. 29/2).
7. Ausblick
Die La-Tène-Forschung ist im Karpatenbecken von politischen und sprachlichen
Barrieren erschwert. Der Nordteil einer einzigen geographischen Einheit, der Ungarischen
Tiefebene, ist in drei moderne Staaten (Slowakei, Ungarn und Rumänien) mit völlig
unterschiedlichen Sprachen aufgeteilt. Dieser Bereich wurde deswegen entweder
mikroregional oder überregional erforscht.
Mit diesem Aufsatz versuchte ich, zunächst die von Chidioşan ausgegrabenen
Bestattungen aus Curtuiuşeni aufzunehmen: die unveröffentlichte Grabungsdokumentation
und das Inventar, einschließlich der Menschenknochen. Ich habe versucht, die wichtigsten
Informationen zum Bestattungsritus und zur typochronologischen Einordnung der Beigaben
aus Curtuiuşeni auszuwerten. Darüber hinaus bemühte ich mich, die Möglichkeiten einer
regionalen und überstaatlichen Forschung anzudeuten.
Anhang: Die MLT-Fibel aus Berindia
Die fälschlicherweise in das Inventarbuch und im Depot unter der Inventarnummer
4572 eingefügte Bronzefibel stammt nicht aus Grab 1 von Curtuiuşeni, sondern aus der
Siedlung von Berindia:
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MŢC, Inv. 4051.
MLT-Bronzefibel; die linke Spirale und die Nadel waren ursprünglich abgebrochen,
aber vorhanden und fehlen nun. Dim.: H.: 1,9 cm, L.: 4,5 cm. Spirale achtschleifig;
obere Sehne, hoher, massiver, winklig gebogener Bügel; der kurze Fuß mit dreieckigem
Ausschnitt und Zierkugel ist am oberen Bügelende mittels eines profilierten Bandes befestigt
(Dumitraşcu und Ordentlich, 1973, 66, Abb. 15) (Taf. 1).
Anhand der Typologie der MLT-Bronzefibeln gehört das aus Berindia stammende
Stück dem Mittel-La-Tène C2-Schema an (Polenz, 1978, 188, Abb. 5/7-8). Diese Fibel
ähnelt je einer Bronzefibel unbekannten Fundortes aus der Walachei bzw. aus Ungarn
(Rustoiu, 1997, 95, Abb. 12/7; Schätze Ungarn, 1998, 159). Typologisch betrachtet,
gehören diese drei Fibeln einer Gruppe der früheren Knotenfibeln (die kleinen sind älter
als die großen), die aus Hort- und Siedlungsfunden ab der 1. Hälfte des 1. Jhs. v. Chr. belegt
ist, an10. Aufgrund morphologischer Gründe können diese drei Bronzefibeln und eventuell
auch die aus dem Siedlungsfund von Mătăsaru (Dîmboviţa)11 schon auf die Mittel-La-Tène
C2-Phase datiert werden.
Die La-Tène C2-Stufe ist im Karpatenbecken ist eine Frage der Definition und der
Forschung: Die meisten La-Tène-Gräberfelder sind bis zum Ende der La-Tène C1-Stufe
belegt, die Siedlungen existieren erst ab der SLT-Zeit, sind aber selten systematisch
untersucht worden. Zumindest die Fibeln mit Zierkugel und Platte auf dem Fuß (wie die
aus dem Wagengrab von Curtuiuşeni12 und ihre Fortentwicklungen) und die Knotenfibeln
(wie die aus Berindia) können ebenfalls in die La-Tène-C2-Stufe eingeordnet werden. Einige
Fibeln Typ Mötschwil belegen die La-Tène C2-Stufe für diese Region (Rustoiu, 1997, 33-35,
Abb. 19/1). Die typologische Fortentwicklung der MLT-Fibeln ist jedoch bisher weder für
die späten Grabfunden (La-Tène C1) noch für die SLT-Siedlungen untersucht worden.
Abkürzungsverzeichnis und Kartenmaßstab
Br.
d.
Dim.
EF
FLT
H.
L.
MLT
MŢC
SLT

Breite
Durchmesser
Dimension
Einzelfund
Früh-La-Tène
Höhe
Länge
Mittel-La-Tène
Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea
Spät-La-Tène

Maßstab der Verbreitungskarten: M: ca. 1: 9000000

10
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Entstehung der Knotenfibel im 2. Jh. v. Chr. konnte noch nicht sicher belegt werden. Kurt Horedt vermutete eine MLT-Fibel als Ausgangsform für die Knotenfibeln. Ihr Kerngebiet liegt im oberen Mureş-Criş-Bereich
(Horedt, 1973, 131, Abb. 2-4). Die bronzenen Fibeln sind wahrscheinlich älter als die silbernen. Die Blütezeit
der Knotenfibeln im Karpatenbecken ist die Spät-La-Tène-Zeit: die Hortfunde mit Silberfibeln aus Agîrbiciu
(Horedt, 1948, 265, Nr. 2, Abb. 1) und Cehei (Chirilă und Matei, 1986, 95-96, Taf. 1), die beiden Horte mit
Münzen von Dyrrhachion sowie der Hort aus Sărăcsău (Floca, 1956, 9, 11, Abb. 6, Taf. 27); die Bronzefibeln aus Popeşti, 1. Hälfte des 1. Jhs. v. Chr. (Vulpe, 1960, 331, Abb. 6/2), aus Poiana (Vulpe, 1933, 344,
Abb. 126/1), aus Zemplin (Benadík, 1965, 88, Abb. 15/4), aus Velem St. Vid (Miske, 1908, 50, Taf. 40/21-24,
42/42.45) und aus dem Dălgopol-Bereich (Domaradzki, 1995, 123, Abb. 3) sowie die Eisenfibel aus Galaţii
Bistriţei (Bistriţa-Năsăud) (Zirra, 1974, 153, Abb. 7/4).
11 In einem Schnitt der Siedlung wurde die bronzene Knotenfibel gemeinsam mit einer FLT-Bronzefibel gefunden
(Bichir und Popescu, 1970, 274, Abb. 4/1-3).
12 Roska, 1942 a, 81, Abb. 10; Zirra, 1974, Abb. 7/2.
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Katalog
Grab 1 (1968). Taf. 1, 8/1, 9/10, Beil. 2/1.
Körperbestattung in gestreckter Rückenlage in einer NNO-SSW-ausgerichteten (700-2300),
rechteckigen Grube mit einer abgerundeten Seite (211x110 cm), die die spätbronzezeitliche
Schicht schnitt. 181 cm in den unberührten Sandboden, der mit Limonitbändern durchzogen
ist, eingetieft. Wahrscheinlich eine Frau, der Schädel auf der linken Seite, der rechte Arm
auf dem Becken, der linke Fuß gestreckt, der rechte Fuß unter dem linken liegend. Auf der
rechten Schulter die Fibel Nr. 1.1, auf der linken die Fibel Nr. 1.2, beide mit dem Fuß nach
oben (nach rechts bzw. links) liegend. Die Fibeln Nr. 1.3-1.4 lagen auf der Brust, mit dem
Fuß nach links unten. Am rechten Arm lag der Armring13 Nr. 1.5 mit Stoffresten, am Becken
der Gürtel Nr. 1.6.
1.1 MŢC, Inv. 4572. MLT-Bronzefibel. Verlorengegangen14. Obere Sehne, gewölbter Bügel;
der lange Fuß mit Zierkugel und trapezförmigem Ausschnitt ist am unteren Bügel mittels
einer offenen Hülse befestigt (Taf. 1/1.1).
1.2 MŢC, Inv. 4574. Drahtförmige MLT-Bronzefibel, die Nadel fehlt. Dim.: H.: 1,5 cm, L.:
3,9 cm. Spirale vierschleifig; obere Sehne, hoch gewölbter Bügel; der Fuß mit Zierkugel,
dreifach gekerbtem Ende, trapezförmigem Ausschnitt und am mittleren Bügel mittels einer
offenen Hülse befestigt (Taf. 1/1.2).
1.3-1.4 MŢC, Inv. 4573. Zwei ähnliche FLT-Bronzefibeln. Dim.: H.: 1,2 bzw. 1,3 cm, L.:
3,3 cm. Spirale sechsschleifig; obere Sehne, der massive Bügel ist in der Mitte zweifach
perlenartig verziert sowie rechts und links jeweils gekerbt; Fuß mit kleiner Zierkugel, am
Ende vierfach flach-perlenartig verziert und mit trapezförmigem Ausschnitt (Taf. 1/1.3-4).
1.5 MŢC, Inv. 4576. Bronzearmring, die Hälfte erhalten. Dim.: d.: ca. 5,3 cm. Er besteht
aus zwei gewundenen Drähten, die in der erhaltenen Hälfte sechs Ösen bilden (Taf. 1/1.5,
9/10).
1.6 MŢC, Inv. 4575. Fragmentarische Eisengürtelkette, bestehend aus einem speer
förmigen Haken und aus achtförmigen, jeweils in der Mitte durch ein Eisenzwinglein
zusammengehaltenen Gliedern, die durch kleine Eisenringe miteinander verbunden sind.
Verlorengegangen.
Datierung: La-Tène B2-C1.
Grab 2 (1968). Taf. 2, 8/2, 9/1-9, Beil. 2/4.
Körperbestattung in einer ONO-WSW-ausgerichteten, rechteckigen Grube mit abgerundeten
Ecken und unregelmäßig gebogenen Seiten (140x100 cm), die die spätbronzezeitliche Schicht
schnitt. 190-198 cm in den unberührten Sandboden, der mit Limonitbändern durchzogen
ist, eingetieft. Das fragmentarische Skelett (Schädelknochen und Zähne, linker Unterarm und
Tibien erhalten) lag mit seinem Trachtzubehör in gestreckter Rückenlage in der linken Hälfte
der Grube, deren Boden dunkler als der der Umgebung gefärbt war; die Gefäße Nr. 2.232.24 und das Fleischopfer Nr. 2.25 lagen in der rechten Hälfte der Grube. Am Hals lagen der
Ring Nr. 2.14, die Perle 2.16 und die Perlenketten Nr. 2.17 und 2.19; auf jeder Schulter eine
Fibel (Nr. 2.15 und 2.18). Die Gürtelreste Nr. 2.3-2.4 und 2.9 lagen an der Taille, der Ring
Nr. 2.5 an einem Finger der linken Hand, die Armringe Nr. 2.6-2.8 an den Handgelenken. Im
Rumpfbereich, neben der linken Hüfte, lagen der Ring Nr. 2.10, die Perle Nr. 2.12 und die Ringe
Nr. 2.11 und 2.13; auf der rechten Hüfte der Ring 2.20 und die Fibeln Nr. 2.21-2.22. Alle Fibeln
lagen mit dem Fuß nach rechts. An den Füßen der Bestatteten wurden die Beinringe Nr. 2.1-2.2
entdeckt. Anhand der Länge des Skelettes (wesentlich kleiner als 140 cm; entspricht der Länge
13 Unter Armring versteht man den am unteren Arm getragenen Ringschmuck, Oberarmringe werden am Oberarm

getragen.
Im Inventarbuch und im Depot wurde anstatt dieser Fibel eine aus Berindia (MŢC, Inv. 4051) eingefügt.
Zeichnung N. Chidioşan im Tagebuch aus dem Museum in Oradea.
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der Grube) und des Taillenumfangs (kleiner als 54 cm; entspricht der Länge der Gürtelkette Nr.
2.3-2.4 und 2.9) zu urteilen, wurde das Grab für ein unter zehnjähriges Kind angelegt15.
2.1-2.2 Zwei bronzene, hohlgetriebene Knotenbeinringe mit muffartigem Stöpselverschluß;
innen versteinerte, rottonartige Füllung.
2.1 MŢC, Inv. 4578. Drei Knoten fehlen, korrodiert. Dim.: d.: 6x6,7 cm, d. Röhre 0,9x0,95
cm (Taf. 9/1).
2.2 MŢC, Inv. 4577. Vier Knoten fehlen, korrodiert. Dim.: d.: 6x6,4 cm, d. Röhre 0,6 cm
(Taf. 9/2).
2.3-2.4 und 2.9 MŢC, Inv. 4595. Eisengürtelkette, bestehend aus achtförmigen, jeweils
in der Mitte durch ein Eisenzwinglein zusammengehaltenen Gliedern (L.: 4,3-5,2 cm,
ursprünglich waren zwölf gefunden worden, heute sind nur noch elf von ihnen erhalten),
die durch kleine Ringe miteinander verbunden sind, und aus einem abgeplatteten Haken
(L.: 6,8 cm); mindestens ein großer Ring (verlorengegangen) war mit der Kette verbunden.
Zwei der Kettenglieder hängen als Verzierung nach unten, an dem letzten hängen zwei
längliche Schlußbommeln (L.: 2,4 bzw. 3,3 cm). Auf den Gliedern und auf dem Haken
mehrere Scheiben (Korrosionsprodukte ?). Rechnet man die Länge der zehn Glieder und
die Lange des Hakens zusammen, war die Gürtelkette ca. 54 cm lang (Taf. 2/2.3, 2/2.9).
2.5 MŢC, Inv. 4592. Silberring, sattelförmig gebogen. Dim.: d.: ca. 3 cm, d. Draht: 0,3 cm
(Taf. 2/2.5).
2.6 MŢC, Inv. 4587. Bronzener Armring mit profilierten Enden, runder Querschnitt. Dim.:
d.: 4,1x4,7 cm, d. Draht: 0,25x0,35 cm (Taf. 2/2.6).
2.7 MŢC, Inv. 4589. Armring, wahrscheinlich aus Sapropelit. Dim.: d.: 5,2 cm. Hellbraun
schwarze Oberfläche, im Querschnitt oval (d.: 0,55-0,7x1,1 cm) (Taf. 2/2.7, 9/4).
2.8 MŢC, Inv. 4588. Bronzener Armring mit profilierten Enden, runder Querschnitt. Dim.:
d.: 4,1x4,6 cm, d. Draht: 0,3x0,35 cm (Taf. 2/2.8).
2.10 MŢC, Inv. 4591. Bronzener Fingerring. Dim.: d.: 2,5x2,7 cm; im Querschnitt oval (d.:
0,5x0,7 cm), die Innenseite abgeplattet, auf den Außenseiten im plastischen Stil verziert
(Taf. 2/2.10, 9/9).
Eine Körpergrößenerfassung der modernen Bevölkerung Siebenbürgens ergab für 148
elfjährige Mädchen eine durchschnittliche Größe von 148,8 cm und einen durchschnittlichen
Taillenumfang von 65,3 cm bzw. für 158 elfjährige Jungen eine durchschnittliche Größe
von 147,5 cm und einen durchschnittlichen Taillenumfang von 69,7 cm (Mitteilung von
Dr. Elena Radu, Anthropologisches Institut, Bukarest).
2.11 MŢC, Inv. 4586. Eisenhohlring; eine fragmentarische Hälfe erhalten. Dim.: d.: 3,9 cm,
d. Loch: 1,4x1,9 cm (Taf. 2/2.11).
2.12 MŢC, Inv. 4583. Bernsteinperle mit einer Rille auf der Außenseite. Dim.: H.: 1 cm, d.:
1,95 cm (Taf. 2/2.12, 9/8).
2.13 Eisenring, verlorengegangen (andere Hälfte des Hohlringes 2.11 ?).
2.14 MŢC, Inv. 4585. Bernsteinring mit ovalem Querschnitt; fragmentarisch erhalten. Dim.:
d.: 3,4 cm (Taf. 2/2.14, 9/7).
2.15 MŢC, Inv. 4579. Drahtförmige MLT-Bronzefibel; das Nadelende fehlt. Dim.: H.:
2,1 cm, L.: 9 cm. Spirale vierschleifig; obere Sehne, flach gewölbter Bügel; der Fuß mit
Zierkugel, in der Mitte des Bügels mittels einer offenen Hülse befestigt; feiner, diagonal
gekerbter Nadelhalter (Taf. 2/2.15).
2.16 MŢC, Inv. 4584. Bernsteinperle mit abgerundeter Außenseite. Dim.: H.: 0,8 cm, d.:
1,2 cm (Taf. 2/2.16, 9/6).
15

Eine Körpergrößenerfassung der modernen Bevölkerung Siebenbürgens ergab für 148 elfjährige Mädchen
eine durchschnittliche Größe von 148,8 cm und einen durchschnittlichen Taillenumfang von 65,3 cm bzw. für
158 elfjährige Jungen eine durchschnittliche Größe von 147,5 cm und einen durchschnittlichen Taillenumfang
von 69,7 cm (Mitteilung von Dr. Elena Radu, Anthropologisches Institut, Bukarest).
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2.17 MŢC, Inv. 4593. Kette, bestehend aus ringförmigen, dunkelblauen Glasperlen. Dim.:
d. Perle: ca. 0,6 cm (Taf. 9/5).
2.18 MŢC, Inv. 4580. MLT-Eisenfibel; die Spirale und die Nadel fehlen, stark verrostet.
Dim.: H.: 2,5 cm, L.: noch 7,6 cm. Der Fuß in der Mitte des Bügels befestigt (Taf. 2/2.18).
2.19 MŢC, Inv. 4594. Kette, bestehend aus kleinen, ovalen, abgeplatteten, korrodierten, grün
blauen Bronzeperlen, einige von ihnen durch den Oxidierungsprozeß zusammengeklebt;
ein Teil des ursprünglichen Fadens erhalten (Taf. 9/3).
2.20 MŢC, Inv. 4581. Bronzener, scheibenförmiger Ring. Dim.: d.: 2,2 cm (Taf. 2/2.20).
2.21-2.22 MŢC, Inv. 4582. Zwei identische FLT-Bronzefibeln; nur eine von ihnen erhalten.
Dim.: H.: 1,35 cm, L.: 3,2 cm. Spirale sechsschleifig; obere Sehne, kleiner Bügel; Fuß
mit sanduhrförmigen Ende, bestehend aus einer großen und einer kleinen Kugel, beide
abgeplattet (Taf. 2/2.22).
2.23 MŢC, Inv. 4705. Vasenähnliches Großgefäß. Dim.: H.: 33,2 cm, max. d.: 24,2 cm, d.
Mündung: 12,8 cm, d. Boden: 10,5 cm. Dunkelgraue Drehscheibenkeramik; nach außen
gebogene Mündung, hoher Hals mit einem Wulst, bauchiger Körper (Taf. 2/2.23).
2.24 MŢC, Inv. 5082. Terrine. Dim.: H.: 8,8 cm, max. d.: 15 cm. Braune
Drehscheibenkeramik, nach außen ebogene Mündung, abgesetzter Hals, abgerundete
Schulter, gewölbte Bodenfläche.
2.25 Wildschweinknochen; verlorengegangen.
Datierung: Der Ringschmuck kann in den Überganghorizont La-Tène B2-C1 eingeordnet
werden, die Gürtelkette und die Fibeln 2.21-2.22 ebenfalls in diese Zeit oder später; die
Fibeln 2.15 und 2.18 ergeben jedoch für die Zeit der Grablegung die La-Tène C1-Stufe.
Grab 3 (1968). Taf. 3, Beil. 2/3.
Wahrscheinlich Brandschüttungsgrab (nur ein Knochen ist erhalten) in einer NNO-SSWausgerichteten Grube mit abgerundeten Ecken (93x63 cm), die die spätbronzezeitliche
Schicht schnitt. 151 cm in den unberührten Sandboden, der mit Limonitbändern durchzogen
ist, eingetieft. Das Inventar, bestehend aus zwei Fibeln Nr. 3.1-3.2 mit dem Fuß nach rechts
unten, der Schere Nr. 3.3 und den Tierzähnen Nr. 3.4, lag in der Mitte der Grube, deren
Boden dunkler als der der Umgebung war. Neben der Grabgrube, 30 cm tiefer, wurde
eine O-W-ausgerichtete, ovale Grube, angelegt. Sie enthielt verbrannte Menschen- und
Tierknochen, eine La-Tène-Scherbe und drei abgeplattete Halbkugeln aus Keramik. Die
tiefere Grube könnte aus einem zerstörten Brandgrab stammen.
3.1 MŢC, Inv. 5077. FLT-Bronzefibel; das Fußende fehlt. Dim.: H.: 1,8 cm, L.: 5,6 cm.
Spirale sechsschleifig; obere Sehne, flacher Bügel, Fuß mit Flachkugel und profiliertem
Ende (Taf. 3/3.1).
3.2 MŢC, Inv. 5078. FLT-Bronzefibel; nur der Fuß mit perlenähnlichem Ende erhalten.
Dim.: L.: noch 1,6 cm, ursprünglich H.: ca. 1,5 cm, L.: ca. 3,7 cm (Taf. 3/3.2).
3.3 MŢC, Inv. 5079. Eisenschere; die Klingen stark korrodiert. Dim.: H.: 4,7 cm, L.: 17,8 cm,
Br.: 2 cm. U-förmiger Bügel, lange Klingen mit schrägen Schneiden und geraden Rücken
(Taf. 3/3.3).
3.4 Tiermahlzähne, unbestimmt und verlorengegangen.
Datierung: La-Tène B2.
Grab 4 (1968). Taf. 3, Beil. 2/5.
Brandschüttungsgrab in einer rechteckigen, NO-SW-ausgerichteten Grube, die
spätbronzezeitliche Schicht schnitt. 240 cm in den unberührten Sandboden, der
Limonitbändern durchzogen ist, eingetieft. Die verbrannten Knochen lagen in
nordöstlichen Ecke der Grube. Die Lage der Gefäßbeigaben Nr. 4.1-4.4 und die
Fleischopfers sind nicht belegt. Die Schüssel Nr. 4.3 enthielt Vogelknochen.
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4.1 MŢC, Inv. 5081. Vasenähnliches Großgefäß. Dim.: H.: 29,5 cm, max. d.: 25,6 cm,
d. Rand: 14,4 cm, d. Boden: 9,2 cm. Dunkelgraue Drehscheibenkeramik; nach außen
gebogene Mündung, hoher Hals mit zwei Rillen auf der Schulter, gedrungener Körper,
kleiner Standring mit leicht gewölbter Bodenfläche. Restaurierte Mündung (Taf. 3/4.1).
4.2 MŢC, Inv. 5083. Kännchen. Dim.: H.: 8,1 cm, H. mit Henkel: 8,6 cm, max. d.: 7,4
cm, d. Rand: 6,2 cm, d. Boden: 3,2 cm. Schwarzgraue Drehscheibenkeramik; nach außen
gebogene Mündung, doppelkegelstumpfförmiger Körper; vertikale Rillen auf dem Hals;
vier Gruppen von Bogenreihen auf der Schulter (Zirra, 1976 b, 799, Abb. 8/5; Zirra, 1978,
133, Abb. 6/1, 8/7) (Taf. 3/4.2).
4.3 MŢC, Inv. 5084. Schüssel. Dim.: H.: 11,6 cm, max. d.: 24,7 cm, d. Rand: 23,8 cm,
d. Boden: 9,1 cm. Dunkelgraue Drehscheibenkeramik; verdickte, nach innen gebogene
Mündung, von der abgerundeten Schulter schräg abgesetzt; zwei Rillen auf dem Unterkörper;
kleiner Standring. Restauriert (Taf. 3/4.3).
4.4 MŢC, Inv. 5085. Doppelkegelstumpfförmiges Großgefäß. Dim.: H.: 34,3 cm, max.
d.: 31,6 cm, d. Rand: 20,2 cm, d. Boden: 11 cm. Dunkelgraue Drehscheibenkeramik;
verdickte, nach außen gebogene Mündung, vier Rillen auf der Schulter; kleines Oberteil,
runder Unterkörper, kleiner Standring mit leicht gewölbter Bodenfläche. Restauriert und
ergänzt (Taf. 3/4.4).
4.5 Verbrannte Menschenknochen, verlorengegangen.
4.6-4.7 Unterkiefer und Beinknochen von Wildschweinen, verlorengegangen.
Datierung: La-Tène B2-C1 bis C1.
Grab 5 (1968). Abb. 5, Taf. 4, 9/11-12, Beil. 2/5.
Brandschüttungsgrab in einer kleinen, rechteckigen O-W-ausgerichteten Grube (140x90
cm), die die spätbronzezeitliche Schicht schnitt. 260 cm in den unberührten Sandboden
eingetieft. Die verbrannten Knochen und das Trachtzubehör (Nr. 5.5-5.11) lagen in der
östlichen Ecke der Grube, daneben die Gefäßbeigaben (Nr. 5.1-5.3) und das Fleischopfer
(Nr. 5.4).
5.1 MŢC, Inv. 5087. Doppelkegelstumpfförmiges Großgefäß. Dim.: H.: 34,2 cm, max.
d.: 29,5 cm, d. Rand: 19,8 cm, d. Boden: 12,5 cm. Gelbbraune Drehscheibenkeramik
mit dunkelgrauem Überzug; nach außen gebogene Mündung, von der gerillten Schulter
facettenartig abgesetzt. Restauriert und ergänzt (Taf. 4/5.1).
5.2 MŢC, Inv. 5088. Fragmentarische Schale; nur drei Rand- und Bodenfragmente erhalten.
Dim.: max. d. = d. Schulter: 24,6 cm; d. Rand: 24 cm; d. Boden: 11 cm. Grau-braune
Drehscheibenkeramik; graue Oberfläche. Verdickte Mündung; die gedrungene Schulter ist
mit eingestempelten Doppelbogenreihen verziert (Taf. 4/5.2).
5.3 MŢC, Inv. 5089. Kanne. Dim.: H.: 10,3 cm, H. mit Henkel: 11,3 cm, max. d.: 11
cm, d. Rand: 8,3 cm, d. Boden: 5,6 cm. Grobe, braune Drehscheibenkeramik mit
Schamotteeinlagerungen; dunkelgraue, polierte Oberfläche; leicht nach außen gebogene
Mündung, hoher Hals, doppelkegelstumpfförmiger Körper mit einer Reihe, bestehend aus
eingeritzten Krücken, auf der oberen Hälfte verziert. Restauriert und ergänzt (Zirra, 1976 b,
799, Abb. 8/9; Zirra, 1978, 133, Abb. 6/5, 8/6) (Taf. 4/5.3).
5.4 Tierknochen als Fleischopfer; verlorengegangen.
5.5-5.6 MŢC, Inv. 5091. Zwei ähnliche MLT-Bronzefibeln (Münsinger Typ). Fragmentarisch;
ein Teil der Fußplatte und ihrer Verzierung fehlen, bei Nr. 5.6 fehlt auch die Sehne. Obere
Sehne; der Fuß, der einen weiten, dreieckigen Ausschnitt besitzt, wurde an der Mitte des
kleinen Bügels mittels einer gekerbten Hülse befestigt; Verzierung auf die Fußscheibe
aufgenietet.
5.5 Dim.: H.: 1 cm, L.: 4,1 cm. Spirale sechsschleifig (Taf. 4/5.5, 9/12).
5.6 Dim.: L.: 3,9 cm. Spirale fünfschleifig (Taf. 9/11).
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5.7 MŢC, Inv. 5092. Stark korrodierte Eisenfibel; nur die Spirale und der Bogen erhalten.
Dim.: L.: noch 9 cm (Taf. 4/5.7).
5.8 MŢC, Inv. 5093. Fragment eines bronzenen Hohlbuckelringes; wahrscheinlich
bestehend aus drei Buckeln. Dim.: L.: noch 4,5 cm. Stark nach außen gewölbter
Zwischensteg, mit zwei „Augen“ verziert (Taf. 4/5.8).
5.9 Inv. 5094. Fragmentarischer Eisenring; ein Drittel fehlt. Dim.: d.: 8,8 cm, innerer d.: 7
cm, d. Draht: 0,7 cm. Runder Querschnitt (Taf. 4/5.9).
5.10-5.11 MŢC, Inv. 5096. Sehr stark oxidierte, teilweise zusammengeklebte Eisengürtelkette,
bestehend aus drei (?) platten Bronzeringe (nur einer erhalten; d.: 2,2 cm), zwischen ihnen
doppelreihige Eisenketten (verlorengegangen). Die Kette war durch zwei Bronzegürtelhaken
verschließbar (Dim.: H.: 1,9 cm bzw. 1,7 cm, L.: 5,8 cm bzw. 4,4 cm); an ihr hingen kleine
Schlussbommel mit profilierten Enden (zwei erhalten; L.: 2,3 und 2,4 cm). Die Gürtelhaken
bestehen aus je einem platten Ring, der in eine konkave Zunge übergeht und in einem
Tierkopfhaken mit herausgearbeitetem Maul und breiten Ohren endet; Wulst zwischen dem
Ring und der Zunge (Abb. 5, Taf. 4/5.11).
Datierung: La-Tène C1.
Grab 6 (1968). Taf. 5-6, 8/3-5, 10.
Körperbestattung einer maturen Frau in gestreckter Rückenlage in einer WNW-OSOausgerichteten, ovalen Grube (209x92 cm). 130-155 cm in den unberührten Sandboden
eingetieft. Von dem 130-135 cm tief liegenden Skelett sind nur die Schädelknochen,
Fragmente der Arme und des linken Unterbeines erhalten. Die Fibeln Nr. 6.1-6.2 lagen auf
der rechten Schulter, mit dem Fuß nach rechts, unterhalb von ihnen, auf der Brust, lagen
die Fibeln Nr. 6.3 (mit dem Fuß nach links) bzw. Nr. 6.4-6.5 (mit dem Fuß nach rechts). Der
Armring Nr. 6.6 lag am rechten Arm, die Armringe Nr. 6.9-6.10 am linken, an der Taille
befanden sich die Gürtelhaken Nr. 6.7-6.8 und unter ihnen der Tonring Nr. 6.12. Links vom
Becken lag die Schüssel Nr. 6.11, im Fußbereich die Beinringe Nr. 6.13-6.14 und das Gefäß
Nr. 6.15. Rechts des Schädels, 10 cm tiefer, wurde die Bronzefibel Nr. 6.16 entdeckt.
6.1 MŢC, Inv. 5097. FLT-Bronzefibel; das Nadelende fehlt. Dim.: H.: 2,5 cm, L.: 3,2
cm. Spirale sechsschleifig; obere Sehne, kleiner Bügel; Fuß mit sanduhrförmigem Ende,
bestehend aus einer großen und einer kleinen Kugel, beide abgeplattet (Taf. 5/6.1).
6.2 MŢC, Inv. 5098. Eisenfibel; nur der gebogene Bügel und die Spirale erhalten, beide
stark verrostet. Dim.: H.: ca. 4,5 cm, L.: 16,5 cm (Taf. 6/6.2).
6.3 MŢC, Inv. 5099. FLT-Bronzefibel. Dim.: H.: 2,1 cm, L.: 4,5 cm. Spirale sechsschleifig;
obere Sehne, trapezförmig gewölbter Bügel, Fuß mit vasenförmigem Ende, bestehend aus
einer großen, abgeplatteten Kugel und zweifach gerilltem Kegelstumpf (Taf. 5/6.3).
6.4 MŢC, Inv. 5100. Drahtförmige FLT-Bronzefibel; die Nadel und die linke Spirale fehlen.
Dim.: H.: 1,3 cm, L.: 3,2 cm. Spirale sechsschleifig; obere Sehne, leicht gewölbter Bügel,
Fuß mit zwei kleinen Knubben (Taf. 5/6.4).
6.5 MŢC, Inv. 5101. FLT-Bronzefibel; der Fuß und das Nadelende fehlen. Dim.: H.: 1,1
cm, L.: 3,1 cm. Spirale vierschleifig; obere Sehne; der massive, facettierte Bügel ist in der
Mitte vierfach flach-perlenartig verziert; eingeritztes Andreaskreuz auf den beiden mittleren
Perlen (Taf. 5/6.5).
6.6 MŢC, Inv. 5102. Ovaler, bronzener Knotenarmring mit großen Endknoten. Dim.: d.:
5,4x6,3 cm, innerer d.: 4,9x3,7 cm, d. Draht: 0,3 cm, d. Knoten: 0,7x0,8 cm (Taf. 5/6.6).
6.7-6.8 MŢC, Inv. 5103-5104. Fragmentarischer Eisenring (d.: 3,9 cm) und zwei Fragmente
eines Eisengürtelhakens (L.: 3,7 cm bzw. 3,5 cm); der Gürtelhaken hatte eine lanzettförmige
Zunge16, einen Schaft mit einer Kugel und eine kegelstumpfförmige Tülle mit einer Niete
zur Befestigung des ledernen Gürtelteiles (Taf. 6/6.7-8).
16

Die Zungenform wurde vom Ausgräber, wahrscheinlich anhand des damaligen Erhaltungszustand, erkannt.
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6.9 MŢC, Inv. 5105. Bronzener, hohlgetriebener Oberarmring. Dim.: d.: 7,7 cm, innerer
d.: ca. 6,3 cm. Im Querschnitt oval (d.: 1,1x0,9 cm) mit verdicktem, dreifach geripptem
Stöpselverschluß, mit einem Niet fixiert (Taf. 5/6.9, 10/14).
6.10 MŢC, Inv. 5106. Bronzener, hohlgetriebener Armring, nur Fragmente erhalten; im
Querschnitt halboval (d.: 1,5x0,85 cm); innen versteinerter Ton (Taf. 5/6.10, 10/13).
6.11 MŢC, Inv. 5107. Doppelkegelstumpfförmige Terrine. Dim.: H.: 12,4 cm, max. d.:
22,4 cm. Rot-dunkelbraune Drehscheibenkeramik; abgerundete Mündung und gewölbter
Boden.
6.12 MŢC, Inv. 5108. Dicker Keramikring. Dim.: d.: 6 cm. Im Querschnitt halbsphärisch,
wahrscheinlich mittels einer Schnur am Gürtel befestigt (Taf. 6/6.12).
6.13-6.14 Zwei aus Messing17 hohlgetriebene Knotenbeinringe, bestehend aus drei Reihen
spiralartig verzierter, kegelförmiger Knöpfchen (sogenannte „Raupenzier“); muffartiger
Stöpselverschluß mit einem Niet fixiert.
6.13 MŢC, Inv. 5109. Dim.: d.: 8,05 cm. Innen versteinerte, rottonartige Füllung (Taf.
10/17).
6.14 MŢC, Inv. 5110. Restauriert18. Dim.: d.: 7,5x8,4 cm, innerer d.: 5,3x6,4 cm, d. Röhre:
1 cm (Taf. 5/6.14, 10/16).
6.15 MŢC, Inv. 5111. Mündung-, Schulter- und Bauchfragmente eines Großgefäßes erhalten.
Dim.: H.: noch 4,8 cm; d. Rand: 16,4 cm. Braune Drehscheibenkeramik mit grauem
Graphitüberzug; nach außen und unten gebogene Mündung, gerippter Hals (Taf. 5/6.15).
6.16 MŢC, Inv. 5112. FLT-Bronzefibel. Dim.: H.: 1,6 cm, L.: 3,6 cm. Spirale vierschleifig;
obere Sehne, trapezförmig gewölbter Bügel mit feinen, senkrechten Einschnittlinien, Fuß
mit einem kreuzförmig angeordneten, im plastischen Stil verzierten Knoten und mit leicht
gekerbtem Ende (Taf. 5/6.16, 10/15).
6.17 MŢC, ehem. Inv.-Nr. 5113. Schädel- und Halswirbelknochen sowie Teile des linken
Armes und des Unterschenkels einer maturen Frau (Taf. 10/1-12)19.
Datierung: Obwohl die Fibeln 6.1 und 6.3-6.4 den La-Tène B2-C1- und C1-Phasen der Pişcolter
Nekropole zugeordnet worden sind, gehören der Ringschmuck und die Fibeln 6.5 und 6.16
einer früheren Zeit an: La-Tène B2, spätestens B2-C1. Da deutliche MLT-Charakteristika fehlen, ist
eine Grablegung Ende La-Tène B2, spätestens Anfang La-Tène B2-C1 am wahrscheinlichsten.
Grab 7 (1968). Taf. 6, Beil. 2/2.
Brandschüttungsgrab (?) in einer NNW-SSO-ausgerichteten, rechteckigen Grube mit
abgerundeten Ecken (135x79 cm), die die spätbronzezeitliche Schicht schnitt. 132 cm in den
unberührten Sandboden eingetieft. Die verbrannten Menschenknochen und die Fibeln Nr.
7.4-7.5 lagen gruppiert im südwestlichen Teil der Grube, die Gefäße Nr. 7.1-7.3 NO-lich bzw.
SO-lich von diesen. Die Lage des fragmentarischen Gefäßes Nr. 7.6 ist nicht dokumentiert.
7.1 MŢC, Inv. 986. Unterteil eines Schüsselchens. Dim.: H.: noch 3,6 cm; max. d.: 8,6 cm;
d. Boden: 6 cm. Gelb-graue, handgemachte Keramik; rundes Unterkörperprofil; Standring
mit gewölbter Bodenfläche (Taf. 6/7.1).
7.2 MŢC, Inv. 986. Schale. Nur ein Randfragment erhalten. Dim.: H.: noch 3,5 cm; d.
Rand: ca. 16 cm. Braune Drehscheibenkeramik; graue, polierte Oberfläche; verdickte,
nach innen gebogene Mündung, angewinkeltes Schulterprofil (Taf. 6/7.2).
7.3 MŢC, Inv. 5115. Tasse. Dim.: H.: 9,2 cm, H. mit Henkel: 9,5 cm, max. d.: 10 cm,
d. Boden: 7,4 cm. Braunrote, handgemachte Keramik mit Sandsteineinlagerung; dicke
kegelstumpfförmige Wandung, kleiner Henkel. Restauriert (Taf. 6/7.3).
Die Metallanalysen des Armringes 6.13 wurden von Dr. Susanne Greiff (Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mainz) durchgeführt.
18 Die bei der Restauration vermutete Kupfer-Silber-Legierung (Mureşan, 1983, 621-629) wird durch die Analyse
des paarigen Beinring 6.13 widerlegt.
19 Die von Dr. Mike Schweissing durchgeführte Strontiumanalyse der Zähne belegt, dass die Frau wahrscheinlich
in dieser Region aufgewachsen ist.
17
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7.4 MŢC, Inv. 5114. FLT-Eisenfibel; zwei Fragmente erhalten (L.: 3,7 cm bzw. 5 cm). Spirale
sechsschleifig; obere Sehne, kurzer Fuß mit scharfem Knick und Zierkugel (Taf. 6/7.4).
7.5 MŢC, Inv. 5116. FLT-Bronzefibel. Dim.: H.: 1,35 cm, L.: 3,4 cm. Spirale vierschleifig;
obere Sehne; der massive, trapezförmig gewölbte, facettierte Bügel ist in der Mitte vierfach
flach-perlenartig verziert; eingeritztes Andreaskreuz auf den beiden mittleren Perlen; Fuß
mit kleiner Zierperle (Taf. 6/7.5).
7.6 MŢC, Inv. 986. Doppelkegelstumpfförmiges Großgefäß. Dim.: d. Rand: 18,4 cm, H.
Oberkörperteil: 4,9 cm, H. Unterkörperteil: 7,4 cm, d. Boden: 9,9 cm. Drehscheibenkeramik;
nach außen gebogene, dreieckige Randlippe, von der gerillten Schulter facettenartig
abgesetzt; zwei Rillen auf dem Unterkörper, gewölbte Bodenfläche. Rand-, Schulter- und
Unterkörperfragmente erhalten (Taf. 6/7.6).
Datierung: La-Tène B2.
Grab 8 (1968). Taf. 7, 8/7, 9/16-19.
Brandschüttungsgrab in der NW-SO-ausgerichteten, ovalen Grube, die die spätbronze
zeitliche Schicht schnitt. 250 cm in den unberührten Sandboden eingetieft. In der
Grube lagen, unterhalb einer Erdschicht die Gefäße (Nr. 8.1-8.4), oberhalb verbrannte
Menschenknochen (Nr. 8.14) und das Trachtzubehör (Nr. 8.5-8.13).
8.1 MŢC, Inv. 5117. Doppelkegelstumpfförmiges Großgefäß. Dim.: H.: 30,9-31,4 cm,
max. d.: 32,5 cm, d. Rand: 23 cm, d. Boden: 12,2 cm. Gelbbraune Drehscheibenkeramik
mit groben Sandpartikeln und grauer Oberfläche; nach außen umgeschlagene, verdickte
Randlippe; konkaver Hals mit Wulst, er ist von der Schulter treppenartig abgesetzt; kleiner
oberer Teil, gerundeter Unterkörper, Standring mit gewölbter Bodenfläche (Taf. 7/8.1).
8.2 MŢC, Inv. 5118. Handgemachte Kanne. Dim.: H.: 7,7 cm. Abgerundete Schulter,
bandförmiger Henkel, flacher Boden (Zirra, 1976 b, 800, Abb. 9/2) (Taf. 7/8.2).
8.3 Schüssel; zerstört, nicht dokumentiert.
8.4 MŢC, Inv. 5119. Kugeliges Großgefäß. Dim.: H.: 30,8-32 cm, max. d.: 32,3 cm, d.
Rand: 22 cm, d. Boden: 11,9 cm. Braunrote Drehscheibenkeramik mit dunkelgrauem bis
schwarzem, glänzendem Überzug, nach außen gebogene, verdickte Randlippe, dreifach
gerippter Hals, kleiner Standring mit gewölbter Bodenfläche. Restauriert (Taf. 7/8.4).
8.5 MŢC, Inv. 5120. Drahtförmige FLT-Bronzefibel. Dim.: H.: 2,7 cm, L.: 5,7 cm. Spirale
achtschleifig; obere Sehne, omegaförmig gewölbter, quergestrichelter Bügel, großer Fuß
mit im plastischen Stil verzierter, vieräugiger Kugel; mehrfach geripptes Endteil, breiter
werdend und zweiäugig (Taf. 7/8.5, 9/16).
8.6 MŢC, Inv. 5121. FLT-Eisenfibel; die Sehne und der Fuß abgebrochen; verrostete
Eisenscheiben auf dem Bügel und der Spirale. Dim.: H.: 5,1 cm, L.: 5,8 cm. Spirale
achtschleifig; obere Sehne, massiver, stark gewölbter Bügel, profilierter Fuß mit Zierkugel
(Taf. 7/8.6, 9/18).
8.7 MŢC, Inv. 5122. Drahtförmige FLT-Bronzefibel; die linke Spirale und die Nadel fehlen.
Dim.: H.: 1,8 cm, L.: 3 cm. Spirale sechsschleifig; obere Sehne, omegaförmig gewölbter,
quergestrichelter Bügel, großer Fuß mit Zierkugel und dreifach flach-perlenartigem Ende
(Taf. 7/8.7).
8.8 MŢC, Inv. 5123. FLT-Bronzefibel. Dim.: H.: 1,1 cm, L.: 3,6 cm. Spirale vierschleifig;
obere Sehne, massiver, trapezförmig gewölbter, facettierter, in der Mitte vierfach gerippter
Bügel, perlenartig verzierter Fuß (Taf. 7/8.8).
8.9 MŢC, Inv. 5124. Eiserner Knotenring mit breiter werdenden, übereinander befindlichen
Endplatten; stark verrostet. Dim.: d.: ca. 7,6x8,8 cm, innerer d.: ca. 7x8,2 cm (Taf. 7/8.9,
9/19).
8.10 MŢC, Inv. 5125. Linke Spirale einer Bronzefibel. Spirale achtschleifig; obere Sehne.
Dim.: d.: 1,7 cm, d. Draht: 0,2 cm (Taf. 7/8.10).
8.11-8.12 MŢC, Inv. 5126-5127. Drahtförmige Bronzefibel. Der Fuß, die Hälfte des Bügels
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und die Nadel fehlen. Dim.: H.: 1,7 cm, L.: noch 2 cm. Spirale achtschleifig; obere Sehne,
quergestrichelter Bügel. Die Fibel ist durch Oxidierung mit einem Eisenarmring verbunden.
Eisenscheiben (Korrosionsprodukte ?) auf dem Armring und sowie zwischen ihm und der
Fibel (Taf. 7/8.11-12, 9/17).
8.13 MŢC, Inv. 5128. Zwei fragmentarische Eisengürtelbeschläge. Dim.: L.: 3,5 bzw. 3,2
cm, Br.: 1,8 bzw. 1,7 cm. In der Mitte kreisförmige Verzierungen mit erhöhtem Rand und
erhöhtem, gelochtem Zentrum; an den Rändern mit gepunzten Punktreihen verziert; vom
Ösenstift hängt eine durch einen Ring befestigte, verrostete Bommel. Die Beschläge wurden
mittels der Ösenstifte und jeweils einem Plättchen auf der Rückseite mit dem ledernen Teil
des Gürtels verbunden (Taf. 7/8.13).
8.14 Menschenknochen. Verlorengegangen.
Datierung: La-Tène B2.
Grab 9 (1968). Taf. 8, 9/13-15.
Wahrscheinlich Brandschüttungsgrab in einer NW-SO-ausgerichteten, ovalen Grube (70x44
cm), die die spätbronzezeitliche Schicht schnitt. 240 cm in den unberührten Sandboden
eingetieft. Die beiden Glasperlen und der Glasklumpen (Nr. 9.1), die Fibel (Nr. 9.2) sowie
die vier Keramikeinlagen eines Hohlbuckelringes (Nr. 9.6) lagen im nordwestlichen Teil der
Grube, das Bronzeband (Nr. 9.4), der Bronzering (Nr. 9.3) und das eiserne Rasiermesser
(Nr. 9.5) lagen in der Mitte der Grube20.
9.1 a-b. MŢC, Inv. 4571. Zwei blaue, Glasperlen mit matter, poröser Oberfläche – aufgrund
der Verbrennung. Dim.: d.: 1,7x1,8 cm bzw. 1,8x2 cm, H.: 1 bzw. 1,2 cm. c. Ein blauer
Glasklumpen. Dim.: L.: 3,2 cm, Br.: 2,1 cm, H.: 1,6 cm (Taf. 8/9.1, 9/14-15).
9.2 MŢC, Inv. 5113. Eisenfibel, zwei Drahtfragmente (L.: 5 cm bzw. 3,4 cm) und ein
Spiralenfragment (d.: 0,7 cm) erhalten (Taf. 8/9.2).
9.3 MŢC, Inv. 5086. Bronzener Scheibenring. Dim.: d.: 2,1-2,3 cm (Taf. 8/9.3).
9.4 MŢC, Inv. 5086. Spiralartig gebogenes Bronzeband. Dim.: d.: 1,1 cm (Taf. 8/9.4).
9.5 MŢC, Inv. 4590. Eisernes Rasiermesser; Griff restauriert. Dim.: H.: 3,2 cm, L.: 10,4 cm
(Taf. 8/9.5).
9.6 MŢC, Inv. 4596. Vier halbellipsenförmige Keramikeinlagen eines Hohlbuckelringes. 1.
Dim.: H.: 1,8 cm, L.: 3,2 cm, Br. 2,1 cm; 2. Dim.: H.: 1,8 cm, L.: 3 cm, Br.: 2,2 cm; 3. Dim.: H.:
1,6 cm, L.: 3,1 cm, Br.: 1,9 cm; 4. Dim.: H.: 1,7 cm, L.: 2,8 cm, Br.: 2 cm (Taf. 8/9.6, 9/13).
Datierung: La-Tène B2-C1.
Bei den 1968 von N. Chidioşan durchgeführten Notausgrabungen wurden zufällig zwei
Eisenfibeln entdeckt:
EF 1
MŢC, Inv. 5095. FLT-Eisenfibel (Duxer Typ). Ein Teil der Nadel und des Fußes fehlen,
zerbrochen. Dim.: H.: 2,7 cm, L.: 6,3 cm. Vierschleifige Spirale mit Drahtachse; obere
Sehne, massiver, stark gewölbter Bügel, kurzer Fuß mit Zierkugel (Taf. 1/EF 1).
Datierung: Ende La-Tène B1 – Übergang La-Tène B1-B2.
EF 2
MŢC, Inv. 5090. Drahtförmige MLT-Eisenfibel; die Nadel und der Fuß fehlen. Dim.: H.:
1,5 cm, L.: noch 7,8 cm. Spirale vierschleifig; untere Sehne, flach gewölbter Bügel mit fünf
senkrechten Rippen, zwischen schrägen Einkerbungen auf der Oberseite (Taf. 1/EF 2).
Datierung: La-Tène C1.
20

Die vier abgeplatteten Halbkugeln aus Ton könnten aus der unter Grab 3 gefundenen Grube stammen und
fälschlicherweise für Grab 9 inventarisiert worden sein.
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Die anthropologische Analyse des Grabes 6 aus Curtuiuşeni
Nicolae Miriţoiu

Grab 6/1968
Aus der schlecht erhaltenen Körperbestattung sind folgende Knochen erhalten:
- fragmentarisches Hinterhauptbein (Os occipitale), ohne Teile der Inion-Region,
das mit dem oberen hinteren Rand der Scheitelbeine (Os parietale) verbunden ist; seine
Lambdanähte (Suturalambdoidea) sind innen geschlossen und außen schwer sichtbar, wobei
die seitlichen Außenleisten (Linea nuchalis terminalis und Linea nuchalis supraterminalis)
sehr schwach ausgeprägt (weiblich) sind (Taf. 10/1);
- ein Teil (Pars basialis) des Hinterhauptbeines, die Verbindung (Synchondrosis
sphenooccipitalis) mit dem Keilbein (Os sphenoides) ist verknöchert (Taf. 10/2);
- der fragmentarische rechte Oberkiefer mit einem Teil des Gaumenbeines (Os
palatinum) und den vollständig zugewachsenen Alveolen PM1-M2, entsprechend dem ersten
Backenzahn und dem ersten Mahlzahn, beide während des Lebens verloren (Taf. 10/3);
- zwei Teile des Gaumenbeines (Os palatinum), eins mit der Sutura palatina mediana,
zwei weitere Stücke mit den inneren Alveolenrippen aus dem frontalen und jugalen Bereich
des linken Oberkiefers;
- zwei Teile des Unterkiefers: 1. der rechte mit den Alveolen I1-M2; PM1 während
des Lebens verloren, mit zugewachsener Alveole; Alveole des zweiten Mahlzahns mit
pathologischer Erkrankung (Zahnwurzelabzeß) (Taf. 10/4). 2. der linke mit den Alveolen
I1-M1; der erste Backenzahn in situ; der zweite Backenzahn während des Lebens verloren,
die Alveole ist fast vollständig zugewachsen (Taf. 10/5);
- 15 einzelne, stark abgenutzte Zähne (zwei von ihnen maxillare und zwei mandibuläre
Schneidezähne, drei Eckzähne, ein Backenzahn und fünf Mahlzähne) – Mahlzahnabnutzung
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M1 Grad IV nach Brothwell, zwei Karies an den maxillaren Zahnhälsen sowie kariöse
Zerstörung der Kronen von zwei weiteren Mahlzähnen (Taf. 10/6).
Folgende weitere Skelettreste konnten bestimmt werden:
- die ersten sechs Halswirbel (Taf. 10/7), ein Teil des unteren Drittels des linken
Humerus (Taf. 10/8), das obere Drittel der linken Elle und der linken Speiche (die Epiphysen
fehlen) (Taf. 10/9), ein Teil des oberen Drittels des rechten Schienbeines mit unvollständigem
Querschnitt (Taf. 10/10). Diese Knochen haben mittelmäßige Muskelansätze und eine
geringe Knochensubstanz. Sie sind mit grünen Bronzeoxiden von Beigaben „imprägniert“.
Weitere kleine Knochenfragmente konnten nicht bestimmt werden;
- zu bemerken ist ein Fragment des axillaren Randes (Margo axillaris) des
Schulterblattes, erstaunlicherweise auch das Pflugscharbein (Vomer) (Taf. 10/11) sowie die
Apophyse des Griffelfortsatzes (Processus styloides) eines Schläfenbeines (Taf. 10/12).
Die oben beschriebenen Knochen gehören wahrscheinlich einer maturen Frau (4050 Jahre). Bei ihr wurden nur pathologische Veränderungen der Zähne und des Kiefers
festgestellt.

Săpăturile lui Nicolae Chidioşan în necropola din epoca La-Tène de la
Curtuiuşeni/Érkörtvélyes (Bihor, Rumänien)
in memoriam Nicolae Chidioşan
de Emilian Teleaga, cu o contribuţie de
Nicolae Miriţoiu
În 2006 am documentat nouă morminte inedite din necropola La-Tène de la Curtuiuşeni/
Érkörtvélyes, aflată pe duna „Égető hegy“, judeţul Bihor, România. Acestea au fost săpate în
1968 de Nicolae Chidioşan care a schiţat planul necropolei şi a stabilit stratigrafia (anexa 1-2).
Mormintele (de înhumaţie şi de incineraţei în groapă) sunt amenajate în gropi
patrulatere sau ovale, orientate spre NV sau spre NE.
În necropolele de la Curtuiuşeni, Ciumeşti şi Pişcolt vasele de ofrandă nu se găsesc
în toate mormintele. Spectru formal al vaselor de ofrandă funerară, uneori într-o anumită
combinaţie, diferă de cel din aşezări (fig. 1). În mormintele de la Curtuiuşeni este documentat
portul centurilor-lanţ metalic, a fibulele şi a podoabelor inelare.
Cronologia relativă a descoperirilor funerare La-Tène din bazinul carpatic se
raportează la cele patru faze ale necropolei de la Pişcolt (sfârşitul La-Tène B1 – La-Tène C1)
şi se bazează pe fibule (fig. 2) şi pe podoabe inelare.
Unele elemente de port se pot delimita regional. Brăţările din sapropelit Kounov şi
centurile din lanţuri duble de fier cu inele de bronz şi catarame în formă de cap de animal
(fig. 5) provin din Boemia mijlocie. Podoabele inelare de picior din trei sau patru semisfere
goale şi cataramele în formă de suliţă (fig. 3-4) sunt piese de port feminin. Ele reprezintă,
la fel ca şi vasele cu toartă depuse ca ofrandă funerară (fig. 8), o dezvoltare specifică
bazinul carpatic. Centurile-lanţ din verigi în formă de opturi sunt piese de port feminin
răspîndite din Bavaria pînă în bazinul carpatic; în Peninsula Balcanică ele sunt atestate însă
în mormite de bărbaţi. În morminte au fost depuse patru tipuri funcţionale: vase înalte, vase
cu toartă, castroane şi cupe; vaselor înalte de tip 1 se pot data (fig. 7).
Varianta completă a acestui articol, inclusiv săpăturilor lui Chidioşan din necropola
de la Curtuiuşeni se va publica în Dacia, 52, 2008.
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Sever DUMITRAŞCU

Memoriei Profesorului meu Nicolae
Lascu, fost membru al Şcolii Române
din Paris (Fontenay aux Roses) şi al
Şcolii Române de la Roma (Accademia
di Romania)

Redăm, în traducerea Profesorului Nicolae Lascu (v. Historiae, III, XLVI) un mai
lung fragment tacitian din vremea războiului civil din Imperiul roman: „Cam în aceleaşi
zile a fost tulburată şi Germania; puterea romană era cât pe-aci să fie doborâtă de mişelia
comandanţilor, de răzvrătirea legiunilor, de năvala duşmanilor dinafară şi de necredinţa
aliaţilor. Acest război, cu pricinile şi cu întâmplările lui (căci el s-a prelungit mai mult), îl
voi povesti mai târziu.
Se puseseră în mişcare şi dacii, un neam nicicând cu credinţă, iar atunci fără de nici
o teamă, căci oastea din Moesia plecase. Ei luau aminte liniştiţi la întâmplările noastre
cele dintâi; când au aflat că Italia era cuprinsă de vâlvătaia războiului şi că întreg imperiul
era sfâşiat de duşmănie, cucerind iernaticele cohortelor şi alelor, dacii deveniră stăpâni
pe ambele maluri ale Dunării (s.n. S.D.). şi de pe acum se pregăteau să distrugă castrele
legiunilor, de n-ar fi trimis Mucianus împotriva lor legiunea a şasea (s.n. S.D.); aflând de
victoria de la Cremona, el se temea că seminţiile din afară vor strâmtora imperiul din două
părţi dacă dacii şi germanii se vor năpusti asupra lui (s.n. S.D.), fiecare din altă parte. Au
fost alături de noi, ca şi altădată, norocul poporului roman, care a adus acolo pe Mucianus
cu oştile din Orient, şi împrejurarea că în acest răstimp noi am biruit la Cremona. Fonteius
Agrippa a fost trecut din Asia (el guvernase aceea provincie un an de zile) în fruntea Moesiei,
dându-i-se trupe din oastea vitelliană; căci era în folosul păcii ca aceştia să fie împrăştiaţi
prin provincii şi încurcaţi în vreun război la fruntarii.”
Fragmentul ne redă, printre altele luptele duse de daci pentru Dunăre; sincer, limpede
şi explicit Tacit afirmă că aceştia au devenit „stăpâni pe ambele maluri ale Dunării”, la care
noi adăugăm că ei nu numai că au devenit stăpâni, ci fuseseră stăpânii ambelor maluri ale
Dunării. Pentru că, credem noi, cele relatate de Tacitus, sunt de natură nu numai politicomilitară, ce acoperă realităţi mai profunde, de anvergură geo-strategică cu implicaţii în
înţelegerea mai nuanţată a raporturilor dintre lumea romană şi lumea dacică, în cazul
nostru, între domnia lui Augustus şi comanda Imperiului roman de către Traian.
Cunoaştem azi arheologic răspândirea dacilor (=geto dacilor) dintre Dunărea Centrală,
Marea Neagră, Carpaţii Nordici şi Balcani. De la Chotin, lângă Bratislava (cercetări A.
Točik) şi Lipica Gorna în Galiţia (Lvov, cercetări M. Smisko), în nord, la Budapest-Tabán
(civitas eraviscorum şi inscripţia lui Scorilo din familia lui Resatus; cercetător Edit B.
Thomas), la Varna (Bulgaria, cercetător şi M. Čičikova), aşezările dacice descriu acest areal
cu limpezime, realităţi ce ne conduc să afirmăm că între Bratislava şi Sulina Dunărea era
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şi un fluviu dacic sau, respectiv, un fluviu dacic.
Pătrunderea romană în centrul şi sud-estul Europei, mai apăsat organizarea temeinică
a trupelor şi administraţiei romane în Pannonia şi Moesia, în vremea lui Augustus punea
în cumpănă stăpânirea dacică pe valea Dunării. Şi dacii reacţionează, la început în vest,
în timpul răscoalei illiro-pannone, când trec Dunărea îngheţată, undeva în zona, poate, a
Budapestei de azi, şi luptă cu armatele romane (loc comun, arhicunoscut, dar menţionat
într-un document oficial imperial – Res Gestae Divi Augusti – Testamentului primului
Princeps al tânărului imperiu tricontinental). Generalii romani reacţionează, pe un front
care nu a mai fost parcurs în anvergură, pare-se niciodată: de la Brigetio până la Troesmis.
Ei, generalii romani, au operat în vremea lui Augustus şi apoi a lui Nero trei CURĂŢENII
ETNICE în teritoriul dac din stânga Dunării. I-au mutat pe dacii din Alföld (v. Pliniu cel
Bătrân despre „jocul” puterii între Dunăre şi Tisa, după venirea iazygilor, aduşi(?) de romani
în acest hinterland), pe dacii de la nordul Dunării muntene şi pe dacii (100.000, cu regii şi
prinţii lor) din nordul gurilor Dunării. Deci i-au slăbit pe trei fronturi: vest (Tisa), sud (JiuOlt-Ialomiţa) şi est (Prut-Nistru).
Cercetările arheologice de la sudul Dunării par a nu mai lăsa loc la îndoieli. Hotniţa,
Butovo şi Pavlikeni centre de producere a ceramicii romane standardizate, aveau printre
meşteri (dacă nu pe toţi meşterii) olari daci, cum îmi spunea autorul săpăturilor din
Bulgaria, B. Sultov, la fiecare cuptor, în fiecare atelier erau „dosite” şi vase dacice de cult:
ceşti şi vase borcan lucrate numai cu mâna. Tot la sudul Dunării arheologul sârb Draga
Arandelović Garašanin a cercetat peste două decenii de necropole dacice de tip Paračin.
Erau comunităţile dacice „translate” la sud de Dunăre de viguroasa încă şi puternica armată
romană, din nevoi politico-militare şi strategice evidente. În vremea războiului civil, redat
tacitian cu mare artă, dacii revin la Dunăre, la Dunărea de care erau legaţi, nu numai
prin interese militare, ci din nevoi intrinseci vitale. Şi mai târziu, pentru a încheia schiţa
argumentării noastre, în vremea lui Domitian, trec Dunărea şi se bat în Moesia pentru
fluviu. Numai invazia quazilor şi marcomanilor îl va sili pe Domitian să încheie mereu
discutata pace, prin care obţinea acordul regelui dac să treacă „PER REGNI DECEBALI”
pentru a cădea în coasta germanilor, cum glăsuieşte limpede o inscripţie descoperită
în Syria. Inscripţia a unui soldat roman care a participat la expediţie. Şi mai apoi, tot la
Dunăre trec trupele lui Decebal şi aliaţii când atacă garnizoanele din Dobrogea, în iarna
cumplită a anului 101-102 şi când, spune monumentul de la Adam-Klissi 3000 de soldaţi
romani au murit pentru a-şi apăra patria. Fireşte patria romană, nu pământurile dace. Dacii
apărau nu numai „munţii întăriţi cu ziduri”, ci şi Dunărea, Dunărea în lungul ei, unde îşi
aveau interesele, sălaşurile şi adaugăm noi păşunile, iernaticele. Pentru că realităţile reale
erau altele decât cele de azi. Şi pentru a mai adăuga un argument la judecata noastră, ne
mai permitem să redăm un fragment, tot tacitian, din Germania, care nu era cea de azi
cu şoselele sale şi cu oraşele sale arhicunoscute, pe care şi prin care trecem triumfali cu
automobilele moderne, uneori cu un spor (periculos) de supra viteză.
„Dar nici Civilis (v. Tacit, Historiae, V, XVII) nu şi-a rânduit linia de bătaie în tăcere,
numind câmpul de bătaie mărturie a bărbăţiei lor: aici germanii şi batavi stau pe urmele
gloriei, călcând în picioare cenuşa şi oasele legiunilor. Oriunde îşi îndreaptă romanii
privirile, ei zăresc robia, înfrângerea şi tot felul de nenorociri. Să nu se înspăimânte de
sfârşitul nestatornic al bătăliei din ţara trevirilor: acolo germanilor le-a fost potrivnică
propria lor biruinţă, pe când îşi încărcau mâinile cu prăzi, lăsând armele; dar mai pe urmă
toate au ieşit bine pentru ei şi rău pentru duşman. Au fost chibzuite toate câte se puteau
chibzui de către un comandant prevăzător: câmpuri inundate pe care ei le cunosc, mlaştini
primejdioase pentru duşmani (s.n. S.D.). Sub ochii lor era Rinul şi zeii Germaniei: sub
ocrotirea lor să înceapă lupta, aducându-şi aminte de soţii, de părinţi şi de patrie; acea zi
va fi cea mai glorioasă pentru cele văzute de strămoşi sau cea mai ruşinoasă pentru urmaşi.
Aprobând spusele lui cu zăngănitul armelor şi cu tropote (aşa era datina la ei) duşmanii
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începură bătălia cu pietre, bolovani şi celelalte arme de azvârlit, fără ca ostaşii noştri să
intre în mlaştini, dar germanii îi aţâţau ca să-i atragă” (s.n. S.D.) (Cf. şi Tacit, Agricola;
Germania).
Dacă mlaştinile Europei continentale şi insulare fuseseră şi erau „duşmani” redutabili
ai unităţilor romane de infanterie (şi mai necruţător ale alelor), mult mai greu dacă nu
imposibil de cucerit, decât munţii (v. în acest sens Caesar, De bello gallico, passium; dar şi
Tacitus, Agricola), într-o vreme xerotermică ce accentuase avantajele lumii mediteraneene,
trebuie să subliniem că aceasta se afla „spre sfârşite”. Pătrunderile spre „sud” ale bastarnilor,
cimbrilor şi teutonilor, a quazilor şi marcomanilor anunţau altă climă. Aceasta se va bine
stabiliza odată (pe la 150 A.D.) cu „coborârea” neamurilor „misiuni religioase germanice
sacre” spre sud. Coborârea neamurilor „baltice” indiferent de pe ce ţărm al acestei mări
reci spre sud pecetluise noile realităţi climatice. Goţii erau la nordul Mării Negre, a Mării
de Azov. Un reflex sunt războaiele, pare-se, marcomanice, mişcarea acea imprevizibilă
pentru imperiul mediteranean. „Iernaticele” amintite de Tacitus (cf. Historiae, IV, LIV: „În
acest timp, vestea morţii lui Vitelius, cutreierând Galiile şi Germaniile, făcu să se înteţească
războiul. Căci Civilis, lăsând prefăcătoria, tăbărî asupra poporului roman, iar legiunile
vitalliene mai degrabă voiau robia străină decât pe Vespasianus domn. Gallii căpătară
iarăşi curaj la gândul că pretutindeni oştile noastre aveau aceeaşi soartă; căci se împrăştiase
zvonul că iernaticele din Moesia şi Pannonia (s.n. S.D.) ar fi împresurate de sarmaţi şi de
daci, iar despre Britannia umblau născociri asemănătoare”; (Cf. şi ibidem, V, XXII „castrul
ce se dădea pentru iernatul legiunilor”) sunt în măsură să ne atragă atenţia asupra noilor
realităţi micro-climatice ce-şi făceau încet, dar sigur, prezenţa în faţa tacticii şi strategiei
romane.
Deci iernarea trupelor (şi nu în ultimul rând a animalelor = caii de călărie şi de
transport) începe să devină o întrebare majoră la care Imperiul roman nu va fi pregătit să
răspunde. Încet, deceniu cu deceniu, secol cu secol – până în 476 – armata romană nu
va fi capabilă să răspundă energic, nici invaziei neamurilor germane spre zonele agricole
ale provinciilor din imperiu şi nici cavaleriei de stepă, stăvilită în elanurile sale „sudice”
de catafractarii iranieni. (E de luat în seamă prevederea lui Decebal, alianţa cu cavalerii
catafractari, probabil cu cai puternici ce nu se aplecau sub greutatea noului „armament”
defensiv. Europenii vor deveni posesorii acestui „armament” greu, înzănat, abia în evul
mediu).
În loc de sandale şi fustanelă armata romană, soldaţii cuceriţi şi nu teoretici din scrierile
moderne, simţeau gerul climei temperate care se răcea, cele 5-6 luni de frig (noiembrie,
decembrie, ianuarie, februarie şi martie), simţeau nevoia de pantaloni (moletiere, nădragi,
cioareci, iţari) şi de încălţări de iarnă, chiar cu carâmbul înalt (cisma cu tureatcă germanică).
Frigul şi foamea sunt elemente geostrategice fundamentale la care ofiţerii romani trebuiau
să facă faţă, pe lângă ameninţările interne (locuitorii provinciilor) şi externe (germanii,
dacii, perşii). Dar iernaticele pomenite genial de Tacitus dădea de furcă şi duşmanilor,
duşmanului, în cazul Daciei (că nu era nelocuită), dacii, cei învinşi la 106 şi distruşi cu
forţa pilitico-militară de maşina de război romană.
Pământul Daciei, cel armonios alcătuit şi binecuvântat cu munţi, dealuri, câmpie
înaltă, câmpie joasă, înconjurat de „fluvii” măreţe: Dunărea, Nistrul, Tisa (în vremea lui
Burebista, şi Dunărea mijlocie) avea paleo-climatic 4-5 luni de iarnă (dacă nu mai mult, în
anii mai reci). Dacia, cum am mai scris, era din punct de vedere geologic, geo-morfologic,
climatic, şi deci geografic, paleo-demografic, etnografic, nu în ultimul rând economic,
social, religios, politic, un „complex” agro-pastoral cu valenţele şi limitele sale. Dacia,
o afirmăm, nu era nici Egyptul (cu Nilul), nici cartagina, Syria şi cu atât mai puţin nici
Sicilia. Era o ţară europeană situată în clima temperată a continentului vest-euroasiatice,
situată între Carpaţii Nordici-Balcani-Dunărea centrală (pentru o vreme) – Tisa şi Nistru.
Nu era o ţară agricolă, adică producătoare de grâu, acestea erau Egyptul, Sicilia, nordul
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Africii, Italia, Spania, Gallia sau agri decumates din zona Rin-Dunăre. Era mai presus de
toate o ţară acoperită de păduri, de codri întunecoşi, de păşuni de vară (alpine), menită
atunci pentru creşterea vitelor (de turmă). Grâu Moldova şi Muntenia, o spunea strălucit P.
P. Panaitescu nu vor produce decât după monopolul turcesc. În evul mediu – scria acelaşi
mare savant medievist P. P. Panaitescu –, Ţara Românească şi Moldova importau grâu din
Transilvania şi exportau: vite vii, peşte şi miere. Bărăganul nu era arat, el a fost exploatat
complet cu tractorul de agricultura de după 1900, mai ales de după 1950, de ceapeuri şi
gostaturi. Era mai ales o păşune.
Pământul acesta (binecuvântat scriu eu, dar cititorul poate să nu fie de acord cu
opinia mea) al Daciei mai avea o trăsătură, o caracteristică. Geografii români (şi mă refer
cu respect la ei că le-am citit opera, nu din complezenţă): Simion Mehedinţi, Vâlsan,
Mihăilescu, Tufescu, Conea, îi cunoşteau bine valenţele, se învecina spre vest, pe malul
stâng al Tisei cu o mlaştină uriaşă (era „plaja”, malul drept este „faleză”), din nordul
său slovac până în clisura Dunării şi spre sud, pe malul stâng al fluviului (malul drept
era „faleză”) cu o mlaştină nord-dunăreană, lacuri între Porţile de Fier şi până la Marea
Neagră. Lacuri care „se umpleau cu apă dunăreană” de două ori pe an (în anii normali
paleoclimatic), primăvara când se topeau nămeţii din Carpaţii Nordici şi în iunie când
se topeau zăpezile din Alpi. Erau bălţile cu peşte, dar mai ales cu floră hidrofilă, care
constituia păşunea de iernat, iernaticile, pentru turmele Daciei. Criton, medicul grec al lui
Traian aminteşte nu numai aurul şi argintul din Dacia, ci turmele Daciei, luate de romani
(cf. Suidas, s.v.). Turmele, o bogăţie imensă, şi, nu numai oi, ci cirezi de boi, dacii erau
crescători de boi (cf. acelaşi Criton – Suidas s.v.). Turmele, cirezile, în stabulaţie liberă, pe
atunci în Europa „dacică” (nu existau combinate de furaje concentrate! şi nici prea multe
coase!) nu puteau fi păşunate iarna decât în bălţile de pe malul stâng al Tisei şi de pe malul
stâng al Dunării, până la Nistru (sudul Basarabiei avea lacuri cu apă dulce şi lacuri cu apă
salmastră, unele mai existând şi azi). Singura posibilitate de a salva turmele, cirezile de
boi, era păşunea cu floră hidrofilă, din bălţi. Altfel, în Carpaţi în păşunile de vară, vitele,
iarna ar fi pierit. Şi cu ele şi oamenii. Romanii şi-au dat seama de această realitate şi au
transformat Dacia (nu numai în mină de aur!), ci în ţara păşunilor. Creşterea vitelor era o
instituţie imperială (chiar arendate: ne-o spune limpede istoria Daciei romane, inscripţiile
care amintesc pe acei CONDUCTORES PASCUI ET SALINARUM, cum strălucit scria
savantul ieşean, arheologul Nicolae Gostar. În Dacia preromană, romană şi post romană şi
în spaţiul locuit de români, aceste realităţi geografice şi mai ales nevoia de carne (de vite)
a impus transhumanţa. Transhumanţa realitate călăuzitoare – secole de secole – pentru
daci, pentru romani, pentru români. Geografi, etnografi (T. Vuia), lingvişti (O. Densuşianu,
S. Puşcariu) i-au reliefat existenţa de neînlăturat. Dacă ne reîntoarcem la Dacia preromană,
după aserţiunile (geniale, credem noi, ale lui Tacitus) privind rostul iernaticelor la romani,
cu un sistem de aprovizionare tricontinental şi mai ales mediteranean (nordul Africii) şi
logistica corespunzătoare, în sistemul de viaţă dacic, bogat pe naturale rotaţie eternă a
verilor şi iernilor (cu sfârşituri de octombrie când la munte ninge şi cu luni geroase ca
aprilie) situaţia era mai mult decât dramatică în cazul „gestionării” de Imperiul roman în
interesul său politic sau nu, a celor două MARI PĂŞUNI DE IERNATIC A VITELOR – malul
stâng al Tisei, afectat de proaspăta „putere” iazygă şi malul stâng al Dunării, sub control
roman şi poate sub impactul atacurilor orsilor sau roxolanilor. La care se adaugă răcirea
vremii de la sfârşitul epocii romane, foarte probabil anterior xerotermică, şi în Europa
centrală cu precădere. Fireşte dacii crescători de vite (de boi spune Criton-Suidas) trăiau în
datul paleoclimatic corespunzător acelor decenii şi mai ales cu alimentele (produse lactate
şi carne în primul rând) pe care le oferea economia lor naturală, solul Dunării. Argintul şi
tezaurele de argint aparţineau – clar – sferei sacerdotale.
Fără păşunatul de iarnă turmele nu numai că se împuţinau – probabil singura lor mare
bogăţie – dar puteau să dispară cu totul. Cu ele dispărea şi hrana locuitorilor din Carpaţi (să
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nu uităm Dunărea, cu fostele sale bălţi le oferea şi peşte din belşug). În faţa lumii dacice
DIN CARPAŢI apăruse nu numai spectrul ameninţării politico-militare, ci foamea. Ori îşi
salvau turmele, cirezile, ori mureau. Situaţia din deceniul şapte al secolului I A.D. devenise
– din pricina agresiunii romane (şi aliaţii lor, fireşte!) – ameninţătoare, DISPERATĂ. Şi dacii
au ales să se lupte, să iasă din încercuirea din vest, sud şi est (Dobrogea). Au fost însă
învinşi, nu de Domiţian (i-au salvat germani quazi şi marcomani), ci de Traian, parţial
distruşi („Diaspora” dacică în Imperiu; 500.000 (?) de soldaţi asociaţi Romei (cf. Criton –
Suidas) de către Traian, nu atât demografic, poate, cât economic, social şi mai ales politic
(cu excepţia acţiunii costoboce din 170 A.D. şi eventual a regişorilor (rugilor) carpi).
Şi aici trebuie să căutăm rădăcinile adânci (spectrul foametei şi îngenuncherea
spirituală a unei populaţii religioase, chiar foarte credincioase) ale războaielor, atacuri în
Moesia pe linia Dunării şi apărarea din Munţii Carpaţi. A fost o luptă a disperării pentru
cei care nu-şi aveau decât pământul Daciei, turmele de vite ca mare bogăţie şi religia
lor sacerdotală. Sacerdoţii au condus această luptă a deznădejdii, disperării şi spectrului
foamei, invocându-şi credinţa lor legendară şi au fost încercuiţi, învinşi şi apoi „distruşi”
cultural. Limba dacică a dispărut cu timpul, ca şi credinţa în zeii Daciei. Se năştea o nouă
lume, cea neo-latină de la Carpaţi şi Dunăre (15 A.D. Moesia; 106 A.D. Dacia la „căderea”
Dunării la 602 A.D., şi în final a lumii romano-bizantine).
Geografia Daciei, situaţia sa paleo-climatică, vegetaţia şi animalele (domestice şi
sălbatice) de care depindea viaţa comunităţilor săteşti şi sacerdotale din Dacia a impus,
aşadar, o luptă disperată pentru hrană, pentru viaţa şi mai puţin multele iluzii şi fantasmagorii
istoriografice, antice sau nu pe care le-am tot reciclat.
Pământ, hrană, viaţă cotidiană aspră şi de aici credinţa, uneori imensă, au călăuzit
comunităţile antice mereu. Şi dacii nu au fost excepţie.

THE WINTER QUARTERS (TACITUS, HISTORIAE, III, XLVI)
Summary
In this study, the author presents, taking into discussion the role of the winter quarters
to the Roman army, according to Tacitus, the role of the Dacian lands, the mountains
(the higher pastures in summer) and the marshy lands (the lower valleys in winter) from
the left banks of the Danube and Tisa rivers, in the context of their “hijacking” by the
Roman expansion. Without pastures in winter, the herds of free Dacia would have been
disappeared. The situation became desperate for those whose wealth and power were
dependent on the number of the herds, which were taken to pasture in the Carpathian
Mountains in summer and on the left banks of the Danube and Tisa rivers in winter.

REPERTORIU ORIENTATIV AL DESCOPERIRILOR DACICE
DE PE TERITORIUL UNGARIEI

Corina TOMA

Opiniile istoriografice asupra situaţiei din părţile vestice ale Daciei preromane au
ca punct de plecare sursele literare antice şi datele arheologice1. Aportul celor din urmă
depinde de gradul de investigare a siturilor şi de publicarea materialelor dacice descoperite
pe teritoriul Ungariei. Importanţa datelor arheologice ne-a determinat să alcătuim, pe baza
informaţiilor adunate din publicaţiile maghiare accesibile şi a unei liste a materialelor
dacice descoperite pe teritoriul Ungariei şi păstrate la Muzeul Naţional din Budapesta2,
un repertoriu orientativ. În ciuda numărului relativ mare al descoperirilor catalogate, foarte
puţine piese au un context clar de provenienţă, majoritatea fiind descoperiri întâmplătore
sau piese păstrate în colecţiile muzeale, fapt care restrânge sfera observaţiilor.
Punctele în care sunt semnalate materiale dacice se plasează în jumătatea estică
a Ungariei actuale. Spre deosebire de hărţile anterioare întocmite de M. Párducz3 sau Z.
Visy4, care indicau o concentrare a descoperirilor dacice în zona Criş-Tisa-Mureş şi în zona
cotului Dunării (în jurul Budapestei), observaţii care rămân valabile, descoperirile amintite
de M. Barbu acoperă o arie mai largă, în special în zona interfluviului dintre Dunăre şi
Tisa.
În ceea ce priveşte conţinutul descoperirilor, din cele 89 de puncte repertoriate:
• 66 puncte conţin materiale dacice (fragmente ceramice dacice şi piese de podoabă)
fără a fi precizat contextul descoperirii.
•16 puncte semnalează material dacic apărut în contexte sarmatice, descoperirile
fiind plasate de-a lungul Tisei, în zona delimitată la nord de confluenţa râului Sájo cu Tisa
şi la sud de cursul inferior al Mureşului (Orgovány, Békéscsaba, Békéssámson, Doboz,
Jánosszállás, Felsőpusztaszer, Szentes, Balmazújváros, Debrecen, Hajdúbőszőrmeny,
Füzesabony, Maklár, Mezőtárkány, Nagykörű, Tokod, Érpatak).
• 4 puncte conţin materialele dacice asociate cu materiale celtice (Békásmegyer,
Budapest Gellérthegy-Tabán, Dombegyháza, Szelevény).
• 3 puncte în care sunt semnalate aşezări dacice (Biharkeresztes, Hódmezővásárhely,
1 Pentru istoriografia românească a problemei vezi: C. Daicoviciu, în Apulum, I, 1939-1942, p. 98-109; M.
Macrea, în SCIV, VII, 1-2, 1956, p. 126-127; C. Daicoviciu, în Istoria României, Bucureşti, 1960, p. 262-265,
286, 293, 297, 330; I. I. Russu, în Apulum, III, 1961, p. 83-95; E. Chirilă, în AMN, 1, 1964, p. 125-136; C. A.
László, în AŞUI, XI, 1965, p. 107-116; I. H. Crişan, în AM, VI, 1969, p. 91-107; Fl. Medeleţ, în Tibiscus, I, 1970,
p. 59-63; E. Dörner, în Apulum, IX, 1971, p. 681-692; H. Daicoviciu, Dacia de la Burebista la cucerirea romană, Cluj-Napoca, 1972, p. 67-69, 72; M. Babeş, în Actes du Congrès International de Thracologie (Bucarest,
4-10 septembrie 1976), II, Bucureşti, p. 7-23; I. H. Crişan, Burebista şi epoca sa, Bucureşti, 1977, p. 274-277; L.
Mărghitan, în Sargetia, XIII, 1977, p. 203-207; M. Macrea, De la Burebista la Dacia postromană. Repere pentru
o permanenţă istorică, Cluj-Napoca, 1978, p. 44-49I; I. Ferenczi, în Marisia, XIII-XIV, 1984, p. 33-50; I. H.
Crişan, în EN, II, 1992, p. 27-37; I. Ferenczi, în Ziridava, XVIII, 1993, p. 39-52; C. H. Opreanu, în AMP, XXI,
1997, p. 281-290; C. H. Opreanu, Dacia romană şi „barbaricum”, Timişoara, 1998, p. 48; M. Babeş, în Istoria
românilor, 2001, p. 421, 425; H. Pop, în Buletinul Muzeului Militar Naţional, II, 1, 2003, p. 32-39.
2 Lista a fost alcătuită de M. Barbu (Muz. Jud. Arad) şi mi-a fost înmânată de către Prof. Dr. I. Glodariu, căruia
îi mulţumesc pentru amabilitate.
3 M. Párducz, în MFMÉ, 1956, p. 15-30.
4 Z. Visy, în MFMÉ, 1971, p. 5-29.
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Szentendre).
În marea majoritate materialele amintite sunt fragmente ceramice, la care se adaugă
câteva obiecte de podoabă (Jakabszállás, Budapesta-Gellérthegy, Monor) şi piese de fier
(Garadna). În publicaţiile maghiare este semnalată doar ceramica dacică lucrată cu mâna,
însă M. Barbu menţionează, fără a specifica forma vaselor, o serie de puncte din care
provin fragmente ceramice lucrate la roată (Hidashaz, Kiskunmajsa, Rákoczifalva, Szeged,
Tápiógyőrgye şi Törökszentmiklos). Fără îndoială, formele ceramice amintite în repertoriu
nu pot fi utilizate ca elemente sigure de datare5.
În câteva puncte au fost identificate urme de locuire dacică datate înaintea venirii
sarmaţilor (Biharkeresztes, Hódmezővásárhely. Békéscsaba), descoperirile fiind atribuite
secolului I î. Hr. O categorie aparte o reprezintă descoperirea de la Dombegyháza, unde
piesele de armament şi ceramica de tradiţie hallstattiană se datează în sec. III-II î. Hr.
Pentru materialele descoperite în contexte sarmatice, cele mai bune repere cronologice
la avem pentru descoperirile de la Jakabszállás unde fibula cu scut rombic şi cele de tip
puternic profilat se datează între a doua jumătate a secolului I î. Hr. şi jumătatea sau cel deal treilea sfert al sec. I d. Hr.6; este probabil una din descoperirile sarmatice timpurii, care
păstrează încă elemente dacice. Tot în categoria descoperirilor sarmatice timpurii, datate în
sec. I d. Hr., se încadrează o parte din materialele provenite de la Szeged-Felsöpusztaszer,
Nagykörű şi Füzesabony. Restul descoperirilor, lipsite de repere cronologice, sunt în stadiul
actual al cercetării dificil de datat7.
Ţinând cont de faptul că interpretarea surselor literare antice8 nu mai poate aduce
modificări esenţiale în problema prezenţei dacilor dincolo de graniţa de vest şi nord-vest a
României, doar descoperirile arheologice pot să clarifice situaţia existentă în vestul Daciei
preromane. Atâta vreme cât rezultatele săpăturilor nu vor fi publicate, orice abordare a
acestei probleme se va reduce la repetarea unor date deja cunoscute9.
***
Com. Bács-Kiskun
1. Csólyos-puszta. În anul 1934, Muzeul din Szeged a achiziţionat o ceaşcă dacică,
lucrată cu mâna din pastă grosieră, de culoare brună. M. Párducz, în AH, 1941, XXV, p.
14, Pl. X/14; Z. Visy, în MFMÉ, 1971, p. 11/31.
2. Jakabszállás. M. Párducz publică printre piesele din colecţia muzeului din
Kiskunfélegyhaza o fibulă dacică de argint cu scut rombic şi o brăţară de argint cu
extremităţile aplatizate şi decorate cu capete de şarpe. Cronologia acesteia şi fibulele de tip
puternic profilat încadrează cronologic descoperirea între a doua jumătate a secolului I î.
Hr. şi jumătatea sau cel de-al treilea sfert al sec. I d. Hr. Este probabil una din descoperirile
sarmatice timpurii, care păstrează încă elemente dacice. M. Párducz, în AH, XXV, 1941,
5

În istoriografia maghiară sunt amintite vasele-borcan şi ceştile dacice. M. Barbu semnalează o serie de puncte
în care apar şi alte forme de vase: fructiere (Csongrád), cupe (Nagykőrös, Mezőtúr), capace (Táborfalva). Cu o
singură excepţie, toate aceste vase sunt imposibil de încadrat cronologic. Pentru piciorul de fructieră cu orificii
de la Csongrád, putem aminti faptul că acest mod de decorare se întâlneşte, în spaţiul getic, în special în a doua
jumătate a sec. II şi în prima jumătate a sec. I î. Hr.
6 A. Rustoiu, Fibulele din Dacia Preromană (sec. II î. Hr. – I d. Hr.), Bucureşti, 1997, p. 44-45, 52-53 (tip 11,
19).
7 Z. Visy, op. cit., p. 5. Pentru datarea materialelor dacice descoperite pe teritoriul Ungariei s-a operat, în
general, cu trei perioade: perioada dinainte de campania lui Burebista, perioada cuprinsă între Burebista şi
războaiele traianice şi perioada de după războaiele traianice.
8 Caesar (Comentarii de bello Gallico, VI, 2: 2-3); Strabon (Geografia, VII, 3: 1, 13; 5: 2; C. 294, 304, 313);
Pliniu cel Bătrân (Istoria naturală, IV, 80); Tacitus (Annale, XII, 29: 5; 30: 1); Ptolemeu (Geografia, III, 8: 1, 5);
Dio Cassius (Istoria Romană, LXVIII, 10: 3).
9 Vezi o prezentare completă a rezultatelor cercetării (istoricul problemei, izvoarele literare, descoperirile arheologice) la S. Dumitraşcu, Dacia apuseană. Teritoriul dacilor liberi din vestul şi nord-vestul României în vremea
Daciei romane, Oradea, 1993, p. 25-68.
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Pl. II/1 a-b; 9 a-b, 10 a-b, 11; Z. Visy, în MFMÉ, 1971 p. 11/32, 18; A. Rustoiu, Fibulele ...,
p. 44-45, 52-53 (tip 11, 19).
3. Kecel. În anul 1933, în locul Baranakert (?), a fost semnalată ceramică lucrată cu
mâna din pastă cenuşie. Inf. M. Barbu.
4. Kecskemét. M. Párducz semnalează în împrejurimi un vas borcan de culoare
cărămizie, decorat cu butoni. M. Párducz, în AH, 1941, p. 15, Pl. XX/15; Z. Visy, în MFMÉ,
1971, p. 11/33.
5. Kiskőrös. În anul 1939, a fost descoperită ceramică lucrată cu mâna (vas borcan
cu buza răsfrântă, decorat cu alveole) şi la roată. Inf. M. Barbu.
6. Kiskunfélegyháza. În muzeul din Kiskunfélegyhaza se păstrează un ceaşcă dacică
lucrată cu mâna, de culoare cenuşiu-gălbuie. Z. Visy, în MFMÉ, 1971, p. 11/34, Taf. II, 5.
7. Kiskunmajsa. În anul 1899, a fost descoperită ceramică lucrată cu mâna şi la roată.
Sunt semnalate vase de dimensiuni mici (ceşti, vase borcan) lucrate din pastă cenuşie. Inf.
M. Barbu.
8. Kunpeszér. Din punctul Kisárpás a fost descoperit un vas tronconic cu toartă,
lucrat din pastă grosieră, de culoare galbenă. Z. Visy, în MFMÉ, 1971, p. 11/35, Abb. 1, 5.
9. Orgovány. K. Szabó a publicat un vas lucrat cu mâna, ars inoxidant, provenit
dintr-un mormânt sarmatic. Z. Visy, în MFMÉ, 1971, p. 11/36, Taf. II 6.
Com. Békés
10. Békés. Din punctul Hidashát, se păstrează un vas lucrat cu mâna din pastă
grosieră de culoare cenuşie. Buza uşor răsfrântă spre exterior este decorată cu incizii, iar
corpul este decorat cu un brâu alveolar. Z. Visy, în MFMÉ, 1971, p. 7/2, Taf. I, 2.
11. Békéscsaba. M. Párducz a publicat 20 de vase, cu menţiunea că au fost descoperite
aici (punctual Fényes), dar locul lor de descoperire este nesigur. Vasele lucrate cu mâna
din pastă grosieră (vase borcan decorate cu brâuri alveolare, ceaşcă dacică), mult mai
apropiate de ceramica dacică tipică, au fost datat în sec. I î. Hr. Se presupune ca vasele
provin din morminte sarmatice. M. Párducz, în AH, XXV, p. 12-13, VIII/1-19, 21; Z. Visy, în
MFMÉ, 1971, p. 7/3, 24; A. H. Vaday, în Antaeus, 19-20, 1990-1991, p. 78-79.
12. Békéssámson. Cu ocazia săpăturilor de salvare efectuate de E. Olasz în cimitirul
celto-sarmatic au fost descoperite, în morminte sarmatice, vase dacice lucrate cu mâna din
pastă grosieră. Z. Visy, în MFMÉ, 1971, p. 7/4, Abb. I, 1.
13. Békésszentandrás. Între materialele adunate de M. Parducz şi păstrate în muzeul
din Szarvas, se află un vas dacic lucrat cu mâna din pastă grosieră. Z. Visy, în MFMÉ, 1971,
p. 7/6, Abb. I, 2.
14. Bucsa. În punctul Csukahalomtól este semnalat material dacic. B. Maráz, în MRT,
6, 1982, apud Z. Visy, în Din istoria Europei romane, Oradea, 1995 p. 93 (nota 2).
15. Doboz. În anul 1964, în punctul Hajdúirtás, într-o groapă sarmatică a fost
descoperit un vas cu toartă lucrat cu mâna din pastă grosieră, cenuşie. Z. Visy, în MFMÉ,
1971, p. 7/7; Taf. I/4.
15a. Dombegyháza. În anul 1969, în colecţia MNMB a intrat inventarul unui
mormânt: sabie de fier, vârf de lance, fragmente provenite de la mânerul unui scut, ceaşcă
dacică decorată în partea superioară a torţii cu două noduri, şi un vas-borcan decorat cu
patru butoni. Piesele de armament şi ceramica (cultura Vekerzug?) au fost datate în Lt-C. Z.
Visy, în Din istoria Europei romane, Oradea, 1995, p. 98-100, Fig. 2.
15b. Gyoma. În muzeul din Szarvas se păstrează o ceaşcă dacică, provenită din
punctul Cărămidărie. Z. Visy, în MFMÉ, 1971, p. 7/8, Abb. 1/3.
16. Hidasház. În anul 1912 a fost descoperită ceramică lucrată cu mâna (vas borcan
din pastă poroasă de culoare cenuşie cu nuanţe gălbui-roşiatice, decorat cu brâuri alveolare
şi crestături pe buză) şi la roată. Inf. M. Barbu.
17. Körösladány. În punctul Édeshalom este semnalat material dacic. B. Maráz, în
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MRT, 6, 1982, apud Z. Visy, în Din istoria Europei romane, p. 93, nota 2.
18. Orosháza
1. Din materialul adunat de M. Párducz se păstrează un vas borcan grosier, lucrat cu
mâna, ars oxidant (roşu deschis), decorat cu butoni. Z. Visy, în MFMÉ, 1971, p. 7/9, Abb.
1/4.
2. Din locul Cărămidărie provine un vas întreg, grosier, lucrat cu mâna şi decorat cu
brâu alveolar. Z. Visy, în MFMÉ, 1971, p. 7/10, Abb. 2, 1.
19. Szeghalom. În punctele Halaspuszta şi Csíkéri dűlő au fost descoperite materiale
dacice. B. Maráz, în MRT, 6, 1982, apud Z. Visy, în Din istoria Europei romane, p. 93 (nota
2).
20. Mezőkovácsháza. Ceaşcă dacică cu toarta plină trasă din peretele vasului. M.
Párducz, în AH, XXV, 1941, p. 14, Pl. X/12; Z. Visy, în MFMÉ, 1971, p. 8/12.
21. Tótkomlós. Material dacic. J. J. Szabó, în AÈ, 113, 1996, p. 76-78.
22. Végegyháza. M. Párducz a publicat două vase cu toartă, unul de formă celtică,
celălalt de formă dacică. Nu se ştie dacă vasele provin din aceelaşi context. Z. Visy, în
MFMÉ, 1971, p. 8/11.
Com. Borsod-Abaúj-Zemplén
23. Garadna. În anul 1960, a fost descoperit material ceramic lucrat cu mâna
„deosebit de variat”, un topor şi alte fragmente de fier. Inf. M. Barbu.
24. Miskolc. Ceaşcă dacică cu două torţi, decorată cu un brâu alveolar dispus în
ghirlandă şi butoni cu alveolă. M. Párducz, în AH, XXV, 1941, p. 14, Pl. X/13; Z. Visy, în
MFMÉ, 1971, p. 12/46.
25. Négyes. Ceaşcă dacică fără toartă păstrată în Muzeul din Miskolc. Z. Visy, în
MFMÉ, 1971, p. 12/47, Taf. III, 6.
Com. Csongrád
26. Algyő. Vase borcan de mici dimensiuni, lucrate cu mâna din pastă grosieră. Z.
Visy, în MFMÉ, 1971, p. 9/13, Taf. I, 5-6.
27. Csanytelek. Vas de dimensiuni mijlocii lucrat cu mâna şi decorat cu un şir de
alveole. M. Párducz, în AH, XXV, 1941, p. 15, Pl. XX/10.
28. Csongrád.
1. Din descoperiri întâmplătoare se păstrează trei vase; conform registrului de inventar
al muzeului din Csongrád este puţin probabil ca vasele să provină din aceelaşi loc. Primul
vas este gri-negricios şi are pe umăr un decor format din două brâuri alveolare paralele.
Al doilea vas este de culoare cenuşiu-deschis şi este ornamentat cu un şir de alveole şi un
brâu alveolar, ambele dispuse concentric. Al treilea este un pahar (?), cu pereţi drepţi şi
buză uşor curbată spre exterior. Toate vasele sunt lucrate cu mâna dintr-o pastă grosieră. Z.
Visy, în MFMÉ, 1971, p. 9/14, Taf. I, 7-9.
2. În anul 1929, muzeul local a achiziţionat un vas grosier, lucrat cu mâna, de culoare
cenuşiu-gălbui, cu buza uşor răsfrântă spre exterior şi corpul decorat cu alveole şi patru
butoni dispuşi simetric. Z. Visy, în MFMÉ, 1971, p. 9/15, Taf. I, 10.
3. În anul 1954, la locul Nárvany, a fost descoperită ceramică dacică lucrată cu
mâna (vas borcan, ceşti, fructiere lucrate dintr-o pastă cu impurităţi). Se remarcă un picior
de fructieră cu trei orificii ce străpung peretele. Inf. M. Barbu.
29. Deszk. M. Párducz a publicat un vas cu mâner lucrat cu mâna din pastă grosieră,
ars inoxidant. Vasul se păstrează la muzeul din Szeged. Z. Visy, în MFMÉ, 1971, p. 9/16.
30. Felsőpusztaszer. M. Parducz a publicat de aici un cimitir sarmatic timpuriu cu
40 de morminte. Au apărut şi obiecte celtice şi romane. Sunt semnalate, ca provenind din
necropolă, şi forme ceramice dacice lucrate cu mâna. Descoperirile se datează în sec. I
d. Hr.. A. Mócsy, în AÉ, IV, 1-4, 1959, p. 117, 124; Z. Visy, în MFMÉ, 1971, p. 9/17; A. H.
Vaday, în Antaeus, 19-20, 1990-1991, p. 78.
31. Hódmezővásárhely.
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1. În locul Kaksszék a fost descoperită ceramică dacică lucrată cu mâna datată înainte
de venirea sarmaţilor şi în perioada coabitării daco-sarmate. Din păcate, chiar dacă sunt
semnalate complexe închise, publicarea materialului s-a făcut selectiv, fără a se preciza
care sunt formele provenite din nivelul anterior venirii sarmaţilor şi care sunt materialele
care provin din contexte mixte daco-sarmatice. M. Párducz a identificat aici două perioade:
perioada dacică dinaintea venirii sarmaţilor, urmată de perioada convieţuirii daco-sarmate.
Materialul dacic a fost datat în sec. I î. Hr. Ulterior, A. H. Vaday pune sub semnul întrebării
existenţa unui nivel dacic anterior venirii sarmaţilor, atâta vreme cât materialele dacice se
reduc la câteva vase ceramice făcute cu mâna. G. Gazdapusztai, în AÉ, 87, 1960, p. 47-50,
Pl. XVI/1-2, 5-8, 10; M. Párducz, în AÉ, 87, 1960, p. 51; Z. Visy, în MFMÉ, 1971, p. 9/18;
A. H. Vaday, în Antaeus, 19-20, 1990-1991, p. 77-78.
2. Muzeul local a achiziţionat din punctul Fabrica de cărămidă un vas lucrat cu
mâna din pastă grosieră de culoare cenuşiu-negricios, decorat cu brâu alveolar şi buza
crestată. Z. Visy, în MFMÉ, 1971, p. 9/19, Taf. II, 1.
3. Din locul Fecskés, M. Párducz a publicat un vas lucrat cu mâna de culoare
cărămizie, având buza răsfrântă spre exterior şi corpul decorat cu un brâu alveolar. M.
Párducz, în AH, XXV, p. 14, Pl. X/21; Z. Visy, în MFMÉ, 1971, p. 9/20
4. Din sapături mai vechi întreprinse la locul Szölőhalom se păstrează 10 vase din
care 9 sunt din pastă grosieră, prost arsă. Aproape fără excepţie vasele sunt nedecorate. M.
Párducz, în AH, XXV, p. 13-14, 16-17, 22, Pl. IX/11-13, X/10; Z. Visy, în MFMÉ, 1971, p.
9/21.
32. Jánosszállás. M. Párducz a publicat un lot mai mare de materiale sarmatice între
care apar şi forme dacice (ceaşcă dacică). M. Párducz, în AH, XXV, 1941, p. 14, Pl. XI/5;
Idem, în MFMÉ, 1956, p. 15-18; Z. Visy, în MFMÉ, 1971, p. 9/22.
33. Sövényháza. Muzeul din Szeged a achiziţionat două vase care au fost publicate
de M. Parducz. Vasele sunt lucrate din pastă grosieră şi sunt prost arse. Unul este decorat
cu brâu alveolar şi celălalt cu butoni. Z. Visy, în MFMÉ, 1971, p. 10/23.
34. Szeged.
1. În anul 1897, în punctul Otholo M. au fost găsite fragmente ceramice lucrate cu
mâna (vase borcan, ceşti de culoare cenuşie lucrate din pastă degresată cu nisip şi pietriş,
având urme de ardere secundară) şi la roată. Inf. M. Barbu.
2. În anul 1948, într-un alt punct, a fost descoperită ceramică dacică lucrată cu
mâna din pastă cenuşie (ceaşcă cu toarta trasă din corpul vasului). Inf. M. Barbu; Z. Visy,
în MFMÉ, 1971, p. 10/24, Taf. II/2.
3. În anul 1903, în locul Alsótanya-Kenyérváróhalom, a fost descoperit (într-o groapă)
un vas lucrat cu mâna din pastă grosieră de culoare cărămizie şi decorat cu un brâu alveolar.
M. Párducz, în AH, XXV, 1941, XX/9; Z. Visy, în MFMÉ, 1971, p. 10/25.
35. Szentes.
1. În anul 1882 a fost recuperat material ceramic lucrat cu mâna (ceşti, vase de
provizii). Este semnalat şi material ceramic lucrat la roată similar celui de la Sântana. Inf.
M. Barbu.
2. Din împrejurimile oraşului Szentes provine un vas borcan cu buza răsfrântă în afară.
Vasul este lucrat cu mâna din pastă grosieră, negricioasă şi decorat în partea superioară cu
linii incizate oblic. Z. Visy, în MFMÉ, 1971, p. 10/26, Taf. II/3.
3. În punctul Kistőke, M. Parducz a identificat un cimitir sarmatic unde au fost găsite
şi forme ceramice dacice. Necropola a fost datată între sfârşitul sec. I d. Hr. şi începutul sec.
III d. Hr. Z. Visy, în MFMÉ, 1971, p. 10/27.
4. În punctul Sárgapart, într-un mormânt sarmatic a fost descoperit un vas borcan
lucrat cu mâna, din pastă grosieră, de culoare gri. Din inventarul mormântului mai fac
parte şi alte fragmente ceramice gri, mărgele, o brăţară de bronz, un torques, un cuţit de
fier şi o fibulă de bronz cu picior întors pe dedesubt. Z. Visy, în MFMÉ, 1971, p. 10/28, Taf.
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II, 4.
36. Újszentiván. Vas de formă tronconică, cu buza uşor îngroşată şi răsfrântă, cu
toartă plină. M. Párducz, în AH, XXV, 1941, X/11; Z. Visy, în MFMÉ, 1971, p. 10/29.
Com. Fejér
37. Lovasberény. La MNMB se păstrează o ceaşcă dacică cu indicaţia că provine din
acest loc. Z. Visy, în MFMÉ, 1971, p. 17/56, Taf. V, 7.
Com. Hájdu-Bihar
38. Ártánd. În punctul Nagyfarkasdomb, au fost descoperite întâmplător fragmente
ceramice dacice. M. Nepper Ibolya, în DMÉ, 24, 1971, p. 81, 87.
39. Balmazújváros. Fragmente ceramice dacice şi sarmatice descoperite izolat. M.
Nepper Ibolya, în DMÉ, 24, 1971, p. 81, 87.
40. Berekböszörmény. Fragmente ceramice dacice descoperite izolat. M. Nepper
Ibolya, în DMÉ, 24, 1971, p. 85, 87.
41. Biharkeresztes. Aşezare dacică cu locuinţe de tip bordei. Materialul dacic
publicat constă exclusiv în ceramică lucrată cu mâna descoperită în gropi menajere sau
între resturile unui cuptor. Ceramica descoperită constă în ceşti dacice şi vase borcan cu
buza evazată, lucrate din pastă grosieră, arse inoxidant, mai rar oxidant, ornamentate cu
brâuri alveolare sau cu butoni. Este posibil ca după venirea sarmaţilor aşezarea să fi fost
părăsită, dovadă fiind fragmentele sarmatice, puţin numeroase descoperite în aşezare. M.
Nepper Ibolya a datat aşezarea între mijlocul sec. I î. Hr. şi venirea sarmaţilor. M. Nepper
Ibolya, în DMÉ, 24, 1971, p. 67-88.
42. Debrecen.
1. Ceramică dacică în morminte sarmatice. M. Párducz, în MFMÉ, 1956, p. 15-30;
A. H. Vaday, în Antaeus, 19-20, 1990-1991, p. 78.
2. Din Str. Szabolcs, M. Párducz publică un vas borcan lucrat cu mâna din pastă
de culoare cărămizie şi decorat cu brâu crestat. M. Párducz, în AH, XXV, 1941, p. 15, Pl.
XX/8; Z. Visy, în MFMÉ, 1971, p. 12/44.
43. Hajdúböszörmény. Fragmente ceramice dacice şi sarmatice descoperite izolat.
M. Nepper Ibolya, în DMÉ, 24, 1971, p. 81, 87.
Com. Heves
44. Füzesabony. Din punctul Kettőshalom provin fragmente ceramice dacice
descoperite probabil în mormintele sarmatice din zonă, morminte datate în sec. I d. Hr.. Z.
Visy, în MFMÉ, 1971, p. 12, 15/49, 26, Taf. III, 3-5.
45. Maklár. Din punctul Koszpéridomb, provine un vas borcan descoperit într-un
mormânt sarmatic de copil datat în prima grupă sarmatică. J. Szabó, în AÉ, 88, 1961, p.
286; Z. Visy, în MFMÉ, 1971, p. 12/44, Taf. III, 2; A. H. Vaday, în Antaeus, 19-20, 19901991, p. 78.
46. Mezőtárkány. Din punctul Laposhalom, din săpăturile efectuate în anul 1964 de
către J. Szabó, provine un vas borcan de mici dimensiuni găsit într-un mormânt sarmatic.
Z. Visy, în MFMÉ, 1971, p. 12/48, Taf. III, 1; A. H. Vaday, în Antaeus, 19-20, 1990-1991,
p. 78.
47. Szilvásvárad. În anul 1960, a fost descoperită ceramică lucrată cu mâna (vase
de provizii fragmentare, funduri de vase mici din pastă cenuşie şi roşiatică). Inf. M. Barbu.
Com. Jász-Nagykun-Szolnok

48. Jászberény
1. În anul 1912, a fost descoperită ceramică lucrată cu mâna (vas borcan din pastă
poroasă de culoare cenuşie). Inf. M. Barbu.

7

Repertoriu orientativ al descoperirilor dacice de pe teritoriul Ungariei

71

2. În punctul Fehértò, a fost găsit un vas borcan ornamentat cu butoni. M. Parducz,
în AH, XXV, 1941, p. 15, Pl. XX/11; Z. Visy, în MFMÉ, 1971, p. 12/37.
3. În locul Pusztakerekudvar a fost descoperit un vas borcan de culoare cărămizie
lucrat cu mâna. Vasul are buza puternic evazată şi corpul bitronconic decorat cu un brâu
crestat. M. Parducz, în AH, XXV, 1941, p. 15, Pl. VIII/24; Z. Visy, în MFMÉ, 1971, p.
12/38.
49. Martfű. M. Párducz a publicat un vas borcan lucrat cu mâna de culoare cărămizie,
decorat cu brâu alveolar. Z. Visy, în MFMÉ, 1971, p. 12/39, Abb. I, 6.
50. Mezőtúr. În anul 1895, a fost descoperită ceramică dacică lucrată cu mâna (vas
borcan, cupe din pastă de culoare cenuşie). Inf. M. Barbu.
51. Nagykörű
1. În anul 1892, a fost descoperită ceramică lucrată cu mâna (vas borcan din pastă
poroasă, cenuşie, cu urme de ardere secundară) şi la roată. Inf. M. Barbu.
2. M. Párducz a publicat de aici materiale sarmatice între care apar şi forme ceramice
dacice. Lipsite de repere cronologice sigure, descoperirile pot fi datate pe durata sec. I d.
Hr. M. Parducz, în AH, XXV, 1941, p. 19, XXX/9-13; Z. Visy, în MFMÉ, 1971, p. 12/40, 26,
Abb . I, 6.
52. Őcsöd. M. Párducz a publicat, cu menţiune că a fost descoperit în punctul
Fűzfászúg, o cană lucrată cu mâna din pastă grosieră, arsă inoxidant. M. Párducz, în AH,
XXV, 1941, p. 19, VIII/20; Z. Visy, în MFMÉ, 1971, p. 12/41.
53. Rákóczifalva. În anul 1934, a fost descoperită ceramică lucrată cu mâna (vas
borcan din pastă poroasă de culoare cenuşie) şi la roată. Inf. M. Barbu.
54. Szelevény. În muzeul din Szeged se păstrează trei vase. Se specifică existenţa
unui vas „de tip celtic”, lucrat la roată şi un vas borcan decorat cu brâu alveolar dispus în
ghirlandă. Descoperirea a fost datată în sec. I î. Hr. Z. Visy, în MFMÉ, 1971, p. 12/42, 25,
Taf. II, 8, 9.
55. Törökszentmiklós
1. În anul 1940, a fost descoperită ceramică lucrată cu mâna (vas borcan din pastă
poroasă de culoare cenuşie cu nuanţe roşiatice, buza dreaptă uneori decorată cu crestături)
şi la roată. Inf. M. Barbu.
Com. Komárom-Estergom
56. Esztergom. În mai multe puncte au fost descoperite materiale dacice. I. Torma, H.
Kelemen, în MRT, 5, 1979, apud Z. Visy, în Din istoria Europei romane, p. 93 (nota 2).
57. Szőny. Două vase dacice cu toartă. Z. Visy, în MFMÉ, 1971, p. 17/57.
58. Tokod
1. Vas cu toartă. Z. Visy, în MFMÉ, 1971, p. 17/60.
2. În punctele Szorosok şi Erzsébetakna au fost descoperite materiale dacice. I. Torma,
H. Kelemen, în MRT, 5, 1979, apud Z. Visy, în Din istoria Europei romane, p. 93 (nota 2).
3. Dintr-un mormânt sarmatic provine un vas borcan decorat cu liniuţe crestate în
partea mediană, precum şi o fibulă cu genunchi şi o brăţară. Z. Visy, în MFMÉ, 1971, p.
12/43, Taf. II, 7.
59. Úny. În punctul Baráthegyi dűlő au fost descoperite materiale dacice. I. Torma,
H. Kelemen, în MRT, 6, 1982, apud Z. Visy, în Din istoria Europei romane, p. 93 (nota 2).

Com. Pest
60. Békásmegyer. L. Nagy publică de aici, din inventarul unui cuptor ceramic celtic,
un fragment ceramic dacic, grosier şi o ceaşcă dacică. L. Nagy, în AÉ, III, 1-2, 1942, p.
163-168; M. Párducz, în AH, XXV, 1941, p. 15, Pl. XX/8; Z. Visy, în MFMÉ, 1971, p. 15/51,
Taf. III, 7.
61. Budakalász.
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1. În anul 1954, a fost descoperită ceramică dacică lucrată cu mâna, „deosebit de
variată ca formă”. Inf. M. Barbu.
2. În punctul Dolina, a fost descoperit material dacic. K. Kövári, J. Topál, I. Torma, în
MRT, 7, 1986, apud Z. Visy, în Din istoria Europei romane, p. 93 (nota 2).
62. Budapest.
1. În punctul Zugló (Funicular), în anul 1910 a fost semnalată ceramică dacică lucrată
cu mâna (vas borcan). Inf. M. Barbu.
2. În punctul Gellérthegy, printre materialele celtice Latène târziu sunt amintite şi
materiale dacice. Z. Visy, în MFMÉ, 1971, p. 15/52.
3. În punctul Tabán, în gropi şi locuinţe datate în Latène târziu este semnalată şi
ceramică dacică. Z. Visy, în MFMÉ, 1971, p. 15/53.
4. În punctul Királyfürdő, a fost descoperit un fragment ceramic dacic decorat cu
brâu alveolar dispus în ghirlandă. Vasul provine dintr-un context de epocă romană. Z. Visy,
în MFMÉ, 1971, p. 15/55.
63. Csobánka. În punctul Káposztásdűlő sunt semnalate materiale dacice. K. Kövári,
J. Topál, I. Torma, în în MRT, 7, 1986, apud Z. Visy, în Din istoria Europei romane, p. 93
(nota 2).
64. Érd. La MNMB sunt semnalate două vase dacice provenite din descoperiri
întâmplătoare. Ulterior, au fost semnalate noi descoperiri de materiale dacice. Z. Visy, în
MFMÉ, 1971, p. 17/61; K. Kövári, J. Topál, I. Torma, în MRT, 7, 1986, apud Z. Visy, în Din
istoria Europei romane, p. 93 (nota 2).
65. Felsőpakony. În anul 1956, în locul „Hollandi telep”, a fost descoperită ceramică
lucrată cu mâna. Este un vas borcan de mici dimensiuni, decorat imediat sub buză cu o
linie vălurită. Inf. M. Barbu.
66. Gödöllő. În anul 1961, a fost descoperită ceramică dacică lucrată cu mâna. Inf.
M. Barbu.
67. Mende. În anul 1960, a fost descoperită ceramică lucrată cu mâna (vas borcan
din pastă de bună calitate având în compoziţie nisip). Inf. M. Barbu.
68. Monor. În anul 1925 au fost descoperite podoabe de bronz (“brăţară similară cu
cea descoperită de I. H. Crişan la Pecica”). Inf. M. Barbu.
69. Nagykőrös. În anul 1949, a fost descoperită ceramică lucrată cu mâna (cupă cu
picior scurt din pastă poroasă de culoare cenuşiu închisă). Inf. M. Barbu.
70. Ócsa. În anul 1958, în locul Szárvány, fost descoperită ceramică lucrată cu mâna
(vas borcan din pastă de bună calitate de culoare cenuşie). Un exemplar are buza aproape
dreaptă şi prezintă un decor alveolar. Inf. M. Barbu.
71. Örkény. În anul 1952, a fost descoperită ceramică lucrată cu mâna (vas borcan
cu pereţii aproape drepţi din pastă de culoare cenuşie). Inf. M. Barbu.
72. Comitatul Pest. În anul 1912, a fost descoperită ceramică lucrată cu mâna. Inf.
M. Barbu.
73. Pilisszentlászló. În punctul Dluhe-Role, a fost descoperit material dacic. K.
Kövári, J. Topál, I. Torma, în MRT, 7, 1986, apud Z. Visy, în Din istoria Europei romane, p.
93 (nota 2).
74. Pomáz. În mai multe puncte sunt semnalate descoperiri de materiale dacice. K.
Kövári, J. Topál, I. Torma, în MRT, 7, 1986, apud Z. Visy, în Din istoria Europei romane, p.
93 (nota 2).
75. Szentendre
1. În punctul Fabrica de ciment, în anul 1953, S. Soproni a descoperit o serie de
gropi ale unor locuinţe şi gropi de provizii în care sunt semnalate fragmente ceramice
dacice similare cu cele de la Budapesta-Taban. Materialele au fost datate în Latène C-D.
Între materialele de factură dacică sunt amintite fragmente ceramice lucrate cu mâna arse
inoxidant şi mai rar oxidant, unele dintre ele fiind decorate (alveole, incizii, butoni, striuri,
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brâuri alveolare sau crestate). AÉ, 82, 1955, 92-102 (93); Z. Visy, în MFMÉ, 1971, p. 15,
17/55, Taf. IV, V/1-6, 8-9.
2. În punctele Pannonia-dűlő, Római tábor şi Belterület sunt semnalate noi descoperiri
de materiale dacice. K. Kövári, J. Topál, I. Torma, în MRT, 7, 1986, apud Z. Visy, în Din
istoria Europei romane, p. 93 (nota 2).
76. Szeremle. La MNMB se păstrează două vase dacice cu loc de descoperire nesigur.
Unul din vase are buză crestată şi corpul decorat cu brâu alveolar. Z. Visy, în MFMÉ, 1971,
p. 17/58, Taf. I, 1.
77. Szigetmonostor. În punctul Horány, a fost descoperit material dacic. K. Kövári, J.
Topál, I. Torma, în MRT, 7, 1986, apud Z. Visy, în Din istoria Europei romane, p. 93 (nota
2).
78. Táborfalva. În anul 1956, în locul „Peste-dülő” a fost descoperită ceramică
lucrată cu mâna (vase de provizii, capace din pastă grosieră de culoare cenuşie cu nuanţe
roşiatice). Unul dintre vase are buza uşor profilată şi decorată cu crestături. Inf. M. Barbu.
79. Tahitótfalu. În punctul Nagykert a fost descoperit material dacic. K. Kövári, J.
Topál, I. Torma, în MRT, 7, 1986, apud Z. Visy, în Din istoria Europei romane, p. 93 (nota
2).
80. Tápiógyörgye. În anul 1929, a fost descoperită ceramică lucrată cu mâna şi la
roată. Inf. M. Barbu.
81. Tápiószele. În anul 1949, este amintită „în necropolă” ceramică lucrată cu mâna
(vas borcan din pastă poroasă de culoare cenuşie cu nuanţe gălbui). Inf. M. Barbu.
82. Tök. În punctul Kövesek a fost descoperit material dacic. K. Kövári, J. Topál, I.
Torma, în MRT, 7, 1986, apud Z. Visy, în Din istoria Europei romane, p. 93 (nota 2).
83. Üllő. În anul 1933, a fost descoperită ceramică lucrată cu mâna (vas borcan din
pastă de culoare cenuşie, decorat cu striuri). Inf. M. Barbu.
84. Vákisújfalu. În anul 1952, a fost descoperită ceramică lucrată cu mâna. Inf. M.
Barbu.
85. Zsámbék. În punctul Akadémia utca a fost descoperit material dacic. K. Kűvári, J.
Topál, I. Torma, în MRT, 7, 1986, apud Z. Visy, în Din istoria Europei romane, p. 93 (nota
2).
Com. Szabolcs-Szatmár-Bereg
86. Érpatak. În anul 1934, muzeul din Nyiregyháza a intrat în posesia inventarului
unui mormânt sarmatic. Este semnalat un vas lucrat cu mâna dintr-o pastă grosieră, cenuşie,
decorat în partea superioară, deasupra diametrului maxim cu un brâu alveolar. Z. Visy, în
MFMÉ, 1971, p. 12/45, Taf. II, 10; A. H. Vaday, în Antaeus, 19-20, 1990-1991, p. 78.
87. Tiszavásvári. În anul 1948, locul Sellöholm a fost descoperită ceramică lucrată
cu mâna (vas borcan). Inf. M. Barbu; A. H. Vaday, în Antaeus, 19-20, 1990-1991, p. 78.
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A MAGYARORSZÁG TERÜLETÉRŐL SZÁRMAZÓ DÁK LELETEK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ
REPERTÓRIUMA
Kivonat
Közleményünkben kisérletet teszünk a Magyarország területéről származó dák leletek
repertóriumának aktualizálására közreadva M. Barbu egy korábban, a Magyar Nemzeti
Múzeum gyűjteményi leltárkönyvei alapján összeállított lelőhelylistáját. A viszonylag
nagy számban rögzitett régebbi és újabb leletek közül igen kevés esetben ismertek a
leletkörülmények. Legnagyobb részük különböző gyűjteményekben őrzött szórványlelet.
A hiányos adatok miatt jelen írásunkban kizárólag a leletek ismertetésére és a lelőhelyek
topográfiai rögzitésére szoritkoztunk.

A CATALOGUE OF THE DACIAN PERIOD DISCOVERIES FOUND IN THE TERRITORY
OF HUNGARY
Summary
The paper represents an attempt to achive a catalogue of the Dacian period
discoveries found in the territory of Hungary. The information published along the years
on the Hungarian reviews (the well-known articles wrote by M. Párducz and Z. Visy) are
improved with new findspots reminded by M. Barbu. His list, based on the Hungarian
National Museum’s collections, contains about twenty new sites situated between the Tisza
and the Danube, a zone poor in finds until now.
Despite of great number of Dacian finds (89 sites) which are included in this
catalogue, very few pieces are the result of systematic research and the information we
have, are widely dispersed. Taking into account the actual researches stage and also the
lack of published, is difficult to reflect the chronology of these findings.
The analysis of the archaeological materials does not present a fully identical picture:
one groupe contain only Dacian finds (settlements or isolated finds), another groupe is
represented by sites where Dacian and Celtic elements are mixed, and a large groupe
presents Dacian materials found in Sarmatian cemetery or settlements. Finnally, is difficult
to date Dacian finds, most of them seems to come from the Sarmatian age, but we should
reckon material dateable in the LT-age: fully developed Dacian types of objects and the
vessels originated from the Vekerzug group (knob-ornamented pots, high-eared cups).
Abrevieri:
AÉ: Archaeologiai Értesitö, Budapest.
AH: Acta Archaeologica Academine Scientiarum Hungariae, Budapest.
AM: Arheologia Moldovei, Institutul de Arheologie Iaşi.
AMN: Acta Musei Napocensis, Cluj-Napoca.
AMP: Acta Musei Porolissensis, Zalău.
Antaeus: Communicationes Ex Instituto Archaeologico Academiae Scientiarum
Hungaricae, Budapest.
Apulum: Apulum. Acta Musei Regionalis Apulensis, Alba Iulia.
AŞUI: Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Al. I. Cuza”. Istorie. Iaşi.
DMÉ: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve, Debrecen.
Marisia: Marisia. Studii şi Materiale. Arheologie. Istorie. Etnografie, Târgu-Mureş.
MFMÉ: A Mora Ferenc Múzeum Évkönyve, Szeged.
MNMB: Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest.
Sargetia: Sargetia. Acta Musei Devensis, Muzeul Judeţean Hunedoara, Deva.
SCIV: Studii şi cercetări de istorie veche, Bucureşti.
Tibiscus: Tibiscus, Muzeul Banatului, Timişoara.
Ziridava: Ziridava. Studii şi cercetări, Muzeul judeţean Arad.
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DATE PRELIMINARE PRIVIND NECROPOLA DIN EPOCA ROMANĂ DE
LA ŞIMIAN, “GROAPA CU LUT” (SÁRGAFÖLDES GÖDÖR) JUD. BIHOR.

Sorin BULZAN
Alexandru CIORBA

Staţiunea arheologică Şimian - “Groapa cu lut” (Sárgaföldes gödör) este cunoscută
în literatura arheologică începând cu anii 30 ai secolului XX (Fig. 1; 2, 1). Primul care a
remarcat potenţialul arheologic al sitului a fost medicul E. Andrassy, dar până acum nu
au existat cercetări sistematice. De aici provin numeroase fragmente ceramice aparţinând
primei epoci a fierului şi câteva morminte care au fost atribuite gepizilor1.
În vara anului 2006 însă excavările pentru obţinerea lutului au furnizat, după mult
timp, câteva piese importante pentru datarea vestigiilor de aici. Faptul se datorează mai
cu seamă interesului local pentru constituirea unui muzeu. Din păcate, soarta multor situri
arheologice din judeţul Bihor este chiar mai precară pentru că chiar dacă au fost incluse
în lista siturilor arheologice au fost lăsate în voia sorţii cu o uşurinţă pe care nu o putem
înţelege. Cu toate că legislaţia de patrimoniu a cunoscut îmbunătăţiri categorice în anii
2000, astfel de situri mai puţin norocoase sunt măcinate continuu de nevoile unei populaţii
sărăcite în căutarea unui venit. Din acest motiv o încercare de protecţie a lor este aproape
imposibilă în lipsa unei custodii din partea autorităţilor locale, din fericire, pe cale să se
producă la Şimian. Cercetările preventive vor trebui, astfel, să dobândească un caracter
sistematic pentru a se mai putea salva complexele rămase.
În luna noiembrie lucrările de exploatare a argilei pentru uz local din zona sitului
arheologic au avut o amploare neobişnuită, astfel că din săpăturile sătenilor ne-au fost
semnalate un castron şi o fibulă care ar putea proveni dintr-un mormânt (Pl. I, 2; II, 2).
În cele două secţiuni trasate în malul gropii de lut stratigrafia este simplă. Până la
38 cm apare pământul negru deranjat de arături şi lucrări de excavare moderne. Obiecte
recente au apărut până la 48 cm adâncime, unde se conturează clar lutul virgin. Ipoteza
privind existenţa unei necropole a fost confirmată la acest nivel prin conturarea a două
gropi aparţinând unor morminte de inhumaţie (Fig. 2)2.
Primul dintre acestea denumit M. 1 a fost deranjat, astfel că oasele descoperite pe
fundul gropii nu se mai aflau decât în parte în poziţie anatomică (Fig. 3, 3). Observaţia
este susţinută şi de răspândirea celor 29 de mărgele din chihlimbar şi carneol în aproape
toată umplutura gropii. Totuşi, cele mai multe au apărut într-o rază de 20 cm în partea sud***Repertoriul Monumentelor naturii, arheologice, istorice, etnografice, de arhitectura si arta din
judetul Bihor, Oradea, 1974, nr. 385, p. 72sq., (s.v. I. Ordentlich). M. Comşa, Unele date privind
regiunile din nord-vestul României în sec. V-IX, în Centenar Muzeal Orădean, 1972, p. 210. În
hotarul localităţii din anul 1977 este cunoscută şi o aşezare datată în epoca romană prin materialul
ceramic descoperit, fragmente de factură romană provincială (sec. II-III) precum şi un denar de la
Hadrian. Materialul este inedit şi aparţine lui Ienci Adorian din Şimian, vezi Al. Săşianu, Moneda
antică în nord-vestul României, Oradea, 1980. Săşianu 1980, nr. 123, p. 165sq.

1

2

S. Bulzan, Al. Ciorba, Şimian, com. Şimian, jud. Bihor, punct: Groapa cu lut (Sárgaföldes gödör), în CCA
campania 2006, nr. 184, p. 358.
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vestică a complexului. În capătul sudic al mormântului a apărut o grupare de mărgele din
chihlimbar şi din carneol dintr-un şirag (Fig. 3, 5). Ele se aflau spre zona craniului mult distrus,
adică în poziţia în care au fost depuse în momentul înmormântării. Orientarea scheletului
depus în primul mormânt a fost nord - sud cu capul aşezat spre sud. Mărgele confecţionate
din carneol de culoare vişinie închisă au mărimea de cca. 1 cm, sunt plate şi cu colţurile
rotunjite. Cele din chihlimbar sunt cilindrice şi puternic oxidate. În zona sternului se afla o
fibulă din argint cu picior întors pe dedesubt, ornamentată cu două discuri montate pe arc
(Fig. 3, 3-4). Lungimea fibulei este 4,8 cm, iar sub aceasta au mai fost descoperite câteva
mărgele tot din pastă de sticlă. În profilul sudic al gropii mormântului, la adâncimea de
75 de cm au fost identificate oase umane în poziţie neanatomică. Spre peretele nordic al
gropii, aşadar în zona picioarelor, se afla un vas întreg de culoare portocalie cu angobă
de culoare cărămizie (Pl. I, 3; II, 3). Recipientul este un import roman. Lângă vas au fost
descoperite încă 25 de mărgele. Fundul gropii mormântului, avea o pantă uşoară spre
nord. Capătul sudic al gropii s-a adâncit până la 73 cm, iar cel nordic până la 87 de cm, de
la actualul nivel de călcare. Lungimea gropii mormântului măsura de 2,11 m, lăţimea 0,86
de m. Capătul sudic, spre cap, era mai lat, iar cel nordic, spre picioare, mai îngust.
La desfacerea mormântului nr. 2, a fost identificată o groapă rotundă care o tăia pe
cea a mormântului. Dacă groapa mormântului se adâncea până la 1,30 m, groapa mai
recentă a ajuns până la 1,50 m. Inventarul mormântului constă numai în mărgele din
chihlimbar şi din pastă de sticlă.
În umplutura gropilor de morminte au fost descoperite şi fragmente preistorice,
probabil neolitice, rulate.

Încadrarea cronologică şi culturală a mormintelor şi a inventarului
Datatarea primului dintre morminte, M. 1, este indicată de fibula din argint de tipul
cu picior întors pe dedesubt (Pl. I, 1; II, 2). Piesa este lucrată dintr-o singură bucată şi
măsoară în lungime 4,9 cm. Arcul fibulei este profilat asemănător unui „genunchi”, iar
la baza acestuia şi spre resort are două discuri lucrate în tehnica filigranului. Decorul
discurilor este identic, constând în trei cercuri perlate. Portagrafa este înaltă şi terminată
cu un buton. Resortul are patru spire cu cordaj exterior, iar acul este rotund în secţiune,
la fel ca şi arcul. Acest tip de fibule au fost încadrate în tipul Almgren 121 fiind denumite
şi „Drahtfibeln”3. Obiectul de îmbrăcăminte de la Şimian îşi găseşte bune analogii în
mediul sarmatic din câmpia Tisei, fiind datat, în general, începând cu secolul al doilea şi
pe parcursul secolului III p. Chr. O analogie perfectă nu ne-a fost însă accesibilă, dar după
forma generală a fibulei cea mai asemănătoare este o piesă faţetată din comitatul Szolnok
4
. Ceea ce iese din tiparul acestor fibule este portagrafa înaltă terminată cu un buton. Forma
trapezoidală a portagrafei este asemănătoare tipului Cociş 4, adică un dreptunghi terminat
cu un buton. Acest tip dăinuie în provincia Dacia până la jumătatea secolului III p. Chr 5.
Totuşi, compararea fibulei de la Şimian cu altele romane din Dacia poate fi forţată, având
în vedere că în provincie nu există acest tip de cordaj exterior. Varianta de resort este însă
specifică zonei barbare de la Dunărea mijlocie şi cursul Tisei, adică mediului sarmatic
unde este cunoscut şi aşa numitul tip ungar 6. Tocmai acestui tip îi sunt specifice discurile
3 A. Vaday, Die sarmatischen Denkmaler des Komitat Szolnok, în Anteus 17-18, 1988-1989,
Budapest, 1989 p. 90, cu nota 381 şi 38, mai departe Vaday 1989; I. Peškař, Fibeln aus der römischen
Kaiserzeit in Mähren, Praha, 1972, p. 122-123 mai departe Peskar 1972.
4

Vaday 1989, p. Abb. 17, 13.
S. Cociş, Fibulele din Dacia romană, The Brooches from Roman Dacia, Cluj-Napoca, 2004, p. 32, Pl. CLXX,
4, mai departe Cociş 2004.
6 La Gh. Diaconu acesta este un tip aparte denumit pannonic care nu intră în economia articolului său despre
fibulele cu picior întors pe dedesubt, Gh. Diaconu, Über die Fibeln mit umgeschlagenem Fuß in Dazien, în
5

3
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ornamentale dispuse pe arc, „Drahaufsätze”, ca şi în cazul fibulei de la Şimian, dar este
adevărat că dimensiunile acestora sunt mult mai reduse. Din acest punct de vedere cea mai
apropiată, dar numai prin ornament şi din punct de vedere geografic, este fibula din argint
cu picior întors pe dedesubt descoperită în anul 1968 în peştera Igriţa, jud. Bihor 7.
Mărgelele din inventarul mormintelor sunt confecţionate din chihlimbar, pastă de
sticlă şi din carneol. Cele lucrate din chihlimbar sunt de culoare maroniu-roşcată şi cuprind
un repertoriu de forme mai variat, de la cele discoidale la cele cilindrice. Între cele de
formă cilindrică se disting mai multe variante datorate în special dimensiunilor: mai lungi,
medii şi mici. Mărgelele din sticlă sunt negre şi de formă rotundă. Piesele confecţionate
din carneol sunt de culoare roşu-vişinie. Între acestea se disting două forme distincte faţetate în 14 planuri, denumite şi poliedrice sau octoedrice, ori cele plate, poliedrice
numai în secţiune. Astfel, graţie tipodimensionării oferite de Andreea Vaday, la Şimian
putem distinge mai multe tipuri (Tabel I). În primul mormânt au fost descoperite în total
105 mărgele. Dintre acestea un singur exemplar este confecţionat din pastă neagră (tipul
I). Cele mai multe sunt confecţionate din chihlimbar, putându-se deosebi mai multe tipuri
în raport cu forma acestora: cele pastilate de diferite dimensiuni (tipul II), cele plasate între
tipul pastilat şi cel cilindric (tipul III A- B) şi cele cilindrice cu diametre variabile (tipul IV).
Mărgelele de formă poliedrică sunt lucrate în carneol şi se împart la rândul lor în două
tipuri: cel octoedric cu faţetare în 14 planuri (tipul V), cu exemplare mai numeroase, şi cel
cu exemplare plate, poliedrice numai în secţiune (tipul VI).
Mărgelele din chihlimbar sunt raspândite într-un areal întins în barbaricum central
european 8. Cele din carneol cu 14 faţete apar în complexele sarmatice din Câmpia Tisei
începând cu sfârşitul secolului II p. Chr., dar nu pot constitui o bază fermă de datare pentru
că ele sunt utilizate până în secolul V p. Chr.9 Exemplarele de la Şimian se încadrează în
tipul Vaday V, 2 A privind mărgelele de sticlă, dar cele din carneol apar în secolul II p.
Chr. şi apoi în număr mare în perioada sarmatică târzie şi în epoca hunică 10. Descoperirea
acestui tip de fibulă în legătură cu un tezaur îngropat la Commodus ar trebui să înlesnească
încadrarea fibulei de la Şimian în secolul III p. Chr.
Pentru o datare în secolul al doilea, eventual secolul al III - lea pledează vasul
descoperit în mormânt, un import roman care îşi găseşte analogii, atât în mediul sarmatic
cât, mai ales, în mediul provincial din Pannonia unde astfel de vase pictate cu roşu se
răspândesc în secolul al doilea 11.
Din cele prezentate mai sus se pot deduce şi căile de pătrundere a produselor de
import, cel puţin în zona de câmpie din bazinul Crişurilor. Direcţia importurilor atât pe
Mureş cât şi pe Crişuri12 pare să fie dominată de produsele care intrau din Pannonia în
zona controlată de sarmaţi. După datele de până acum, zona cu dealuri din Crişana, dar
Dacia 15, 1971 . Pentru acest tip vezi Vaday 1989, p. 86 sq, Abb. 15, 1-3 cu bibliografia.
7 Emödi I. Az Igric – Barlangi Éremlelet, în Partium, an II, nr. 1, februarie, 1995.
8 Pentru circulaţia sucinitului baltic în lumea barbară, spre deosebire de mărgelele din sticlă care provin din
lumea romană vezi P. Wielowiejski, Bernsteinperlen und römisch-barbarische Kulturkontakte in Mitteleuropa,
în U. von Freeden, A. Wieczorek (eds.), Perlen: Archäologie, Techniken, Analysen, Bonn 1997, 95-101, iar
pentru diferite tipuri de asocieri ale mărgelelor cu anumite arii culturale vezi M. Mancyńska, Die “barbarische”
Kette der Römischen Kaiserzeit – ihre Zusammensetzung am Beispiel der Černjachov-Kultur, în U. von Freeden,
A. Wieczorek (eds.), Perlen…, p. 103 -111 .

vezi V. Kotigoroško, Ţinuturile Tisei superioare în veacurile III î.e.n. – IV e. n. (Perioadele La Tène
şi romană), Bucureşti, 1995, p. 160, fig. 125, 17;

9

10

Vaday 1989, p. 104, Abb. 24, 11
Vaday 1989, p. 167, Abb. 48, 6-7.
12 Pentru discuţia privind răspândirea vaselor de tip terra sigillata mai ales la sud de linia Crişului unit vezi
Vaday 1989, p. 170 sq. Prezenţa masivă a importurilor din Pannonia enunţată de autoarea citată coincide în
palier cronologic cu sfârşitul secolului II p. Chr. Aceasta este chiar perioada când debutează producerea şi
exportul ceramicii cenuşii ştampilate la Porolissum în provincia Dacia. Limita între cele două zone de comerţ
nu era una economică ci una politică delimitând, după războiele marcomanice, stăpânirea sarmatică în faţa
Pannoniei Inferior de cea germanică aflată în faţa graniţelor nord-vestice ale Daciei.
11
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şi cea dinspre nord-nord-vestul provinciei Dacia pare să fi aparţinut din punct de vedere
comercial şi strategic, zonei de influenţă a provinciei nord dunărene. Această diferenţă
între cele două zone este sugerată de răspândirea masivă în zona dinspre Dacia a ceramicii
fine ştampilate produsă la Porolissum începând cu secolul al doilea şi livrată în barbaricum
din a doua jumătate a secolului II p. Chr.
În cel de al doilea mormânt, M. 2 cea mai mare parte a inventarului a fost pierdută
la intervenţia ulterioară petrecută, probabil, în antichitate (Fig. 2, 2). Dacă este cazul unui
jaf sau a unui ritual de reînhumare este dificil de precizat, dar este cert că inventarul iniţial
a fost recuperat cu acel prilej, astfel că din acesta au rămas în poziţie secundară pe fundul
gropii de intervenţie doar 5 mărgele din chihlimbar şi din pastă de sticlă.
Anterior săpăturilor de salvare, de la săteni au fost recuperate un castron din pastă
fină cenuşie de formă semicirculară şi cu buza rotunjită precum şi o fibulă din argint (Pl.
I, 2, II, 2). Piesa din argint este o fibulă cu picior întors pe dedesubt lucrată dintr-o singură
bucată cu lungimea de 5,6 cm. Arcul acesteia este faţetat şi curbat, fiind apropiat în profil
cu litera „ V ”, mai degrabă decât cu un semicerc. Imediat sub spire este imprimat un
motiv ştanţat cu dornul care se repetă deasupra sârmei înfăşurate şi la baza arcului. La
capătul portagrafei au fost incizate câte trei, respectiv patru linii foarte fine în formă de „V”.
Dacă partea superioară a portagrafei este triunghiulară, cea care conţine arcul fibulei este
concavă şi are ştanţat un model uşor diferit de cel de pe arc. Din portagrafă se desprinde o
sârmă înfăşurată pe arc. Fibula are patru spire şi coardă exterioară, iar arcul este rotund în
secţiune. Piesa este asemănătoare cu două exemplare cvasidentice din bronz descoperite
în aşezarea din epoca romană de la Lazuri „Lubi Tag”13. Spre deosebire de fibula de Şimian,
cele de la Lazuri au formă hexagonală în zona arcului, însă toate exemplarele au în comun
decorul incizat. Exemplarele de la Lazuri au fost încadrate în tipul Almgren VI 158, având
analogii foarte bune în teritoriul Slovaciei de azi 14. Datarea acestor fibule se poate face de
la sfârşitul secolului II p. Chr. până la chiar în prima jumătate a secolului IV, dar mai ales
în secolul al III-lea 15. Acest tip de fibulă este larg răspândit şi în regiunea Tisei mijlocii în
mediul sarmatic unde există bune analogii cu fibule lucrate din argint. Astfel, numai în
comitatul Szolnok, unde antichităţile de epocă romană au fost studiate de către A. Vaday,
din patru exemplare cunoscute şi aparţinând acestui tip trei sunt din argint. Acestea au
fost datate în epoca romană şi în cea următoare, epoca hunică. Cea mai bună analogie cu
fibula de la Şimian este oferită de o fibulă asemănată cu una de la Alba Iulia datată de către
K. Horedt în secolul al IV-lea 16
Dacă în ceea ce priveşte datarea punctul de greutate se află pe parcursul secolului al
III-lea, posibil mijlocul, eventual chiar prima lui jumătate orientarea N-S a scheletelor nu
ridică probleme, fiindcă astfel sunt orientate majoritatea mormintelor din mediul sarmatic17.
Din păcate deţinem puţine date referitoare la amplasarea aşezării amintite de Alexandru
Săşianu, iar în privinţa materialului situaţia este identică, astfel că nu ştim dacă aşezarea
este sigur contemporană cu necropola de la Şimian „Groapa cu Lut”.

13

Al. V. Matei, I. Stanciu, 2000, p. Pl. 336 /9,10
Peskar 1972, pl. 21/6, 9-12
15 Peskar 1972, p. 109 sqq, vezi şi p. 112.
16 Vaday 1989, Abb. 16, 5; K. Horedt, Siebenbürgen in spätrömischer Zeit, Bucureşti, 1982, p. 214, Abb.
58/8..
17 Vaday 1989, p. 194, 201 sq.
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SARMATIAN CEMETERY FROM ŞIMIAN “GROAPA CU LUT SÁRGAFÖLDES GÖDÖR
Summary
In the summer of year 2006 the inhabitants from Şimian founded some roman
period artifacts in old known site from “Groapa cu lut” (Sárgaföldes gödör). In
November a rescue excavation was maded for protecting very close area situated
near by the clay exploitation. The results of archaeological investigations consist
in two inhumations graves (N – S oriented) with interesting inventory. From one of
this come silver broch, a roman red ware and 105 beads made from glass, amber
and carneol. The second was poor in inventory, just some beads. The both graves
were disturbed in antiquity and the bones were discovered without anatomical
connection, except just little parts form bodies. Maybe from a grave come a grey
color bowl and a fibula of Almgren VI 158 type. The cemetery can be dated in
the last decades of the second century and first half of third century or all of this
century.
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CRONOLOGIA ÎNCEPUTURILOR AŞEZĂRILOR MEDIEVALE DIN JUDEŢUL
BIHOR ŞI REPARTIŢIA LOR GEOGRAFICĂ PE BAZA DESCOPERIRILOR
ARHEOLOGICE

Ioan CRIŞAN

La începutul evului mediu cel mai caracteristic tip de habitat a fost cel rural. Satul
ca tip de organizare a comunităţilor, care înlocuieşte habitatul dispersat din perioada
migraţiilor, a devenit o categorie social-teritorială complexă spre sfârşitul secolului al XIlea, când familiile ţărăneşti erau grupate în aglomeraţii de gospodării în jurul cărora se
întindeau terenurile arabile.Un rol extrem de important în fixarea colectivităţilor umane a
fost calitatea solului şi apropierea de un curs de apă sau de un drum de mare circulaţie1.
Satele din Bihor sunt consemnate în documentele emise de oficialităţile regatului
feudal maghiar cu termenii de villa, terra, predium, fossatum. Unele aşezări săteşti au
dobândit dreptul de a organiza târguri săptămânale sau anuale (forum). În această perioadă
unele aşezări fac încă un pas înainte devenind oraşe (civitas). Prima atestare documentară
nu marchează întemeierea unei aşezări ci, de cele mai multe ori, consemnează o stare de
fapt. Începuturile sale sunt mult mai vechi şi se află în vremuri din care vestigiile arheologice
sunt singurele mărturii. Se admite de către cercetători, istorici şi arheologi, că aşezările
pomenite în documente începând din secolul al XI-lea existau cu cel puţin o sută sau două
sute de ani înaintea primei atestătri documentare, mergând până spre sfârşitul mileniului I.
Din punct de vedere arheologic în definirea unei aşezări s-a avut în vedere rãspândirea
pe arii diferite a materialului arheologic, a ceramicii în primul rând. Sãpãturile arheologice
şi lucrãrile de excavaţii executate în diferite scopuri au evidenţiat cã în profunzimea solului
existã, în majoritatea cazurilor, complexe de locuire, fiind vorba de vetrele unor aşezãri
omeneşti de diferite tipuri şi mãrimi.
Unul din produsele nelipsite din nici un complex arheologic, este ceramica. Pentru
perioada de început a evului mediu, săracă în izvoare scrise, ceramica este un element
important de datare prin caracteristicile ei: pastă, tehnologie, tipologie, stilistică. Din
cercetările arheologice efectuate în aşezările din spaţiul bihorean se desprind câteva
trăsături comune ale ceramicii în evoluţia ei cronologică până în secolele XIV-XV, când
acest meşteşug devine dintr-unul predominant casnic unul specializat, de breaslă. Firul
roşu care se poate urmări pe parcursul evoluţiei ceramicii în această perioadă de circa şase
secole este păstrarea tradiţiei romanice în forma vaselor, în utilizarea roţii, în ornamentică,
în ardere, dar se mai observă şi o oarecare individualitate, datorată unor importuri din
repertoriul străin. Se poate astfel stabili o cronologie a ceramicii pe perioade cuprinse între
secolele VIII-X, X-XI şi XI-XIII cu încercări de încadrări din ce în ce mai strânse2.
1

Z. K. Pinter, M. Ţiplic, Europa şi Orientul Apropiat în evul mediu, Alba Iulia, 2006, p. 191-193
Pentru ceramica medievală timpurie din Bihor a se vedea S. Dumitraşcu, Ceramicã româneascã descoperitã
în Crişana (sec.VIII-XI), Oradea, 1978; I. Stanciu, Populaţia din nord-vestul României între secolele 5-9, teză de
doctorat, Cluj-Napoca, 1998, p. 312-359; Idem, Despre ceramica medievalã timpurie de uz comun lucratã la
roata rapidã în aşezãrile de pe teritoriul României (secolele VIII-X), în Arh. Med., III, 2000; 127-169; C. Cosma,
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Satul s-a născut prin gruparea caselor şi a terenurilor agricole în proximitatea
cimitirului şi a bisericii, cimitirul fiind elementul principal, anterior bisericii. Începând
cu secolul al IX-lea incineraţia ca ritual de înmormântare dispare complet sub influenţa
creştinismului, cedând locul înhumaţiei. Se remarcă destul de clar, deosebiri esenţiale
între populaţia româno-slavă sau românească pe de o parte şi neamurile venite din stepa
răsăriteană3, diferenţe ce se menţin până spre sfârşitul secolului X. La începutul secolului
al XI-lea acestea se vor şterge în linii mari. Odată cu generalizarea aşanumitei culturi
Bjelo Brdo, deosebirile devin tot mai puţin sesizabile şi aproape că dispar, problemele
legate de rit, ritual şi purtarea podoabelor devenind o modă răspândită pe arii ce depăşeau
graniţele etnice, în pofida circulaţiei şi a contactelor umane destul de anevoioase. Pe baza
acestor aspecte se pot face diferenţieri între o primă fază (a doua jumătate a secolului X) şi
faza a doua (prima jumătate a secolului XI), cu prelungiri ale acesteia dincolo de a doua
jumătate a acestui secol. Alături de obiecte în morminte sunt depuse monede emise de
regii arpadieni.
Gruparea locurilor de veci în jurul bisericilor este un fenomen care în Europa
occidentală se manifestă începând cu secolul al VIII-lea. În regatul ungar necropolele au
început să funcţioneze în mod obligatoriu în jurul lăcaşurilor de cult de la sfârşitul secolului
al XI-lea4. Prezenţa celor două componente, biserică şi necropolă, atestă în mod indubitabil
şi existenţa vetrei unei aşezări medievale chiar dacă aceasta nu este încă localizată în
teren5.
Vetre de aşezări marcate de ceramică, necropole şi biserici medievale din ultimele
secole ale mileniului I şi din mileniul II până la invazia tătară din anul 1241 sunt localizate
pe raza a 73 de localităţi bihorene după cum urmează:
6

Vetre de aşezări

Nr.
crt.

Aşezările

Anul
primei
atestări
documentare

1

Abram

1234

●

2

Adoni

1237

●

3

Ateaş

12

●

4

Batăr

1177

●

5

Bălnaca

1406

●

6

Belfir

1552

●

6

Sec.
VIII-X

Sec
X-XI

Sec.
XIXIII
●

●

●

●

Biserici
şi
mănăstiri

Necropole
Sec.
VIII-X

Sec.
X-XI

Sec.
XIXIII

Sec.
VIII-X

Sec.
X-XI

Sec.
XIXIII
●

●

Vestul şi nord-vestul României în secolele VIII-X d. H, Cluj-Napaoca, 2002; I. Crişan, Aşezări rurale medievale
din Crişana. Secolele X-XIII, Oradea, 2006, p. 24-25, 41, 77-81.
3 Ne referim la necropola avară târzie de la Săcuieni-Movila lui Vereş din secolele VIII-IX şi la necropola
maghiară de la începutul secolului X de la Biharea. Cimitire cu morminte de luptãtori din secole X-XI au fost
descoperite la Salonta-Movilã şi Tãrian-Dâmbul lui Ciordaş, localitãţi pe raza cãrora au fost colonizaţi secui şi
maghiari (Salonta) şi maghiari (Tãrian). Sunt localităţi populate astăzi de etnici maghiari.
4 În incinta cetãţii de pãmânt de la Biharea a fost descoperit şi cercetat un cimitir de înhumaţie databil în
secolele IX-X. Din punct de vedere al dispunerii mormintelor s-a constatat cã ele se grupeazã în jurul unei
construcţiei absidate. Dacã aceasta a fost în mod sigur o bisericã, ar fi singurul cimitir situat în preajma unui
edificiu sacru în aceastã perioadã istoricã de pe teritoriul judeţului Bihor identificat până în prezent.
5 Pentru repertoriul aşezărilor, monumentelor şi descoperirilor medievale din secolele VIII-XIII din judeţul Bihor
vezi I. Crişan, op.cit., p. 105-226.

Data primei atestãri documentare a unei aşezãri a fost extrasã din C. Suciu, Dicţionar istoric al
localitãţilor din Transilvania, vol. I-II, Bucureşti, 1967. Dacã pentru aceeaşi aşezare existã o datare
mai timpurie, aceasta a fost preluatã din Gy. Györffy, Geographia historica Hungariae tempore stirpis Arpadianae, vol. I-III, Budapest, 1966-1987.
6
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7

Berechiu

1332

●

8

Bicaciu

1291

●

9

Biharea

1067

●

10

Boiu

1232

●

11

Cadea

1270

12

Cărăsău

1371

●

13

Cefa

1302

●

14

Cheresig

1259

15

Cheşereu

1215

●

16

Cheţ

1397

●

17

Ciumeghiu

1216

18

Cociuba
Mare

1445

19

Crestur

1311

20

Curtuişeni

1342

21

Fughiu

1236

22

Galoşpetreu

1291

●

●

23

Girişu de
Criş

1221

●

●

24

Homorog

1202

25

Inand

1369

●

26

Lorău

1406

●

27

Livada de
Bihor

1954

28

Marghita

1216

●

29

Margine

1406

●

30

Meziad

1552

31

Mişca

1255

32

Nojorid

1229

33

Oradea

1113

34

Otomani

1263

35

Palota

1214

36

Parhida

1216

37

Păuşa

1291

38

Peştera

1692

●

39

Petrani

1552

●

40

Petreu

1215

41

Poiana
(com.
Tăuteu)

1964

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●
●
●

●

●

●
●

●

●

●

●

●
●

●

●
●
●

●
●
●

●
●
●
●

●

●

●

●

●

●
●
●
●
●

●

●
●

●
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42

Râpa

1692

●

●

43

Roit

1291

●

●

44

Roşia

1445

45

Roşiori

1291

46

Sacalasău
Nou

1954

●

47

Salonta

1331

●

48

Santău Mic

1291

49

Săcuieni

1278

●

50

Sălacea

1067

●

51

Sânmartinu
de Beiuş

1828

52

Sânnicolau
de Beiuş

1552

53

Sânnicolau
Român

1332

●

54

Sântandrei

1291

●

55

Sântion

1215

●

56

Suplacu de
Barcău

1291

●

57

Şilindru

1163

●

●

●

58

Şimian

1332

●

●

●

59

Şişterea

1291

60

Şumugiu

1692

●

61

Şuncuiuş

1256

●

62

Tarcea

1163

63

Tămaşda

1169

64

Tărian

1341

65

Tăutelec

1272

66

Tăuteu

1291

●

67

Tileagd

1256

●

68

Vadu
Crişului

1256

●

69

Vaida

1285

70

Valea lui
Mihai

1270

71

Varviz

1327

72

Văşad

1214

73

Voivozi
(com.
Popeşti)

1406

●
●

●

●

●
●

●
●

●
●

●

●

●

●
●

●

●

●

●
●
●
●

●
●

●
●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●
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După cum se poate observa, descoperirile arheologice aratã cã teritoriul judeţului
Bihor a fost relativ bine populat în secolele VIII-X7. O altă constatare care se desprinde este
că în numeroase cazuri avem de-a face cu situri multistratificate, aşezările din secolele XIXIII dezvoltându-se pe amplasamentul unor aşezări din secolele precedente. Există astfel
dovezi probatorii că începuturile unor aşezări medievale se află în secolul al VIII-lea şi
chiar mai devreme.
Urmărind repartiţia geografică a aşezărilor, monumentelor şi descoperirilor arheologice
este de remarcat că acestea sunt mai numeroase în zona de câmpie atât, pe treapta mai
înaltã, împãduritã, cât şi în câmpia joasã, inundabilã, din care se ridicau, ca nişte insule,
grindurile. Pe lângã bogãţiile apei şi fertilitatea solului, aceastã zonã, parţial împãduritã,
oferea locuri de refugiu şi posibilitatea unei apãrãri eficiente în caz de primejdie.
Se apreciază că zona colinarã şi muntele au fost un areal de conservare a populaţiei
româno-slave, apoi româneşti, la sfârşitul tumultuosului mileniu I al erei creştine, dar
specificul itinerant al agriculturii, datorat fertilitãţii reduse a solului, şi ponderea mai
mare a creşterii animalelor au fãcut ca vetrele de locuire, alcãtuite din grupuri mici de
gospodãrii, sã se mute în cadrul aceleiaşi microzone şi, ca urmare, sã fie mai greu de
surprins arheologic. Până în prezent descoperirile arheologice s-au făcut pe văile largi
ale râurilor, ale afluenţilor acestora şi în unele peşteri. Chiar dacă ofereau doar posibilităţi
de locuire sezonieră şi cu caracter limitat, peşterile reprezentau repere importante pentru
locuitorii din zona montană şi pentru cei angrenaţi în păstoritul de transhumanţă. Sunt
demult cunoscute descoperirile din peşterile de pe înălţimile limitrofe ale Depresiunii VadBorod şi din defileul Crişului Repede până la Şuncuiuş. Recent a fost identificată pe bază
de material ceramic, vatra unei aşezări pe raza localităţii Tileagd8. Mai numeroase sunt
aşezările de pe valea largă a Barcăului şi din Depresiunea Suplacului, unde în ultimii ani
s-au făcut descoperiri semnificative la Cheţ, Marghita, Tăuteu9, Fegernic, Abram, Poiana,
Margine şi Suplacu de Barcău.
O situaţie aparte prezintă Depresiunea Beiuşului, zonă geografică intramontană,
singura mare depresiune de pe versantul de vest al Munţilor Apuseni care nu comunică larg
cu câmpia ci se leagă de aceasta printr-un defileu îngust, lung de circa 10 km. De remarcat
aici este faptul că până în prezent descoperirile arheologice, puţine la număr, s-au făcut în
peşteri, şi, cronologic, nu coboară mai jos de sfârşitul secolului X sau începutul secolului
XI. O explicaţie a acestui fenomen ar fi rămânerea în afara agriculturii moderne, practicate
cu mijloace mecanice de adîncime, care răscolesc straturile cu depuneri arheologice şi
le antrenează la suprafaţă, a pământurilor arabile din depresiune şi mai ales din spaţiile
limitrofe, pe de o parte, şi retragerea populaţiei în timpul migraţiilor pe văile secundare ale
râurilor şi pe platourile înalte, pe de altă parte. Şi nu în ultimul rând, rămânerea acestui areal
multă vreme în afara preocupărilor arheologilor10. În schimb, descoperirile arheologice din
secolele VIII-X se înşiră pe valea Crişului Negru pornind de pe treapta joasă a câmpiei
(Boiu, Belfir, Râpa, Cociuba Mare, Cărăsău) până la Petrani unde, înainte de a ajunge în
depresiune, se opresc. Cea mai veche vatră de sat medieval, necropola şi probabil biserica
acesteia au fost localizate în extravilanul localităţii Sânmartinu de Beiuş. Cercetările de
suprafaţă şi săpăturile întreprinse în vatra acestei aşezări au condus la identificarea unui
nivel de locuire ce datează, cel mai devreme, din secolul al XI-lea, fiind dezvelit un complex
de locuire databil în secolele XI-XII11.
7

Pentru repartiţia geografică a aşezărilor vezi hărţile din anexă. Cifrele de pe hartă sunt identice cu numerele
de ordine ale aşezărilor din tabel.
8 Informaţie oferită cu amabilitate de colegul S. Bulzan de la Muzeul Ţării Crişurilor.
9 Descoperiri inedite ale arheologului S. Bulzan.
10 D. Marta, Istoria Ţării Beiuşului în “mileniul întunecat” în , I. Degău, N. Brânda, coordonatori, Beiuşul şi
lumea lui. Studiu monografic., vol. I, Oradea, 2008, p. 171-173
11 I. Crişan, Sondajul arheologic de la Sânmartinu de Beiuş (judeţul Bihor), în Crisia, XXIX, Oradea, 1999, p.
45-57
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Relativ târzii sunt şi atestările documentare ale aşezărilor din depresiune. Cu excepţia
unei singure aşezări (Şoimuş Petreasa) amintite înainte de marea invazie tătară din 1241,
ele sunt consemnate în documente începând cu a doua jumătate a secolului al XIII-lea. În
secolele următoare progresele din administraţia comitatului şi sporul demografic au adus în
atenţia documentelor alte aşezări, depresiunea devenind în evul mediu târziu un adevărat
rezervor demografic12. Această creştere demografică pare greu de înţeles atâta vreme cât
situaţia din teren la începutul evului mediu, aşa cum apare ea acum, este cu totul alta. Şi
atunci, ipotetic vorbind, rezultă că depresiunea şi zona limitrofă din amonte a fost mai
puţin locuită în secolele VIII-X13. Pătrunderea masivă în depresiune s-a realizat dinspre vest
probabil pe la sfârşitul secolului al X-lea, determinată fiind şi de presiunea exercitată de
cucerirea străină, care începând cu secolul al XI-lea îşi împlementa propria administraţie
în Bihor, începând cu zonele bine populate şi mai uşor accesibile din câmpie. În secolul al
XIII-lea autorităţile regatului feudal, în speţă episcopia catolică de Oradea, avea însemnate
posesiuni la Beiuş, în secolul următor întregul areal beiuşean fiind inclus în domeniul
episcopiei catolice de Oradea. În această perioadă în depresiune au fost colonizate grupuri
de străini. La sfârşitul secolului al XIII-lea depresiunea era deja un spaţiu bine populat cu
români şi cu unguri care se ridică împotriva autorităţii locale reprezentate de episcopia
catolică.
Cele expuse mai sus referitoare la Depresiunea Beiuşului reprezintă un punct de
vedere, o ipoteză, pe care rezultatele consistente ale unor viitoare şi dorite cercetări
arheologice sistematice, inclusiv pe suprafeţele aflate la înălţimi de 600-700 m, unde se
află astăzi numeroase aşezări, o pot amenda şi chiar contrazice.
Analizând şi repartiţia geografică a aşezărilor bihorene atestate documentar până
la invazia tătară din anul 1241, inclusiv a celor ale căror vetre nu au fost încă identificate
arheologic pe teren14, este de remarcat că acestea se concentrează tot în zona de câmpie.
Atestările documentare arată că administraţia feudală s-a implementat în Bihor pornind din
câmpie spre zona colinară şi montană urmând văile principalelor râuri şi ale afluenţilor
acestora nu numai pentru că aceste zone erau mai accesibile ci şi pentru că erau bine
populate, numeroase aşezări fiind deja constituite.
În stadiul actual al cercetărilor, se poate afirma că zona de câmpie, inclusiv cea de
baltă, a fost la începuturile evului mediu un spaţiu populat, capabil să alimenteze şi zonele
mai înalte care, fără a fi lipsite de locuitori, aveau atunci o densitate mai redusă.

12

L. Borcea, Conscrierea comitatului Bihor din 1552, în Crisia, XXIV, 1994, p. 277 - 279
Nici descoperirile arheologice din epoca romană, post romană şi a migraţiilor nu sunt numeroase în depresiune. A se vedea Repertoriul monumentelor naturii, arheologice, istorice, etnografice, de arhitectură şi artă din
judeţul Bihor, Oradea, 1974; S. Dumitraşcu, Descoperirile arheologice din valea Crişului Negru şi semnificaţia
lor istoricã, în Crisia, XV, 1985, p. 57-58 şi harta din anexă; D. Marta, op. cit. p. 155-167.
14 Localizarea lor pe harta din anexă s-a făcut pe bază de izvoare documentare, istoriografice şi cartografice.
13
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THE CHRONOLOGY OF THE EARLY MEDIAEVAL SETTLEMENTS FROM
BIHOR COUNTY AND THEIR GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION BY THE
ARCHAEOLOGICAL DISCOVERIES POINT OF VIEW
Summary
At the beginning of the Middle Ages the most characteristic type of habitat was
the rural one. The village, as organizational type of the communities, which replaced
the dispersed habitat from the migration period, at the end of the 11th century became
a complex social and territorial category. Some researches, historians and archaeologists
admit that the settlements mentioned in documents of the 11th century appeared at least
one or two hundred years before their first documentary attestation, so they should be from
the end of the 1st millennium.
The village born through the alignment of the husbandries and the agricultural lands
nearby the graveyard and the church, the graveyard being the main element, preceding
the church. The presence of this two components, church and necropolis, undoubtedly
indicate the existence of a mediaeval settlement, even if is not localized yet.
From the last centuries of the 1st millennium and the first centuries of the 2nd millennium
until the Tartar invasion in 1241, precincts of village indicated by ceramics, necropolis and
mediaeval churches are localized on the territory of 73 localities of Bihor County (see the
table).
The archaeological excavations indicate that Bihor County was relatively well
populated between the 8th and 10th centuries. In several situations there are multileveled
sites, because of the settlements between 11th and 13th centuries are situated on the
placement of some settlements from previous centuries.
Considering the geographical distribution of the settlements precincts, we should
conclude that they are more numerous in the plain territory, both on the higher forested
places, and in lower plain, liable to inundation, but with banks like islands. Analyzing the
geographical distribution of the documentary attested settlements in Bihor County at the
beginning of the Middle Ages to the Tartar invasion in 1241, including the precincts of
ones, which weren’t identified archaeologically yet, we can conclude that these are also
concentrated in the plain zone (see the annexed maps).
In the present stage of the researches, we can affirm that at the beginning of the
Middle Ages, the plain zone was a well populated space, which was able to support the
higher zones, too, with a lower density of population.
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RAPORTURI FEUDALE ÎN CADRUL RELAŢIILOR FRANCO-ENGLEZE
(SECOLELE XIII-XV).

Daniela-Monica MITEA

Stăpânirea de către regii Angliei, chiar în sistem vasalic, a unor vaste provincii de
pe teritoriul Franţei, pe parcursul secolelor XIII-XIV, precum şi întinderea, deopotrivă
importanţa economică deosebită a feudelor, întrecând de câteva ori domeniile regelui
francez1, a determinat o reconsiderare a raporturilor politice dintre cele două state,
conflictele ducându-se în jurul exercitării concrete, singulare şi exclusive a prerogativelor
suveranităţii, din partea ambelor părţi, în contextul creat de legăturile feudale.
Regii Capeţieni şi-au manifestat în relaţiile externe cu suveranii şi vasalii lor englezi,
mai ales începând din secolul XIII, deopotrivă atributele suveranităţii şi suzeranităţii,
tinzând să le impună, din multitudinea tipurilor de relaţii vasalice, depunerea unui
omagiu absolut devotat, acel homagium ligium2. Acesta implica obligaţia ajutorului armat
din partea vasalului şi participarea la acţiuni militare comune cu seniorul său, modelul
anterior al cruciadelor fiind elocvent, ca garanţie a neimplicării în alianţe politice contrare
intereselor franceze. Vassallus ligius se obliga faţă de suzeran în principal cu persoana sa,
deşi un element numit feudum ligium intervenea cu titlu de remuneraţie3. Pe plan intern,
acelaşi tip de legătură suzerano-vasalică a fost impus de regalitate şi nobilimii franceze,
care nu-şi putea refuza suzeranul cu atâta uşurinţă, precum îl nesocotea pe regele fără
autoritate politică şi putere militară suficientă. Astfel, sistemul acestor raporturi medievale
a evoluat înspre a recunoaşte monarhului superioritatea ca şef unic al diferitelor ramuri
feudale, ca gestionar al păcii şi împărţitor al dreptăţii, încât orice senior depindea în chip
mediat de rege4, aceasta fiind un prim pas în direcţia afirmării suveranităţii conducătorului,
a coroanei, iar mai târziu a statului în ansamblu.
Perioada cuprinsă între a doua jumătate a secolului XIII şi începutul secolului XIV a fost
marcată de noi confruntări militare franco-engleze având ca şi miză controlul posesiunilor
continentale, reglementat pentru moment, dar nu definitiv, prin tratatele încheiate în 1259
şi 1303, destinate iniţial organizării păcii, dar în fapt adâncind mai mult marile disensiuni
deja existente între părţile combatante.
Din istoria Transilvaniei, vol. I, ed. II (Constantin Daicoviciu, Ştefan Pascu, Victor Chereşteşiu, Ştefan Imreh,
Alexandru Neamţu, Tiberiu Morariu), Bucureşti, 1961, p. 106-107.
2
În condiţiile pluralităţii, diversităţii omagiilor şi deopotrivă a alterării legăturilor suzerano-vasalice, homagium
ligium era o formulă vasalică superioară prin reîntoarcerea la originile feudalităţii, implicând fidelitate şi
credinţă reciprocă totală, fără rezerve - integre. De aceea, acest omagiu era menţionat ca prestat împotriva
tuturor - contra omnes, fiind absolut devotat. Robert Boutruche, Seigneurie et féodalité, vol. II, L’ Apogée (XIeXIIIe siècles), Paris, 1970, p. 164-166 ; F. L. Ganshof, Qu’est-ce que la féodalité ?, Paris, 1982, p. 164.
3
Obligându-se în principal prin persoana sa, homo ligius se supunea cu toate bunurile sale seniorului, spre
deosebire de vasalul care depunea un homagium planum (simplu), care-i implica persoana doar în relaţie cu
fieful concedat de către suzeran. Guillaume Durant, Speculum juris..., art. 33, în Robert Boutruche, Seigneurie
et féodalité..., p. 428.
4
Jacques Ellul, Histoire des institutions, vol. III, Le Moyen Âge, Paris, 1962, p. 273-274.
1
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Încă din anul 1241, Sud-Vestul Franţei se ridicase, prin familia de Lusignan, împotriva
fratelui mai mic al regelui, care avea apanaje în Auvergne şi Poitou, rebeliune la care regele
Henric II al Angliei s-a angajat că va ajuta, dar a ajuns prea târziu cu trupele pe malurile
râului Charente, timp în care monarhul francez restabilise deja ordinea în iulie 1242, prin
victoriile de la Taillebourg şi Saintes. În aceste condiţii, regatul insular a cerut armistiţiu,
iar suveranul său s-a retras în ţara sa5. Drept urmare, tratatul de pace franco-englez din 4
decembrie 1259, anunţat de preliminariile secrete din 28 mai 1258 şi rezultat a cinci ani
de negocieri (1254-1259), constituie ultima iniţiativă din domnia regelui Ludovic IX cel
Sfânt (1226-1270) de a-i apropia pe creştini, scopul principal, acela de a mări domeniul
şi influenţa regală, fiind bine disimulat sub intenţia de a-l angrena pe suveranul Angliei,
reprezentat la discuţii de către Simon de Montfort, într-o cruciadă pentru eliberarea
Locurilor Sfinte6.
Prin acest act, monarhia engleză a abandonat pretenţiile asupra teritoriilor din
Nordul Franţei, acea damnosa haereditas asupra fiefurilor Normandiei, Anjou, Touraine,
Maine şi Poitou, iar în compensaţie regele francez i-a cedat lui Henric III drepturile asupra
episcopiilor şi oraşelor Limoges, Cahors şi Périgord, care în fapt s-au dovedit a fi libere a-şi
alege suveranul. Această renunţare engleză a fost una temporară, dar suficientă pentru a
constitui un pas important pe calea formării unei identităţi franceze în jurul coroanei, din
care se va dezvolta mai târziu conştiinţa naţională şi necesitatea unităţii politico-teritoriale7.
De asemenea, s-a stabilit ca teritoriul Agenais să rămână provizoriu în stăpânire franceză,
până când regele insular ar fi primit veniturile aferente acestuia sub forma unei rente
anuale, la fel ca şi fieful Gasconiei, reţinut cu toate drepturile de către coroana capeţiană,
în schimbul întreţinerii în contul Angliei a cinci sute de cavaleri, pe o perioadă de doi ani,
cu o plată a echipamentului valorând 134 de mii de livre. Asupra ultimelor două aspecte
nu s-a ajuns la o înţelegere mulţumitoare8, problemele insuficient clarificate generând
dispute de ambele părţi asupra pretinselor restaurări teritoriale, prelungite până la războiul
de o sută de ani, şi nemulţumiri pe continent, unde tratatul nepopular a fost criticat mai
ales pentru că oferea englezilor posibilitatea unei revanşe militare pe bani francezi.
Henric III a făcut să dispară de pe sigiliul său titlurile de duce de Normandia şi conte
de Anjou, abandonând Touraine şi Poitou9 şi a acceptat să presteze lui Ludovic IX omagiul
absolut devotat, acel homagium ligium, prin care regele Angliei devenea vasalul coroanei
franceze, primind în schimb ducatul Guyenne: l-am angajat pentru că, deşi nu era omul
meu, intră de asemenea în omagiul meu10. Deşi dependenţa feudală nu era umilitoare,
situaţia legală în sine era greu de suportat pentru un rege11, mai ales prin incompatibilitatea
între statutul de suveran al unui stat şi acela de vasal al altui suveran, fapt care implica,
prin îndeplinirea obligaţiilor feudale, o diminuare a autorităţii şi a puterii politice interne şi
mai ales externe ale unui monarh. Pe de altă parte, controlul asupra ducatului nu era total,
Ibidem, p. 107. În urma represiunilor regale, Poitou şi Angoumois sunt supuse, iar Plantageneţilor le rămânea
Guyenne, de la Dordogne la Munţii Pirinei.
6 Histoire de France, ed. Marcel Reinhard; Robert Dufourcq, vol. I, Des origines à 1715, Paris, 1954, p. 235 ;
Marie-Thérèse Caron, Noblesse et pouvoir royal en France (XIIIe-XVIe siècle), Paris, 1994, p. 73.
7
Auguste Longnon, Origines et formation de la nation française (Éléments ethniques-unité territoriale), Paris,
f.a., p. 92. Istoricul aprecia drept pozitivă crearea apanajelor teritoriale în favoarea prinţilor de neam regal care
nu ajungeau la tron. Măsura a devenit regulă de la începutul secolului XIII şi a pregătit inconştient, în opinia sa,
reunirea acestora la coroana franceză, fiindcă astfel nu ajungeau în afara influenţei dinastice şi erau mai bine
apărate şi administrate.
8
The Cambridge Medieval History (ed. J. R. Tanner, C. W. Previté-Orton, Z. N. Brooke), vol. VI, (Victoria
Papalităţii), Cambridge, 1929, p. 359 ; 283.
9
Histoire de France - ed. M. Reinhard..., p. 235.
10
Marie-Thérèse Caron, Noblesse et pouvoir..., p. 34. Autoarea prezintă, după Joinville, fragmente din răspunsul
regelui pentru consilierii săi indignaţi, care-i reproşau angajamentul feudo-vasalic şi unele dintre clauzele
tratatului: cred că voi trage foloase din cele ce-i dau, căci mai înainte el nu-mi era vasal, iar acum mi-a depus
jurământul.
11
The Cambridge Medieval History..., vol. VII (Declinul Imperiului şi al Papalităţii), Cambridge, 1932, p. 321.
Afirmaţia, preluată de tratatul de istorie medievală Cambridge, aparţine istoricului M. Bémont.
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mai ales pentru că justiţia, moneda şi ordinele regale franceze trebuiau să pătrundă fără
oprelişti, iar în cazul în care Henric III s-ar fi făcut vinovat de felonie, fieful i s-ar fi putut
oricând confisca. Prin formularea diplomatică: pământul pe care i l-am dat ... pentru că
vreau să stabilesc dragostea între copiii mei şi ai săi (cei ai regelui Angliei), care sunt veri
primari, se pune în fapt accentul pe înrudirea între Capeţieni şi Plantageneţi, fapt care va
constitui una dintre cauzele războiului de o sută de ani12, deoarece problema succesiunii
dinastice directe a Capeţienilor, rămaşi sine filiis în 132813, va degenera după 1337 în
îndelunga confuntare mai sus menţionată. Mentalitatea epocii fie era atât de ancorată
în regulile feudalităţii, încât regele francez Ludovic cel Sfânt credea pentru moment că
a rezolvat conflictul cu regele Angliei doar obţinând de la acesta mult râvnitul omagiu
tradiţional pentru Guyenne14, fie nevoia de reconciliere între cele două case regale, şi
implicit de pace, era aşezată atunci mai presus decât aspiraţia spre hegemonia asupra
fostului teritoriu al Imperiului Carolingian şi asupra Occidentului european.
Situaţia creată prin pacea din 1258-1259 oferea destulă libertate de mişcare regelui
englez în Franţa, mai ales prin restituirea până la stingerea apanajului a Saintonge, Périgord,
Quercy şi a unei părţi din Agenais15 şi prin deţinerea fiefului Guyenne, fie el şi în regim
de vasalitate absolut devotată. Francezii au anexat definitiv Normandia, Poitou şi Anjou,
dar au fost prea generoşi prin lăsarea Sud-Vestului ţării sub control englez. Istoricii au
interpretat acest fapt fie ca pe o tranzacţie menită să asigure un modus vivendi paşnic şi
poate definitiv, fie doar ca pe un armistiţiu, care ar fi lăsat viitorului libera putere de decizie
în cadrul acestor diferende teritoriale. Duc de Castries judeca tratatul din 1259 mai ales
prin consecinţele sale în durata lungă, care ţineau în principal de perpetuarea permanentei
rivalităţi franco-engleze, alimentată de prezenţa engleză efectivă în Franţa, fie ea chiar şi
într-o situaţie de vasalitate. Situa pacea ca pe o moştenire cauzală indirectă care a dus la
războiul de o sută de ani16.
Tratatul din 1259 se reînnoia la începutul fiecărei domnii a regilor francezi, mai ales
din punctul de vedere al prestării omagiului pentru fiefuri, astfel că, încă de la începutul
domniei lui Filip IV cel Frumos (1285-1314), Eduard I al Angliei a venit la Paris pentru a-i
jura credinţă pentru posesiunile sale franceze, după forma păcii care a fost între înaintaşii
noştri. Vasalul s-a instalat apoi pentru patru ani în fieful Aquitaniei, marcat încă dinainte de
numeroase agitaţii, pentru a-l organiza în aşa fel încât oraşele să-i fie obediente, în acelaşi
timp abandonând Quercy, precum îi cerea pacea de la Paris şi preluând paşnic în posesie
Sudul Saintonge17.
Pe fondul rivalităţilor dintre marinarii din Normandia şi Bretania, pe de o parte
şi cei din Bayonne şi Guyenne, pe de alta, regele englez, bănuit de provocarea acestor
agitaţii, a fost citat la 22 octombrie 1293 în faţa curţii de judecată a coroanei franceze, în
urma plângerilor aquitanilor, care se pare că nu-l acceptau întru totul pe seniorul lor18. În
1294, monarhul francez îl chemase pe Eduard I în faţa Parlamentului de la Paris pentru a
Histoire de France - ed. M. Reinhard..., p. 235 ; Marie-Thérèse Caron, Noblesse et pouvoir..., p. 34.
Jacques Ellul, Histoire des institutions, vol. III..., p. 355-357. Autorul oferă în detaliu legile de succesiune
pentru monarhiile Evului Mediu Occidental, mai ales după secolul XIII: ereditatea, masculinitatea (legea
salică), întâietatea primului născut, capacitatea (discutabilă în caz de copilărie sau boală), legitimitatea şi
catolicitatea.
14
Marie-Thérèse Caron, Noblesse et pouvoir..., p. 34 ; În Evul Mediu posesiunile franceze ale regelui Angliei,
reunite sub numele de Guyenne, erau compuse din regiunile: Limousin, Quercy, Périgord, Agenais şi Gascogne,
precum arată Gérard Labrune; Philippe Toutain, L’ histoire de la France, Paris, 1986, p. 34. Autorii susţin că
prin tratatul din 1259, Ludovic IX al Franţei îi restituia lui Henric III al Angliei (1217-1272) Limousin, Quercy şi
Saintonge, acestea făcând parte de fapt din fieful pentru care prestase omagiul absolut devotat.
15
Districtul Agenais a fost dat prin tratatul de la Amiens din 1279 lui Eduard I, rege al Angliei şi duce al
Aquitaniei. Soţia Eleonora a fost recunoscută de către Filip III ca şi contesă a fiefului nordic Ponthieu, moştenit
de la mama ei. The Cambridge Medieval History, vol. VII..., p. 306.
16
Duc de Castries (de l’Académie Française), Histoire de France des origines à 1981, Paris, 1983, p. 108-109.
17
Histoire de France - ed. M. Reinhard..., p. 245; Duc de Castries, Histoire de France..., p. 115.
18
Ibidem.
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recunoaşte situaţia creată şi pentru a răspunde imperativelor suzeranului său, dar suveranul
Angliei, lipsit de prevedere sau poate neanticipând întru totul importanţa situaţiei, l-a trimis
în Franţa doar pe fratele său, Edmund19.
Conducătorii numiţi de englezi în Gasconia au fost puşi sub ascultarea francezilor
în timpul celor patruzeci de zile în care se desfăşura ancheta asupra cercetării cauzelor
neînţelegerilor, însă castelele n-au fost înapoiate la timp, iar regele Angliei a protestat
public, renunţând la omagiul său şi pregătindu-se de luptă. În consecinţă, în mai 1294,
Filip IV cel Frumos a pronunţat confiscarea ducatului Aquitaniei, pe care-l va cuceri în
forţă de-a lungul verilor anilor 1294, 1295 şi 129620. Abia în 1297, când şi-a dat seama
de gravitatea situaţiei politico-militare create, Eduard I a trecut Canalul Mânecii, aliindu-se
cu Guy de Dampierre, contele Flandrei, dar fiind amândoi înfrânţi de Robert de Artois la
Furnes şi asediaţi în Gand.
În octombrie 1297 s-a proclamat armistiţiul21, iar în iunie 1298 se întrevedea pacea,
garantată prin căsătoriile aranjate între Eduard I, rămas văduv, şi Margareta, sora regelui
Filip IV al Franţei, şi între fiul monarhului englez, viitorul succesor Eduard II, şi Isabela
de Franţa, fiica regelui Filip IV22, uniuni matrimoniale care se vor concretiza oficial prin
convenţia de la Montreuil din anul 129923. Aceste duble căsătorii, înrudind două dinastii
rivale, vor da naştere ulterior la pretenţii dinastice incomode de succesiune, astfel că se
pot clasa cu succes pe un loc fruntaş între factorii care au declanşat războiul de o sută de
ani24.
Pacea finală a fost încheiată la Paris în 1303 şi oferea Angliei un mare avantaj25, pe
care aceasta nu reuşise să-l cucerească nici pe câmpul de luptă. Filip IV cel Frumos restituia
regelui englez cea mai mare parte a fiefurilor din Sud-Vestul ţării, amintind parcă de politica
dusă de Ludovic IX cel Sfânt în 125926. Monarhul francez îşi păstra însă ducatul Aquitaniei,
fiind calificat pentru această acţiune ca un fanatic al dogmei autorităţii supreme a regilor
Franţei, în viziunea istoricului Robert Fawtier27. Într-o ordonanţă din anul 1303, confirmată
solemn şi în adunarea Parlamentului din 22 octombrie 1314, se declara că regii Franţei nu
au obişnuit niciodată să presteze omagiu supuşilor lor - reges Francie subditis homagium
ferre nunquam fuerit consuetum, fiind aşadar seniori ai tuturor locuitorilor regatului şi
vasalii nimănui28.
De fapt, începând cu Filip cel Frumos, guvernământul regal a inclus fieful Guyenne
în regatul Franţei, supunându-l suveranităţii monarhice. Teoretic, ordonanţele regale erau
valabile în această regiune, dar practic conducerea ducatului ezita să le aplice, pentru că îi
diminuau autoritatea. În multe dintre cazuri, nobilimea îl şantaja pe duce, ameninţându-l
că va ocoli cu graţie scaunul său de judecată şi că se va adresa direct Parlamentului din
Paris pentru a-i face dreptate, iar acesta, pentru a evita intervenţia franceză, le acorda largi
concesii29.
The Cambridge Medieval History, vol. VII..., p. 321.
Ibidem. Regele Angliei n-a participat direct la operaţiunile militare, aşa că reprezentanţii săi, insuficient de
bine pregătiţi militar, au fost învinşi de forţele militare franceze conduse de Raoul de Nesle (1294), de Charles
de Valois (1295) şi de Robert de Artois (1296).
21
Armistiţiul a fost mediat de către legaţii papali, care au intervenit pentru stoparea ostilităţilor. Histoire de
France - ed. M. Reinhard..., p. 245; Un armistiţiu general a fost încheiat în anul 1298. Duc de Castries, Histoire
de France..., p. 115.
22
The Cambridge Medieval History, vol. VII..., p. 321-322.
23
Histoire de France - ed. M. Reinhard..., p. 245.
24
Duc de Castries, Histoire de France..., p. 115.
25
The Cambridge Medieval History, vol. VII..., p. 322.
26
Duc de Castries, Histoire de France..., p. 115.
27
Histoire de France - ed. M. Reinhard..., p. 245-246. Asupra manifestării autorităţii monarhice, tinzând spre
puterea absolută, a se vedea Roland Mousnier, Monarhia absolută în Europa..., passim.
28
Ferdinand Lot; Robert Fawtier, Histoire des institutions françaises au Moyen Âge, vol. II, Institutions royales,
Paris, 1958, p. 21-22.
29
Marie-Thérèse Caron, Noblesse et pouvoir royal..., p. 51.
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Tratatul din 1303, în care Flandra n-a fost inclusă decât în anul 1309, după înlăturarea
contelui Guy de Dampierre şi pacificarea forţată a oraşelor flamande, a alimentat ura acestei
provincii faţă de monarhia franceză30, asigurând astfel Angliei un aliat de încredere31.
În prima jumătate a secolului XIV, în anul 1324, regele francez Carol IV cel Frumos
(1322-1328) a reluat din proprie iniţiativă ostilităţile cu Anglia32, construind o fortificaţie
în satul Saint-Sardos din Aquitania, care depindea de mănăstirea franceză de la Sarlat.
Deoarece seneşalul de Guyenne şi seniorul de Montpezat i-au capturat şi apoi spânzurat
pe ofiţerii regali care supravegheau lucrările la acea întăritură, monarhul capeţian abia
a aşteptat să declanşeze represaliile, proclamând confiscarea ducatului aquitan în iulie
1324. Regele a iniţiat o campanie militară în vederea cuceririi totale a regiunii, acţiune
soldată cu un bilanţ favorabil, excepţie făcând Bordeaux, Bayonne şi Saint-Sever, care nu
au reuşit să fie supuse33.
Pacea, proiectată pentru anul 1325, a eşuat în 1326, pentru ca abia la 31 martie
1327 să se încheie un tratat la Paris, prin prevederile căruia francezii erau avantajaţi în
faţa regatului insular, reţinând Aquitania, obligându-se să restituie englezilor Ponthieu,
Gasconia diminuată şi oferindu-şi privilegiul de a stăpâni Agen şi Agenais, Bazas şi
Bazadais34. Acordul nu făcea însă nici o referire asupra problemelor aflate în litigiu,
Saint-Sardos şi Montpezat35 şi care generaseră în fapt situaţia conflictuală, dovadă că aşanumitele divergenţe şi de fapt întregul scenariu fuseseră inventate de către francezi pentru
a-şi oferi singuri, în lipsă de ocazii favorabile, pretextul pentru o nouă intervenţie armată,
care să aducă foloase teritoriale din Aquitania pentru domeniul Capeţian, mai ales întrun moment delicat pentru Anglia, datorită căderii prizonier a regelui Eduard II în mâinile
duşmanilor săi, Isabela şi Mortimer, şi moartea sa la 21 septembrie 132736. O altă stipulaţie
a tratatului era aceea că englezii trebuiau să plătească Franţei o indemnizaţie de război de
cincizeci de mii de mărci37, o sumă enormă care n-a mai apucat să fie livrată, deoarece în
februarie 1328 murea şi ultimul rege Capeţian, Carol IV cel Frumos, iar actul atât de râvnit
de francezi devenea caduc38.
Anul 1328 a fost momentul în care s-a pus pentru prima dată şi în mod oficial
problema politico-juridică a naturii relaţiilor suzerano-vasalice franco-engleze şi a
statutului feudelor continentale ale Angliei, al cărei rege Eduard III va ajunge să pretindă
însuşi tronul Franţei, la concurenţă cu vărul său, Filip VI de Valois39. Această întreagă
discuţie a fost generată în principal de defecţiunea succesiunii directe în linie masculină
a dinastiei Capeţiene de după moartea regelui Carol IV cel Frumos (1322-1328)40, situaţie
fără precedent de la întemeietorul dinastiei, Hugo Capet (987-996). Monarhia franceză
Histoire de France - ed. M. Reinhard..., p. 248.
Ura flamanzilor pentru francezi şi dorinţa lor de segregare au fost atât de mari la începutul secolului XIV,
încât în 1302 aceştia decapitaseră statuia lui Ludovic IX cel Sfânt, simbolul monarhiei Capeţiene a acelor
timpuri. Beneficiind de nişte relaţii economice prospere cu regatul insular, de unde îşi importa în special lâna,
Flandra avea atât o civilizaţie industrială şi urbană înfloritoare, datorate producţiei textile, cât şi o atitudine
politică pragmatică, deja ostilă mecanismelor feudale. Atlas de istorie mondială. De la începuturi până la
Revoluţia Franceză (ed. Hermann Kinder ; Werner Hilgemann), vol. I, traducere de Mihai Moroiu, Bucureşti,
2001, p. 191.
32
Histoire de la France des origines à nos jours (ed. Georges Duby), Paris, 1998, p. 289.
33
Histoire de France - ed. M. Reinhard..., p. 252; Marie-Thérèse Caron, Noblesse et pouvoir royal..., p. 76.
Asupra relaţiilor dintre Carol IV al Franţei şi Eduard II al Angliei în privinţa afacerii Saint-Sardos, a se vedea şi
The Cambridge Medieval History, vol. VII..., p. 428 şi urm.
34
Formulările Agenais şi Bazadais sunt de fapt denominaţiile în franceză ale teritoriilor înconjurătoare ale Agen
şi Bazas.
35
The Cambridge Medieval History, vol. VII..., p. 338-339.
36
Histoire de France - ed. M. Reinhard..., p. 252.
37
The Cambridge Medieval History, vol. VII..., p. 339.
38
Histoire de France - ed. M. Reinhard..., p. 252.
39
Eduard III a revendicat tronul Franţei de trei ori: în 1332, 1337 şi 1338. Imanuel Geiss, Istoria lumii. Din
preistorie până în anul 2000, traducere Aurelian Cojocea, Bucureşti, 2002, p. 278.
40
Gérard Labrune ; Philippe Toutain, L’ histoire de la France..., p. 36.
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devenise din ce în ce mai puternică de-a lungul secolelor, datorită stabilităţii dinastice şi
a continuităţii politice, care au conferit în fapt regilor legitimarea prin intermediul tradiţiei
şi al legităţilor succesiunii din tată în fiu41. Astfel, dacă regula salică excludea perpetuu
de la coroana franceză posteritatea feminină, situaţia era diferită pentru marile fiefuri,
suveranităţi teritoriale unde, conform dreptului medieval (cu influenţe din dreptul roman şi
canonic), descendenţa feminină, în lipsa fiilor, era perfect valabilă.
Această diferenţă semnificativă va fi instrumentată de către juriştii englezi, care
reclamau drepturile la proprietate ale Plantagenetului, perfect viabile, chiar şi în linie
feminină, deoarece, argumentau ei, domeniul francez putea fi considerat un fief ordinar (sic!),
deci plasat sub incidenţa cutumei feudale42. Juriştii de pe continent au contraargumentat
însă prin faptul că legea salică interzicea fiicelor să moştenească pământul salic, domeniu
ereditar liber de orice obligaţie, acel alodiu (alleu). Tipologia ultimului tip de teritoriu era
extinsă aşadar şi asupra regatului Franţei, pe care suveranul îl avea în stăpânire numai de
la Dumnezeu şi prin spada sa43.
La modul concret, pentru tronul ultimului Capeţian s-au confruntat Filip, conte de
Valois, nepot al lui Filip III cel Îndrăzneţ, deci văr cu Carol IV după tată, pe de o parte şi
Eduard III al Angliei, nepot al monarhului defunct după mama sa Isabela, fiica lui Filip cel
Frumos, pe de altă parte. Suveranul Angliei avea aşadar două mari dezavantaje faţă de
contracandidatul său : descindea pe linie feminină44 şi era englez, deci perceput ca străin
de către potenţialii săi supuşi. Unii istorici consideră că regele Plantagenet era conştient că
nu ar fi avut acces niciodată la coroana franceză, dar că o reclama, făcând presiuni asupra
vărului său Valois, tocmai pentru a obţine regiunea Guyenne în toată suveranitatea ei45.
În anul 1328, Filip VI de Valois a fost ales rege al Franţei la Bois de Vincennes
de către o adunare a baronilor, în virtutea faptului că era urmaşul de sex masculin cel
mai apropiat de ultimul monarh, motivaţia intrinsecă constituindu-se însă în exacerbarea
sentimentului naţional şi în consecinţă a indignării, că nu s-a văzut şi nu s-a ştiut nicicând
ca regatul Franţei să fi fost supus guvernării regilor Angliei. O altă raţiune implica temerea
seculară, moştenită încă din vremea când monarhia franceză era foarte slabă politic, de
a nu ajunge să fie supusă în mod vasalic Aquitaniei46 şi Angliei, situaţie care s-ar fi putut
concretiza în cazul în care regele Angliei, care era şi duce de Guyenne, s-ar fi urcat pe
tronul Capeţienilor47.
Ameninţat cu confiscarea posesiunii sale, Eduard III s-a decis să depună totuşi
jurământul de vasalitate pentru noul rege francez în iunie 1329, în catedrala de la Amiens.
Nu s-a hotărât în acest sens de prima dată, ci abia după discuţiile cu trimisul Franţei
la Londra, Pierre Roger, viitorul papă Clement VI, căruia i-au trebuit două luni ca să-l
Principiul dinastic, insuficient clarificat în timpul Capeţienilor, care au beneficiat doar de un hazard biologic
favorabil, a fost definit în a doua jumătate a secolului XIV de către regele Carol V de Valois (1364-1380), printr-o
ordonanţă regală. Statua dreptul primului născut din familie pe linie paternă şi excludea de la succesiune
femeile şi toţi descendenţii lor, pentru a evita pretenţii precum cele ale regelui Angliei, Eduard III Plantagenet.
Jacques Le Goff, Regele, în Dicţionar tematic al Evului Mediu Occidental (ed. Jacques Le Goff; Jean-Claude
Schmitt), ediţia românească, Iaşi, 2002, p. 647; Jacques Ellul, Histoire des institutions, vol. III..., p. 271.
42
Pentru mai multe detalii asupra legii salice şi asupra discuţiilor juriştilor în jurul drepturilor de succesiune, a
se vedea Duc de Castries, Histoire de France..., p. 121-125. Termenul de suveranităţi teritoriale aparţine lui J.
H. Burns, care a exemplificat pe diferite regiuni franceze, precum Gasconia sau Bretania, felul în care principii
lor îşi justificau independenţa faţă de monarhie şi suveranitatea. J. H. Burns, Histoire de la pensée politique
médiévale (350-1450), ed. franceză de Jacques Ménard, Paris, 1993, p. 482.
43
Roland Mousnier, Monarhia absolută în Europa din secolul al V-lea până în zilele noastre, traducere şi note
de Constanţa Ghiţulescu, Bucureşti, 2000, p. 72.
44
Histoire de France - ed. M. Reinhard..., p. 252.
45
Marie-Thérèse Caron, Noblesse et pouvoir royal..., p. 84.
46
Jean-Paul Roux, Regele…, p. 349; Duc de Castries, Histoire de France..., p. 124-125. Exprimarea franţuzească
este elocventă în acest sens: La France craignait d’ être traitée en vassale de l’ Aquitaine - Franţa se temea să
fie considerată în sistemul vasalic al Aquitaniei şi, am adăuga, implicit al Angliei.
47
Francezii se temeau de uniunea personală a celor două coroane ale Angliei şi Franţei, prin regele Eduard III
şi nu admiteau fără emoţie ideea de a fi supuşi Angliei. În Histoire de la France - ed. G. Duby..., p. 309.
41
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convingă. Atunci s-au dus negocieri şi asupra naturii omagiului pe care urma să-l presteze
suveranul englez, dacă să fie homagium ligium sau homagium planum şi s-a optat asupra
primului, omagiul absolut devotat, - devenit deja tradiţional în cadrul relaţiilor francoengleze. Formula n-a fost tranşată de către părţi de la început, ci iniţial monarhul englez s-a
recunoscut vasal al coroanei franceze printr-o formulare vagă, la care s-a revenit din iniţiativa
consilierilor regelui Filip VI de Valois, aceştia profitând de instabilitatea guvernamentală
din Anglia şi reclamând omagiul consacrat prin practicile anterioare, pentru delimitarea
unor obligaţii precise ale vasalului faţă de suzeranul său. Actul supunerii a fost confirmat
de către monarhul Plantagenet prin scrisoarea deschisă din 30 martie 1331, prin care se
recunoştea homo ligius al seniorului şi suveranului său francez, atribuind acest angajament
gestului săvârşit la Amiens48.
Pe plan local, în posesiunea Guyenne, Eduard III a dus o politică activă de reformare
şi de restaurare a autorităţii sale asupra supuşilor, prin asocierea locuitorilor la administraţie,
acordarea de privilegii oraşelor, baterea de monedă şi încurajarea schimburilor cu negustorii
din Bordeaux, Libourne şi Bayonne49. Spre deosebire de această politică continentală
pacifistă, în planul relaţiilor externe, suveranul Plantagenet s-a lansat în două acţiuni
periculoase împotriva seniorului său francez50, sfidându-i autoritatea prin nişte fapte care
se constituie în preliminariile cele mai apropiate ale războiului de o sută de ani. Astfel,
regele Angliei a intervenit în sistemul de alianţe al dinastiei de Valois, pentru a-l alunga
din Écosse, cu ajutorul aliatului său Eduard Balliol, pe tânărul rege David Bruce, care s-a
refugiat pentru ajutor la curtea franceză. A doua mare greşeală a lui Eduard III a fost aceea
de a-l sprijini oficial cu promisiuni pe Robert de Artois51, venit la sfârşitul anului 1336 în
Anglia, pentru a iniţia de acolo un război de anvergură împotriva Franţei. Aceasta se aliase
între timp cu Castilia52, fapt care l-a determinat pe suveranul englez să pună problema
siguranţei regatului său, în septembrie 1336, în Parlamentul de la Nottingham, unde şi-a
reafirmat drepturile legitime la coroana dinastiei de Valois53.
Eduard III contesta vehement hotărârea juriştilor francezi de a-l legitima pe Filip
VI de Valois54 ca succesor al lui Carol IV Capet, şi-şi anula propriul omagiu şi act de
recunoaştere în domnie al adversarului său. Argumentele juridice aduse de englezi erau
că suveranul lor era minor atunci când a acceptat vasalitatea şi că dreptul comun (roman
şi canonic) îi permitea să se dezică de acţiunile din timpul minoratului, dacă acestea erau
contrare intereselor sale ulterioare. O a doua justificare consta în dezvăluirea faptului că a
prestat jurământul de vasalitate sub ameninţarea (grevată de frică şi violenţă) de a-şi pierde
posesiunile feudale, ceea ce, conform dreptului roman, anula valabilitatea omagiului.
Aceste probleme vor constitui în fapt pretextul juridic al confruntării franco-engleze55.
La 24 mai 1337, ca răspuns la demersurile Plantagenetului, regele Filip VI îi confisca
oficial fieful Aquitaniei şi invada ducatul, deschizând oficial ostilităţile în cadrul a ceea
ce se va numi ulterior războiul de o sută de ani (1337-1453)56. Deşi papa Benedict XII a
încercat să medieze criza între cele două puteri, precum reuşise cu succes între Anglia şi
The Cambridge Medieval History, vol. VII..., p. 341.
Ibidem, p. 343. Politica lui Eduard III continua o tendinţă similară, iniţiată încă de către înaintaşul său, regele
englez Eduard I (1272-1307).
50
Eduard III avea şi serioase motive de nemulţumire faţă de regele Franţei, deoarece încă din timpul defunctului
monarh Carol IV cel Frumos, o parte din Guyenne fusese ocupată de către vasalii coroanei continentale, iar
retrocedarea promisă pentru anul 1327 nu avusese loc încă. Histoire de France - ed. M. Reinhard..., p. 255.
51
Legat de iniţiativa lui Robert de Artois se poate spune, la fel ca şi despre susţinerea de mai târziu a invadatorilor
englezi de către Geoffroy de Harcourt, că marii baroni nu erau deloc pregătiţi să se contopească într-o Franţă
monarhică. Jean-Paul Roux, Regele..., p. 349.
52
Histoire de France - ed. M. Reinhard..., p. 255-256.
53
The Cambridge Medieval History, vol. VII..., p. 344-345.
54
Englezii îl numeau pe Filip VI Uzurpatorul, iar flamanzii Rege găsit. Jacques Bainville, Istoria Franţei, trad. de
Petru Manoliu, Bucureşti, f.a., p. 85.
55
Istoria diplomaţiei, vol. I, îngrijită de P. Constantinescu-Iaşi, Bucureşti, 1962, p. 188-189.
56
Histoire de France - ed. M. Reinhard..., p. 256.
48
49
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Scoţia57, Eduard III a anulat valoarea contractuală a omagiului prestat regelui Franţei la
Amiens, printr-o declaraţie de sfidare58 trimisă la Paris în ziua de 1 noiembrie 1337, prin
intermediul episcopului de Lincoln59, manifestându-şi vădit dispreţul faţă de Filip de Valois,
care-şi spune rege al Franţei60.
Obţinând alianţa militară efectivă a Flandrei în ianuarie 1340 şi concedând acesteia
numeroase privilegii comerciale61, suveranul Plantagenet a îndrăznit să se intituleze solemn
ca rege al Franţei la 6 februarie 1340, în Parlamentul de la Gand, unde şi-a luat armele şi
sceptrul franceze ca însemne ale puterii. S-a reîntors în patrie doar după ce şi-a lăsat drept
gaj pe continent soţia şi copiii, promiţându-le flamanzilor că le va fi recunoscător pentru
ajutor şi că le va primi ulterior omagiul ca pe un privilegiu, cu titlul de rege al Angliei şi al
Franţei62.
Criza relaţiilor franco-engleze a implicat aşadar o rivalitate grevată de dificultăţile
succesiunii dinastice între doi regi rivali, dar înrudiţi, dublată de un conflict teritorial feudal
între seniorul unei părţi a posesiunilor şi vasalul titular al unui tron străin63.
Început în anul 1337, războiul de o sută de ani se va desfăşura cu multiple bătălii
câştigate de către englezi, dar cu victoria finală aparţinând francezilor, prin recucerirea
provinciei Guyenne (1451-1453)64, ca ultim mare fief continental, aflat de secole în
stăpânirea Angliei. Această dispută nu face însă obiectul direct al studiului de faţă, decât
în măsura în care a influenţat afirmarea suveranităţii şi reflectarea acesteia în relaţiile
suzerano-vasalice, legate de teritoriile stăpânite de englezi pe continent.
Din această confruntare politico-militară trebuie exclusă funcţionarea regulilor
feudale, suzerano-vasalice, abolite odată cu confiscarea ducatului Aquitaniei de la englezi
de către Carol VI de Valois (24 mai 1337), paralel cu nerecunoaşterea suzeranităţii regelui
Franţei de către Eduard III Plantagenet (1 noiembrie 1337), decizii unilaterale care au adus
părţile în conflict. Datorită situării geografice a teatrului de operaţiuni militare pe pământ
francez, se exclude problema suveranităţii teritoriale reale a coroanei de Valois asupra
posesiunilor sale, la fel precum şi cea a proliferării unor suveranităţi nobiliare locale în
perioada cercetată. Dacă însă un conflict se dezvăluie mai profund prin cauzele sale şi prin
măsurile de soluţionare ale diferendelor decât prin bilanţul cuceririlor-pierderilor teritoriale,
militare şi umane, atunci este necesară punerea accentului pe armistiţiile, acordurile şi
păcile65 care au temporizat un război de altfel mult prea lung.
Un prim moment în acest sens este cel de după dezastrele franceze de la Caen,
57
The Cambridge Medieval History, vol. VII..., p. 345. Într-o scrisoare din 27 octombrie 1337, adresată de
Eduard III papei Benedict XII, regele Angliei îşi prezenta poziţia faţă de fostul său suzeran, aşa-numitul rege al
Franţei.
58
Pentru mai multe detalii asupra desfacerii contractului vasalic, a se vedea Radu Manolescu, Societatea
feudală în Europa Apuseană, Bucureşti, 1974, p. 254. Declaraţia oficială, uneori unilaterală, asupra anulării
angajamentelor reciproce suzerano-vasalice se numea défi, adică sfidare sau dezavuare.
59
Histoire de France - ed. M. Reinhard..., p. 256; The Cambridge Medieval History, vol. VII..., p. 345.
Actul din 1 noiembrie 1337 poartă în diplomatica franceză denumirea de lettre de défiance (défi), adică
document prin care se manifestă explicit refuzul de a mai asculta o autoritate, aici a suzeranului. Vezi nota
supra.
60
Gérard Labrune; Philippe Toutain, L’ histoire de la France..., p. 38.
61
În anul 1337, regele Eduard III a decretat interdicţia exportării lânii engleze în Flandra, ca măsură de
represalii, care poate fi inclusă în categoria mijloacelor tipice de desfăşurare ale războaielor medievale blocada comercială. Histoire de France - ed. M. Reinhard..., p. 256. Prin stoparea temporară a schimburilor
comerciale anglo-flamande, monarhul Plantagenet dăduse o lovitură decisivă influenţei franceze în Flandra.
The Cambridge Medieval History, vol. VII..., p. 345.
62
The Cambridge Medieval History, vol. VII..., p. 346 ; Marie-Thérèse Caron, Noblesse et pouvoir royal..., p.
84; Histoire de France - ed. M. Reinhard..., p. 256.
63
Marie-Thérèse Caron, Noblesse et pouvoir royal..., p. 84.
64
Gérard Labrune ; Philippe Toutain, L’ histoire de la France..., p. 42. Ultima bătălie franco-engleză a avut loc
la 17 iulie 1453, la Castillon, în apropierea Libourne.
65
Războiul de o sută de ani a fost întrerupt de o pace între 1360-1369 şi de armistiţii între 1388-1406, încetând
pe toată durata de manifestare a marii ciume dintre 1347-1351. The Cambridge Medieval History, vol. VII..., p.
340; Histoire de France - ed. M. Reinhard..., p. 259.
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Crécy, Calais (1346-1347) şi mai ales Poitièrs (19 septembrie 1356)66. În aprilie 1354, cu
doi ani înainte de ultima confruntare, englezii au pus în discuţie încheierea unei păci care
le-ar fi confirmat cucerirea a aproape toată jumătatea Occidentală a Franţei, dar regele
Ioan II cel Bun (1350-1364) a refuzat oferta deloc tentantă67.
Englezii au insistat însă atât militar, cât şi diplomatic pentru a-şi legitima succesele de
pe câmpul de luptă, astfel că în ianuarie 1358 se încheia la Londra un prim tratat prin care
francezii trebuiau să plătească o răscumpărare de 4 milioane de ecu de aur pentru regele
lor, căzut prizonier68 şi reţinut în capitala Angliei. Clauzele teritoriale severe implicau din
partea Franţei renunţarea la o treime din teritoriul său. Acordul a fost reluat în 1359, tot
la Londra, de data aceasta cu stipulaţii şi mai dure, ajungându-se să se ceară până la
o jumătate din teritoriul francez situat în partea atlantică, de la Calais la Pirinei, iar în
privinţa răscumpărării s-au cerut şi ostateci de sânge regal drept garanţie a plăţii. Monarhul
captiv Ioan II cel Bun a acceptat condiţiile în speranţa eliberării, dar stările generale din
Languedoc şi Languedoïl au respins aceste mari concesii, calificând tratatul ca fiind nici
acceptabil, nici realizabil şi votând subsidiile pentru continuarea războiului: sus-numitul
tratat este inacceptabil şi nu se poate pune în practică69.
Suveranul englez Eduard III şi-a dat seama în aprilie 1360, când se afla în apropierea
Parisului, de necesitatea întreruperii măcar temporare a ostilităţilor, astfel că la 1 mai a
deschis la Brétigny, lângă Chartres, lucrările unei conferinţe care s-a încheiat la 8 mai 1360
prin fixarea temeinică a condiţiilor unei păci oneroase pentru Franţa70. Convenţia propriuzisă a fost semnată de către reprezentanţii celor două părţi abia în 24 octombrie 1360, la
Calais. Regele francez, ţinut captiv la Londra, a fost eliberat condiţionat de plata unei uriaşe
răscumpărări, care se ridica, după unii istorici, la 3 milioane de coroane de aur, plătibile
în 6 ani printr-un impozit extraordinar71, iar după alţii doar la 400 de mii de coroane72.
Garanţia plăţii era asigurată de prezenţa fiilor lui Ioan cel Bun ca ostateci în Anglia.
Prin acest tratat se reconstituia Aquitania engleză73, extinsă teritorial şi suverană, fără
a mai fi grevată de necesitatea prestării omagiului vasalic şi având ca repere geografice
Nordice portul Calais, comitatele de Montreuil, Guînes şi Ponthieu. Englezii lăsau totuşi în
posesia francezilor Normandia, dar le dezmembrau subtil acestora patrimoniul coroanei74.
Dintre posesiunile stabilite prin acord, Anglia mai păstra pe continent, în 1380, la moartea
regelui Carol V de Valois (1364-1380), doar Bayonne, Bordeaux, Calais, Brest şi Cherbourg,
dovadă că francezii îşi revigoraseră autoritatea publică şi forţele militare, ducând un război
Pierre Giguet, Histoire militaire de la France, vol. I, Paris, 1849, p. 83-85.
Histoire de France - ed. M. Reinhard..., p. 263.
68
Regele Ioan II cel Bun a fost capturat de către Eduard Woodstock (Prinţul Negru) la Poitièrs. Duc de Castries,
Histoire de France..., p. 134.
69
Histoire de France - ed. M. Reinhard..., p. 264. Formularea celor trei stări era următoarea în limba franceză
: Ni passable ni faisable. Stările au răspuns regentului că tratatul nu era nici acceptabil, nici realizabil şi de
aceea au ordonat să se continue războiul cu numiţii englezi - de faire bonne guerre au dit Anglais. Histoire de la
France - ed. G. Duby..., p. 322-323. Citatul este preluat după Grandes Croniques de France; Formularea apare
şi în Roland Mousnier, Monarhia absolută..., p. 73.
66
67

70

Pentru mai multe detalii asupra derulării negocierilor franco-engleze, a se vedea Jean Froissart,

La guerre de cent ans, text stabilit, ales şi prezentat de Andrée Duby, Paris, 1964, p. 125-136; The Cambridge
Medieval History, vol. VII..., p. 357.
71
The Cambridge Medieval History, vol. VII..., p. 357; Duc de Castries, Histoire de France..., p. 136. Deşi
răscumpărarea a fost redusă de la 400 de mii la 300 de mii de ecu de aur, francezii tot n-au reuşit s-o plătească,
iar regele Ioan II a murit ca negociator în 1364, plecat în Anglia pentru a-i convinge pe învingători să acorde
termene mai largi răscumpărării, imposibil de achitat de către francezi.
72
Histoire de France - ed. M. Reinhard..., p. 265.
73
The Cambridge Medieval History, vol. VII..., p. 357; Duc de Castries, Histoire de France..., p. 136. Teritoriile
pe care regele englez le primea erau următoarele: Agenais, Périgord, Quercy, Rouergue, comitatul Bigorre,
Limousin, Saintonge, Angoumois, Poitou, comitatele Montreuil, Ponthieu, Guînes şi oraşul Calais.
74
Duc de Castries, Histoire de France..., p. 136. Singura compensaţie pe care mult încercatul rege Ioan II cel
Bun o primea, nu ţinea însă de tratatul cu Anglia, ci de stingerea dinastiei din Bourgogne şi de întoarcerea
fiefului la coroana franceză, pentru a fi constituit în apanaj pentru prinţul Filip cel Îndrăzneţ.
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de recucerire, pe care-l reîncepuseră încă din 1369, la cererea seniorilor gasconi75. În
ultimul an menţionat, provinciile cedate prin tratatul de la Brétigny au refuzat stăpânirea
lor de către Anglia76.
Clauza cea mai importantă pe care tratatul ar fi trebuit s-o conţină, din perspectiva
noastră, ar fi fost aceea care-i obliga pe cei doi suverani să renunţe, cel puţin teoretic, la
cele mai mari ambiţii ale lor: regele Franţei să abdice de la suzeranitatea asupra teritoriilor
continentale aflate atunci în posesia Angliei, oferindu-le acelora o jurisdicţie totală şi
posibilitatea afirmării suveranităţii, iar monarhul Plantagenet să facă uitată pretenţia sa de
a urca pe tronul francez. Aceste concesii reciproce au fost însă amânate sine die, pentru a
face obiectul unui act separat, dar care nici măcar în anul 1368 nu s-au concretizat într-un
acord mutual scris77.
La nivelul practicilor politico-juridice se remarcă însă o aplicare obişnuielnică a
acestor concesii reciproce, atestată mai ales prin faptul că regele englez Eduard III nu se
mai intitula oficial rege al Franţei, după cum nici Parlamentul de la Paris nu mai intervenea
în mod curent în soluţionarea pricinilor din Aquitania78. O excepţie a fost constituită însă de
apelul comitelui Ioan II de Armagnac79, vasal al regelui Angliei, trimis în secret la 30 iunie
1368 regelui francez Carol V (1364-1380), pentru ca acesta să-i facă dreptate în problema
unui impozit ilegal, în calitatea lui de senior suveran al ducelui şi al întregului ducat al
Guyenne. Ca urmare a acestei cereri, monarhul francez adresa o citaţie prinţului de Galles
(Wales) în faţa Parlamentului în ianuarie 1369 şi proclama apoi confiscarea fiefului, pentru
că suveranul englez nu compăruse la judecată în faţa lui80. Această hotărâre nu mai avea
însă forţa politică şi nici juridică a deciziei lui Filip II August, în ceea ce-l privea odinioară
pe Ioan fără Ţară.
Aspectele de mai sus nu vin decât să evidenţieze încă o dată rolul deosebit de important
al cutumelor în relaţiile între regi, popoare dar şi între state, obişnuinţele, practicile şi nu în
ultimă instanţă mentalităţile neschimbându-se uneori nici în durata lungă, ci cristalizânduse în straturi suprapuse şi formând mai degrabă o anumită forma mentis. Un exemplu
elocvent este şi căsătoria, în timpul armistiţiului dintre anii 1388-1406, a Isabelei, fiica
lui Carol VI de Valois, regele Franţei (1380-1422), cu Richard II, regele Angliei (13771399), negociată, iar apoi săvârşită între Ardres şi Calais în 139681, fără a se ţine cont de
precedentele atât de nefaste ale unor astfel de înrudiri, de-a lungul unei istorii comune
franco-engleze.
În fapt, regii francezi deveniseră de-a lungul timpului foarte abili în a stabili alianţe
matrimoniale pe linie feminină cu suveranii englezi, prin care puteau să-şi apropie fiefurile
continentale stăpânite de către aceştia, în fapt un instrument diplomatic subtil de control
şi de hegemonie, îmbinând modelul apanajelor acordate prinţilor de sânge cu forma de
proprietate dominium, acel jus in re aliena82. Astfel, căsătorindu-se cu prinţese şi nobile
franceze, regii Angliei şi apoi fiii lor erau incluşi, împreună cu fiefurile care le aparţineau,
75
Pierre Gaxotte, Histoire de la France, Paris, 1960, p. 65; Gérard Labrune; Philippe Toutain, L’ histoire de la
France..., p. 40.
76
Roland Mousnier, Monarhia absolută..., p. 73.
77
Istoriografia engleză califică netranşarea problemei renunţării franceze la suveranitatea asupra teritoriilor
cedate ca o măsură inteligentă şi intenţionată de tergiversare, fără a aminti însă de renunţarea regelui englez la
coroana Franţei. The Cambridge Medieval History, vol. VII..., p. 357-358.
78
Histoire de France - ed. M. Reinhard..., p. 265; 267.
79
Partida nobiliară a Armagnacilor a fost susţinătoarea ideii rezistenţei franceze, sub orice formă, în faţa
agresiunilor engleze, spre deosebire de partida Bourguignonilor, care prefera o politică de colaborare. Din
aceste motive, cele două tabere vor intra într-un război civil care va dubla operaţiunile franco-engleze. Duc de
Castries, Histoire de France..., p. 142-148.
80
Histoire de France - ed. M. Reinhard..., p. 268.
81
Ibidem, p. 282.
82
J. H. Burns, Histoire de la pensée politique..., p. 583. Istoricul J. H. Burns definea termenul dominium ca pe
un drept al seniorului asupra proprietăţilor, acesta bucurându-se de o servitute reziduală asupra pământurilor,
acel jus in re aliena.
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în patrimoniul simbolic al coroanei Franţei, pentru ai cărei suverani prestau, în majoritatea
cazurilor, cel puţin omagiul feudal tradiţional.
Un alt moment semnificativ, al afirmării suveranităţii monarhice a dinastiei de Valois
în timpul războiului de o sută de ani, a fost situat temporal după înfrângerea francezilor
de la Azincourt din 1415, când delfinul, viitorul rege Carol VII (1422-1461), a ajuns la
concluzia că atitudinea de vasal revoltat83 a ducelui Burgundiei Ioan fără Frică nu era deloc
profitabilă pentru soarta Franţei şi a decis să-l elimine cu ocazia întâlnirii de la Montereau
din 10 septembrie 141984. Filip cel Bun, noul conducător burgund şi fiu al celui ucis, a
negociat cu englezii convenţia de la Arras din 2 decembrie 1419, cu scopul vădit de a-şi
răzbuna tatăl, pentru ca ulterior să livreze Franţa englezilor prin actul încheiat în catedrala
de la Troyes în 21 mai 142085.
Tratatul de la Troyes din 1420, deşi nu recunoştea direct drepturile regelui Angliei la
coroana Franţei, confirma legitimitatea lui Carol VI şi implicit decizia luată în anul 132886.
Carol VI de Valois (1380-1422), supranumit pe bună dreptate regele-nebun, îi investise
cu puteri depline pe regina Isabela de Bavière şi pe ducele Filip ca să încheie tratatul cu
Anglia în numele său87. Clauza cea mai importantă era constituită de căsătoria Caterinei,
fiica monarhului francez, cu Henric V de Lancaster (1413-1422), regele englez, care era
adoptat şi ca fiu de către socrul său, creând astfel un precedent periculos, în măsură să
modifice întreaga ordine succesorală a regatului88. La moartea suveranului de Valois, tronul
urma să fie ocupat nu de către Carol VII aşa precum ar fi fost normal, ci de acest rege al
Angliei sau de către urmaşul său legitim, care ar fi devenit monarhi ai Franţei cu drepturi
depline. Aşa-numitul delfin francez era aşadar dezmoştenit din pricina crimelor oribile şi
enorme pe care le-a comis89.
Cele două coroane erau proiectate a se uni pentru totdeauna prin persoana
moştenitorului desemnat, conservându-şi totuşi drepturile lor particulare. Regina Isabela şi
regele Carol VI îşi păstrau demnitatea şi autoritatea mai mult la nivel formal până la moarte,
puterea efectivă fiind însă deţinută tot de Henric V90, prin intermediul regenţei asigurate
de către ducele de Bedford. La 2 iunie 1420, arhiepiscopul de Sens binecuvânta la Troyes
căsătoria regală, care era de asemenea legitimată şi prin acordul binevoitor al populaţiei
oraşului în care s-a semnat acordul, al Parisului, cu tot cu Universitatea, al celor trei stări
şi al parlamentului91. Scopul declarat al acestei uniuni perpetue şi personale92 era acela de
a asigura mai ales pacea între cele două regate până nu demult rivale, dar şi armonizarea
sistemelor lor economice, comerciale şi monetare.
Tratatul de la Troyes a marcat eşecul ambiţiilor ducelui Burgundiei, care spera să
guverneze singur întreaga Franţă, în numele regelui Angliei. Prin pacea de la Arras din
1435, regele Franţei îl elibera de orice dependenţă faţă de coroană, oferindu-i totodată
mai multe oraşe în Picardia93. Acordul nu a fost recunoscut decât după aprobarea celor
trei stări94. În ceea ce-l priveşte pe delfinul Carol VII, acesta a supravieţuit dezmoştenirii
şi dizgraţiei, fiind susţinut de zonele de la Sud de Loara, cu Bourges, Poitièrs şi Toulouse
şi având marele noroc ca bătrânul monarh Carol VI să moară tocmai în 21 octombrie
Pierre Gaxotte, Histoire de la France..., p. 68. Despre fiul lui Ioan fără Frică, ducele Burgundiei Filip cel Bun,
istoricul menţionează că s-a dat drept suveran străin.
84
Duc de Castries, Histoire de France..., p. 148; Gérard Labrune; Philippe Toutain, L’ histoire de la France...,
p. 40.
85
Histoire de la France - ed. G. Duby..., p. 335.
86
Ferdinand Lot; Robert Fawtier, Histoire des institutions... , vol. II, p. 18.
87
Histoire de France - ed. M. Reinhard..., p. 294.
88
Ferdinand Lot; Robert Fawtier, Histoire des institutions... , vol. II, p. 18.
89
Gérard Labrune; Philippe Toutain, L’ histoire de la France..., p. 41.
90
Duc de Castries, Histoire de France..., p. 148; Histoire de la France - ed. G. Duby..., p. 335.
91
Françoise Autrand, Pouvoir et société en France (XIVe - XVe siècles), Paris, 1974, p. 37-38.
92
Histoire de France - ed. M. Reinhard..., p. 294-295.
93
Gérard Labrune ; Philippe Toutain, L’ histoire de la France..., p. 42.
94
Roland Mousnier, Monarhia absolută..., p. 73.
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1422, anul când se aştepta punerea în aplicare a tratatului95. A împiedicat astfel dispariţia
monarhiei franceze, iar când condiţiile i-au fost favorabile, mai ales după ajutorul primit
prin acţiunile Ioanei d’Arc (1412-1431), a revenit în forţă ca suveran al Franţei din 1422
până în 146196. În august 1450, trupele regelui francez cucereau Normandia, iar între
1451-1453 Guyenne, războiul de o sută de ani încheindu-se prin lupta de la Castillon, din
17 iulie 145397.
Cea mai importantă problemă juridică pe care a ridicat-o tratatul de la Troyes a fost
principiul legitimităţii. Hotărârea regelui Carol VI de a adopta şi desemna ca moştenitor
pe regele Angliei a fost infirmată de către parlament, care a demonstrat nulitatea actului şi
a distrus testamentul monarhului, deoarece, la fel ca şi cutumele, legile regelui nu puteau
fi schimbate şi nici abrogate atât de uşor, mai ales în domeniul succesiunii dinastice. Prin
această concepţie, regalitatea se constituia într-un oficiu sau o slujbă publică indispensabilă
pentru funcţionarea statului. S-a răspândit de asemenea şi ideea inalienabilităţii domeniului
regal, devenit regat, care nu mai aparţinea suveranului personal, ci era o posesiune comună
a monarhului şi a populaţiei, precum şi distincţia clară între coroană ca patrimoniu şi
funcţie permanentă şi persoana adesea prea schimbătoare a regelui98. Legea substituia
aşadar automat, în momentul morţii, persoana suveranului defunct cu cea a fiului mai
mare99, evitând perioadele dăunătoare de interregn, după formula regele a murit, trăiască
regele.
Regatul Franţei se afirmase încă din momentele 1316, 1322 şi 1328 ca o seniorie
diferită de altele şi pentru care nu se putea aplica regimul succesoral feminin, contrar
practicii comune a fiefurilor obişnuite, iar regele se distingea de alţi seniori în primul rând
prin faptul că nu putea să fie vasalul altcuiva, nici măcar al unei biserici. Întrebarea care se
pune este aceea că în condiţiile în care puterea regelui provenea de la Dumnezeu, atunci
cum putea monarhul să presteze omagiu unui senior temporal?100 Regii Franţei s-au prevalat
în relaţiile lor externe de calitatea lor supremă de suverani, neacceptând să fie vasali altor
conducători, spre deosebire de regii Angliei, care au prestat omagii de vasalitate pentru
feudele lor franceze. De aici decurge de fapt una dintre marile probleme teoretice asupra
legăturii între raporturile dintre suverani şi relaţiile feudale : din moment ce deveneau
vasali ai regelui Franţei, monarhii englezi îşi diminuau sau nu din atributele suveranităţii, a
calităţii de stăpân asupra teritoriului statului lor ? Exemplele au dovedit-o că nu.
Deşi puternica monarhie şi feudalitate engleză au fost influenţate hotărâtor de
moştenirea instituţională, lingvistică101 şi de civilizaţie franceză, implantată în Anglia de
către ducele de Normandia102, totuşi, instituţiile similare din Franţa n-au avut decât după
războiul de o sută de ani motivaţia, forţa şi suportul teritorial, politic, social şi deologic103
necesar pentru a menţine coeziunea regatului în jurul unei puteri centrale suverane104.
Duc de Castries, Histoire de France..., p. 148
Gérard Labrune; Philippe Toutain, L’ histoire de la France..., p. 41 ; Pierre Gaxotte, Histoire de la France...,
p. 68 ; 70.
97
Gérard Labrune; Philippe Toutain, L’ histoire de la France..., p. 42.
98
Roland Mousnier, Monarhia absolută..., p. 73. Această stabilitate se va constitui în piatra de temelie pe care
Evul Mediu a pus-o la construcţia conceptului modern de suveranitate naţională.
99
Jacques Ellul, Histoire des institutions, vol. III..., p. 356.
100
Ferdinand Lot; Robert Fawtier, Histoire des institutions... , vol. II, p. 19-20.
101
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îndepărtându-se şi sfidând regatul continental. Ioan-Aurel Pop, Geneza medievală..., p. 59.
102
F. L. Ganshof, Qu’est-ce que la féodalité..., p. 106.
103
Asupra structurilor sociale în Franţa, a se vedea articolul lui Francisc Pall, La structure sociale de la France
d’ après le traité de droit féodal de Beaumanoir, extras din Nouvelles Études d’Histoire, tom II, p. 181-205;
Idem, Structura socială a Franţei după tratatul de drept feudal al lui Beaumanoir , Bucureşti, 1965, extras din
Studii şi Cercetări de Istorie, Academia R.P.R., Filiala Cluj, an VII, 1956, 1-4 (versiunea în română) sau lucrarea
generală a lui Radu Manolescu, Societatea feudală... , passim.
104
Drepturile regelui francez în calitatea sa de senior suprem, atât asupra vasalilor în general, cât şi asupra
fiefurilor acordate acestora în virtutea legăturilor suzerano-vasalice, ţineau deopotrivă de principiul suveranităţii,
cât şi de cel al proprietăţii. Ferdinand Lot; Robert Fawtier, Histoire des institutions... , vol. II, p. 168-171; Camil
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Aceste aspecte nu trebuie situate doar la nivelul teritorial şi al autorităţii politice, ci şi în
planul coagulării, antagonice deopotrivă, a identităţilor naţionale franceze şi engleze105.
Dincolo de toate aceste consideraţii, putem denomina întregul interval cercetat, 10661453 ca timp al unei mari confruntări între dreptul feudal şi dreptul monarhic106, înglobând
din punct de vedere politic atât tendinţa engleză de a-şi extinde posesiunile într-o Franţă
policentrică107 şi de a submina jurisdicţia regelui asupra acestora, cât şi reacţia monarhiei
franceze de a-şi strânge şi controla teritoriile, exercitându-şi toate drepturile asupra lor108.
Aceste acţiuni au început să se desfăşoare conştient nu doar în virtutea obligaţiilor feudovasalice, ci şi pentru binele comun şi coeziunea entităţii statale franceze, al cărei garant şi
reprezentant a devenit regele, suveran şi suzeran deopotrivă109.
Relaţiile între lumea feudală şi suveran se pot rezuma simplu în principiul dominus
superior, legat de vasalitatea directă şi absolut devotată110, această teoretizare stând la bazele
noţiunii abstracte de stat monarhic111. Laicizarea puterii, mai ales după ce regele francez s-a
manifestat ca suveran faţă de împăratul romano-german şi faţă de papă, a tins să deplaseze
lent esenţa sacralităţii monarhice către statul impersonal, fapt care impune respectarea şi
aplicarea, inclusiv din partea regelui, a principiului raţiunii de stat112. Cu timpul, nu a mai
fost atât de importantă succesiunea unor regi, cât existenţa regalităţii ca instituţie susţinută
de diferitele dinastii, prin care regatul devenea o monarhie suverană113. În dialectica istorică,
între dreptul feudal şi cel monarhic, relaţiile franco-engleze au înclinat balanţa, în evoluţia
lor de-a lungul secolelor XIII-XV, spre dreptul monarhic, paralel cu dezvoltarea identităţilor
naţionale în raporturile cu alteritatea etnică, teritorială şi politică.

Mureşanu, Momente din istoria Europei. Curs pentru ciclurile licenţă şi master, Cluj-Napoca, 1996, p. 52.
Legat de termenul de potestas, unul dintre componentele principiului suveranităţii, Camil Mureşanu definea
proprietatea ca fiind deplina putere a persoanei asupra unui lucru (plena in re potestas), dublată de jus fruendi,
utendi et abutendi.
105
Histoire des relations internationales (ed. Pierre Renouvin), vol. II, de Gaston Zeller, Les temps modernes,
Paris, 1953, p. 19. Cercetând istoria relaţiilor franco-engleze în perioada 1066-1453, avem impresia nu numai
a unor confruntări politico-militare culminând cu războiul de o sută de ani, ci şi a unei întregi istorii comune,
străbătute de permanente tendinţe conflictuale.
106
Dreptul feudal nu încetează să fie în realitate baza esenţială a autorităţii regale, rămânând instrument al
politicii monarhice interne şi exterioare şi un mijloc de guvernare. F. L. Ganshof, Qu’est-ce que la féodalité...,
p. 252.
107
Marie-Thérèse Caron, Noblesse et pouvoir royal..., p. 11-12.
108
Marc Bloch, Societatea feudală, vol. II, Clasele şi cârmuirea oamenilor, Cluj-Napoca, 1998, p. 162. Regii
francezi mai degrabă au strâns la un loc Franţa decât au unificat-o. Alte referinţe similare la Michel Mollat,
Genèse médiévale de la France moderne XIV-XVe siècles, Paris, 1970, passim.
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Istoricul L. Halphen arăta că monarhii aveau trei calităţiv: stăpânitori de domenii funciare, seniori supremisuzerani ai feudalilor şi suverani ai ţării. L. Halphen, La place de la royauté dans le système féodal, în L.
Halphen, À travers l’ histoire du Moyen Âge, Paris, 1950, p. 266-274, apud Radu Manolescu, Societatea
feudală..., p. 255.
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FEUDAL ASPECTS OF FRANCO-ENGLISH RELATIONS
(13TH-15TH CENTURIES)
Summary
The rule of the kings of England, even though within the framework of vassal
relations, of vast provinces on (future) French soil, throughout the 13th-14th centuries,
has long been a topic of major interest for scholars. Namely the territorial extent and the
economic importance of the fiefs, exceeding even that of the king of France’s own estates,
calls however for a historical reappraisal of the matter. The conflicts were focused on the
concrete, singular and exclusive exercise of sovereignty by both parts, within the legal and
political context established by the feudal bounds.

ANTI-OTTOMAN WARFARE AND ITALIAN PROPAGANDA:
THE CRUSADER BACKGROUND OF THE OTTOMAN RAID ON ORADEA IN
1474

Alexandru SIMON

În 1474, 10 years had passed since the last major royal Hungarian anti-Ottoman
action. In 1464, Matthias (Mátyás, Matia) Corvinus’ second Bosnian campaign had been
a relative success. In 1468, an Ottoman-Hungarian truce had been reached. The truce,
valid probably for two years, was renewed in 1470 and 1472. The Ottoman-Hungarian
negotiations of 1473 failed however. Hungary was once more on collision course with the
High Porte1.
The realm’s eastern neighbor, Moldavia, was already on this course. For the territorial
‘link’ between Buda (Ofen) and Suceava, the royal province of Transylvania, a clash with
the Turk was by far no priority. The memory of the devastating campaign led by Murad II
(1437-1438) or of more recent Ottoman raids into the Voivodate of Transylvania, which
had occurred in spite of the Ottoman-Hungarian truce (e.g. in 1469 and 1470), was still
vivid2.
In 1474, the Ottomans raided Hungary’s central administrative bridge, connecting
Buda to the Transylvania. It was the most important Ottoman act of aggression on the
realm, since 1438. Ottoman-Hungarian tensions had mounted. Neither king Matthias,
nor Mehmed II had managed to diplomatically convince his counterpart to give in to
his proposals (1472-1473). In return, after Oradea (Nagyvarad, Grosswardein) was burnt
in early 1474, the tension created in the realm exceeded for the moment even the antiHunyadi tensions of 1467 and 14713.
Tradition, Need and Claim
In late 1472, cardinal Bessarion died. He was the last survivor of the Latin and Greek
political generations that had fought for Byzantium’s rescue. Except for the pro-Ottoman
king of Poland, Casimir (Kazimierz) IV, for Frederic III, the reluctant emperor, and for
Mehmed II, none of the other major political figures in power had taken an active part in
the events of the 1440’-1450’. These events had, on one hand, shaped the aims of the later
crusader decades and, on the other, by the demise of the main actors, had left the way open
1

MDE, II, no. 46, p. 76; Długosz (1887), pp. 495, 510, 525, 546; Bonfini (1936-1941), IV, pp. 15-23; DanIoan Mureşan, ‘La place de Girolamo Lando, patrician vénetien et titulaire du Patriarcat de Constan tinople
(1474-1497), dans la politique orientale del’Église de Rome’, AIRCRU, VIII (2006), pp. 153-258.
2 For instance: Gyula Rázsó, ‘Die Türkenpolitik Matthias Corvinus’, AHASH, XXXII (1986), 1-2, pp. 19-23, 444;
Al. Simon, Ştefan cel Mare şi Matia Corvin. O coexistenţă medievală [Stephen the Great and Matthias Corvinus: A
Medieval Coexistence] (Cluj-Napoca 2005 [2007]), pp. 201-210, 249-253.
3 E.g. [Támas de Nyirkállo], Epitaphiums super excisione urbis Varadiensis, in SRH, II (1798), p. 11; Aurel Decei,
‘Incursiunea (Akîn) a lui Mihaloglu Ali Beg asupra Orăzii în anul 1474, pe temeiul istoriei lui Ibn Kemal’ [Mihaloglu
Ali Beg’s Raid on Oradea, according to Ibn Kemal’s History (1474)], in Sub semnul lui Clio. Omagiu Acad. Prof. Ştefan
Pascu [Festschrift for Ştefan Pascu] (Cluj 1974), pp. 296-301.
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for major crises4.
Failed Hungarian-Ottoman peace talks made too way for another set of long
negotiated crusader actions. The Burgundian-Venetian-Roman-Hungarian crusader league
of 1463 was history. Nevertheless, the talks and promises, made possible in particular by
the political and military defeats suffered by Rome and Venice, created the illusion of a far
greater league5.
Crusader Necessities and their Peculiar Providers
After the death of pope Paul II (1471), who had turned the crusade from the South to
the North, once more against the Hussites, the need for a crusader grand design was more
pressing. It had to compensate domestic troubles, both in Rome and in the rest of the ‘free
Christian world’, and to restore the credit of the crusade, of the holy Christian war, at least
to the level reached in the times of John (Ioan/ Iancu, János) Hunyadi and George (Ðurađ)
Castriota Skanderbeg. The means however seemed more reduced than decades prior6.
The ‘crusader congress’ of Regensburg had made that quite clear in mid-summer
1471. Venice’s military and diplomatic failures, as well as territorial losses during the
ongoing war with the Porte, added to the complexity of the situation. Catholic Christendom
apparently had run out of crusader options. ‘Peculiar’ solutions took center-stage once
more. Talks with and on the Muslims (the Tartars and Uzun Hassan’s Turks and Persians)
and Schismatics (Russians, Walachians) were reinitiated (1471-1472).Victory was searched
for in the East7.
In order to make good for his contested pontificate, but also to further Bessarion’s
aims, the unsuccessful papal candidate of the last two elections and Venice’s favorite,
pope Sixtus IV approved these talks. They were also less costly than Latin negotiations. The
niece of the last Byzantine emperor, Constantine XI, Zoe, was wed to Ivan III of Moscow
(1472). In the Italian Peninsula and the West no major ruler wanted to marry her, because
she only had a great name, but little money. The marriage should have brought the crusade
to Russia8.
Later, namely from 1474 on, once more for both crusader and Italian reasons, Sixtus
IV, eager to restore the balance of power in his tense relation with Venice, endorsed the talks
for Matthias’ marriage to Beatrice, the daughter of Ferdinand of Aragon, the king of Naples.
On a dynastical, as well as strictly political level, few within the ranks of the traditional
Euro pean monarchic elite wanted to get connected to Matthias or to Ferdinand. Still, the
crusade and Rome could not afford to lose either of them, in particular the Hungarian
monarch9.
4

For documentary and interpretive examples: ASV, Misc., Arm., II-7, ff. 388 (392)r, 472 (476)v (6th of May,
13th of July 1472); Oskar Halecki, ‘Sixte IV et la chrétienté orientale’, in Mélanges Eugène Tisserant, II-1, Orient
Chrétien (Vatican City 1964), pp. 241-264; Kenneth M. Setton, The Papacy and the Levant, 1204-1571, II, The
Fifteenth Century (= MAPS, CXXVII) (Philadelphia 1978), pp. 281-285.
5 See also: Ferenc Szakály, ‘Phases of Turko-Hungarian Warfare before the Battle of Mohács. 1365-1526’,
AOASH, XXXIII (1979), pp. 88-94. Karl Nehring, Matthias Corvinus, Kaiser Friedrich III und das Reich. Zum
Hunyadisch-Habsburgischen Gegensatz im Donauraum (Munich 19892), pp. 41-45.
6 For instance: MDE, no. 219, p. 332; Giuseppe Valentini, ‘La sospensione della crociata nei primi anni di
Paolo II (1464-1468). Dai documenti d’archivio di Venezia’, AHP, XIV, 1976, pp. 71-101; Oliver Jens Schmitt’,
‘Skanderbegs letzte Jahre. West-östliches Wechselspiel von Diplomatie und Krieg im Zeitalter der osmanischen
Eroberung Albanies (1464-1468)’, SOF, LXIV-LXV (2004-2005), pp. 56-123.
7 E.g. Gugliermo Berchet, La repubblica di Venezia e la Persia (Turin), 1865, pp. 100-101; Tursun Bey (2007),
p. 209; Johannes Helmrath, ‘The German Reichstage and the Crusade’, in Crusading, p. 64.
8 Der Aufstieg Moskaus (=SGS, V), edited by Peter Nitsche; II, Vom Beginn des 15. bis zum Beginn des 16.
Jahrhunderts (Graz-Vienna-Cologne 1967), p. 135; Setton, The Papacy and the Levant, II, p. 318.
9 MDE, II, no. 56, p. 89; no. 176, pp. 251-257; Malipiero, p. 93; Péter E. Kovács, ‘Magyarország és Nápoly
politikai kapcsolatai a Mátyás-korban’ [The Political Relations between Hungary and Naples in Matthias’ Time],
in Tanulmányok Szakály Ferenc emlékére [Studies in the Memory of Ferenc Szakály], edited by Pál Fodor, Géza
Pálffy, István György Tóth (Budapest, 1998), pp. 229-231, 236 (in particular).
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The Hunyadi Heritage and the Osman Legacy
In the mid 1460’, Venice and Buda, allies against the Porte, competed for peace
with the sultan. With support from Frederic, his friend at the time, Matthias had also an
anti-Ottoman action in planning. In front of the Venetian envoys, Mehmed presented
Matthias as a disloyal and corrupt politician, who made promises to all sides. After the
Transylvanian rebellion and his failed Moldavian campaign, which ended his southern
plans (1468), Matthias brought the same charges against Stephen of Moldavia, who had
been instrumental during the events10.
More than a decade after his death, Hunyadi was still his son’s most valuable
symbolical crusader asset. The Bosnian campaigns, Hungary’s role of Christendom’s
bulwark and Ro man common praises assured Mathias a deserved crusader individuality,
but not uniqueness. In fact, he had already surpassed his father in terms of charges of
Ottoman dealings. For this he could not compensate by titles such as athlete, though Rome,
in order to halt his (natural) financial claims, had exploited his weakness for the status of
Christendom’s only hope11.
Namely in the 1440’, Hunyadi was the only one who could have claimed such an
honor. But he was no ruler from god’s grace. In return, it was Janko, at a political low at that
time (late1453-early 1456), not his son, who was viewed by the Greeks of his entourage
as the emperor, successor of the Romans. It was thus quite natural that, after 1453, Turks
viewed a Janko, the leader of the Magyars, of the northern Benī asfer nations, as the
mythical founder of Byzantium. This was a great Ottoman compliment rendered to the
athlete John Hunyadi12.
Though until 1473 Matthias did not make use of the Walachian ancestors of Mehmed
II in order to promote his blood-ties with the sultan, both he and his adversaries, namely
after his failed Moldavian campaign of 1467, had spread rumors on the great political and
matri monial deals offered to him by Mehmed. It could well be that the early 1470’ were
more than a prequel to the 1480’ and the Djem crisis. ‘Otherwise’, Thuróczy could not
have printed the alleged statement of Mehmed. According to the sultan, Matthias was his
only equal (1488)13.
I. Transylvania and the Ottoman Question
Since the death of John Hunyadi (1456), Transylvania had not taken center stage
in the confrontations between Christendom and the Turk. Still, even in Hunyadi’s time,
whether he had acted as voivode of the province (e.g. 1444-1445), as governor (e.g. 14471449), or later as captain-general of the kingdom (e.g. 1454-1455), Transylvanian antiOttoman involvement had been a problem. The problem itself dated in fact far back to the
rule of king Sigismund (Zsigmond) of Luxemburg, to his royal troubles at the turn of the
century (e.g. 1398-1401)14.
10

E.g. MDE, I, no. 213, p. 348; no. 211, p. 342; II, no. 31, p. 52; no. 56, p. 89; MKL, I, no. 149, pp. 211-213;
Notes, IV,. nos. 162-179, pp. 250-270; Regesten Friedrich, XV, no. 212, p. 164; Historia, p. 84.
11 E.g. EMC, no. 3, p. 6; no. 13, pp. 17-18; no. 19, p. 26; no. 45, p. 67; Malipiero, pp. 40-41; Rapporti, p. 134;
Halil Inalcik, ‘The Ottoman Turks and the Crusades, 1451-1522’, in Crusades, VI, pp. 317-325.
12 In this respect, see FHDR, IV, Zotikos Paraspondylos, pp. 392-397, Tevârih-i, I, pp. 55-56; II, pp. 72-73;
Stéphane Yerasimos, ‘Enquête sur un héros: Yanko bin Madyan, le fondateur mythique de Con stantinople’, in
Mélanges offerts à Louis Bazin par ses disciples, collégues et amis, edited by Jean-Louis Bacqué-Grammont,
Rémy Dor (Paris 1992), pp. 213-217; D.-I. Mureşan, ‘Le Royaume de Hongrie et la prise de Constantinople:
croisade et union ecclésiastique en 1453’, in Between Worlds, II, p. 341.
13 E.g. Documente Ştefan, II, no. 135, p. 304; Notes, V, no. 73, p. 55; Thuróczy (1985), pp. 285-286; Şerban
Papacostea, ‘Un episode de la rivalité polono-hongroise au XVe siècle: l’expedition de Matia Corvin en
Moldovie (1467) à la lumière d’une nouvelle source’, RRH, VIII (1969), 6, Appendix, p. 977.
14 E.g. Gustav Gündisch, ‘Siebenbürgen in der Türkenabwehr 1396-1526’, RRH, XIII (1974), 3, pp. 426-435;
Al. Simon, ‘Stephen the Great and his Involvement in Transylvania’, TR, XIII (2004), pp. 39-44.
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1. A Walachian Pattern of Transylvanian Concerns
During king Matthias’s first 15 years of rule, some Ottoman raids had been viewed,
in an altogether exaggerated fashion, as devastations of Transylvania. Długosz too had
described in this manner the Ottoman attacks of the late 1460’ and the early 1470’.
Nevertheless, also on the basic level of the relations between Buda and Istanbul, the
Transylvania zone was no real priority, in terms of war (a late proof for it was also the fact
that until the year 1493 no actual major Ottoman attack took place), but not in those of late
medieval diplomacy15.
Transylvanian Interests and Walachian Conflicts
Due in particular to the rather flexible policies of the Saxon cities of Braşov (Kronstadt,
Brassó) and Sibiu (Hermannstadt, Szeben) towards sultan Mehmed II and his transalpine
favorite, Radu III cel Frumos (the Handsome), ruler of Walachia, Transylvania had grown
into a communication channel between Buda and Istanbul. This feature of the voivodate,
mainly in its southern areas, best came to light in the late 1470’ and in the 1480’, during
the rules of Basarab III Laiotă, Basarab IV Ţepeluş (the Little Impaler), Vlad IV Călugărul
(the Monk). All three had previously found shelter, as contenders to the Walachian throne,
in Transylvania16.
The political feature had been noticed in the early 1450’, but also during the Ottoman
campaign of Murad II, at times when, both for the dying king Sigismund and, later, for
John Hunyadi, Transylvania should have played a rather different part in the policy of the
realm towards the empire. Transylvania turned from a major anti-Ottoman factor into a
‘balance factor’ between the colliding powers. This turn had crucial effects on anti-Ottoman
warfare17.
Prior to the battle on the ‘Field of Bread’ (Câmpul Pâinii, Kenyérmező), in 1479, and
prior, mainly, to the Ottoman raid of 1493, major, nevertheless temporary, alterations were
brought to the Transylvanian status by Moldavian means. Especially the conflict between
Moldavia and Walachia was instrumental in this respect. The conflict had re-irrupted at
the end of the 1460’. The feud, at the time, between Radu III and Stephen III cel Mare (the
Great), involved both the zone of the Danube Mounds and Moldavia’s Lower Country (Ţara
de Jos)18.
The conflict was also a major challenge for the Hungarian kingship, because it
touched the important areas of the Transylvanian Szeklers and Saxons, and for the Ottoman
Porte, as the fighting put an end to the equilibrium between the ‘buffer states’ of Walachia
and Moldavia. In the Lower Danube area, they separated the Hungarian realm from the
Ottoman Empire. The situation was particularly tense after, in 1471, king Matthias sided,
once again, as he had done also during the events of 1465-1466, with Stephen III, his
former enemy19.
15

E.g. Hurmuzaki, XV-1, no. 64, p. 37; nos. 106-107, pp. 61-62; nos. 115-116, p. 66; nos. 123-124, pp. 7071; no. 131, p. 75; Cronaca di Ser Guerriero da Gubbio dall’anno MCCCL all’anno MCCCCLXXII, edited by
Giusseppe Mazzatini, in RIS, XXI (1902), 4, pp. 87-88; Długosz (1887), pp. 525, 537.
16 Hurmuzaki, XV-1, no. 123, p. 70; no. 131, p. 75; no. 137, p. 80; no. 141, p. 82; Documente 1346-1603,
no. 130, p. 126; Unrest, p. 108; A[lexandru]. D[imitrie]. Xenopol, ‘Lupta între Drăculeşti şi Dăneşti’ [The Fight
between the Houses of Dracul and Dan], AARMSI, 3rd series, XXX (1907-1908), pp. 207-211.
17 E.g. Al. Simon, ‘În jurul bătăliei de la Vaslui (1474-1475). Consideraţii asupra relaţiilor dintre Regatul
Ungariei, Moldova şi Ţara Românească’ [Around the Battle of Vaslui (1474-1475). Thoughts on the Relations
between the Kingdom of Hungary, Moldavia and Walachia], SUBBH, XLIX (2004), 2, pp. 9-10.
18 EMC, no. 60, p. 80; no. 62, p. 82; Actae, nos. 30-31, pp. 31-33; Długosz (1887), pp, 540, 550-551;
Szakaly, ‘Phases’, pp. 93-95; Rázsó, ‘Türkenpolitik’, pp. 10-11;Gündisch, ‘Siebenbürgen’, pp. 433-440.
19 E.g. MDE, II, nos. 11-13, pp. 20-25; Leodrisii Cribelli, De expeditione Pii Papae II adversus Turcos (= RIS,
XXIII (1948), 5), edited by Giulio C. Zimolo (Bologna 1950), p. 85; Długosz (1887), pp. 478, 510, 525, 537;

5

Anti-Ottoman warfare and italian propaganda: the crusader background ...

117

Buda, Suceava and Istanbul
The developing Moldavian-Hungarian entente was a challenge for all their neighbors.
Still, major problems existed between Buda and Suceava, despite their mutual agreements
and official tokens of trust. The problems were best revealed in the fall of 1474 when
the Hungarians (i.e. Transylvanians) and Moldavians, which should fought together the
Ottomans and the Walachian party loyal to the sultan, fought each other over the Walachian
throne20.
The problem was more than obvious. Matthias and Stephen had pushed each other
into the open conflict with Mehmed. Since 1471, at the ‘crusader Reichstag’ of Regensburg,
it had been stated that the Walachians would take arms against the Ottomans, in case the
Hungarian king took the field against the sultan. At about the same time, Stephen refused to
support the Polish attack on Matthias and offered his help to the contested monarch21.
Since 1470, Stephen III was at war with Walachia. The stakes were the trade routes
between the West and the Danube Mounds. From a later perspective, his actions could be
viewed as pressures on the Porte. In order to achieve calm in the area, Mehmed II should
have abandoned his favorite ruler of Walachia and accepted Stephen’s control of the routes.
Due to his war with Uzun Hassan, Mehmed II post-poned a final decision on the matter22.
At the time, trapped in his Bohemian war and forced to install Nicholas (Miklós)
Újlaki, his former enemy, as king of the vassal state of Bosnia (1471-1472), Matthias applied
similar tactics in his relation to the Porte. Mehmed II tried to gain time by a peace offer
which added to Sixtus’ IV Hungarian worries. In fact, Mehmed had no intention of giving
in to Matthias23.
2. Warfare on the Lower Danube
Between 1462 and 1484, Stephen III invaded Walachia at least 13 times. The maximal
estimated number of invasions would be 17. In average, the Moldavian troops entered the
other Walachia, inhabited by those worse than the Turks, as Stephen III himself put it, every
year and half. Stephen’s attacks on Walachia intensified beginning with February 147024.
In 1471, the crisis developed. Some claimed that Matthias would attack Frederic III
with Turks, Serbians and Walachians. In response, Casimir IV stated that he had Stephen’s
sup port against Matthias. In fact, Stephen was helping Matthias who, in return, supported
him in Walachian matters. Both were still dependent on the Porte, though the break drew
closer25.

Ş. Papacostea, ‘Politica externă a lui Ştefan cel Mare: opţiunea polonă (1459-1472)’ [The Foreign Policy of
Stephen the Great: The Polish Option (1459-1472)], SMIM, XXV (2007), pp. 13-28.
20 E.g. Hurmuzaki, XV-1, no. 133, p. 77; Nachträge, no. 147, p. 162; no. 255, p. 273; Documente Braşov,
no. 272, p. 328; Letopiseţul anonim al Ţării Moldovei [The Anonymous Chronicle of the Land of Moldavia],
Cronica moldo-germană [The Moldo-German Chronicle], in Cronicile, pp. 15-17, 30-32.
21 For instance: HHStA, M.E.A., 1b, fasc. 1, ff. 157r-170r (14th of May 1471); 2, fasc. 1, ff. 32r, 40r-46r [MayJune 1471]; MDE, II, no. 167, p. 233, Reichstagsakten Friedrich, VIII-2, nos. 94-95, pp. 323-327.
22 Tursun Bey (2007), pp. 227-235; Letopiseţul anonim, p. 17; Randal Munsen, ‘Stephen the Great: Leadership
and Patronage on the Fifteenth Century Ottoman Frontier’, EEQ, XXXIX (2005), 3, pp. 269-297.
23 E.g. Franz Babinger, Mehmed der Eroberer unde seine Zeit. Weltenstürmer einer Zeitenwende (Munich
19592), p. 373; Setton, The Papacy and the Levant, II, p. 320; Simon, ‘Consideraţii’, pp. 9, 19.
24 M. Guboglu,‘Le tribut payé par les Principautés Roumains à la Porte jusqu’au début du XVIe siècle d’après
les sources turques’, REI, XXXVII (1969), 1, p. 70; Simon, Ştefan cel Mare şi Matia Corvin, p. 496.
25 E.g. Felix Priebatsch, Politische Correspondenz des Kurfürsten Albrecht Achilles, 1470-1486, I, 1470-1474
(=PKPS, LIX) (Leipzig 1894), no. 721, pp. 555-556; Korrespondenz Breslaus im Zeitalter des Königs Matthias
Corvinus (=SRS, XIII-XIV), edited by Berthold Kronthal, Heinrich Wendt, I, 1469-1479 (Breslau 1893), no. 59,
p. 37; Hurmuzaki, XV-1, no. 133, p. 77; Papacostea, ‘Politica externă’, pp. 22-25.
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Harbors and Hostages
The raids did not displease Buda or the Saxon cities, on the contrary. The commercial
policy of Radu had grown increasingly protectionist, dramatically reducing thus the royal
and Saxon profits from the southern trade of the Transylvanian Saxon cities. The political
gap between Suceava and Buda was bridged by the common foreign threats that added
extra pressure for Stephen and Matthias, already faced with great domestic troubles. The
conflict of 1473 was thus no Walachian-Moldavian border conflict as previous military
clashes26.
In late fall 1473, after an apparent one year truce with the Walachian ruler, Stephen
re-entered Walachia, more determined than ever. A major role in his decision must have
been played by political power play in the area, the result namely of Venice’s efforts to find
aid in the East against the Ottoman Empire. Rome too tried to find support in the East27.
Stephen’s marriage to Mary of Mangop (1472) had, on one hand, fortified his position
and interests in the Black Sea area. On the other hand, it had technically, but also partially,
annulled the domestic effects of the sending of his and his first wife’s, Evdochia of Kyiv, son,
Alexander, as hostage to Istanbul, due to his Walachian actions of 1470-1471. After 1472,
Stephen stopped paying tribute to the Porte. This fact increased his Ottoman problems,
summed up in Mehmed’s demands of 1476. One of them was the Danube harbor of Chilia.
The harbor had been taken in 1465, with the consent of Matthias Corvinus, from Radu
III28.
Stephen had also other matters of concern. In 1473-1474 (namely), he had to retreat,
almost each time from Walachia. He completed his return, of spring 1474, to Suceava by
the execution of 700 of the numerous taken prisoners (hostages to a certain degree). This
was vengeance, probably a gesture of domestic power, due to the contemporary political
climate, and not a symbolic act meant to impress his Ottoman and Walachian, adversaries.
By his actions of 1473, the ruler had taken great risks upon himself and his Moldavian
throne29.
The Throne of Walachia
In 1473, Stephen had two major targets: the dethronement of Radu and the creation
of a new anti-Ottoman front. The first goal was quickly achieved. Radu, of the House
of Dracul, was replaced with Basarab Laiotă from the rival House of Dan, prepared by
Stephen for the throne since 1472. Basarab lost his throne a month later. This was however
not the greatest of anti-Ottoman problems. The real target of Stephen’s attack ‘was’ very
likely in Albania30.
Prior to the end of 1473, it had become known that a renewed Moldavian attack on
Walachia would determine the Turk to levy the siege of Scutari and turn against Moldavia.
Venice had already promised king Matthias 30000 ducats if he succeeded in diverting
the Ottoman attack on Scutari. A year later, in the fall of 1474, the king’s men in Venice
26

For instance: Hurmuzaki, II-1, no. 5, p. 4; MKL, I, no. 211, p. 296; Acte, III, pp. 54-55; Documente Ştefan,
II, nos. 146-150, pp. 331-339; MDE, II, no. 183, p. 263; Documente Sibiu, nos. 1-2, pp.11-12.
27 E.g. Guerre, no. 43, p. 44; no. 85, p. 106; no. 90, p. 112; Notes, IV, no. 275, p. 352; Letopiseţul anonim, pp.
17-18; Cronica moldo-germană, pp. 30-32; see Mureşan, ‘Girolamo Lando’, pp. 172-174.
28 ASM, A.D.S., Potenze estere, Ungheria, cart. 650, fasc. 3, nn (23rd of May 1476); Al. Simon, ‘Quello ch’e
apresso el Turcho. About A Son of Stephen the Great’, AIRCRU, VI-VII (2004-2005), pp. 141-169.
29 E.g. Letopiseţul anonim, p. 18; Cronica moldo-germană, pp. 31-32; Mayer J. Halévy, ‘Les guerres de Etienne
le Grand et d’Uzun Hasan d’apres la “Chronique de la Turquie du candiote Elie Capsali (1520)’, SAO, I (1957),
pp. 190-193; for the context, see Magda Jászay, ‘Contrastes et diplomatie dans les rapports de Matthias Ier
Corvin et la République de Venise’, AHASH, XXXV (1989), 1-4, pp. 19-23, too.
30 E.g. ÖNB, Codices, cod. 6216, Stefano Magno, Annali veneti e del mondo [1443-1478], Ad annum 1473,
ff. 561v, 576v [May, October-November]; Simon, Ştefan cel Mare şi Matia Corvin, pp. 209-211.
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cashed in only half of the amount. The other half had probably been sent to Stephen of
Moldavia31.
In view of the very costly anti-Ottoman involvement of Stephen, it was an advantageous
deal for the Republic. The ruler took care of Venice’s eastern interests. His actions captured,
by (mainly) Venetian means, the attention of the Italian Peninsula. The optimistic tone of
such reports on Danubian anti-Ottoman warfare, partially motivated by the time spans
needed by information to travel from the frontline to the center, was contradicted by the
events32.
[...] Item a le nove avema cuj fresche de preso Pera fresche, se ha/ como lo Grant
Turcho manda Turchi XX mille contra la Velachia Bassa; et d’altra parte se dice
prepara de fae questo state gallie nove/ CLta, car quelle ha sono vegle [...] Et se dice
de certo per la dicta lettera mandata de Sio ha/ Monsegnor lo Mestro, et erj lecta
cuj in lo conseglo/ como/ lo Turcho ha facto pace con Usson Cassan [....] (16th
of January). [...] Item scrivevano i Valachi haver cridato guerra contra el Signor
Turcho; et come el ditto Turcho haveva fato/ commandamento per tuto el suo
paexe che tuti da anni 15 fin 60 se dovesseno a presentar ala sua porta./ Et come el
Signor Turcho fazea passar zente in le parte de Natolia; et questo perche se diceva/
i fioli del Signor Usson Cassan fevano zente contra del Signor Turcho [...] (15th of
February 1474)
Prior to the Christmas of 1473, Laiotă had been chased away. Radu was once again
the ruler of Walachia. The Ottoman troops raided southern Moldavia, as far as Vaslui.
Stephen could not intervene. His response came in spring 1474. He entered Walachia and
burnt the country almost entirely. His action was not as successful as expected, maybe
because of the burnings too. In 1481, after another failed Moldavian (and Hungarian this
time) action in Walachia, the failure of the campaign was attributed to the cruelty of the
Moldavian army33.
II. Moldavian Actions and Italian News
Years later, Stephen’s propaganda in German blamed the bad weather in Walachia
for his failure of spring 1474. His ‘official chronicle’ however did not make any reference to
the events. Stephen’s Walachian raids of August and October 1474 were also unsuccessful.
In November, a joint Hungarian-Moldavian military action was staged, but the antiOttoman forces fought each other. Yet, the ensuing compromise made the victory of Vaslui
possible34.
1. Italian Perspectives on the Eastern Affairs
Prior to November 1474, Stephen seemed to have pushed his relation with the Porte
to the point of no return, in spite of Mehmed’s rather questionable offers. Still it seems that,
due to the situation in Asia Minor, even after the defeat of Uzun Hassan, the combats in
31

I libri commemoriali della Republica di Venezia. Regesti [edited by Ricardo Predelli], V, [Registri XIV-XVII]
(Venice 1901), no. XVI-65, 73, pp. 213, 215; Raguza, no. 385, p. 631; Malipiero, pp. 41, 43
32 E.g. ASM, A.D.S., Potenze Estere, Turchia-Levante, cart. 647, fasc. [3], nn (16th of January 1474); Ungheria,
cart. 649, fasc. [2], nn (15th of February 1474); Veneţia, pp. 241-244; Vite 1474-1494, pp. 11-14.
33 In this respect: HHStA, S.A., A.D.S., Hungarica, A.A., I-2, fasc. 2-4, f. 30r-v [March-April 1474; copy: MOL,
DF 276099]; Actae, no. 34, p. 37; Cronica moldo-germană, p. 32; Simon, ‘The Arms of the Cross: The Christian
Politics of Stephen the Great and Matthias Corvinus’, in Between Worlds, I, pp. 48-50.
34 E.g. Cronaca di Anonimo Veronese 1446-1488, edited by Giovanni Soranzo (Venice 1915), p. 307; Antonio
Hyvani Sarzanensis, Historia de volaterrana calamitate (= RIS, NS, XXIII, 4), edited by Francesco Luigi Mannuci
(Città di Castello 1913), pp. 42-43; Cronica moldo-germană, pp. 31-32;
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Albania and also the on-going Venetian-Ottoman talks, the Porte did not want to create a
major front north of the Danube. Given these aspects and also the Italian contemporary
data, the need of Stephen III’s propaganda in German to excuse his failure appears in a
distinctive light35.
Crusader ‘By-Standers’
Crusaders efforts were viewed with rather polite contempt in the West in the 1470’.
This led to the widening of gap between personal and collective statements of crusader
passion and the ‘behind the scenes’ mocking of the idea. The real problem was not so
much the fact that France, England and Burgundy too viewed the actions of Rome and
the ‘Eastern’ Latins as money schemes. The Reconquista was, at times, viewed in similar
fashion. The problem was that this point of view was shared and (well) defended in the
central parts of Europe36.
In 1476, for instance, the ‘invasion’ of persistent Tartar, Walachian or Persian envoys
caused Francesco Sforza’s, duke of Milan, public discontent. The Easterners had learnt
bad habits from the Hungarian. Like Matthias, they promised great help in return for rather
small sums. Fortunately for the crusade, there were counter-arguments. First, warfare costed
less in the East. Second, Sforza, like other contesters of the crusader action, but politically
correct supporters of the idea, was not a highly credible or moral authority on the crusader
matter37.
The Milan of the Sforzas was very far away from the crusader frontline. In particular
due to its contested ‘suzerainty’ over the more than questionable, in terms of anti-Ottoman
stands, city of Genoa, Milan had been closely linked to the ‘crusader treasons’ and the
subsequent ‘crusader disasters’ of Nicopolis and Varna. In return, Milan was very interested in
any political event and plan that might have affected the Italian schemes of the Sforzas38.
In Milan’s relations to Rome, Genoa, Venice or Naples, the Turk was such a factor.
The Hungarian matter too played a major part, even before talks began between Naples and
Buda for the marriage of Matthias to Beatrice. Reports, such as those of Milan’s long-time
representative in Venice, Leonardo Botta were of vital political importance, in particular
after an ‘anti-Ottoman’ league was concluded between Milan, Venice and Florence in
November 1474, to Sixtus’ IV dislike. He viewed it as a challenge to his Italian and crusader
authority39.
Northern Aims and Southern Data
Two of Botta’s reports of March 1474 confirmed and developed the information
already sent from Ragusa to Buda (December 1473). Only months after Mehmed had
crushed Uzun Hassan (August 1473), Christendom’s ‘great Muslim hope’, the Ottoman
35

E.g. ASVe, S.S., Deliberazioni, reg. 26, cc. 22r, 31r-32v 101r-v (5th of July, 13th of September 1473, 15th of
June 1474); Frammenti, p. 24; Andrea Navagero, Storia della Repubblica Veneziana, in RIS, XXIII (1733), cols.
1142-1144; Aşik Paşa Zade, Mehmed Neşri, in Cronici turceşti, I, pp. 95-96, 127-128.
36 Franklin Van Bammer, ‘England, the Turk and the Common Corps of Christendom’, AHR, L (1944-1945), pp.
26-48; John Edwards, ‘Reconquista and Crusade in Fifteenth Century Spain’, in Crusading, pp. 172-175; Setton,
The Papacy and the Levant, II, pp. 321-324; see Simon, ‘Consideraţii’, pp. 10-14.
37 E.g. ASM, A.D.S., Potenze estere, Venezia, cart. 362, fasc. 5, 9, nn (24th of May, 1st of September 1476;
edited by Emilio Motta, ‘Un ambasciatore tartaro a Venezia, 1476’, AV, XIX (1889), pp. 145-153).
38 E.g. Franco Catalano, ‘Il ducato di Milano nella politica dell’equilibrio, in Storia di Milano, VII, L’età
sforzesca (Milan 1956), pp. 318-319; Al.Simon, ‘October 1444-April 1455: Two Moments in the Relations
between John Hunyadi and Genoa’, in Between Worlds, II, p. 314; Nehring, Matthias Corvinus, p. 61.
39 E.g. [Marino Sanudo Il Giovanne], Vitae Ducum Venetorum Italice feriptae ab origine Urbis, sive ab anno
CCCCXXI usque ad annum MCCCCXCIII, in RIS, XXIII (1733), col. 1183; Vite 1474-1494, pp. 41-45, 61-62;
Riccardo Fubini, ‘La lega del 2 novembre 1474 tra Venezia, Milano e Firenze e i suoi pre iminari’, in Lorenzo
de Medici, Lettere, edited by R. Fubini, II, 1474-1478 (Florence 1977), pp. 485-490.
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troops, only those from Albania at that time, were expected to leave against Stephen.
Still, Leonardo Botta had to focus on other ‘details’, sometimes omitted by his official and
unofficial Venetian sources40.
[…] Ulterius questa matina, essendo di officii divini, el duce me disse
che per altra via digna di fede erano/ advisati ch’el Turcho era in oppinione de
soprafedere per questo anno circha li apparati ch’el havena/ ordinati per mare et
divertere tute le forze soe contra li Valachi. Et el prefato duce mostra de/ credere
che cossi l’habia afare et questa brigata ne sta molto de bona voglia […] (25th of
March). […] Questa Signoria m’ha fatto vedere uno capitulo d’una lettera, gli
scrive el suo/ ambassatore de Ungaria, continente la rotta data per li Valachi al
Turcho, dovi adcio/ la Vostra Sublimità intenda il tuto, li mando qui aligato la
copia d’esso capitulo […] (28th of March).
The Venetian ambassador in Buda had reported the news of victory of the Walachians
over the Turk. It was a victory for which Stephen III never took credit. On the contrary, it could
be said, he searched for explanations for his failure. Yet, this seems to have been of small
Italian value, as ‘Central European’ data was often viewed separate from ‘southern’data’41.
Another fact seemed to have been overlooked. At the time of his attack on Walachia,
Stephen had strong ties to Matthias’ arch-rival, Frederic (Friedrich) III, who also tried to
exploit the anti-Ottoman climate. This was probably regarded as a ‘Hungarian matter’,
though the list of eastern Habsburg supporters on which Stephen III was placed was rather
eloquent42.
The documents issued by the Habsburg chancery of Vienna on VI Novembris
1473
Item litera passus pro patriarcha Anthioceno (Lodovico Severi)/ Item missiva ad
consules et massarios in Caffa ad habendum eundem patriarcham recommisum,
ut possit ire per certas eorum secure/ Item ad idem principi Megerili [Mengli
Ghiray], domino Tartarorum/ Item ad idem ad principem Assembegk [Uzun
Hassan], Persarum domino/ Item ad idem ad archiepiscopum de Magno
Novagarda [Feofil, archbishop of Novgrod] / Item ad idem ad Vanoida [Stephen of
Mol davia], in Walachia capitaneo/ Item ad idem ad Aleca, capitaneo de Plotzko
[Plock, in Masovia]/ Item ad idem ad Martinum Gostoldo, capitaneo in Thino
[Knin, in Croatia]/ Item ad idem ad Kazimiro [Casimir IV], rege Polonie; dominus
ad voluntatem domini imperatoris dedit omnes predictas literas gratis patriarche
predicto quia pauper fuit.
In early November, Stephen had completed his victorious, for the time being,
Walachian campaign. He seemed a pillar for the Habsburg scheme, which failed, in the
end. The Latin Patriarch of Antioch, highly commended by Sixtus IV, due to his eastern
crusader mission, eventually arrived in Buda, contrary to Frederic hopes. Matthias aided
Severi who continued his journey to Persia, over Moldavia, as Matthias was also at war
with Casimir. Whether as Frederic III’s captain or as Matthias ‘vassal’, Stephen III stood on
40

ASM, A.D.S., Potenze Estere, Venezia, cart. 361, fasc. 3, nn (25th, 28th of March 1474); Raguza, no. 385,
p. 631; Ş. Papacostea, ‘Venise et les Pays Roumains au Moyen Age’, in Venezia e il Levante fino alsecolo XV,
edited by Agostino Pertusi, I-2, Storia-Diritto-Economia (Florence 1973), pp. 602-605
41 In these matters, see also Al. Simon, ‘The Use of the Gate of Christendom. Hungary’s Mathias Corvinus and
Moldavia’s Stephen the Great Politics in the late 1400’s’, QCR, III (2004), pp. 204-206.
42 HHStA, Hs.S., Hs. W. 529, f. 261r (6th of November; edited in Regesten Friedrich, supl. II-1, no. 3539, p.
523); Simeon Ljubić, Dispacci di Luca de Tollentis vescovo di Sebenico e di Lionello Cheregato vescovo di Traù
nunzi apostolici in Borgogna e nelle Fiandre 1472-1488 (Zagreb 1876), no. I-13, p. 46.
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the main crusader road43.
2. A Hungarian Background
The Hungarian news on the Walachian victory was strange also for another reason.
In February 1474, the Turks burnt and ravaged Oradea, a small Hungarian Saint-Denis,
where St. Ladislas was burried. The royal and popular effect of the raid was huge. Matthias’
already contested domestic prestige had been dealt a considerable blow. He managed to
turn the tables in his favor and pushed the Hungarian Diet to approve the 1 florin tax per
porta, even under the reserve that the money thus collected was to be used only against
the Turk44.
Questions of Loyalty
Under the same less auspicious circumstances, king Matthias tried to turn the foreign
situation in his favor. He attempted and partially succeeded in using Stephen’s Walachian
actions to his advantage. In these matters, Matthias could count also on Venice’s troubles.
The republic, under great political pressure both in the peninsula and in the East, had to
turn once more to the king. However, she did not send him money before she saw some
results45.
Matthias had not the best of political images in Venice. Besides, further to the
East, the fate of the entire Venetian-Ottoman affair was, more or less, in the hand s of
Barbarians, such as the Tartars and the Walachians. They were even more unreliable than
the king. Moreover, Matthias ally and instrument in these matters was his former enemy
and subject Stephen46.
Between (1465) 1466-1467, Stephen III had been both Matthias’, though he was
already, on the Christian side, Casimir’s vassal, and Mehmed’s vassal. In return for his
support for the king’s Ottoman plans, he had been (formally) granted estates. In 1465, by
Walachian means, he had been disloyal to Mehmed. In 1467, by Transylvanian means,
he had been disloyal to Matthias. In 1465, he took, to Matthias’ profit too, Chilia from the
Walachian ‘representatives’ of the sultan. In 1467, Stephen III’s former ‘allegiance’ almost
costed king Matthias his life47.
These were no tokens of Stephen’s crusader reliability. Venice tried, on the diplomatic
level, to look around them. She had basically done the same in the 1460’ in case of Matthias
relation to Bosnia and future Herzegovina, whose rulers had constantly accused the king
of greed and treason. Still, Matthias stood less and less for an enduring option for the
republic48.
Provinces and Kings
A Florentine report of mid 1472, drafted for the Sforzas, recorded the revenues of the
43

E.g. UKB, Mk 9, mikulovsky rukopis, ff. 228r-229r [Early 1474; abstract, under 1479, in Quellen, no. 91, p.
101); N. Pienaru, ‘Proiectul scitic. Relaţiile lui Ştefan cel Mare cu Hoarda Mare’ [The Scythian Project: Stephen
the Great’s Relations to the Great Horde], RI, XXIV (2003), 5-6, pp. 122-123 (especially).
44 For instance: Nachträge, no. 280, p. 298; GVU, [II], 1474, art. 8, p. 215; Chronicon, pp. 199-201; Kemal
Paşa Zade, in Cronici turceşti, I, pp. 306-307. Historia, pp. 59-60; Decei, ‘Incursiunea’, p. 292.
45 HHStA, S..A., A.D.S., Hungarica, A.A., I-2, fasc. 2-4, f. 30r-v [March-April 1474]; Libri, V, no. XVI-65, p.
213; Ammannati Piccolomini, III, no. 569, p. 1577; no. 755, p. 1875; Malipiero, pp. 41, 43, 80, 171.
46 In these matters, e.g. ASV, Arm. XXXIX-10, ff. 256 (276)r-257 (277)v [1459-1460; cf. Setton, The Papacy and
the Levant, II, p. 262 (note 111)]; see Simon, Ştefan cel Mare şi Matia Corvin, pp. 483-484.
47 BCC, Cod. 82-4-8, Pannonius, f. 94v (2nd of January 1467; copy: MOL, DF 290346); MDE, II, nos. 11-13,
pp. 20-25; MKL, I, no. 62, p. 83; no. 77, p. 110; Ub., VI, no. 3544, p. 294; Długosz (1887), p. 478.
48 E.g. ASVe, S.S., Deliberazioni, reg. 21, c. 219r (31st of December 1463); MHS, I-2, no. 4, p. 166; no. 5, p.
190; MDE, I, no. 23, p. 33; no. 162, p. 224; Frammenti, p. 11; AAV, XXIV, no. 7240, p. 485.
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Hungarian bishops, the castles of the main lords of a Hungarian realm richer than portrayed
by Matthias in his long quest for subsidies ‘in view of a crusade’. The report also listed his
crowns and the provinces of Hungary. Walachia, like Transylvania, but also Bosnia, Serbia
or Ragusa, was recorded as a province, though a (vassal) state. In matters of finances and
estates, the report was very accurate. It was probably also accurate in terms of politics49.
[…] <Le corone>/
La prima Dalmacia/ La segonda Cornatia/ La terza Boemnia/
Le provicie/
Valacia, Transilvagnia, Sciavonia, Servia, Bossnia, Raguzia, Moravia, Silezia […]
In 1472, Radu III was at odds with Matthias. The ties between the king and Stephen
had grown stronger. Probably, Matthias was ready too to make his move on Valacia,
whether with Stephen’s aid or with Mehmed’s approval. Walachia was re-listed as a royal
province. Radu, Mehmed’s favorite, led an increasingly independent policy in relation to
Buda, namely after the Hungarian-Ottoman truce of spring 1468. In mid 1472, this had to
end, after Újlaki too had been crowned king of Bosnia in May, which further complicated
Matthias relations to Rome50.
The same year, Matthias took great official pride in having overcome, meaning
outlived, the treason of Walachia and Moldavia. The second one was now at his side, but
also at that of Frederic III, the other lawful king of Hungary according to his treaty of 1463
with king Matthias. Stephen’s relations of 1473-1474 with Frederic, to whom he had sworn
allegiance in 1459, could’ve been ‘paradoxically’ also a result of his contacts to Matthias
Corvinus51.
The rise of Matthias’ ‘vassal’ continued. In the summer-fall of 1472, Stephen III seems
to have been on the list of major Christian figures addressed by Uzun Hassan for a common
fight against the Turk. Mary of Mangop, Stephen III’s wife, and Catherine Comnenos,
Uzun’s wife, were cousins. This made Stephen III, whose wife was also related to Zoe
Palaeologus, more trustworthy in Uzun Hassan’s eyes. Nevertheless, both from the East
and the West, Matthias Corvinus was the main East-Central European partner for any antiOttoman talks52.
III. Venetian Connections and Oriental Effects
The fall of Negroponte (1471), the failure of the ‘Muscovite plan’ (1472), Uzun
Hassan’s defeat (1473), the difficult talks with the Tartars in view of their anti-Ottoman
action (1473-1474), the even more difficult negotiations with Mehmed (in particular 14711473), the failed Ottoman ‘palace coup’ attempted by republic placed her in a delicate
position. Her relation with Rome was still tense, while the relation to Milan could always
turn into an open conflict. The republic needed a success in the East. She needed at least
some anti-Ottoman hope53.
49

ASM, A.D.S., Potenze Estere, Ungheria, cart. 645, fasc. 2, nn (edited by Péter E. Kovács, ‘A leg gazdabb
Magyarok 1472-ben. Egy követjelentés és a valóság’ [The Richest Hungarians in 1472. An Am bassy and its
<Historic> Value], Sz, CXXXIX (2005), 2, p. 428); MDE, II, nos. 176-177, pp. 251-257.
50 E.g. ELTEK, Kaprinai, B, LXVIII, no. 6, p. 13 (1st of Novembrer 1472); Teleki, XI, no. 289, p. 470; Hurmuzaki,
XV-1, nos. 137-138, pp. 79-80; Ub., VI, no. 3843, p. 479; Documente Braşov, no. 272, p. 328.
51 MKL I, no. 77, p. 111; no. 189, p. 266; Regesten Friedrich, supl. II-1, no. 3539, p. 523; Bonfini (1936-1941),
IV, pp. 32-33; Nehring, Matthias Corvinus, pp. 24-26; Simon, ‘The Arms of the Cross’, p. 52.
52 MDE, II, no. 170, pp. 239-240; Hustinskaja lietopiś [The Chronicle of Hust], in SRPol, II (1874), p. 304;
Thierry Ganchou, ‘Une Kantakouzène, imperatrice de Trébizonde: Théodôra ou Hélèna?’, REB, LVIII (2000),
pp. 215-220; Mihailo Popović, Mara Branković-Leben und Wirken einer Frau an der kulturellen Schnittstelle
zwischen Serben, Byzantinern und Osmanen, PhD Thesis (Vienna 2005), pp. 144-146.
53 E.g. MHS, I-2, no. 14, p. 46; Guerre, no. 90, p. 112; MKL, I, no. 211, p. 296; Długosz (1887), pp. 597600, 602-603; Theocharis Stavridis, The Sultan of the Vezirs. The Life and Times of the Ottoman Grand Vezir
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1. Oriental Premises
Venice’s relation to Matthias had been rather poor, since the failed German-Hungarian
crusader plan of 1466-1467. Still, he was the one most likely to provide this success for
the republic. The king of Poland, Casimir IV, was still on friendly terms with the sultan
and at odds with Matthias. Stephen III of Moldavia was equally a promise and a liability
for the crusade, due to his previous actions and changes of policy, namely in 1462 and in
146754.
Actions and Acceptance
Milan, well aware of these Venetian problems, was familiar with Venetian propaganda
and disinformation. This had a direct influence on the Italian, namely Milanese, reception
of Stephen’s victory of Vaslui (January 1475). A series of Milanese reports, authored by
the same Leonardo Botta (March-April 1475), are marked by several doubts regarding this
victory. It took more than a month and supplementary data in order for the Duchy of
Milan to accept Stephen III’s victory of Vaslui and his ‘encyclical’ letter sent throughout
Europe55.
Previously his actions had been viewed, as in the case of the report sent from Genoese
Chios, in October 1474, as part of a (personal) conflict with Radu, who, contrary to what
was stated in the report, died probably only at the beginning of 1475. The anti-Ottoman
aims of Stephen’s actions were quite unknown. Except for reports such as the one sent from
Venetian Candia to Milan, in the same month, little contemporary information established
a link between Stephen III’s combats and the general continental anti-Ottoman warfare56.
[...] Lo Segnore de Volaquia Alta et morto, lo Segno<re> de la Velaquia Basa
et intrato dentro lo paise et a/ un Segnore a lo so modo, lo quale metra apertene
a lo Turco, lo qualle ge ne mandato uno con grande pessansa/ lo aceterano, sera
contento caxo que no se terne ara goera con lo Segno<re> da la Velaquia Basa et
con quelo que o facto,/ laqualle cossa fosse teneamo no poria fare, ny atendere
a l’armata que de sopra dicto e; quello que ne seque que/ Vi avisero sempre la
Exellentia Vostra maxime se yo intendro quea Voy piace [...] (3rd of October,
Chios).
[...] Usun Cassanus potentissima/ manu descensurus est in Asiam, & nisi
divina dispositione turbetur, maxima facile subseqentur/ Turchus Constantinopolis
munitioni invigilat, triremes & classem potentem parat de meo iudicio/ ex exhis que
secretius percepi, preparationem habeant in ostentationem potius, & in maiorem
opinonem de/ se princicipalis incutiendam, ac ut hostium suorum pecunias
consummant, quodin verum rei effectum & executionem/ fieri autumo. Sentitur
enim res suas maxime declinasse. Cenidere nanque multa millia hominum &/
potioribus & expectioribus, quos habbeat apud Usum Cassanum, apud Walachos
Mahmud Pasha Angelović (1453-1474) (Leiden-Boston-Cologne, 2001), pp. 232-234.
54 E.g. Dogiel, I, nos. 21-24, pp. 65-68; Frammenti, pp. 17-18; Gy. Rázsó, ‘Una strana alleanza. Alcuni
pensieri sulla storia militare e politica dell’alleanza contro i turchi (1440-1464)’, in Venezia e Ungheria nel
Rinascimento, edited by Vittore Branca (Florence 1973), pp. 95-101 (in particular); Lajos Tardy, Beyond the
Ottoman Empire. 14th–16th Century Hungarian Diplomacy (Szeged 1978), pp. 58-59.
55 E.g. ASM, A.D.S., Potenze Estere, Venezia, cart. 361, fasc. 3, nn; 2nd, 5th, 11th, 16th, 18th, 25th of March
1475); MDE, II, no. 209, pp. 301-302; Acte, III, p. 54; Actae, no. 16, p. 17; Malipiero, pp. 99-100.
56 E.g. ASG, A.S., Diversorum Communis Januae, 3055, nn (11th of January 1474); ASM, A.D.S., Potenze
Estere, Ungheria, cart. 649, fasc. 2, nn (3rd, 4th of October 1474); ASVe, S.S., Deliberazioni, reg. 26, c. 101r
(15th of June); Nachträge, no. 234, p. 257; no. 251, p. 266; no. 255, p. 273; no. 280, p. 298.
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& apud Scutarum, qui/ vix possunt una etate renovari tantum hec sunt in manu
Dei [...] (4th of October, Candia).
Stephen III’s importance grew constantly. News on his actions seemed more credible
than data on similar Venetian or Hungarian combats. He was a relative newcomer and had
previously played on both sides and namely on the Ottoman one. Information on the unrest
caused by him in Istanbul appeared to be more than the usual rumors and disinformation
of the time. Milan’s reluctance thus focused not on him, but on his ‘patrons’, Venice and
Buda57.
In spite of his Venetian or Ottoman usefulness or of the ‘panegyric’ wrote by Lodovico
Il Moro at Matthias’ death, the king was not viewed as a trustworthy political partner by
Milan, not even during the talks that led to the marriage contract between John Corvinus
and Bianca Maria Sforza (1487-1490). In 1473-1474, Milan had declined Matthias’ personal
matrimonial offer. The Sforza opinion was partially shared by Venice, namely, for Ottoman
reasons that, on the other hand, frequently compelled her to financially and politically
support Matthias58.
Delay and Propaganda
For such reasons, Venice shaped the ‘crusader image’ of the, previously ‘unreliable’,
Stephen. For the time being however, Venice avoided to promote him as a direct challenge
to the ‘crusader front seat’ of Matthias. The ‘Walachian news’ which arrived, with Venice’s
consent, in Milan, in March 1474, can be viewed also as a first step in this political
direction59.
It is highly improbable that the news of a Moldavian action in Walachia, regardless of
its outcome, could have arrived in Buda and from there in Venice, until the 28th of March.
Ac cording to the Moldavian-German Chronicle, Stephen ‘burnt’ Walachia on the 14th of
March. For news to travel from Târgovişte to Buda it usually took two weeks. The same time
span was need for a message to arrive from Buda to Venice. Venetian propaganda however
‘speeded’ things up. This feature lasted for decades in the Venetian-Moldavian case60.
In this highly delicate context that still poses several questions, Stephen made his
great anti-Ottoman debut and Matthias re-entered the anti-Ottoman stage. For instance, we
might presume that the Venetian report of March 1474, arrived, in part, in Milan, regarded
the events of November 1473. Then, though we do not know that Radu had Ottoman
support from the beginning, Stephen had won. Due to the great delay with which the news
had arrived in Venice, the report thus made no reference to Radu’s return to the throne (late
December)61.
Not even the news on Vaslui (10th of January 1475) arrived too quickly in Venice
(6th of March 1475). Unofficially the victory was known in Venice already on the 17th of
February. In this case however, the delay was caused by the ‘fight’ between Stephen and
Matthias for the monopoly on the promotion of the victory. In general, whether it was an
57

E.g. Vite 1474-1494, pp. 76-83; Marco Pistoresi, ‘Venezia-Milano-Firenze 1475. La visita in Laguna di
Sforza Maria Sforza e le manovre della diplomazia internazionale : aspetti politici e ritualità pubblica’, SV, XLVI
(2003), pp. 31-69; Setton, The Papacy and the Levant, II, pp. 204 (note 18), 213 (note 49).
58 ELTEK, Codices, Kaprinai, B, LXVIII, nos. 4-5, pp. 11-12 (7th of September 1474); MDE, IV, no. 129, p. 182;
Acta in consilio secreto in castello Portae Jovis Mediolani (= AI, IV, IX, XVII), edited by Alfio Rosario Natale,
II, 11 aprile 1478-22 dicembre 1478 (Milan 1964), pp. 311, 315-322 (12th, 16th of November); Setton, The
Papacy and the Levant, II, pp. 204, 213; Nehring, Matthias Corvinus, p. 188.
59 E.g. Ammannati Piccolomini, III, no. 755, p. 1875; no. 767, p. 1891; Frammenti, pp. 16-18; Simon,
‘Consideraţii’, pp. 12-14; Idem, Ştefan cel Mare şi Matia Corvin, p. 111; Mureşan, ‘Lando’, pp. 180-181.
60 E.g. ASG, A.S., Diversorum Communis Januae, 3056, nn (21st of January 1474); Frammenti, p. 19; Vladimir
Segeš, ‘Time, Space and Mobility in the Wars of the Late Middle Ages’, in Fight, pp. 103-113.
61 ASM, A.D.S., Potenze Estere, Venezia, cart. 361, fasc. 3, nn (25th, 28th of March 1474); Długosz (1887),
pp. 604-606; Unrest, pp. 107-108; Letopiseţul anonim, p. 17; Cronica moldo-germană, pp. 31-32.
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Ottoman victory or a failure, Venice learned of it within a month (e.g. 1453, 1456, 1476,
1480-1481 or 1484). Due to the ‘republic’s Ottoman needs’ of 1474, a delay in that case
is highly improbable62.
2. The ‘Transylvanian Bridge’ in Anti-Ottoman Affairs
Venice’s attitude towards Transylvania is hard to rate, though the coordination
between her anti-Ottoman pillars of Buda and Suceava depended on it. Due to her
representatives’ of Hungary and Moldavia almost desperate reactions during Mehmed
II’s Moldavian campaign of 1476, it is possible that the republic did not (fully) realize
the problem. This incapacity is quite intriguing given only the fact that the Transylvanian
rebellion and Matthias’ subsequent Moldavian failure of 1467 ensured the salvation of the
republic, in the words of her officials63.
Though the political distances shortened and continental connections had become
more frequent also for smaller states, connecting the different areas of interest was still a
problem. This eventually led to the fact that in 1476 Mehmed II managed to escape from
Moldavia, in spite of the planned Moldavian-Hungarian-Venetian-Tartar trap. Długosz
went even as far as to blame Casimir IV, for he had not intervened and thus missed out
eternal glory. However, Transylvania, the Volga and Crimean Tartars were only some of the
‘crusader’ symptoms64.
Aids and Borders
Given the context, even the reserved attitude in practice, enthusiastic in writing,
of the Transylvanian nobility towards the anti-Ottoman actions of the 1470’, towards the
actions of their king or those of their neighbor, Stephen, could be viewed as quite justified.
A fact must be recalled. In 1476 and 1484, Matthias had to bring troops from Hungary
proper in order to aid Stephen. This worked quite well in 1476, however, with a significant
delay that increased Venice’s worst fears, for, during Mehmed’s attack, little seemed to be
done in Transylvania, in spite of talks and rumors. Eight years later, in 1484, this proved to
be a complete disaster65.
In 1484, in spite of Stephen (István) Báthory’s, the acting voivode of Transylvania, and
Matthias’ pressures, apparently nobody in Transylvania and few in the Banate took action
in favor of Stephen. A likely explanation might also be that Matthias, though he tried, at
times (1469-1470, 1476), to gather troops, via the traditional congregational channels,
never called in the powerful Transylvanian assembly of estates, after the rebellion of 1467.
After his death, the estates reconvened in 1493, the year of the great Ottoman attack on
Transylvania66.
The Transylvanian attitude has its place in a wider Christian context. The military and
tax policies generally associated with crusader style actions, the non-Ottoman rivalries and
interests favored namely a reserved attitude towards anti-Ottoman endeavors. This attitude
62

Codice, II-2, no. 1117, p. 195; Hurmuzaki, II-2, no. 202, p. 224, Veneţia, no. 11, p. 255; no. 16, p. 257;
Malipiero, p. 111; Vite 1474-1494, II, pp. 12, 14; Simon, Ştefan cel Mare şi Matia Corvin, p. 568.
63 E.g. MOL, DL 39311 (9th of July 1476); MHS, I-1, no. 1, p. 303; MDE, II, no. 46, p. 76; no. 223, p. 324;
Codex, III, no. 258, p. 281; Frammenti, pp. 38-39; Ammannati Piccolomini, III, no. 871, p. 2059.
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is quite eloquent if we take into account the fact that, unlike the Italian or German powers
and cities, the Transylvanian Voivodate was not far away from the ‘Ottoman front’, from
which the Transylvanian area was separated only by the unstable state of Walachia67.
Matthias’ attempted to reform the realm’s southern defense system, mainly after
1479. The reform focused on the establishment of three major defense units (Slavonia, the
Banate, Transylvania), but was jeopardized from the start in its eastern part. Here regional
security was better assured by diplomatic means and arrangements, than by military acts
and measures68.
Plans and Promises
In spring 1475, prior to the fall of Caffa, a Venetian anti-Ottoman project was
presented in Rome. Matthias should have attacked Mehmed II in Serbia and Bosnia.
Stephen III, voivode of Serbia and Moldavia, together with Casimir IV, who, menaced
by the Hungarian-Moldavian ‘entente’, sought a Turkish deal, was supposed to attack in
Bulgaria. Realistic in terms of the military forces involved, the project was quite unrealistic
on the actual military and political level. The authorities of Stephen and king Matthias were
mixed up, while there was no real coordination planned between them. The Transylvanian
link was thus not even mentioned69.
[…] Exercitus igitur hoc ordine conficiendus/ bellumque quatripartito
inferrendum opera precium arbitrantur, quo celerrime maxima/ Europae parte
pellendum hostem non dubitant. Polonous namque Serenissimus Rex facile ex-/
pertioribus bello Polonis ac Boemis vigintiquinque millium conflabit exercitum,/
sumptoque simul Stephano Servie sive Mundavie Vayvoda cum quinque millibus,/
transacto Dnubio per Bulgariam per hostem invadant. Ungarie vero Serenissimus
Rex/ cum vigintiquinque millibus ex suis militia aptioribus et experit s per Serviam/
et iuxta Bossinam partier aggrediantur hostem […].
The project’s value of diplomatic nature, due also to the disputes for crusader subsidies
arisen after Vaslui. Especially Venice made several promises to Stephen III. Bulgaria was
probably promised too to him as she had been to Hunyadi in 1444. According to Moldavian
records from the 1700’, the Venetian promises were even greater, covering most of the lands
between the Lower Danube and Istanbul. Because the East seemed to shelter the last antiOttoman resources available to Venice, such promises may have been actually made70.
Venice’s Tartar schemes eventually came to Stephen’s advantage. In 1471, Stephen
had crushed Mengli Ghiray’s Tartars. This had a great impact on Vienna. The Habsburg
report of 1474 on Stephen began with his victory over the Tartar emperor, which was
67

For instance: MOL, DL 27714 (21st of October 1479); Ub., VII, no. 4670, p. 459; Documente SBB, no. 55,
pp. 136-137; no. 57, p. 140; see also Ioan Drăgan, Nobilimea românească din Transilvania. 1440-1514 [The
Romanian Nobility of Transylvania. 1440-1514] (Bucharest 2000), pp. 93-98, 235-244, 326.
68 Hurmuzaki, XV-1; no. 99, p. 58; no. 171, p. 97; Géza Pálffy, ‘The Origins and Development of the Border
Defence System against the Ottoman Empire in Hungary (up to the Early Eighteenth Century)’, in Ottomans,
Hungarians, and Habsburgs in Central Europe. The Military Confines in the Era of Ottoman Conquest, edited
by Géza Dávid, P. Fodor (Leiden–Boston–Cologne 2000), pp. 10-13 (in particular).
69 ASM, A.D.S., Potenze Estere, cart. 640, Illiria, Polonia, Russia, Slavonia, cart. 640, fasc. 2, nn [April-May
1475; the document was edited, under 1462, in Arbanija, no. 226, pp. 128, a mistaken dating, because, for
instance, Paolo Mauroceno, the Venetian representative in Rome, who sent the copy of the plan, was active in
Rome in the mid 1470’; in this respect: Cristian Luca, Al. Simon, ‘Bani pentru cruce. Roma, Veneţia, Milano,
Buda şi Suceava în 1475’ [Money for the Cross: Rome, Venice, Milan, Buda and Suceava in 1475], RI, XVIII
(2008), 1-2]; Codex, III, no. 202, p. 223; no. 222, p. 243; no. 226, p. 246.
70 E.g. EMC, nos. 80-81, pp. 103-108; Veneţia, no. 20, pp. 260-261; Matei Cazacu, Un voyageur dans les pays
roumains et son Histoire de la Moldavie: Leyon Pierce Balthasar von Campenhausen (1746-1808)’, in Şerban
Papacostea, p. 414; Simon, Ştefan cel Mare şi Matia Corvin, pp. 379-380.
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chronologically mingled with his victory over Matthias (1467). This ‘mixture’ laid the
foundations stones of the German legend of Stephen of Moldavia who could defeat two
monarchs in the same day71.
Steffanus weida in der Molda hats dem Thatarischen Kaisser/ ongeferlich vor 6
jaren [i.e. 1467/ 1468] gefangen und sein volk erschlagen,/ da hats dem gefangenem
Thatarischen Kaisser eringtem fridt und/ plündung gemacht und sein leiblicher sonn
dem gewaltem/ weida eingesercht […].
Still, even after Stephen’s challenges to the Ottoman supremacy in the Black Sea area
intensified, Venice took into account the possibility of overrunning Moldavia with Tartars
and Russians if it he did not take any further anti-Ottoman actions (1472-1473). In 14761477, the Volga Tartars came to Moldavia’s border. Venice asked him to take the Tartars
and conquer Bulgaria. Stephen politely refused. He did not want his state to stand for an
oriental passage way. He had already accepted to fight the Turk, not for some ideals, but
due to necessities72.
Crusader Plans for the Black Sea Area
Anti-Ottoman actions were equally matter of the Churches, of Church union in
particular. This had been made clear in the case of Ivan III’s marriage to Zoe and Russia’s
crusader planned crusader action (1472). Rome’s and Venice’s Muscovite hopes, born, in
this case, by Bessarion’s designs, quickly faded away. The matter became more pressing.
They had no Greek rite politician, other than Stephen III of Moldavia, to their avail. They
focused on him73.
Mehmed tried to respond to the plans also by means of the Ecumenical Patriarchate,
as he had probably done already in 1467, with royal Polish support. Patriarch Simeon I
basically accompanied, through Bulgaria, Suleiman Beg’s army, sent against Stephen III in
late 1474. His repeated anti-Ottoman acts and Latin talks had resulted in a break with the
Moldavian Orthodox hierarchs, namely with metropolite Theoctist I, the leader of the antiunionist party. At the end of 1473, the hierarchs had left the princely council. They were
never to return74.
Pontic Stands and Continental Factors
As Stephen III’s Hungarian relations improved and the Walachian conflict developed,
on the eve of his Crimean marriage, the ruler, who overcame also a major domestic plot
(1471-1472), intensified his pressures on Caffa. The Ottoman tribute paying Genoese
71

HHStA, S.A., A.D.S., Hungarica, A.A., I-2, fasc. 2-4, f. 30r; Jean Mollinet, Chroniques, edited by Georges
Doutrepont, Omer Jodogne, II, 1488-1506, (Brussels 1935), p. 199; Cronica moldo-germană, p. 32; N. Pienaru,
‘Relaţiile lui Ştefan cel Mare cu Hanatul din Crimeea. O controversă: prima incursiune tătară în Moldova’
[Stephen the Great’s Relations to Khanate of Crimeea. A Controversy: The First Tartar Raid on Moldavia], in
Ştefan-Atlet, pp. 298-302; Simon, Ştefan cel Mare şi Matia Corvin, p. 431.
72 In this respect, see also Történelmi bizottságának oklevél-másolatai [Safety Copies of Historical Documents],
edited by Lipot Óváry, I, Mohácsi vész elôtti okiratok kivonatai [Documents prior to the Battle of Mohács]
(Budapest 1890); nos. 550, 553, p. 141; Guerre, no. 85, pp. 106-107; no. 90, pp. 112-113; Veneţia, no. 20, pp.
260-261; Malipiero, pp. 41, 43, 73-74; Simon, ‘The Arms of the Cross’, pp. 60-61.
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Gherardi da Volterra, în RIS, XXIII (1904), 3, p. 143; Joannis Burkardi Liber Notarum ab anno MCCCCLXXXIII
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74 Vitalien Laurent, ‘Les premiers patriarches de Constantinople sous la domination turque (1454-1476)’, REB,
XXVI (1968), pp. 268-269; Andrei Pliguzov, ‘On the Title ‘Metropolitan of Kiev and All Rus’, HUS, XV (1991),
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metropolis of Crimea, under Mengli Ghiray’s protection in particular, was Stephen’s main
Christian rival in terms of north-pontic trade. He tried to increase his control over the
harbors in his possession, former Genoese colonies and still largely autonomous in relation
to Suceava (1473-1474)75.
He eventually could not rely on them. Prior to the battle of Vaslui, which allowed
him to retake possession over the harbors, Chilia and Cetatea Albă had surrendered to
the Turk, as Caffa refused to engage in an anti-Ottoman alliance. Caffa’s answer did not
change after Vaslui. Still, also because Venice, Genoa’s arch-rival, exploited Stephen’s gain
by concluding, in secret, a truce with the Porte, Caffa could not avoid Ottoman conquest
in summer 147576.
Equally troubling was his control over his other apparent desired area of expansion.
His Walachian political and military successes did usually not last longer than a month,
whether he acted alone or, at least in theory, with Hungarian armed support. Frederic III’s
proposition made probably following the chancery report on Stephen, of early 1474, that
Stephen should be granted rule over Walachia, in return for his support of Habsburg action
against Matthias was thus rather presumptuous. Vienna could not give what Buda failed to
take for herself77.
In 1473-1474, the main focus of the crusade was, not only in case of the Walachians
and the Tartars, in the Black Sea area, as also a certain Constantine Great Comenos, filz
du duc de Trapezonde, was sent from Dijon to Vienna. Moldavia remained, in Rome’s,
but also in Venice’s perspective, a foremost pontic crusader force. In 1476, Sixtus IV asked
Burgundy for help. The Ungaris et Valacchis marique Helespontico should not face the
Turk alone. Yet, at the time, not even the relations between Suceava and Moscow were
fully functional78.
Plans, Fears and Results
The victory of Vaslui could be viewed as a great surprise. Few expected the Ottomans
to be defeated and even fewer were willing to believe that. The different negotiations,
rumors and expectations had prepared neither Poland or Hungary, nor the Italian Peninsula,
for such an outcome. Fear immediately resurfaced. Sultan Mehmed’s vengeance was
unavoidable. In the end, like on the eve of the fall of Caffa, it all came down to two things:
the Turk should attack somewhere else and, if he did so, may God give him a defeat as the
one of Vaslui79.
[...] L’armata del Turcho e intrata in Mare Magiore alla via de Capha/ per
questo anno siamo liberati da terrore. Esso sta in persona a/ Constantinopoli, et
questo anno non ha a moverse, potra forse mandare/ el suo bassa de Romania
75

Codice, I, no. 120, pp. 307-309; no. 151, pp. 364-368; no. 377, p. 815; II-2, no. 658, p. 338; no. 1087,
pp. 103-104 ; no. 1102, pp. 114-116; no. 1104, p. 122; no. 1117, p. 195; Acte, III, p. 50; for other data, see Al.
Simon, ‘Stăpânii porturilor. Problema moldavă între Napoli şi Milano în vara anului 1484’ [The Masters of the
Harbors: Naples, Milan and Moldavian Question (Summer 1484)], SMIM, XXVI (2008).
76 For instance: Acte, III, pp. 88-89; Andrei Pippidi, ‘Lettres inédites de Leonardo III Tocco’, RESEE, XXXII
(1994), 1-2, pp. 69-70; Ş. Papacostea ‘Moldova lui Ştefan cel Mare şi genovezii din Marea Neagră’ [Stephen the
Great’s Moldavia and the Genoese of the Black Sea <Area>], AIIX, XXIX (1992), pp. 70-72.
77 For instance: HHStA, S.A., A.D.S., Hungarica, A.A., I-2, fasc. 2-4, f. 30r; Długosz (1887), pp. 609-612,
618-621, Bonfini (1936-1941), IV, pp. 61-62; see Al. Simon, ‘The Hungarian Means of the Relations between
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78 ASV, Misc., Arm., II-30, f. 44 (49)r (25th of February 1476; edited in Magyarország, no. 101, pp. 111-112);
Relaţiile, no. 9, pp. 61-62; Luise Michelson, ‘Michael Alighieri, Gesandter Kaiser Davids von Trapezunt, am
Hof der Herzöge von Burgund (1461-1470)’, ArchPont, XLI (1987), pp. 190-192.
79 E.g. ASM, A.D.S., Potenze Estere, Illiria, Polonia, Russia, Slavonia, cart. 640, fasc. 2, nn (14th of February);
Turchia-Levante, cart. 647, fasc. 1, nn (29th of May); Venezia, cart. 361, fasc. 3, nn (28th of February, 5th, 11th,
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cum lo exercito a la via de Moldavia/ per cerchar de vindicarsi del dampno et
iniuria quale el/ dicto bassa have questo zenario in dicti parti di Moldavia, che li/
fuorono tagliati in peze piu de 30m Turchi, che s’el andara, prego/ Dio la secunda
cavalchata corresponda ala prima [...] (29th May 1475, Ragusa).
Finding a ‘master-mind’ behind the eastern events of the early 1470’ (in particular
1472/ 1473-1474) is thus not easy. Yet, It is useful, due to the peculiar Muslim and Greek
contacts involved, as the relations between Buda, Rome and Venice were still tense,
though this did not imply a break in anti-Ottoman talks. Matthias seemingly did not offer
a traditional official greeting to Sixtus IV on his election (1471) until early 1475. After
Bessarion’s death (1472), a real coordination between Roman and Venetian Greek plans
was reattempted, only at the beginning of 1474, when Girolamo Lando became Latin
Patriarch of Constantinople80.
Such gaps and doubts led to the idea of a crusader blueprint attributed to Bessarion,
who had major ties to Greek, Latin and Muslim politicians. Whether or not the events
of 1473-1474 were the result of his design, one aspect is certain. His ‘crusade’ worked
better than the one granted, as consolation prize to another unsuccessful papal candidate
and Latin Patriarch of Constantinople, Thomas (Tamás) Bakócz, archbishop of Esztergom
(Gran), Venice’s favorite (1513-1514). The ‘crusade’ of 1514 severally harmed the weakened
Hungarian state, while the ‘crusade’ of the early 1470’ had quite the opposite effect on the
realm of St. Stephen81.
The negotiations and plans of the early 1470’ were, in essence, not too different from
other projects and talks of the late 1400’. What made them ‘special’, for the moment, as
well as, to a certain extent, over time, were the Danubian and Pontic combats of 14751476, in particular. These combats ended in an overall ‘draw’, by far the best anti-Ottoman
result of the last decades. The ‘draw’ however costed the Christians more than it costed the
Porte82.
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CONFRUNTĂRI ANTIOTOMANE ŞI PROPAGANDĂ ITALICĂ:
CONSIDERAŢII ASUPRA CONTEXTULUI CRUCIAT AL RAIDULUI OTOMAN
ASUPRA ORADEI. 1474
Rezumat

În 1474, trecuseră 10 ani de la ultima acţiune regală ungară majoră împortiva Porţii.
În 1464, cea de a doua campanie bosniacă a ui Matia Corvin fusese un succes relativ.
În 1468, se ajunsese la un acord ungaro-otoman. Armistiţiul, valabil probabil pentru doi
ani, fusese reînnoit la 1470 şi 1472. Negocierile ungaro-otomane din 1473 eşuaseră însă.
Ungaria era încă o dată pe curs de coliziune cu Poarta. Vecinul răsăritean al regatului,
Moldova, era deja pe acel curs. În schimb, pentru “legătura” teritorială dintre Buda şi
Suceava, provincia regală a Transilvaniei, o ciocnire cu Turcul nu era, nici pe departe,
o prioritate. Amintirea campaniei devastatoarea conduse de Murad II (1437-1438) ori
memoria mai recentelor raiduri otomane în Voievodatul Transilvaniei (de exemplu la 1469
şi 1470), în pofida armistiţiului dintre rege şi sultan, erau încă vii. În 1474, otomanii au
prădat puntea administrativă centrală a Ungariei, care lega Buda dev Transilvania. Tensiunile
ungaro-otomane crescuseră. Nici Matia şi nici Mehmed II nu reuşiseră să impună, în plan
diplomatic, în faţa vecinului său (1472-1473). Dar, după ce Oradea a fost arsă la începutul
lui 1474, tensiunea creată în regat de către sultan a depăşit până şi tensiunile anti-huniade
apărute, tot în “contexte otomane”, la 1467 şi 1471.

INTERFERENZE CULTURALI VENETO–TRANSILVANE NEL CINQUE–SEICENTO

Florina CIURE

Dal paese di nascita, l’Italia, l’Umanesimo e il Rinascimento si diffusero in Europa, in
ogni regione assumendo aspetti diversi, determinati dallo sviluppo sociale ed economico di
ognuna di esse. Nella Transilvania, l’Umanesimo si diffuse dalla prima metà del XV secolo,
sia direttamente, tramite gli italiani arrivati in questa regione o gli studenti transilvani che
compirono i loro studi in Italia, sia indirettamente, attraverso la Dalmazia, confinante
dell’Italia, la quale, per un periodo, fu sotto il dominio del Regno d’Ungheria.
Una delle più importanti vie di diffusione della cultura italiana nei Principati Romeni,
e specialmente in Transilvania, fu aperta dagli studenti inviati a studiare presso le università
italiane. Molti giovani d’Ungheria e di Transilvania compirono i loro studi a Bologna, Padova
e Roma. A partire dal XIII secolo, l’Università di Padova e quella di Bologna raggiunsero la
fama mondiale grazie ai metodi d’insegnamento del diritto civile e canonico e al fatto che
le università della Penisola italiana dimostrarono un ampio spirito di tolleranza, accettando
tra i loro studenti anche giovani calvinisti e luterani. Queste materie di studio attirarono
per secoli i giovani del Regno d’Ungheria. Al loro rientro nel paese d’origine, essi spesso
rivestivano alte cariche nell’amministrazione dello Stato e nella gerarchia della Chiesa
locale.
La diffusione della cultura italiana si realizzò anche mediante i professori italiani
chiamati ad insegnare in Ungheria e in Transilvania, quali Galvano di Bologna, professore
all’Università di Pécs, o Ferrante Capeci, professore presso il Collegio gesuita di Cluj (15841587)1. Il Principe Giorgio Rákóczy I (1630-1648) ebbe l’intenzione di fondare a Oradea
(Nagyvárod, Groswardein) un accademicum collegium così che, nel 1634, chiamò Marcus
Antonius Venetus, professore di teologia, il quale insegnò ad Oradea tra il 1634 e il 1636.
Egli, però, non trascorse a Oradea il tempo necessario per poter conferire alla scuola lo
statuto accademico2.
Si è già accennato che, sin dalla fine del XV secolo, tra la nobiltà transilvana
cominciarono a farsi sentire gli influssi dell’Umanesimo e del Rinascimento italiano.
Alba Iulia (Gyulafehérvár, Weissenburg) divenne un importante centro culturale della
Transilvania. Alla corte principesca si radunarono numerosi rappresentanti dell’umanesimo
rinascimentale; vi fu fondata anche un’importante biblioteca. Il Rinascimento di stampo
italiano fu molto presente anche ad Oradea, poiché alcuni vescovi e grandi gerarchi della
chiesa cattolica erano originari della Penisola italiana. A quanto pare, il vescovo Andrea
Scolari da Firenze (1409-1426) fu il primo a costruire ad Oradea uno spazio appositamente
dedicato alla biblioteca. La notorietà di Andrea Scolari attirò numerosi italiani illustri a
Oradea e in altre città della Transilvania. Nei documenti coevi è specificato che gli abitanti
della suddetta città erano maggiormente cittadini italiani3, riuniti in un quartiere italiano.
George Lăzărescu, Nicolae Stoicescu, Ţările Române şi Italia până la 1600, Bucarest 1975, p. 197.
Istoria oraşului Oradea, coordinatoi: Liviu Borcea, Gheorghe Gorun, Oradea 1995, p. 142.
3
Jolán Balogh, Varadinum. Várad vára, vol. II, Budapest 1982, pp. 43-46 (Apud Istoria oraşului Oradea cit., p.
100).
1
2
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Nella stessa città vi era un altro quartiere chiamato Venezia, mentre ad Alba Iulia vi era una
strada detta degli italiani4.
Un ruolo importante nella diffusione delle nuove modalità di costruzione in
Transilvania ebbero gli architetti italiani chiamati dai principi o dai nobili transilvani per
costruire palazzi, case e fortezze. Diverse notizie attestano il flusso pressoché continuo
di tali architetti-ingegneri, chiamati nei documenti fundatores. I monumenti dovuti a loro
offrono una testimonianza della trasposizione delle forme artistiche specificatamente
italiane nel principato transilvano5. Tra quelli che si recarono in Transilvania ricordiamo:
i fratelli Genga, architetti della famiglia Baldigara, il veronese Giacomo Resti che eseguì
lavori a Oradea, Giovanni Landi da Mantova e il veneziano Agostino Serena che furono
nel servizio del principe Gabriele Bethlen, e inoltre Maurizio Veniero6, un altro veneziano.
I palazzi veneziani costituiscono il modello per la decorazione di quelli transilvani. Per
esempio, il palazzo principesco di Alba Iulia aveva soffitti dipinti e dorati, le pareti rivestite
di valorose carte da parati veneziane e di quadri raffiguranti imperatori romani7.
La grande importanza per il lusso e per le feste risulta anche dall’attenzione accordata
allo sviluppo della vita musicale. Sin dai tempi dei principi Báthory due stanze del palazzo
erano destinate ai musicisti. Il principe Sigismondo Báthory (1581-1597; 1598-1599; 1601,
1601-1602): “buonissimo musico in ogni sorte di strumento et compone opere di musica
al pari de più eccelenti autori; parla bene italiano e si gode molto della prattica italiana”8
cercò di conferire alla sua corte lo stesso splendore di quelle europee. Egli continuò la
tradizione dei suoi antenati – Giovanni Sigismondo Zàpolya e sua madre Isabella, figlia
di Bona Sforza (futura regina della Polonia) e del re Sigismondo I – i quali introdussero la
cultura italiana in Transilvania, il palazzo di Alba Iulia essendo una vera culla delle arti.
Alla corte di Sigismundo Báthory si recarono molti italiani tra i quali: Giorgio Tomasi, il suo
segretario, Fabio Genga e suo fratello Simone Genga, architetto, Geronimo Vitali, capitano
nell’esercito del principe, il musicista Pietro Busto, il compositore Giovanni Battista Mosto9.
L’orchestra della corte di Michele Apafi I (1661-1690) comprendeva 18 membri.
Un aspetto notevole delle relazioni culturali fra l’Italia e la Transilvania riguarda la
stampa dei libri e la loro circolazione nell’area ungherese-transilvanica. I Principati Romeni
ebbero rapporti molto stretti con l’Italia, dove lavorarono maestri tipografi originari dell’area
danubiana. Fu in Italia che si stamparono libri di autori transilvani10 e da lì furono acquistati
i caratteri utilizzati per la stampa nelle botteghe tipografiche dei Principati Romeni. In
Italia lavorarono, ad esempio, il mastro Thomas Septemcastrensis di Sibiu (Nagyszeben,
Hermannstadt), il quale stampò libri a Mantova tra il 1472 e il 1473 e Giovanni Francesco
di Braşov (Brassó, Kronstadt), il quale lavorò presso una tipografia di Modena per più di
10 anni.

G. Sebestyén, V. Sebestyén, Arhitectura Renaşterii în Transilvania, Bucarest 1963, p. 33.
Andrei Kovács, Mircea Ţoca, Arhitecţi italieni în Transilvania în cursul secolelor al XVI-lea şi al XVII-lea, in
“Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Series Historia”, fasciculus 2, anno XVIII, Cluj-Napoca 1973, p. 20.
6
Si veda Leone Andrea Maggiorotti, L’opera del genio italiano all’estero, Gli architetti militari, vol. II, Roma
1936.
7
Gh. Sebestyén, V. Sebestyén, op. cit., p. 41.
8
Giacomo Bascapé, Le relazioni fra l’Italia e la Transilvania nel secolo XVI. Note e documenti, Roma 1931,
p. 171.
9
Andrei Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării Româneşti, vol. III, Bucarest 1929,
pp. 168, 171.
10
Tra i libri stampati in Italia, i cui autori erano transilvani, possiamo citare: I. Sambucus, Oratio in orbitum
generosi ac magnifici adolescentis Georgii Bona Transylvani, Pataviae 1560; Kovaciocii Volfgangii Pannonii,
De laudibus Illustrissimi Stephani Bathorei de Somlio, creati Vaivodae Transilvaniae, Venezia 1571; Idem,
Oratio in discenssum Martini Berzevicei Pannonii ex studio Patavino in patriam, Venezia 1572, o la collezione
d’iscrizioni latine raccolte dal territorio dell’antica Dacia, pubblicata a Padova da Stefano Szamosközy nel
1598.
4
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Studenti transilvani all’Università di Padova
Ci soffermeremo più a lungo sui numerosi studenti transilvani che compirono gli
studi all’Università di Padova, i quali, al rientro nel paese, contribuirono notevolmente
alla diffusione delle idee umanistiche. Subito dopo l’annessione del 1405, l’Università
di Padova11 fu proclamata università unica sul territorio della Serenissima12. Dal XIV
secolo numerosi rappresentanti del clero cattolico, come anche molti cancellieri e notai,
compirono i loro studi nell’università padovana. Durante il regno di Mattia Corvino (14581490) furono rintracciati 66 studenti ungheresi iscritti all’Università di Padova e 60 tra il
1490 e il 1526. Nei suoi primi tre secoli di esistenza (1222-1526), l’Università di Padova
accettò nelle sue aule 205 studenti provenienti dal Regno d’Ungheria13. Inoltre, a Padova si
studiavano anche le scienze della natura e, di conseguenza, i giovani che studiavano presso
l’ateneo patavino non studiavano solo cultura teologica o scolastica. Se nei secoli XIV-XV
i più numerosi erano quelli che seguivano i corsi di diritto canonico diventando preposti,
canonici o addirittura vescovi, nei secoli XVI-XVII prevalevano quelli che studiavano
medicina, filosofia e diritto civile.
In quanto alla loro origine, essi erano per lo più ungheresi e sassoni, poiché i romeni
della Transilvania non avevano diritto allo studio. Molti nomi di ungheresi e sassoni
transilvani compaiono nel libro di Andre Veress14: per esempio, Iohannes Megirling da
Sibiu, laureato in medicina a Padova (1418), quindi laureati in diritto canonico: Michele
Ungaro di Lippa (1448), Georgius Zas Ungarus – canonicus ecclesiae Transilvaniae (1448),
Stephanus Ungarus di Transilvania, (1468), Giovanni Vitez, il futuro vescovo, uno dei più
noti umanisti della Transilvania, Matei Rhedel di Braşov (1472), Pietro Bogosy di Satu Mare
(1472), Tristan Gutterman (1476), Ladislao Stuff che studiò medicina (1553), Paul Benkner
di Braşov – magister artium (1544), Paolo Kertschig (Kercz) di Braşov (1562), Peter Bogner
di Braşov (1563), Valentino Urbeger (1568), Farkas Kendy (1571), Stefano Galffy (1578),
Gabriele Haller (1582), Stefano Kakas (1582-1584), Giovanni Hertelius (1589-1591). È
possibile che tra questi studenti vi fossero stati anche dei romeni, perché non tutti furono
registrati con il cognome ma solo con l’indicazione “di Transilvania” o “Transylvanus”; in
tale modo furono immatricolati a Padova: Pietro di Cibinio di Transilvania (1476), Giovanni
di Transilvania (1484), Paulus Transylvanus (1500) e Michele da Varadino (1500)15.
I rappresentanti dell’alto clero finanziarono gli studi di numerosi giovani transilvani.
Per esempio, il vescovo di Oradea, Giovanni Vitez da Zredna, inviò molti giovani in Italia
a spese sue, tra questi: Giorgio Handó, il quale studiò diritto civile ed ecclesiastico16 a
Padova e suo nipote, dello stesso nome, il quale compì i suoi studi prima a Ferrara e quindi
a Padova dove dopo quattro anni di studio conseguì la laurea in diritto ecclesiastico17. Tra
il 1500 e il 1503 studiò a Padova Francisco Várday che nel 1513 fu eletto vescovo della

Si veda Andrea Gloria, Monumenti dell’Università di Padova, 2 vol., Venezia 1884-1888; Giuseppe Giomo,
L’Archivio antico della Università di Padova, Venezia 1893; Antonio Brillo, Brevi memorie sulla Università
di Padova e sugli stemmi in essa esistenti, Roma 1898; Biagio Brugi, Gli scolari dello studio di Padova nel
cinquecento, seconda edizione, Padova 1905; Antonio Favaro, Saggio di bibliografia dello Studio di Padova,
1500-1920.
12
Antonio Poppi, La teologia nell’università e nelle scuole, in Storia della cultura veneta, 3/III, p. 2; Gaetano
Cozzi, La politica culturale della Repubblica di Venezia e l’Università di Padova, in Tribute to Galileo in Padua.
International Symposium, a cura dell’Università di Padova, Padova, 2-6 dicembre 1992, Trieste 1995.
13
Pietro Verrua, Umanisti ed altri “studiosi viri” italiani e stranieri di qua e di là delle Alpi e dal Mare, Genève
1924, p. 42.
14
Si veda A. Veress, Matricula et acta Hungarorum in universitatibus Italiae studentium, vol. I, Padova 12641864, Budapesta 1915; Idem, Matricula et acta Hungarorum in Universitatibus Italiae studentium, 1221-1864.
Olasz egyetemeken járt magyarországi tanulók anyakönyve és iratai, 1221-1864, Budapesta 1941.
15
G. Lăzărescu, N. Stoicescu, op. cit., p. 196.
16
Florio Banfi, Salve, Varadino Felice!… La Città di S. Ladislao nei rapporti italo-ungheresi, in „Corvina”,
Budapest, anno III, 12, dec. 1940, p. 838.
17
P. Verrua, op. cit., p. 58.
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Transilvania18 e che poi finanziò gli studi padovani di suo nipote, Giovanni Várday19. Il
vescovo Giorgio Szatmári, invece, aiutò Stefano Brodarics a studiare a Padova, il quale
conseguì la laurea in diritto ecclesiastico20 dopo cinque anni di studio. L’umanista Nicolaus
Olahus, che non studiò mai in Italia, appoggiò giovani transilvani a fare i loro studi a Padova.
Giovanni Zsámboki, Francesco Forgách e Miklós Istvánffy21 beneficiarono del suo aiuto.
Gli studenti cominciavano gli studi ad una giovane età. Niccola Csáky, per esempio, studiò
a Padova a 14 anni. Nel 1500, all’età di 18, copriva già la carica di vescovo di Cenad22.
La loro meta principale era quella di conoscere gli autori greci e latini, l’arte della poesia e
della composizione. Arrivavano in pochi a Padova, però quasi sempre all’inizio dell’anno
scolastico e solo raramente dopo aver studiato ad altre università: Padova era preferita
quale cittadella degli studi e considerata senza pari. Alcuni studenti stranieri ebbero stretti
rapporti con i loro professori o con grandi personalità padovane. Tra esse spicca la generosa
e ospitale famiglia dei conti Porcellini, la loro casa essendo spesso frequentata anche da
molti studenti provenienti dalla Transilvania e dal Regno d’Ungheria23.
Tra gli studenti padovani del XVI secolo troviamo alcuni giovani i quali ebbero un
ruolo importante nella storia transilvana; tra questi ricordiamo il futuro principe Stefano
Báthory (1549), la sua statua trovandosi ancor oggi nella detta università, tra quelle degli
altri illustri studenti padovani, il letterato Farkas Kovacsóczy (1571), il cui Oratio in
discenssum Martini Berzevicei ex studio Patavino in patriam fu stampato a Venezia nel
1572, e il cronista Stefano Szamosközy (1592-1593) il quale si fece pubblicare a Padova
(1598) un lavoro sulle iscrizioni latine in Dacia24.
‘Dopo aver fatto un viaggio in Europa con Nicolò Báthory, Stefano Báthory – il futuro
principe della Transilvania (1571-1583) e re della Polonia (1575-1586) – arrivò a Padova
nell’autunno del 1549. Riferimenti ai suoi studi padovani troviamo nella testimonianza
dei fratelli Reway i quali raccontano il loro incontro con i due Báthory. Un’altra prova ci
viene offerta da Andrei Dudith, il quale studiò insieme al futuro principe diritto civile con il
professor Pancirolli e seguì assieme a lui le dissertazioni sul diritto dei professori Robortello
e Sigonio. Non si conosce con esattezza il periodo trascorso da Stefano Báthory a Padova
perché il suo nome non fu inserito nei registri matricoli e nemmeno nei verbali dei laureati.
Si suppone che, nella primavera del 1553, egli sia rincasato, perché ci sono prove che
attestano la sua presenza nella Transilvania. A partire dal 1789, nel cortile dell’Università
di Padova, si può ammirare la sua statua sulla quale sta scritto: STEPHANO · BATTOREO · /
OLIM. · GYMNASII. · PATAVINI. · ALUMNO / POSTEA · POLONIAE · REGI · CLARISSIMO
/ STANISLAUS · POLONIAE · REX · PROLIXO · ET · IN · EIUS · MEMORIAM / ET · IN ·
CIVIT · MERITISSIMAM · ANIMO / P · C · /ANNO · MDCCLXXXIX · 25. Alcune opinioni
recentemente espresse mettono in dubbio la presenza del futuro re di Polonia Stefano
Báthory a Padova in qualità di studente, considerando che si trattasse di una confusione
e che il vero studente sarebbe il suo nipote dello stesso nome, il quale avrebbe compiuto
i suoi studi a Padova tra il 1571 ed il 157326. Speriamo che le ricerche ulteriori possano
risolvere questo problema offrendo delle risposte nel rispetto della verità storica.
Anche Paul Gyulai, il consigliere di Stefano Báthory, compì i suoi studi a Padova27.
György Bónis, Gli scolari ungheresi di Padova, in Venezia e Ungheria nel Rinascimento, a cura di Vittore
Branca, Leo S. Olscki Editore, Firenze 1973, p. 234.
19
Emerico Varady, Docenti e scolari ungheresi nell’antico studio bolognese, Coop. Tipografica Azzoguidi,
Bologna 1951, p. 45.
20
G. Bónis, op. cit., p. 236.
21
E. Varady, op. cit., p. 53.
22
G. Bónis, op. cit., p. 242.
23
Ibidem, pp. 259-260.
24
G. Lăzărescu, N. Stoicescu, op. cit., p. 197.
25
A. Veress, Matricula et acta Hungarorum in universitate Patavina cit, p. 42.
26
George Gömöri, Where was István Báthori Educated? Or the Genesis of a Legend, in „The Slavonic and East
European Review”, vol. 80, nr. 3, 2002, pp. 483-486.
27
A. Veress, Matricula et acta Hungarorum in universitate Patavina cit., p. 58.
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Nel 1560 fu stampato a Padova il discorso fatto da Sámboky János ai funerali del transilvano
Giorgio Bona il 6 settembre 155928. Kyr Pál, originario di Braşov, pubblicò nella città natia
gli insegnamenti29 del noto medico Claudius Galenus30, i cui corsi furono seguiti anche da
Stefano Báthory. Dopo l’elezione quale re della Polonia, Stefano Báthory vi chiamò il suo
professore, il quale, però, non insegnava più a Padova31. Nel 1584 fu stampato a Cluj De
administratione Transsylvaniae32, il cui autore Farkas Kovacsóczy, cancelliere del principe
Stefano Báthory33, fu studente all’università patavina. Trovatosi a Padova, per incarico di
Stefano Báthory costui stabilì rapporti con il veneziano Gian [Giovanni] Michele Bruto, il
quale diventerà lo storiografa del principe transilvano34.
Il cronista di origine sassone, Giorgio Kraus, il quale aveva l’appoggio materiale del
principe Gabriele Bethlen, fece un viaggio di studio in Italia. Arrivò prima a Venezia, poi
per un anno e mezzo studiò giurisprudenza a Padova. Interruppe i suoi studi padovani
prima per un breve periodo e poi definitivamente nel 1630 anno in cui ritornò a Sighişoara
(Segesvár, Schässburg) dove rivestì la carica di notaio35. Nella sua Cronica della Transilvania,
il notaio sassone scrisse sulla visita compiuta nel 1627 da Petru Bethlen, il nipote del
principe, a Venezia e nelle altre città italiane: “dopo aver concluso i suoi affari a Venezia,
egli ritornò a casa, ma per ordine di Gabriele Bethlen lasciò Giovanni Horváth de Pálóczi
a seguire i suoi studi di giurisprudenza e architettura militare a Padova”36. Il 1 settembre
1629 fu stampato a Padova il lavoro di Giovanni Horváth de Pálóczi: Mnemosyne historica
de quatuor summis imperiis. Quadraginta et Novem, Et de regibus hungariae, decem et
quatuor Abecedariis modulata. Cui adjecta triga orationum, de Excellentia {1. Monarchiae
Hungaricae. 2. Vitae Aulicae. 3. Virtutis Bellicae. Deproperante Ioanne Horvath de Palocz
Ungaro. Patavii Antenoris. Anno MDCXXIX37.
Al loro rientro nel paese molti studenti padovani furono inseriti nel sistema scolare
transilvano. Dopo essersi laureato in filosofia e medicina, il 27 maggio 1632, Ozdy Tamás
fu nominato professore al ginnasio unitariano di Cluj, diventando poi rettore38 dello stesso.
Al loro ritorno in patria Baltazar Solymosi, Ioan e Laurenţiu Nagy Dalnoki39, Balthasar
Rákosi40 furono nominati lettori al ginnasio unitariano di Cluj. Il 13 dicembre 1659, il
transilvano, Andrei Petsi, conseguiva la laurea in medicina e filosofia. Prima di tornare
a casa, egli esercitò a Venezia la sua professione di medico41 per un periodo di cinque
anni.
A prescindere dagli studi svolti, una volta rimpatriati, tutti gli studenti transilvani
contribuirono alla diffusione delle nuove idee e delle nuove pratiche, influenzando
Ioan. Sambuci Pan. Oratio, in obitum. Generosi ac Magnifici adolescentis Georgii Bona Transylvani, Domini
in Landseehr, et Laknpach etc. Qui mortuus est, VI. Septemb. Anni 1559 Addita sunt in fine doctissimorum
aliquot virorum Epitaphia Graeca, et Latina (A. Veress, Matricula et acta Hungarorum in universitatibus Italiae
cit., p. 193).
29
Sanitatis studium ad imitationem aphorismorum compositum. Item: Alimentorum vires breviter et ordine
Alphabetico positae. Auctore Paulo Kyr. Impressum in Inclyta Transylvaniae Corona. M. D. LI. (A.Veress,
Matricula et acta Hungarorum in universitatibus Italiae cit., p. 199).
30
Si tratta del professore Bassiano Lando originario da Piacenza che insegnò a Padova medicina theorica e che
fu chiamato dai suoi studenti e conosciuti Galenus.
31
Idem, Matricula et acta Hungarorum in universitatibus Italiae cit., pp. 198-199.
32
Il titolo completo del lavoro è: De administratione Transsylvaniae, Dialogus. Claudiopoli Transsylvanorum.
Ex officina typografica Gasparis Helty, MDXXXIV.
33
Béla Köpeczi, Gli inizi della letteratura politica ungherese e Venezia, in Venezia e Ungheria nel Rinascimento
cit., p. 469.
34
Ibidem, p. 471.
35
Georg Kraus, Cronica Transilvaniei 1608-1665 (traduzione di G. Duzinchevici e E. Reus-Mîrza), Bucarest
1965, p. X.
36
Ibidem, p. 65.
37
A. Veress, Matricula et acta Hungarorum in universitatibus Italiae cit., pp. 213-214.
38
Ibidem, p. 214.
39
Idem, Matricula et acta Hungarorum in universitate Patavina, pp. 122-124.
40
Ibidem, pp. 127-129.
41
Ibidem, p. 129.
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notevolmente la società di quei tempi.
Architetti veneziani nella Transilvania
Il carattere dell’architettura nobiliare fu prevalentemente determinato dagli architetti
italiani che lavorarono in Transilvania. Essi portarono sempre con loro l’architettura
dell’epoca e della regione di provenienza. È possibile perciò rintracciare gli influssi del
Cinquecento fino al 1530 e in seguito quelli del tardo rinascimento. In quanto agli influssi
regionali, all’inizio prevalsero quelli toscani e lombardi, poi solo i toscani, e verso la metà
del Seicento quelli veneziani42. I più importanti risultati verificatisi in seguito all’apparizione
delle nuove e fiorenti idee rinascimentali nella Transilvania furono la modernizzazione e
la trasformazione delle fortezze e delle fortificazioni di Braşov, Alba Iulia, Sibiu, Făgăraş
(Fogaras, Fogarasch) e Oradea, e di alcune fortezze destinate all’uso dell’aristocrazia43.
Per la costruzione di fortezze che potessero far fronte alle nuove modalità combattive,
la nobiltà transilvana consultò e contrattò i più abili architetti militari italiani dell’epoca.
Timişoara (Temesvár, Temesward) fu fortificata prima della conquista ungherese con un
ring, ossia un campo circondato da un doppio recinto di palafitte e terra battuta, a pianta
circolare. Il muro di difesa fu rinforzato dopo il 1300, quando il re Caroberto, proveniente
della Casa Angioina di Napoli, salì al trono ungherese. Fu il re stesso ad elaborare il
progetto del castello, ma per l’esecuzione dei lavori si rivolse agli architetti veneziani, fatto
dimostrato dalle particolarità della costruzione riscontrabili solo nella laguna veneziana,
poiché adatte alle zone fangose. Nel 1551 gli Ottomani assediarono Timişoara senza
riuscire a conquistarla. Il re Ferdinando d’Asburgo, temendo un nuovo attacco, inviò un
architetto militare nella persona di Andrea da Treviso, però il tempo non fu sufficiente per
la realizzazione dei lavori di fortificazione e Timişoara fu conquistata nel 155244. Verso
la metà del Cinquecento la difesa di Timişoara fu affidata al generale Giovanni Battista
Castaldo, il quale introdusse nelle fortezze transilvane il nuovo sistema italiano. Fu sempre
egli a rafforzare anche le varie fortificazioni della zona, quali Timişoara, Lipova (Lippa),
Alba Iulia, beneficiando dell’aiuto degli architetti Antonio del Bufalo, Andrea Trevisano,
Francesco da Pozzo, Alessandro Cavalli, Giovanni da Roveredo, Antonio e Martino da
Spazio e Simone da Pozzo. La costruzione di cinte fortificate – un sistema difensivo formato
da mura e bastioni (ad orecchione) – divenne molto diffusa. Il “sistema bastionario italiano”
fu introdotto per la prima volta nelle fortezze di Alba Iulia e di Sibiu dove si costruì un
bastione progettato da Alessandro Clippa.
Petrus Italus de Lugano lavorò a Bistriţa (Beszterce, Bistritz) tra gli anni 1560 e 1563.
Gli elementi rinascimentali da lui introdotti furono identificati nella Chiesa evangelica
e nella Casa dell’Argentario45. Verso la metà del Seicento lavorarono in Transilvania i
fratelli Baldigara, noti architetti appartenenti ad una famiglia di origine veneziana. Ottavio
Baldigara iniziò la costruzione del primo bastione della fortezza di Oradea nel 1569;
egli realizzò anche il progetto di modernizzazione della stessa fortezza che fu eseguito
nell’arco di venticinque anni. Col suo progetto il Baldigara trasformò l’antico castello
medioevale turrito in un’opera moderna a tracciato pentagonale con bastioni46. Le ricerche
recenti sembrano però identificare l’architetto Giulio Cesare Baldigara quale dirigente dei
lavori nella fortezza di Oradea nel 1570; molto probabile che egli progettò tutto il piano
Gh. Sebestyén, V. Sebestyén, op. cit., p. 59.
Ibidem.
44
Endre Marosi, Partecipazione di architetti militari veneziani alla costruzione del sistema delle fortezze di
confine in Ungheria tra il 1541 e il 1593, in Rapporti veneto-ungheresi all’epoca del Rinascimento, Budapesta
1975, p. 207.
45
Per quanto riguarda l’attività di Petrus Italus de Lugano a Bistriţa si veda: Nicolae Sabău, Maestri italiani
nell’architettura religiosa Barocca della Transilvania, Maeştri italieni în arhitectura religioasă barocă din
Transilvania, Bucarest 2001, p. 71; Gheorghe Mândrescu, L’attività dell’architetto Petrus Italus da Lugano a
Bistriţa, in Romania, in “Bollettino Storico della Svizzera Italiana”, vol. XCVI, Fascicolo IV, Bellinzona 1984,
pp. 151-178.
46
L. A. Maggiorotti, op. cit., p. 377.
42
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pentagonale della fortezza con bastioni di tipo “nuovo italiano”47.
Anche la fortezza di Satu Mare (Szatmár, Sathmar) ha forma pentagonale regolare
con cinque bastioni ed è molto simile a quella di Oradea; il progetto di costruzione fu
realizzato da Ottavio Baldigara. La costruzione della fortezza fu terminata verso il 1573 da
Giovanni Paolo Cattaneo e tra il 1569 e il 1572 vi si trovò il muratore Dominic Renger48.
A partire dal secolo XVI la costruzione delle fortezze diede molto da fare ai maestri
italiani; essi dovettero fortificare i castelli già esistenti e costruire nuove fortezze. Anche
nel secolo XVII vi furono coinvolti molti architetti militari, costruttori, muratori, ossia i
cosiddetti «fondatori» i quali erano al servizio dei principi49. Gli architetti italiani secentisti
non furono così numerosi, però molti di loro lavorarono in Transilvania per un maggior
periodo. Fu allora che si costruirono i grandi palazzi, comandati dai principi Gabriele
Bethlen (1613-1629) e Giorgio Rákóczy I (1630-1648). Tra gli architetti-ingegneri che si
recarono in Transilvania spiccano Giacomo Resti di Verona, Giovanni Landi di Mantova
e Agostino Serena di Venezia50. Alla vigilia del XVII secolo, lavorò a Oradea l’architetta
militare veneziano Maurizio Veniero, poi, all’epoca principe Gabriele Bethlen, furono rifatti
due bastioni, uno dei quali fu realizzato secondo il progetto e sotto la guida dell’architetto
Giacomo Resti di Verona51. Egli realizzò a Oradea la copia della Villa Farrese a Caprarola
di Giacomo Vignola52. Il cronista sassone Kraus certificò che Gabriele Bethlen, con notevoli
sforzi finanziari, aveva fatto chiamare dall’Italia, dalla Germania e dalla Polonia i migliori
fundatores per costruire castelli in Transilvania53 e ci informa inoltre che lo stesso principe
fece portare degli abili vetrai da Venezia, da Murano per essere precisi. Essi produssero
cristallo di alta qualità a Porumbacu de Sus. A causa del mal trattamento al quale furono
esposti dopo la morte del principe avvenuta il 15 novembre 1629, essi ritornarono a
Venezia dove il cronista li incontrò nel 163054. Da quanto il bailo Giovanni Cappello riferì
al doge il 15 luglio 1630, sembra che dello stesso maltrattamento abbiano avuto parte
anche gli architetti veneziani che svolsero dei lavori nel principato transilvano. Egli parlò al
doge del suo incontro a Costantinopoli con tre giovani, uno dei quali pretendeva di essere:
“Veneziano fuggito di Transilvania, dove da cotesta Città sua Patria fu già condotto al
Principe Gabor per essercitar, come ha facto l’arte di tagliapietra, et perché cosi in vita, come
dopo morte di quello afferma, non esserli stato corrisposto il trattenimento promessogli, ne
potendo ottener buona licenza, essersi esso di là fuggito, capitato qui con desiderio di
trattenersi al servitio d’alcuno, offerendosi per il bisogno di questa Casa, ovvero d’incontrar
alcuna occasione di lavoro in arte sua, che già costi esercitava nella bottega posta nel
principio del Rio di S. Polo”55. Noi crediamo che si tratti di Agostino Serena dato che nel
A. Kovács, L’architetto dell’anno 1570 della fortezza di Oradea, in Omaggio a Dinu Adameşteanu, ClujNapoca 1996, pp. 254-255; si veda anche Emődi Ioan, Történeti adatok Nagyvárad múltjából, Oradea 1998,
pp. 10-33; Idem, Contribuţii la cunoaşterea istoriei construcţiei cetăţii renascentiste din Oradea, in “Crisia”,
XXIX, 1999, pp. 59-83, il quale supppone che gli ultimi due bastioni realizzati furono progettati dallo stesso
Cesare Baldigara.
48
B. Burai, Despre cetetea de tip italian din Satu Mare, in Satu Mare, Studii şi comunicări, 1969, p. 131.
49
L. A. Maggiorotti, Gli architetti militari italiani in Ungheria, Roma 1936; J. Balogh, Olasz tervrajzok és hazai
későreneszánsz épületeink. Magyarországy reneszánsz és barokk (Progetti italiani ed edifici ungheresi del tardo
Rinascimento. Rinascimento e Barocco in Ungheria), Budapest 1975, p. 551, Klára Garas, Rapporti artistici tra
Ungheria e Venezia nell’epoca del Barocco, in Venezia e Ungheria nel contesto del barocco europeo, a cura
di Vittore Branca, Firenze 1979, p. 129.
50
G. Sebestyén, O pagină a arhitecturii României Renaşterea, Bucarest 1987, p. 67.
51
I. Emődi, Contribuţii cit., p. 75.
52
Răzvan Theodorescu, La fortune est-européenne de Venise. Le cas roumain (XVIe-XVIIIe siècles), in Italia e
Romania. Due popoli e due storie a confronto (secc. XIV-XVIII), a cura di Sante Graciotti, Firenze 1998, p.
242.
53
G. Kraus, op. cit., p. 45.
54
Ibidem, p. 46.
55
Archivio di Stato di Venezia (d’ora in poi sarà citato ASV), Inquisitori di Stato, b. 416, cc. nn., originale; il
documento è stato pubblicato per esteso in F. Ciure, Din relaţiile economice ale Veneţiei cu Transilvania în
timpul lui Gabriel Bethlen (1613-1629), in “Analele Universităţii din Oradea. Istorie-Arheologie”, tom XIII,
2003, pp. 22-23.
47
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seguente dispaccio il detto bailo menziona che uno di quei tre giovani, dopo aver lasciato
gli altri due: “si è posto in una bottega di tagliapietre per guadagnarsi il vivere, il nome di
questo è Agostin Serena56 veneziano, figlio per questo dice di un Francesco Serena, che
ha impiegato l’opera sua nella fabbrica delle procuratie in cotesta piazza et per quanto,
du persone, che li hanno conosciuto in Transilvania, ho inteso, ve capita, come scrissi
nell’altre mie, per servir il Principe Gabor, in quello le occorreva nella sua professione”57.
Lo stesso bailo annunciò, il 22 ottobre 1630, la partenza del veneziano Agostino Serena
per la propria patria a bordo della nave di Pelegrin de Rossi: “et mentre il giovine si è di qua
partito mal contento, et poco volentieri, ho usato seco ogni termine di persuasione, et dopo
di risoluta volontà, sotto pretesto di allontanarlo da mali incontri, et perché affermava non
haver comodità di provvedersi per il viaggio, et per la morte de suoi parenti non saper dove
ricoverarsi costi, le ho provveduto di vivere, et promessole, che da Pellegrin suddetto giunto
costi, le sarà dato poco danaro, con che possi poi incontrar occasione di lavoro nella sua
professione”58. È molto probabile che, morto il principe Gabriele Bethlen, Agostino Serena
abbia lasciato la Transilvania insieme ad altri compagni per recarsi a Costantinopoli. Dopo
averci trascorso poco tempo si diresse verso la sua patria.
Il castello di Iernut (Radnót, Radnuten) a sud di Bistriţa, fu ricostruito nel Seicento
grazie all’iniziativa del principe Giorgio Rákóczy I il quale si rivolse all’architetto
veneziano Agostino Serena per l’esecuzione dei lavori. Sembra perciò che l’architetto
avesse dimenticato i brutti momenti vissuti in Transilvania perché ritornò nel principato
che aveva abbandonato anni fa. Una testimonianza sul lavoro svolto al predetto castello
è l’iscrizione del portone del castello di Iernut; vi si legge il nome del maestro: “Agostono
Serena architectus Venetus opera regit”59 (Agostino Serena architetto veneziano, diresse
i lavori). Incontriamo il nome di Serena già tra il 1646 e il 1648, al servizio del principe
Giorgio Rákóczy I60. Nel 1651 Serena fece i progetti del collegio riformato di Cluj e nel
1653 fu fatto nobile dal principe, Giorgio Rákóczy II (1648-1660), il quale, in una lettera
del 24 gennaio 1653, raccomandava alla grazia del Doge il suo architetto che si recava a
Venezia. Il principe Giorgio Rákóczy II conferì il titolo nobiliare all’architetto veneziano per
la meritevole attività da lui svolta nel principato e possibilmente anche per stimolarlo ad
eseguire altri futuri lavori61. Egli però non ritornò più in Transilvania, poiché morì durante
il viaggio di ritorno a Venezia. Se consideriamo la testimonianza di Giorgio Kraus, risulta
che Agostino Serena “fu ucciso e depredato non lontano da Venezia, sul campo di Gorizia,
nell’anno 1564, proprio dai suoi servitori, due ungheresi e un abitante di Braşov, che lo
avevano accompagnato in Italia”62.
In alcuni documenti del 1649 conservati nell’archivio di Cluj, accanto a Serena,
vengono nominati Sebastiano Sala, architetta e scultore originario di Lugano, colui che,
probabilmente, costruì il monumento funerario di Giorgio Rákóczy I nella cattedrale di Alba
Iulia, e Giovanni Fontanici, un mastro specializzato nella costruzione delle fontane63.
In un primo tempo i maestri italiani erano impiegati dalla dinastia regnante, dai
principi della Transilvania, dagli aristocratici latifondisti, dagli alti prelati. Dalla fine del
Riguardo l’attività di Agostino Serena in Transilvania si veda: Nicolae Sabău, Maestri italiani nell’architettura
religiosa Barocca della Transilvania, Maeştri italieni în arhitectura religioasă barocă din Transilvania, Bucarest
2001, p. 73; A. Kovács, M. Ţoca, op. cit., pp. 30-34; Gh. Sebestyén, V. Sebestyén, op. cit., p. 111; L. A.
Maggiorotti, op. cit., pp. 111, 403-404.
57
ASV, Inquisitori di Stato, b. 433, cc. nn., copia contemporanea; il documento è stato pubblicato per esteso in
F. Ciure, Din relaţiile economice ale Veneţiei cu Transilvania în timpul lui Gabriel Bethlen cit., pp. 23-24.
�� Ibidem, b. 416, cc. nn., original; il documento è stato pubblicato per esteso in F. Ciure, Din relaţiile
economice ale Veneţiei cu Transilvania în timpul lui Gabriel Bethlen cit., p. 25.
59
A. Kovács, M. Ţoca, op. cit., p. 34.
60
Si veda M. Détshy, I Rákóczi György fundálói (I fondatori di Giorgio Rákóczi I), in “Épités és épitészettudomány”,
1971, III, p. 348.
61
A. Kovács, M. Ţoca, op. cit., p. 33.
62
G. Kraus, op. cit., pp. 45-46.
63
A. Kovács, M. Ţoca, op. cit., p. 34.
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secolo, dopo che essi si erano stabiliti in Transilvania, la loro opera si collegò ad ambienti
più vasti, alle commesse di opere d’arte da parte della piccola nobiltà e persino della
borghesia urbana.
Nel 1512, alla cattedrale cattolica di Alba Iulia fu aggiunta la cappella del canonico
Lázó, la quale rappresenta il primo monumento rinascimentale conservato. Essa conserva
elementi architettonici simili a quelli dell’Italia settentrionale e della Toscana. Un’altra
influenza rinascimentale importante si riscontra nei castelli nobiliari transilvani di Aghireş,
Cetatea de Baltă, nel castello Bethlen di Criş (1559), in quelli di Dumbrăveni, Iernut,
Mănăstirea (1593), Medieşul Aurit, come anche nel palazzo principesco di Alba Iulia,
che aveva soffitti dipinti e dorati, ricoperti di carta da parati di provenienza veneziana64. Il
nobile Niccolò Bethlen che studiò architettura a Utrecht e Leiden e che viaggiò a Parigi,
Venezia e Vienna, introdusse nel castello familiare di Criş e nella propria residenza, il
castello di Sânmiclăuş (costruito tra il 1668 e il 1673), delle strutture spaziali e forme
d’ispirazione veneziana65.
Tra le case cittadine realizzate in stile rinascimentale, possiamo ricordare quella del
prete Stefano Wolphardus di Cluj. Questi aveva compiuto i suoi studi a Padova e aveva
portato fundatores italiani e uno scultore toscano66.
I numerosi architetti veneziani che lavorarono in Transilvania nel Cinque e Seicento
contribuirono notevolmente alla diffusione delle nuove forme rinascimentali in questa
provincia.
Artisti veneziani alla corte principesca transilvana
Poeti, musicisti, attori e altri artisti italiani formavano ad Alba Iulia un raffinato
ambiente rinascimentale. I rapporti artistici furono molto intensi nella Transilvania di
fine Cinquecento, quando i principi avevano assunto alla loro corte musicisti italiani.
Una testimonianza coeva svela che al principe Sigismondo Báthory piaceva: “il gioco
del pallone, della racheta, ballar italiano, giocar la spada, alla lotta, gettar palo et altre
macchine di fero”67. Fabio Genga, un suo stretto familiare, notò che il principe “è tanto
amatore d’Italiani, che tutti restarebbono soddisfattissimi et in ogni occasione potrebbe il
Principe metterli a cavallo et meglio sostendarli per abondanza del paese et i loro pareri
et consigli sarebbono ascoltati, esseguiti et essi honorati”68. Il principe Sigismondo Báthory
mantenne stretti rapporti con l’Italia, alla sua corte si recarono numerosi italiani che
ebbero un notevole ruolo nella storia dell’epoca. Tra essi ricordiamo il veneziano Giorgio
Tomasi69 – il suo segretario personale, Fabio Genga da Urbino – un suo familiare, suo
fratello l’architetto Simone Genga, Geronimo Vitali – capitano nell’esercito principesco,
il musicista Pietro Busto di Brescia, il compositore Giovanni Battista Mosto70, il stratega
Filippo Pigafetta. Per ricompensare i servizi del musicista Pietro Busto che lasciò anche una
Si veda G. Sebestyén, V. Sebestyén, op. cit., passim.
G. Sébestyen, op. cit., pp. 38-39.
66
G. Lăzărescu, N. Stoicescu, op. cit., p. 202.
67
G. Bascapé, op. cit., p. 171.
68
Ibidem, pp. 175-176.
69
Scrisse: Delle guerre et rivolgimenti del regno dell’Ungaria e della Transilvania. con successi d’altre parti
seguiti sotto l’imperio di Rodolfo e Mathia Cesari sino alla creatione in imperatore di Ferdinando II Archiduca
d’Austria. Di Monsignor Giorgio Tomasi Veneto, Appresso Giovanni Alberti, 1621. in 40 15 f., 189 p.; LA
BATTOREA/DI MONSIGNOR/GIORGIO TOMASI/ Pronotaio Apostolico,/ Distinta in Dve Libri./ All’Illustriss.,
& Reverendiss. Monsig. Leonardo Mocenigo./Vescovo di Ceneda./ Nella quale si contengono l’origine
antichissima della Casa Battori et del Serenissimo Sigismondo. Prencipe di Transilvania. L’Historia delle attioni
herioche de’Signori Battori, et delle guerre fatte dall’Altezza di Sigismondo valorosamente contro Turchi./Gli
accaduti, che l’astrinsero à rinunciare lo Stato più d’una volta all’Imperatore, et anco al Cardinal Battori./ Le
cagioni del Divortio seguito tra’l medesimo Prencipe, et la Serenissima Maria Christierna d’Austria sua moglie./
La morte miserabile del sudetto Cardinale, à cui fu empiamente da un suo benificato troncata la testa, et altri
successi, battaglie et cose degne di memoria./Con privilegio, et licenza de’superiori, In Conegliano per Marco
Closeri 1609.
70
A. Veress, Documente cit., III, p. 168, 171.
64
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descrizione della Transilvania71, il principe gli regalò una casa in via degli Italiani ad Alba
Iulia, l’8 maggio del 159572.
Nel 1591 il principe Sigismundo Báthory inviò un suo rappresentante a Venezia per
portargliene libri di musica per imparare “regoli e modi di sonare ogni sorte d’instrumenti”.
Il suo rappresentante, Stefano Iosika, incontrò l’organista Girolamo Diruta dal quale prese
lezioni di musica. Un buon esito delle ambascerie di Stefan Iosika in Italia è il trattato Il
Transilvano73 di Girolamo Diruta, organista nonché teorico e compositore, dedicato “al
serenissimo prencipe di Transilvania il signor Sig. Báthory”. Fu pubblicata a Venezia nel
1593 (la prima parte) e nel 1609 (la seconda parte) e fu considerata la più importante
opera del XVI secolo74 e non solo. È uno dei più importanti trattati di argomento musicale
del periodo a cavallo tra il Rinascimento e il Barocco, una fonte inesauribile sulla prassi
esecutiva della scuola organistica veneziana, poiché ne descrive la tecnica secondo gli
insegnamenti di Claudio Merulo e riporta numerosi brani di Banchieri, dei due Gabrieli,
dello stesso Diruta e di altri75. Come si usava allora, le parti testuali del libro sono dialogate:
nel ruolo del maestro, vale a dire uno degli interlocutori, figura l’autore, l’allievo invece si
chiama “il Transilvano”. Il terzo dei partecipanti al dialogo è il cavalier Melchior Michele,
agente della Santa Sede e patrizio veneziano il quale si recava spesso in Transilvania
presso la corte principesca di Sigismondo. Il ricercatore Klemens Schnorr considera che
Diruta abbia scelto come suo allievo un transilvano per rilevare l’importanza della cultura
musicale veneziana, soprattutto nella tecnica degli strumenti a tastiera, e per dimostrare
l’esistenza di stretti rapporti culturali, in particolare musicali, fra Venezia, vale a dire l’Italia
settentrionale, e la piccola terra di Transilvania76. Egli non fu l’unico compositore a dedicare
Descritione della Transilvania fatta da Ms. Pietro Busto Bresciano/ Musico di quel Serenissimo Principe
1595; Varianti di questo testo si trovano anche in Biblioteca Vaticana (Ottob. 2604, 480-487 e Urb. 817, 337350) e nella Biblioteca Ambrosiana di Milano (fol. 142r-145v; ms. B. ibid., fol. 146-150v); la lettera di Busto fu
menzionata per la prima volta da Mazzucchelli, quale indicò oltre il manoscritto dalla Biblioteca di Milano, un
altro a Firenze (Gli/ Scrittori d’Italia/ cioÈ/ notizie storiche, e critiche/ intorno/ alle vite, e
agli scritti/ dei letterati italiani/ DEL CONTE GIAMMARIA MAZZUCCHELLI BRESCIANO/ Volume II.
PARTE IV/ IN BRESCIA, MDCCLXIII./ Presso GIAMBATTISTA Bossini/ colla Permisssione de’ Superiori, p. 2467);
il manoscritto trovatosi nella Biblioteca Ambrosiana di Milano è stato pubblicato da G. Bascapé, op. cit., pp.
167-172; frammenti dal manoscritto di Venezia sono stati pubblicati in Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente
privitoare la istoria românilor, vol. XII, Bucarest 1894, p. 28, il testo essendo poi pubblicato integralmente, nel
novembre 1931, nella rivista “Le vie dell’Oriente”, pp. 42-45, e recentemente da M. M. Ferraccioli, G. Giraudo,
Il Codice Cicogna 2738 del Museo Correr di Venezia, in “Annuario dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca
Umanistica di Venezia”, I, no. 1, 1999, pp. 51-65; la traduzione in romeno della lettera del musicista bresciano,
ora in Călători străini despre Ţările Române, vol. III, a cura di Maria Holban, Maria Matilda Alexandrescu–
Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu, Bucarest 1971, pp. 437-448. La variante conservata nella Biblioteca del
Civico Museo Correr contiene alcuni cambiamenti, non in sostanza, bensì nel modo di narrare gli avvenimenti,
così dopo la descrizione della Transilvania, segue il ritratto del principe, la presentazione della rivolta dei serbi
e alla fine la “congiura” del 1594, durante la quale furono arrestati 13 nobili.
72
A. Veress, Documente, IV, pp. 216-217.
73
Sotto il titolo “Musica per la tastiera”, Il Transilvano è uscito in 3 volumi, divisi in due parti, come di seguito:1.
IL / TRANSILVANO / DIALOGO/SOPRA IL / VERO MODO DI SONAR ORGANI, ’ET ISTROMENTI/DA PENA,
/ DEI ER. P. GIROLAMO DIRUTA / PERVGINO / Dell’ordine de’Frati minori canu, di San Francesco/Organista
del duomo/ Di Chioggia/Nel quale facilmente, & presto s’impara di conoscere sopra la Tastatura il luogo
di/ciascuna parte, & come nel Diminuire si deuono portar le mani, & il modo d’in-/tendere la Intauolatura
provando la unità & necessità delle sue Regole, con le Toccate di diuersi eccellenti organisti, poste nel fine del
Libro/In Venetia, appresso Giacomo Vincenti, M. D.X.C.III.; 2. Seconda parte/ Del Transilvano/ Dialogo/ Divisv
in quattro libri/Del R.P. Girolamo Diruta/Perugino/Minor conventuale/D’agabbio, /.../ In Venetia, appresso
Alessandro Vincenti, M.D.C.IX.
74
Karl Krebs, Girolamo Dirutus Transilvano, in Vierteljahrschrift für Musikwissenschaft, Leipzig 1892; Emil
Haraszti, Zsigmond Báthory, Prince de Transylvanie, et la musique italienne d’après un manuscript de
la Bibliothèque Nationale de Paris, In Revue de musicologie, nr. 39, Paris 1931; Idem, “Il Transilvano” di
Girolamo Diruta, Contributo alla storia delle relazioni spirituali italo-ungheresi, in Corvina, no. 3, 1943, pp.
117-127; Idem, Les rapports italo-transylvains de Il Transilvano de Girolamo Diruta, in “Archivium Europae
Centro-Orientalis”, VI, 1940, pp. 312-324.
75
Klemens Schnorr, L’organaria nei paesi del Basso Danubio, in Danubio, Una civiltà musicale, Volume Quarto,
Croazia, Serbia, Bulgaria, Romania, a cura di Carlo de Incontrera e Alba Zanini, Trieste 1994, p. 111.
76
Ibidem.
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una sua opera ad un principe transilvano; nel 1584, Pier Luigi da Palestrina, dedicò il suo
quinto libro di mottetti77 al giovane cardinale Andrei Báthory, giunto a Roma con solenne
ambasciata al pontefice Gregorio III78.
Sappiamo che alla corte di Báthory prestavano servizio non meno di diciotto musicisti
italiani. I più famosi sono Matheus Mantuanus, noto anche col nome di Matteo Foresto,
cantore presso il duca di Mantova Vincenzo; l’organista Antonetto Venetus, conosciuto
anche come Antonio Romanini, discepolo di Andrea Gabrielli, Giovanni Battista Mosto,
nato a Udine, autore di prestigiosi madrigali, mottetti e canzonette, Pietro Busto di Brescia,
l’organista Geremia Gallus, Gothardus, organista di Roma; Franciscus d’Ancona, Nicoletto
Menti, cantante originario di Venezia, Petrus Paulus (di Verona); Pompeius (di Bologna);
Zephyrus Spira (di Venezia); Joanne Maria Rodolphus (di Genova); Simon Ponte (di Firenze),
Prosper Ponte, figlio di Simone79.
Giovanni Battista Mosto nato a Udine verso la metà del XVI secolo, proveniva da
una famiglia di musicisti originaria di Venezia. Fu maestro di cappella presso il Duomo
di Padova per un periodo di nove anni, fino al 1 maggio 1589, periodo in cui pubblicò
due libri di madrigali a cinque voci80. Subito dopo la sua partenza da Padova fu assunto
alla corte del principe transilvano. Il suo arrivo in Transilvania sembra essere collegato
all’invito fatto dagli studenti transilvani che frequentavano l’Università di Padova. Com’era
solito a quei tempi, è possibile che essi avessero mantenuto rapporti di amicizia con i
musicisti della città o, addirittura, che alcuni di essi studiassero musica essendo tra i favoriti
del maestro di cappella della cattedrale81. Uno degli studenti può aver informato Giovanni
Battista Mosto che Sigismondo Bàthory stava cercando un capo per l’orchestra della sua
corte ed è probabile che lo avesse messo in contatto con gli inviati del principe82.
Una parte rilevante della sua opera è stata composta a richiesta del principe della
Transilvania o come risposta ad un’esigenza personale “nelli amenissimi & fertilissimi
Paesi del suo sempre felice stato di Transilvania” come diceva Mosto nella dedicatoria alla
parte di CANTO /DI GIOVAN BATTISTA MOSTO MAESTRO/ Di Capella del Serenissimo
Pren-cipe di Transilvania /IL PRIMO LIBRO DE MADRIGALI./ A sei Voci./ Nouamente
Composti & dati in luce./ In Venetia Appresso Angelo Gardano./M.D.LXXXXV. La dedica è
un encomio in segno di gratitudine per tutti i favori fatti dal principe, tra i quali ricordiamo
la casa offerta dal principe in “via degli Italiani” o il titolo nobiliare assegnatogli83.
Nel 1594 l’incombente minaccia dei turchi spinse l’orchestra a rifugiarsi a Cracovia.
Il 1 marzo 1595 Mosto si trovava a Venezia per ricevere l’ultima raccolta di madrigali
dedicati a Sigismondo che era stata appena stampata. Il 9 dicembre dello stesso anno
lo ritroviamo al suo vecchio posto, maestro di cappella presso il duomo di Padova. Si
crede che nell’intervallo giugno 1594-dicembre 1595, egli avesse svolto il suo lavoro nella
chiesa Santa Maria Gloriosa dei Frari a Venezia, secondo quanto menzionato da Pietrucci,
però non si sa niente di concreto. Non molto tempo dopo, il 6 marzo 1596, egli chiese un
periodo di ferie di tre mesi per andare in Transilvania per riportare la sua famiglia rimasta
ad Alba Iulia. Strada facendo, purtroppo, Mosto rimase vittima della peste. L’Archivio del
Si tratta del libro intitolato IOAN. PETRALOYSII PRAENESTINI/Motectorum quinque vocibus/LIBER QUINTUS.
/Illustris.mo D.D. Andreae Bathorio S.R.E. Cardinali Amplissimo, Stephani Poloniae Regis Nepoti./Nunc denvo
in lucem editus/Cum privilegio./ROMAE, apud Alexandrum Gardanum/M.D.L.XXXIIII, contenente anche due
mottetti, Laetus Hyperboream e O patruo, in omaggio alla personalità del cardinale.
78
G. Lăzărescu, N. Stoicescu, op. cit., p. 207, Vasile Tomescu, Oriente-Occidente: I rapporti fra l’Italia e la
Romania, in Danubio, una civiltà musicale cit., p. 320.
79
Elena Zattoviceanu, Giovanni Battista Mosto, un compositeur italien à Alba-Iulia, au XVIe siècle, in “Revue
Roumaine Histoire Art, Sèrie Thèatre, Cinèma”, tome XIII, Bucarest 1976, p. 100.
80
Eugenio Kastner, Un compositore italiano alla corte transilvana nel secolo XVI, in “Corvina”, I, Budapest
1921, p. 91; E. Zattoviceanu, op. cit., p. 97.
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E. Zattoviceanu, op. cit., pp. 98-99.
82
Ibidem, p. 99.
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Ibidem, pp. 101-102; su Mosto vedi anche: Barlay Ö. Szabolcs, Giovan Battista Mosto Gyula fehérvari
madrigályai, in “Magyar zene”, Budapest, 16, 1975, p. 173.
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Duomo di Padova annunciava la sua morte il 29 giugno 1596. Szamosközy racconta che
Mosto fu sepolto nella cattedrale di Alba Iulia, però le tracce della sua tomba non sono
state ancora scoperte84.
Giovan Battista Mosto non fu un anonimo nella sua epoca, al contrario, egli godette
di ottima fama tra i suoi contemporanei, come dimostrato dal gran numero di composizioni
e dalla loro pubblicazione accanto ad altri musicisti celebri nelle raccolte coeve85.
Gli influssi dell’Italia settentrionale nel campo della pittura sono palesi nella
Transilvania a cominciare dalla fine del Trecento. Il pittore Tomaso da Modena lavorò nella
cattedrale cattolica di Oradea all’inizio del Quattrocento. Nello stesso secolo il pittore
Thomaso di Coloswar compì i suoi studi in Italia86. Nel secolo successivo furono menzionati
i pittori Giovanni Antonio Pordenone e Niccolò Greco, il primo alla corte principesca di
Giovanni Sigismund Zápolya e il secondo a quella di Sigismondo Báthory. Infatti, il pittore
Giovanni Antonio Pordenone ricevette il titolo nobiliare87.
Gli influssi italiani sulla pittura furono generalmente scarsi, poiché il movimento
protestante, che nel Cinquecento era stato accolto dalla maggior parte della nobiltà
transilvana, proibì la pittura religiosa e i nobili e i cittadini benestanti non incoraggiarono
la pittura profana, come successe nell’Occidente. La pittura murale in stile rinascimentale
è presente nella Transilvania; possiamo accennare alle rappresentazioni di santi nella
cattedrale cattolica di Alba Iulia attribuite ad un maestro italiano del periodo 1514-152488
e alle tracce di pittura nella chiesa di San Michele di Cluj89.
I rapporti però erano vivi e numerosi e potrebbero essere dettagliati in un contesto
più ampio. Riportiamo un dato cui sino ad ora non era stata prestata grande attenzione:
il principe Gabriele Bethlen era in corrispondenza con Carlo Veneziano, ossia con il
veneziano Carlo Saraceni e cercava di conquistare al suo servizio l’eccellente pittore90. La
morte del Saraceni, avvenuta nel 1620, impedì comunque l’esecuzione di questo progetto,
non sappiamo pertanto se l’artista avesse o meno l’intenzione di rispondere all’invito di
trasferirsi in Transilvania.
Un altro fattore, per nulla insignificante, dei rapporti artistici con Venezia, accanto
alla migrazione degli artisti, fu anche il commercio, l’esportazione di oggetti d’arte verso
il nord, il collezionismo. Molte e varie erano le possibilità e le fonti. I principi transilvani,
per esempio, sembra che acquistassero regolarmente, tramite i loro incaricati, tesori d’arte
ed opere d’arte applicata a Venezia. Gabriele Bethlen fece comprare a Venezia per il suo
palazzo di Alba Iulia, vasellame da tavola, tappezzerie di cuoio dorato, ecc. e veluti, pizzi,
quadri da commercianti provenienti da Venezia a Cluj91. Gli altri prelati e gli aristocratici
facevano la conoscenza delle opere d’arte veneziane nel corso dei loro viaggi in Italia o
degli studi universitari a Padova e portavano a casa qualche opera artistica.
Stampati veneziani nelle biblioteche transilvane92
Venezia fu il più importante centro tipografico italiano, sia dal punto di vista numerico
che qualitativo. Nei primi decenni della stampa, a Venezia funzionarono 151 stamperie.
Vi si realizzavano libri di alta qualità, per quanto riguardava il formato, i caratteri chiari
E. Zattoviceanu, op. cit., p. 103.
Ibidem, p. 95.
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W. Sigerus, Der Maler Thomas von Klausenburg, in “Korrespondenzblatt”, no. 12, 1926, pp. 129-130 (Apud
G. Lăzărescu, N. Stoicescu, op. cit., p. 204).
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F. Banfi, op. cit., p. 840.
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J. Balogh, Olasz falfestmények Gyulafehérvárt (Pitture murali italiani ad Alba Iulia), in “Erdely Museum”,
Cluj-Napoca 1932, pp. 328-331; G. Lăzărescu, N. Stoicescu, op. cit., p. 204.
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ed eleganti, le incisioni e le legature. I tipografi93 veneziani sono ben noti, tra quelli che si
fecero notare verso la fine del Quattrocento, spicca la figura di Aldo Manuzio94, colui che
diede all’attività tipografica uno spessore culturale di alto livello95. Nel 1489, egli fondò a
Venezia una tipografia con l’intenzione di pubblicare edizioni ben curate, prive di errori
e manomissioni. Pubblicò le opere degli autori classici, specialmente dei greci96. Nello
stesso tempo mantenne rapporti di amicizia, corrispondenza e collaborazione con molte
personalità dall’Italia e dall’estero, quale l’erudita Johannes Reuchlin, uno dei più grandi
umanisti della Germania, il poeta Konrad Celtius di Vienna, che gli procurò vari manoscritti
dalla Transilvania e dalla Boemia, o il noto bibliofilo e diplomatico Jean Grolier97.
La supremazia culturale che Venezia esercitava sull’Europa Centro-Orientale era
dovuta, tra l’altro, anche al gran numero di studenti provenienti dall’Oriente Europeo i
quali avevano studiato presso l’ateneo patavino. Al ritorno a casa, essi portarono con sé
libri stampati a Venezia e continuarono a procurarsene altri libri provenienti dalle botteghe
venete.
Per la diffusione della cultura italiana in Transilvania fu molto importante il contributo
dell’umanista romeno Filippo More da Ciula, il quale, durante la carica di ambasciatore
del Regno d’Ungheria presso la Serenissima Repubblica, tra il 1505 e il 1525, ebbe stretti
rapporti con gli ambienti umanistici di Padova e di Venezia. Compì i suoi studi a Bologna,
presso la scuola del professor Filippo Beroaldus il Vecchio (1453-1505), però nei dieci anni
(1490/91-1500) vissuti nell’ambiente umanista bolognese, proprio nella casa del suddetto
docente, Filippo More frequentò anche altri centri della penisola, quali Ferrara, Venezia
e probabilmente Roma. Stabilì numerosi rapporti di amicizia con personaggi di spicco
dell’epoca, quali Aldo Manuzio di Venezia e Raffaele Regio, quest’ultimo professore presso
l’ateneo patavino. Questi suoi contemporanei italiani espressero il loro apprezzamento
per il figlio prodigio della Transilvania che firmava con il nome umanistico di Philippus
Cyulanus Pannonius, tanto da dedicargli alcune edizioni di autori classici e moderni98. Nel
suo lavoro del 1496, Commentarii Questionum Tusculanarum, Filippo Beroaldus elogiò
93
Si veda A. A. Renouard, Annales de l’imprimerie des Aldes ou histoire des trois Manuce et leurs éditions,
3a edizione, Parigi 1834; Ambroise Firmin–Didot, Alde Manuce et l’hellénisme a Venise, Parigi 1875; Carlo
Castellani, La stampa in Venezia dalla sua origine alla morte di Aldo Manuzio seniore, Venezia 1889, pp. 6869; Ferdinando Ongania, L’arte della stampa nel Rinascimento italiano, vol. I, Venezia, Venezia 1894; Prince
d’Essling, Les livres à figures venitiens de la fin du XVe siècle et du commencement du XVIe, 3 voll., Firenze–
Parigi 1907-1914; Ester Pastorello, Tipografi, editori, librai a Venezia nel secolo XVI, Firenze 1924; Idem,
Bibliografia storico-analitica dell’arte della stampa in Venezia, Venezia 1933; Emanuela Kretzulescu Quaranta,
La formazione culturale di Aldo Manuzio ed il suo criterio nella scelta dei testi, in AA. VV., Studi bibliografici.
Atti del Convegno dedicato alla storia del libro italiano nel V centenario dell’introduzione dell’arte tipografica
in Italia, Bolzano 7-8 ottobre 1965, Firenze 1967, pp. 147-158; Neri Pozza, L’editoria veneziana da Giovanni
da Spira ad Aldo Manuzio, in La stampa degli incunaboli nel Veneto, Venezia 1983, pp. 9-35; Angelo Colla,
Tipografi, editori e libri a Padova, Treviso, Vicenza, Verona, Trento, in La stampa cit., pp. 37-80; Gianvittorio
Dillon, Sul libro illustrato del Quattrocento: Venezia e Verona, in La stampa cit., pp. 81-96.
94
Si veda Edgardo Bartelucci, Genealogia e discendenza dei Manuzio tipografi, umanisti, editori dei secoli
XV-XVI, Firenze 1961.
95
Sull’attività di Aldo Manuzio si veda Giambattista Beltrami, La tipografia romana diretta da Aldo Manuzio,
Firenze 1877; E. K. Quaranta, Osservazioni intorno ai caratteri greci di Aldo Manuzio, Firenze 1954; M. Dazzi,
Aldo Manuzio e il dialogo veneziano di Erasmo, Vicenza 1969; Carlo Dionisotti, Introduzione a Aldo Manuzio
editore. Dediche, prefazioni, note ai testi, a cura di Giovanni Orlandi, Milano 1975; Luigi Balsamo, Alberto
Pio e Aldo Manuzio: editoria a Venezia e Carpi fra ‘400 e ‘500, in Società, politica e cultura a Carpi nei tempi
di Alberto III Pio. Atti del convegno internazionale (Carpi, 19-21 maggio 1978), vol. I, Padova 1981, pp. 133166; Martin Lowry, Il mondo di Aldo Manuzio. Affari e cultura nella Venezia del Rinascimento, Roma 1984;
Giuseppe Maria Pugno, Aldo Manuzio: l’adolescenza della tipografia, Bassiano 1996.
96
Si veda Ioan Domşa, Din activitatea casei de editură şi tipografie a familiei Manuzio – Ediţii aldine din
Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România, Filiala Cluj, in “Studii şi cercetări de bibliologie”, XII,
1972, pp. 147-150.
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Ibidem, p. 152.
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Ioan Drăgan, Diplomatul şi umanistul de origine română Filip More din Ciula (1470?-1526), in “Apulum”,
XXI, 1983, pp. 185-186; si veda anche Carla Coco, Flora Manzonetto, Da Mattia Corvino agli Ottomani.
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nella dedica lo zelo del suo allievo che da sei anni viveva nella sua casa. Ricordò l’illustre
famiglia di costui la quale apparteneva alla nobiltà transilvana e i suoi fratelli Ladislao
(Fecior), Giorgio (More) e Nicola (Cânde), valenti capitani d’esercito che combattevano sul
fronte antiottomano. Alla ristampa del suo lavoro, nel 1502, realizzata a Venezia, Beroaldus
dedicò una lettera a Filippo More nella postfazione del volume. Nel 1513, Raffaele Regius,
al termine di un incontro con l’umanista transilvano, dedicò un’edizione delle Metamorfosi
di Ovidio al suo amico Filippo More da Ciula. Durante il periodo della missione diplomatica
a Venezia, Aldo Manuzio dedicò a Filippo More un’edizione di Cicerone99 e sempre lui, un
anno dopo, lo citò nella prefazione del suo libro Athenaeus. Durante le sue varie missioni
diplomatiche presso la Repubblica veneziana, More stabilì rapporti molto cordiali con il
famoso editore umanista, diventando il testimone di battesimo di uno dei suoi nipoti100. Nel
1512, per richiesta di Giorgio Szatmári, Filippo More da Ciula tentò, senza esito positivo
però, di pubblicare l’opera di Janus Pannonius. Insieme con Andrea Solanus, il More cerc
ò di pubblicare le iscrizioni romane raccolte da Giovanni Mezerzius, le quali passarono
nelle sue mani dopo la morte di quest’ultimo. Grazie ai suoi sforzi di portarle in Italia e
di copiarle, la nota collezione epigrafica si è conservata sino ai nostri tempi; il nome di
Filippo More appare citato nel terzo volume del famoso Corpus Inscriptionum Latinarum
di Teodoro Mommsen101.
Giorgio Szatmári, vescovo di Oradea tra il 1501 e il 1505, stabilì rapporti di
collaborazione con i due grandi editori e librai veneziani, Giordano e Aldo Manuzio, allo
scopo di arricchire la propria biblioteca. Szatmári fece stampare presso la tipografia di
Aldo Manuzio il lavoro di Cicerone, Epistolae familiares. Gian Antonio Modesto (Oratio
de nativitate Domini e Ulysses), il bolognese Giovanni Battista Pio (In Carum Lucretium
poetam Commentarii) e il ferrarese Celio Calcagnini (De concordia)102 dedicarono le loro
opere a Szatmári.
Tra il 1460 e il 1510 numerosi religiosi dell’alto clero di Oradea studiarono in Italia.
Tra i cinque che compirono i loro studi a Padova va citato Sigismondo Thurzó (1506-1512).
Il padovano Antonio Gazio dedicò al Thurzó una delle sue opere – De tuenda et proroganda
viridi ac florida hominis inventa – e Aldo Manuzio lo valutava quale “humanissimus
sane et doctissimus, studiosissimus Ciceronis erat”103. Sigismondo Thurzó mantenne
i rapporti con Giorgio Szatmári, il suo predecessore nella sede vescovile, ed entrambi
continuarono ad allargare i legami con l’Italia. Nel 1501 il Thurzó riuscì ad acquistare
l’edizione tascabile delle opere di Virgilio e di Orazio, realizzata da Aldo Manuzio. Un
anno più tardi, a richiesta di Thurzó e Szatmári, l’editore veneziano stampò le epistole di
Cicerone104, le Epistolae familiare, le quali recano la dedica di Aldo Manuzio a Thurzó105.
I rapporti cordiali tra Sigismondo Thurzó e l’editore veneziano vengono confermati anche
dal carteggio dei due corrispondenti106. I loro rapporti amichevoli risalirebbero ai tempi in
cui Sigismondo Thurzó visse a Venezia, quale ambasciatore del re Mattia Corvino presso la
Signoria. Thurzó Zsigmond ricostruì il palazzo vescovile le cui decorazioni interiori e i cui
mobili furono fatti secondo il modello dei palazzi veneziani. I lavori finirono nel 1509.
Nelle biblioteche della Transilvania si conservano molte edizioni di libri stampati
M. E. Ciceronis, Epistolae ad Atticum – a Philippe Cyulano (Aldo Manuzio. Lettres et documents cit., p. 81).
I. Drăgan, op. cit., p. 187.
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106
Si veda P. De Nolhac, Les correspondants d’Alde Manuce, matériaux nouveaux d’histoire littéraire (14831514), Roma 1888, p. 26; A. Veress, Matricula et acta Hungarorum in universitatibus Italiae studentium cit.,
pp. 462-466.
99

100

15

Interferenze culturali veneto–transilvane nel Cinque–Seicento

155

nella tipografia di Aldo Manuzio. La Filiale di Cluj-Napoca della Biblioteca dell’Accademia
Romena possiede 40 edizioni aldine ovvero appartenenti alla famiglia Manuzio e una
collezione di cinquecentine stampate nelle tipografie della famiglia Giunta107. Delle 23
edizioni “giuntine” conservate nella collezione della biblioteca di Cluj-Napoca, 16 furono
stampate a Venezia108. Menzioniamo inoltre la sesta edizione dell’opera del noto medico
greco Klaudianos Galenos, stampata nel 1586, e l’ultima e la più completa, quella del
1625.
Nella Transilvania ci sono numerosi incunaboli e cinquecentine conservati presso le
biblioteche nazionali o presso gli istituti a carattere documentario e museale: Bathyaneum,
Brukenthal, Teleki e Bolyai109. La più sostanziosa collezione romena di incunaboli, che
raccoglie 569 esemplari, si trova alla Biblioteca Batthyaneum di Alba Iulia110. Vi sono due
fondi principali: l’uno del messo Batthyány e l’altro di Migazzi. Batthyány Ignácz, il principale
fondatore della biblioteca, svolse i suoi studi in Italia e continuò poi ad acquistarne libri.
Prima di avere la porpora cardinalizia, diventando cardinale di Vienna, Cristoforo Migazzi,
rivestì diverse cariche nella gerarchia ecclesiastica dell’Italia settentrionale111. Dei 221
incunaboli usciti dalle tipografie italiane, 163 furono stampati a Venezia, cinque a Treviso,
tre a Brescia, due a Verona, uno a Padova e uno a Vicenza. La Biblioteca stessa di Alba Iulia
possiede alcuni incunaboli che sono anche edizioni princeps delle seguenti opere latine:
Saturnalia e In somnium Scipionis expositiones di Macrobio (Venezia, Nicolaus Jenson,
1472); Pharsalia di Lucano (Venezia, Juvenis Querinus, 1477); Apologeticus contra gentiles
di Tertulliano (Venezia, Bernardinus Benalius, 1490); gli Epigrammi di Marziale (Venezia,
Johannes de Colonia et Johannes Manthen de Gherretze, 1475); Opera philosophica et
epistulae di Seneca (Treviso, Bernardus de Colonia, 1478). De bello gallico e De bello civili
di Cesare (Venezia, Nicolaus Jenson, 1471) sono alla seconda edizione112.
Oltre alle biblioteche Batthyaneum di Alba Iulia e Brukenthal di Sibiu, un numero
inferiore di incunaboli stampati a Venezia possiedono anche altre istituzioni di Transilvania113,
quali la Biblioteca documentaria di Sighişoara, la Biblioteca dell’Archivio di Stato di Braşov
o l’Archivio della Chiesa Nera della stessa città. La Biblioteca del Museo Brukenthal di
Sibiu contiene molti incunaboli114 stampati a Venezia. La collezione di libri antichi della
L’origine di questa famiglia fiorentina di editori-tipografi risale al XIV secolo, con il capostipite Lapino
Giunta di Corella, ambasciatore a Roma, i cui bisnipoti, Jacopo e Giunta, erano mercanti di lana nel 1432. Due
dei figli del mercante Giunta, Lucantonio e Filippo, fondarono due tipografie a Venezia e, rispettivamente, a
Firenze. Lucantonio cominciò la sua attività come mercante di libri a Firenze e, dal 1480, avvio simili traffici a
Venezia, dove si stabilì e, a partire dal 1482, iniziò ad interessarsi alla stampa dei libri. Dopo il 1503, egli stesso
divenne tipografo e le sue edizioni a stampa furono sempre più numerose. Lucantonio continuò l’attività di
libraio e tipografo fino alla fine della vita, nel 1537 o 1538, quando la sua tipografia passò ad uno dei suoi tre
figli, Tommaso (1594-1566). Questi non ebbe figli, perciò la bottega tipografica andò ai suoi fratelli, Mariotto e
Giovanni–Maria. I loro affari andarono avanti con successo fino all’estinzione della famiglia, avvenuta dopo il
1600 (Per l’argomento si veda Paolo Camerini, Annali dei Giunti, vol. I, Firenze 1962, p. 22.).
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Biblioteca “Astra” di Sibiu conta 450 copie realizzate in 76 centri tipografici europei, delle
quali 23 furono stampate a Venezia115. Nel 1948, per ordine delle autorità politiche di allora,
nella Biblioteca “Astra” di Sibiu confluì il fondo secentesco della biblioteca dell’Ordine
francescano con sede nella stessa città transilvana. La Biblioteca “Bethlen” di Aiud possiede
20 incunaboli, edizioni maggiormente veneziane delle opere di Plutarco, Cicerone, Virgilio,
Seneca, Giulio Cesare, Sallustio. La collezione di libri antichi conservati presso gli Archivi di
Stato di Oradea conta 90 titoli; tra essi 14 furono stampati nel XVI secolo. Dal 1950 in poi,
essi entrarono a far parte del patrimonio archivistico di Oradea grazie alle donazioni fatte
dai vecchi proprietari116. L’opera di Francesco Sansovino, stampata a Venezia nel 1566, è
intitolata Principi di Casa d’Austria progenitori della Serenissima Principessa di Fiorenza ei
di Siena in Venetia117. Il fondo118 della Biblioteca del Capitolo Romano-Cattolico di Oradea,
il quale si trova ora nella locale Biblioteca Diocesana, contiene anche una collezione di
libri stampati a Venezia in gran parte appartenenti ai canonici di Oradea o al Capitolo
quale istituzione. Anche la Biblioteca Provinciale “Gheorghe Şincai” di Oradea custodisce
una collezione di libri antichi stampati a Venezia e solo due incunaboli stampati nella città
di San Marco.
Il gran numero di stampati veneziani conservati nelle biblioteche della Transilvania
è dovuto al forte influsso culturale esercitato da Venezia, poiché essa rappresentava il
più autorevole centro tipografico ed editoriale italiano, mentre l’Università di Padova,
l’ateneo della Repubblica veneta, ebbe il maggior numero di studenti transilvani, i quali,
al loro rientro in patria, spesso portarono dei libri e mantennero saldi i rapporti con i posti
dove conseguirono i loro studi universitari, al fine di procurarsi altri stampati, elemento
imprescindibile per la diffusione delle idee umanistiche nei Principati Romeni. Iniziative
di questo genere ebbero anche altri studenti, ecclesiastici, nobili, i quali arricchirono le
loro biblioteche personali. I loro libri compongono ora le collezioni delle biblioteche
nazionali o a carattere documentario e museale, le quali custodiscono molti stampati
veneziani. Tra questi possiamo ricordare anche una serie di pergamene, come la splendide
Promissio ducalis del doge Andrea Vendramin (1476), oppure un manoscritto sul modo
in cui veniva governata Venezia, dovuto ad Antonio Muazzo. Esse comprendono inoltre
alcuni libri importanti per la storia dei Principati Romeni quali ad esempio: Gli illustri
et gloriosi gesti et vittoriose imprese, fatte contra turchi, dal Sign. D. Giorgio Castriotto,
detto Scandenberg, Prencipe d’Epiro…, stampato a Venezia nel 1584, il cui autore glorifica
l’eroe albanese, collocando però il suo sforzo antiottomano nell’ambito delle campagne
militari antiottomane iniziate e guidate da Iancu di Hunedoara, avvenimenti che furono
dati alle stampe in un libro che apparse a meno di 30 anni dalla famosa battaglia per
la difesa di Belgrado119, o Ragguaglio dell ultime guerre di Transilvania, et Ungaria, tra
l’imperatore Leopoldo primo, il gran signore de turchi Echmet quatro, Giorgio Rakozi,
et altra successivi principi di Transilvania, Venezia, 1666. Le collezioni delle biblioteche
contengono edizioni veneziane delle opere degli autori classici greci e latini, antichi trattati
di medicina, filosofia o astrologia, redatte in gran parte in lingua latina oppure stampati
in italiano e greco. Le biblioteche custodiscono molti incunaboli, in gran parte edizioni
veneziane delle opere di Plutarco (Vitae illustrium virorum sive parallelae, Venezia, 1478),
Cicerone (De officiis, Venezia, 1488), Vergilio, Seneca (Opera philosophica et epistulae,
Treviso, 1478), Giulio Cesare (De bello gallico e De bello civili, Venezia 1471), Ovidio
(Metamorfozele, Venezia 1493), Sallustio, Aristotele, Platone, Erodote (Historiarum libri IX,
Anna Selejan, Carte rară şi preţioasă, vol. I, (sec. XVII-XVII). Catalog, Sibiu 1991, p. 3.
Gheorghe Gorun, Colecţia de carte veche străină de la Filiala Arhivelor Statului Oradea (sec. XVI-XVII), in
“Crisia”, XIV, 1984, p. 601.
117
Ibidem, p. 603.
118
Si veda: Emődi András, A Nagyváradi Székeskáptalan Könyvtára a XVIII. Században, Budapest–Szeged
2002, pp. 29-362.
119
G. Gorun, op. cit., p. 601.
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Venezia 1474), Ptolemeu (Opus quadripartitum, Venezia 1493), Strabone (Geographiae 1.
XVI, Venezia 1472), Euclides (Elementa geometriae, Venezia 1482).
I libri storici sono ovviamente presenti tra i volumi quattro-cinquecenteschi delle
biblioteche. Erodote, il padre della storia, con Historiarum libri IX (Venezia, Jacobus
Rubens, 1474), nella traduzione di Lorenzo Valla; Plutarco, con Vitae illustrium virorum
sive parallelae (Venezia, N. Jenson, 1478), Appiano Marcellino con la sua ampia opera
storica De bellis civilibus romanis (Venezia, Bernardus Pictor, Erhardus Ratdolt120 et Petrus
Löslein de Langencenn, 1477; parte I); Giuseppe Flavio con due titoli, Opera (Verona, Petrus
Manser Gallicus, 1480; Venezia, Raynaldus de Novimagio, 1481) e De antiquitatibus ac
de bello iudaico (Venezia, Albertinus Vercellensis, 1499); Diodoro Siculo con Bibliotheca
seu Historiarum priscorum (Venezia, Johanes Tacuinus, 1496)121. Tra gli antichi trattati di
medicina spicca l’opera di Serapione, Liber agregatus in medicinibus simplicibus e di Plinio
Secondo, Historiae naturalis libri, e tra quelli di astrologia: De mysteriis Aegyptiorum,
Chaldeorum, Asyriorum et alia opuscula di Iamblicus Chalcidensis, e Summa anglicana de
astrologiae pronosticationibus (Venezia, 1489) di Johannes Eschuid. Nelle summenzionate
biblioteche si conservano libri stampati a Venezia ma anche a Vicenza, Padova o Treviso,
città che si trovavano all’epoca ai confini della Repubblica di San Marco. Tali volumi non
erano di certo in gran numero, poiché prevalevano i libri stampati nella città lagunare.
Non possiamo ricomporre con esattezza il lungo viaggio compiuto da un libro
attraverso i secoli, né individuare l’epoca nella quale i relativi scritti influenzarono la vita
culturale transilvana, molti volumi entrando a far parte del circuito culturale solo nei secoli
successivi. È rilevante, però, il grande interesse dimostrato dall’intellettualità transilvana
per le grandi opere della civiltà europea, le loro biblioteche costituendo il nucleo di
base per le attuali collezioni custodite nelle istituzioni transilvane di cultura o a carattere
documentario.
In conclusione, possiamo affermare che gli scambi culturali fra l’Italia, e principalmente
Venezia, e lo spazio transilvano furono molto attivi durante i secoli XVI e XVII. Realizzati
sia dagli studenti transilvani che compirono i loro studi all’università di Padova, sia dagli
architetti o dai musicisti italiani che si recarono in Transilvania a richiesta dei principi o
dei nobili, sia dall’alto clero cattolico, sia attraverso i libri che circolarono nello spazio
transilvano, tali scambi contribuirono notevolmente alla diffusione delle idee umanistiche,
avvicinando il piccolo paese transilvano all’Italia, almeno dal punto di vista culturale,
attraverso i grandi movimenti culturali che influenzarono l’intera Europa.

Su Ratdolt si veda G. R. Redgrave, Ratdolt and his Work at Venice, Londra 1894; Maury D. Feld, Constructed
Letters and Illuminated Texts: Regiomontano, Leon Battista Alberti, and the Origin of Roman Type, in “Harvard
Library Bulletin”, no. 28, 1980, pp. 337-379.
121
V. Lascu, op. cit., p. 54.
120
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INTERFERENŢE CULTURALE VENETO–TRANSILVANE ÎN SECOLELE XVI-XVII
Rezumat
Lucrarea referitoare la raporturile culturale dintre Veneţia şi Transilvania punctează
modalităţile prin care au pătruns şi s-au răspândit în Transilvania influenţele benefice
ale Umanismului şi ale Renaşterii. Un prim aspect abordat este cel referitor la studenţii
transilvăneni care şi-au desăvârşit formarea profesională la Universitatea din Padova,
universitatea Republicii veneţiene, şi care au fost principalii vectori ai difuziunii ideilor
novatoare în zonele de origine, unii dintre aceştia remarcându-se prin poeziile şi lucrările
publicate în oraşul padovan. Încă din secolul al XIV-lea numeroşi membri ai clerului catolic,
ca şi mulţi cancelari şi notari, şi-au făcut studiile la această universitate, în secolul al XVIlea cei mai mulţi studenţi au frecventat cursurile de drept canonic devenind apoi prepoziţi,
canonici sau episcopi; în secolul al XVII-lea preferând medicina, filozofia şi dreptul juridic.
Studenţii ardeleni, preponderent etnici maghiari şi saşi, au frecventat cercurile literare
ale vremii, atât la Veneţia cât şi la Padova şi, fie că au studiat dreptul juridic, ecleziastic
sau medicina, la întoarcerea în patrie au răspândit noile idei şi practici însuşite, iar mulţi
dintre ei în calitate de dascăli au împărtăşit din experienţa acumulată celor doritori de
cunoaştere. Cursurile Universităţii din Padova au fost frecventate şi de viitoare personalităţi
marcante ale vieţii politice transilvănene, experienţa dobândită de acestea fiind un avantaj
în cariera lor, prin luarea pulsului vieţii politice veneţiene, putând astfel individualiza cu
uşurinţă atitudinea adoptată în cele mai multe cazuri de Republica lagunară, cât şi modul
de funcţionare a aparatului administrativ din oraşul dogelui.
Un spaţiu cuprinzător este acordat analizei activităţii arhitecţilor şi meşterilor
veneţieni care au edificat în Transilvania sisteme de fortificaţii şi construcţii edilitare, la
chemarea principilor sau în slujba nobilimii locale, cei care au transpus în practică în
principat formele arhitectonice şi modalităţile de construcţie tipic veneţiene. Pe lângă
arhitecţi, mai mulţi veneţieni sau supuşi ai Serenissimei au rezidat pe lângă curtea princiară
transilvăneană, îndeosebi spre finele secolului al XVI-lea când, datorită îndeosebi lui
Sigismund Báthory, capitala principatului devenise aidoma curţilor renascentiste europene.
Pleiada muzicienilor veneţieni aflaţi în slujba principilor Transilvaniei se deschide cu
Giovanni Battista Mosto, conducătorul capelei principelui, şi continuă cu Girolamo
Diruta, al cărui Il Transilvano, un tratat pentru deprinderea interpretării la instrumentele
cu claviatură, a avut un larg ecou în epocă datorită utilităţii sale dovedite, fiind cel mai
important tratat pedagogic referitor la tehnica instrumentelor cu taste. Lucrarea se încheie
cu expunerea aspectelor privitoare la circulaţia în principat a cărţilor tipărite la Veneţia şi la
prezentarea exemplarelor conservate actualmente în bibliotecile din spaţiul intracarpatic.
În bibliotecile din Alba Iulia, Cluj-Napoca, Sibiu, Braşov sau Oradea se păstrează cărţi
care au văzut lumina tiparului la Vicenza, Padova sau Treviso, localităţi aflate în cuprinsul
graniţelor Republicii veneţiene, însă nu în număr ridicat, deoarece ponderea principală o
au lucrările tipărite în oraşul lagunelor. Printre acestea se remarcă o serie de pergamente
de origine veneţiană, printre care splendida Promissio ducalis a dogelui Andrea Vendramin
(1476) sau manuscrisul despre guvernarea Veneţiei al lui Giovanni Antonio Muazzo, dar
şi ediţii veneţiene ale operelor autorilor clasici greci sau latini, cărţi religioase, tratate de
filosofie sau medicină, redactate în cea mai mare parte în limba latină, dar nu lipsesc nici
publicaţiile în italiană, greacă sau chiar ebraică.
Vasta arie de difuziune a tipăriturilor veneţiene din Transilvania este o dovadă a
fructuoaselor legături bilaterale, datorate în primul rând studenţilor transilvăneni care au
studiat la Padova şi care la întoarcerea în principat s-au constituit în adevăraţi promotori ai
culturii umaniste în spaţiul intracarpatic.

ASPECTE ALE PROBLEMEI ALCOOLISMULUI REFLECTATE ÎN REVISTA BISERICA ŞI
ŞCOALA
(SFÂRŞITUL SECOLULUI AL XIX-LEA ŞI ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA)

Petru ARDELEAN

Cercetarea istorică a unui anumit subiect, cum este alcoolismul în cazul de faţă,
necesită stabilirea unui punct fix de observaţie asupra spaţiului şi timpului istoric bine
delimitat. Problema alcoolismului aduce în discuţie o serie de subiecte care trebuie cercetate
şi care, din punct de vedere teoretic trimit discuţia pe teritoriul mai multor discipline. Astfel,
alcoolul, alcoolicul şi alcoolismul ne poartă pe teritorii diverse ca: medicină, elemente
de sociabilitate, criminalitate (justiţie), dar totodată şi de natură moral-religioasă. „Trebuie
accentuat faptul că investigarea dintr-o perspectivă istorică a problematicii alcoolismului
constituie, dincolo de imaginea unei „istorii pe muchie de cuţit”, o întreprindere dificil de
executat datorită multiplelor complicaţii ce pot să apară”1.
Încă de la început trebuie făcută precizarea că cercetarea de faţă se doreşte a fi un
studiu de caz pe problema alcoolismului reflectat în revista Biserica şi Şcoala pe perioada
anilor 1877 – 1918 (perioadă în care s-a produs o adevărată propagandă împotriva
alcoolismului, considerat în paginile revistei ca principală cauză a sărăciei, bolilor,
criminalităţii, divorţurilor şi concubinajului) în zona comitatului Arad. Articolele publicate
conţin o varietate de subiecte cu privire la problema menţionată. Astfel, se regăsesc articole
care prezintă complicaţiile pe care le aduce alcoolismul din punct de vedere al sănătăţii
individului2, subiecte cu caracter moral-religios3, iar în preajma primului război mondial,
a relaţiei alcoolului cu sănătatea şi forţa de luptă a armatelor4. Putem sublinia faptul că
„citirea” subiectului pentru epoca analizată, se va face prin ochii unui discurs împotriva
fenomenului (alcoolismului) după cum este el prezentat în paginile revistei. Demersul
nostru este sub noua privire alocată fenomenului odată cu secolul al XIX-lea.
1

Marius Rotar, Apa care arde în flăcări. Dimensiuni ale alcoolismului în Transilvania celei de-a doua jumătăţi
a secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, în „Caiete de antropologie istorică”, anul V, nr. 1-2 (8-9),
ianuarie – decembrie 2006, p. 156.
2 Medicina contra beţiei, XIV, nr. 5, 4/16 februariu 1890, p. 39; Alcoolul şi plămânii, XXI, nr. 14, 6/18 aprilie
1897, p. 110-111; Alcoolismul. Balaurul Catoblepas, XXV, nr. 11, 13/26 martiu 1911, p. 3-5; Alcoolul, boala,
accidentele şi moartea, XXXVI, nr. 19, 6/19 maiu 1912, p. 4-5; Alcoolul şi tuberculoza, XXXVII, nr. 49, 8/21
decembrie 1913, p. 410-411; Alcoolul şi disenteria, XXXIX, nr. 24, 14/27 iuniu 1915, p. 178; Tifosul exantematic,
XL, nr. 8, 21 februarie (5martie) 1916, p. 59; Alcoolismul şi epidemiile, XL, nr. 51, 18/31 decembrie 1916, p.
373, etc.
3 Despre păcatulu beţiei, VII, nr. 37, 11/23 septemvrie 1883, p. 334-336; Predică despre beţie, VII, nr. 42, 16/28
octomvre 1883, p. 374-376; Alcoolismul. Prelegere antialcoolică ţinută parohienilor din Socodor, XXXV, nr.
12, 20 martie (2 aprilie) 1911, p. 45; XXXV, nr. 13, 27 martie (9 aprilie) 1911, p. 5-6; Neagu Marin Brotăcel,
XXXV, nr. 15, 10/23 aprilie 1911, p. 5-6; Alcoolul. Prelegere ţinută parohienilor din Miersig, XXXII, nr. 5, 3/16
februarie 1908, p. 3-5, etc.
4 Alcoolul în răsboiu, XXXVIII, nr. 42, 19 octomvrie (1 noiemvrie) 1914, p. 342-343; Alcoolul sleieşte forţa
de rezistenţă a soldatului, XXXIX, nr. 16, 19 aprilie (2 maiu) 1915, p. 121-122; Alcoolul în afară de cazarmă,
XXXIX, nr. 16, 19 aprilie (2 maiu) 1915, p. 122-123; Cazarma ca factor de luptă antialcoolică, XXXIX, nr. 16,
19 aprilie (2 maiu) 1915, p. 123; Feriţi soldatul de alcool, XXXIX, nr. 16, 19 aprilie (2 maiu) 1915, p. 123; O
armată alcoolizată e dinainte bătută, XXXIX, nr. 17, 26 aprilie (9 maiu) 1915, p. 131-132; Alcoolul, răniţii şi
convalescenţii de răsboi, XXXIX, nr. 24, 14/27 iunie 1915, p. 179, etc.
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Despre apariţia acestui „obiceiu blăstămat al băuturii” cu care se „canoneşte
omenirea” precum şi lupta contra acestui obicei care s-a dus „deoparte «cu vadra», de
alta, lupta «contra vedrei»”, vedem că se face referire într-un articol intitulat E de ieri, dealaltăieri alcoolismul?5, în care se face o trecere prin istoria universală (marile civilizaţii)
punctând câteva elemente legate de această problemă. Astfel, vedem că civilizaţia chineză
cu 4000 de ani î. Hs. duce şi ea o luptă împotriva alcoolismului printr-un împărat care
„mazileşte şi condamnă la moarte pe doi guvernatori ai săi, pentru că batjocoriseră slujbele
lor îmbătându-se mereu. Cu 1000 de ani mai târziu, un alt împărat dă o poruncă domnească,
prin care opreşte pe supuşii săi să consume băuturi îmbătătoare, căci, se spune acolo «ele
sunt obârşia tuturor relelor»”. În India, Budha opreşte pe preoţii săi de la băuturile spirtoase
şi îndeamnă pe credincioşi să se ferească de ele, căci „tulbură mintea şi întunecă judecata”.
Alcoolul este cunoscut şi în cadrul civilizaţiei egiptene care folosea pentru consum sucul
de struguri fermentat în multe cazuri şi ca înlocuitor al apei, însă efectele alcoolului i-au
determinat să ia anumite măsuri împotriva consumului excesiv de alcool. „Un preot îi
scria altuia: «Adu-ţi aminte de obligaţia ce ţi-ai luat. Vinul e băutura necuratului!»”. La
popoarele nordice se regăsesc îndemnuri la cumpătare: „Chiar şi cel ce bea puţin lasă
frâu liber patimilor sale”. Mult mai târziu, la 1517 în Germania se regăsesc „societăţi de
cumpătare” ce aveau rolul de a „lupta pentru împuţinarea beţiei printre nobilii germani”,
iar la 1673 se începe o luptă pentru abstinenţă6.
Dacă în epoca în care berea era considerată băutura favorită în societate, alcoolul
nu era considerat o problemă socială majoră, schimbarea punctului de vedere făcându-se
odată cu apariţia noilor metode de distilare7. A doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi
secolul al XIX-lea a produs o adevărată explozie a alcoolului, apărând tot mai des discuţiile
despre alcoolism. În SUA, alcoolismul este recunoscut pentru prima dată ca şi boală în
1785 de către dr. Benjamin Rush din Philadelphia. La 1849, medicul suedez Magnus Huss
utilizează pentru prima dată conceptul de „alcoolism” desemnând o condiţie rezultată
din consumarea în exces a ethanolului. Prima jumătate a secolului al XIX-lea aduce
organizarea de societăţi de abstinenţă tot mai bine organizate. La 1852 ia fiinţă Ordinul
Bunilor Templieri, care va fi cea mai bine organizată şi puternică „societate antialcoolică”
cu filiale în majoritatea zonelor Europei.
Acţiunea de luptă împotriva alcoolului şi a efectelor negative ale acestuia asupra
omului au fost destul de firave la început. Se poate observa că primul articol publicat în
paginile revistei cu referire la subiect apare la mai bine de 1 an de la primul număr, mai
exact în numărul din 28 ianuarie / 9 februarie 1879 şi atunci la rubrica „diverse”, sub
titlul Efectele Alcoolismului, fiind o prezentare a unui articol din „Le XIX-ème siècle” care
aduce în faţă o „crim’a oribila” săvârşită „sub imperiulu unui accesu de deliru alcoolicu”.
Consecinţele nefaste ale consumului de alcool au fost sesizate de elita arădeană, precum
şi cea din alte zone, de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul celui următor, angajată
în lupta de contracarare a acestei „cangrene sociale”8. Acţiunea întreprinsă de aceştia, mai
ales prin cele mai bune ustensile, preotul şi învăţătorul, a fost aceea de a diminua în prima
fază, iar apoi de a înlătura alcoolismul, prin prezentarea cauzelor şi efectelor (bineînţeles
multe dintre ele fiind prezentate în mod exagerat).
Cauză –Efect
Parcurgerea articolelor revistei care privesc acest subiect, ne dau prilejul de a identifica
acele cauze care produc consumarea alcoolului. O mai uşoara urmărire a cauzelor se
5

Aurel C. Gabrielescu, E de ieri, de-alaltăieri alcoolismul? în Biserica şi Şcoala (în continuare: B.Ş.), XXXV, nr.
10, 6/19 martie 1911, p. 5.
6 Ibidem.
7 F. Cartwright, M. Biddiss, Bolile şi Istoria, Traducere de Gabriel Tudor, Editura All, Bucureşti, 2005, p. 180
apud Marius Rotar, op. cit., p. 158.
8 Alcoolismul în Rusia, în BŞ, XXIV, nr. 43, 29 octomvrie (1 noemvrie) 1900, p. 386; Combaterea Alcoholizmului,
în BŞ, XXX, nr. 42, 15/28 octomvrie 1906, p. 2.
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poate face prin urmărirea a două discursuri principale, şi anume discursul medical şi cel
religios, tipuri de discurs care urmăreau acelaşi efect fiind necesar a se adopta un limbaj
explicativ ce trebuia înţeles şi însumat apoi ca şi normă de către cei care intrau în contact
cu elementele sale.
Din paginile revistei răzbate caracterul de „problemă de primă ordine socială, care
trebuie să pună pe griji, nu numai pe singuratici indivizi şi singuratice instituţiuni, ci chiar
şi pe potestăţile statelor”, problemă considerată şi „cangrena cea mai periculoasă, care de o
potrivă roade la fericirea morală şi materială a individului, cât şi la prosperarea, bunăstarea
şi vitalitatea satelor”, dar şi că „alcoholizmul este un flagel care bântue în mod distructiv
la toate referinţele vieţii omeneşti – sociale”9. Discursul preotului Traian Maghiar într-o
şedinţă a congregaţiei comitatului Arad, ne expune şi concluziile la care a ajuns acesta cu
privire la cauzele alcoolismului care ar fi de două feluri: una internă şi care se regăseşte
în înclinaţia omului spre rău şi educaţia greşită pornită încă din sânul familiei, iar cealaltă
externă o identifică în „însăşi societatea; în întocmirile ei nepotrivite şi în practica greşită”
mai ales prin „sistemul funcţionării birturilor: în prea marea libertate şi latitudine şi în
terenul de acţiune şi operaţiune prea largă, ce li se îngăduie”. Acelaşi preot invocă şi liberul
arbitru al individului care în zilele libere (duminica) preferă ca să-şi cheltuie câştigul de
peste săptămână în birturi unde „îşi îmbolnăveşte corpul şi înveninează sufletul”, birturi de
care satele sunt pline, motiv considerat suficient pentru lăţirea alcoolismului. Iar „libertatea
voinţei este un drept individual al omului, dar deschizând prilej de ispitire şi drum de
lunecare, libertatea voinţei se poticneşte şi atunci când n’a avut intenţiune prealabilă de a
o face”10.
Starea culturală înapoiată a ţărănimii, dar şi dependenţa de alcool a fost considerat
ca un fapt care va aduce dezastrul asupra claselor de jos ale ţărănimii şi muncitorimii.
Sociabilitatea bine dezvoltată a românilor este considerat un punct care, asociat cu
plăcerea de a-şi petrece timpul în cârciumă îi provoacă dorinţa de a bea aproape în orice
moment al vieţii. Într-o Prelegere antialcoolică ţinută parohienilor din Socodor, Iulian
Paguba ajunge la concluzia că „poporul român mai mult bea, decât mănâncă. El dacă
vinde, ori cumpără ceva bea, dacă-i fată vreo vacă bea de bucurie, iar dacă creapă el
bea de năcăjit. Dacă i se naşte un prunc bea de bucurie, iar dacă-i moare cineva, bea de
întristat. Dacă-şi zideşte o casă bea, dacă-i dă cineva foc, încă bea. Cu un cuvânt, bietul
român în cele mai multe locuri în viaţa sa tot numai bea, pentru că lozinca lui e: Hai
să bem până ce avem, tot voioşi, bucuroşi … Tot prin beţie fură, aprinde şi omoară”11.
Un refugiu găsit în acest viciu, o modalitate de evadare dintr-o realitate din ce în ce mai
sumbră şi apăsătoare, o metodă rapidă şi plăcută de a modifica emoţiile, sentimentele,
stările de dispoziţie în general. Dorinţa de sociabilitate a indivizilor determină ca locurile
de realizare a contactelor inter-umane să fie şi birturile (cârciuma). Un asemenea loc este
identificat ca şi un impuls fundamental spre pierzanie, într-o dinamică la început lentă, iar
apoi din ce în ce mai rapidă: „Nenorocirea este că locurile de întâlnire ale ţăranilor sunt
tocmai birturile şi că bietul ţăran acolo la îndemâna şi otrava spirtoaselor, în care, după
cum spune, îşi mai îneacă chinul şi suspinul, când poate ajunge la o clipă liberă de grijele
şi de amarul vieţii”12.
Discursul religios prezintă şi el crâşmele ca fiind locul de unde „se lăţeşte ca o ceaţă
neagră ameţeala minţii, crâşmele aduc boli, certe şi totfeliul de fără-de-legi, crâşmele aduc

9

Combaterea Alcoholizmului, în Ibidem, p. 2.
Ibidem, p. 2-3.
11 Iulian Pagubă, Prelegere antialcoolică ţinută parohienilor din Socodor, în BŞ, XXXV, nr. 13, 27 martie (9
aprilie) 1911, p. 5.
12 Pr. D. Voniga, Mizerie, boală, crimă şi degenerare sau Alcoolismul şi urmările lui din punct de vedere
economic, higienic, moral şi naţional. Conferinţă pentru combaterea alcoolismului, Tipografia Nouă, Orăştie,
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sărăcie”13. Despre influenţa pe care o au crâşmele asupra tinerilor, protopopul Clujului
spunea că, „crâşma cu toate veninurile ei dulci, ni-i prinde în mrejele sale şi iute ni-i
strică”, iar despre influenţa alcoolului în viaţa omului: „nu este boală mai molipsitoare şi
mai ucigaşe decât rachiul, fiindcă este patul tuturor boalelor … mai toate bătăile, mai toate
certele, mai toate uciderile, vin din prilej de beţie. Temniţele sunt pline de oameni, cari
mai ales băuturii au să-şi mulţumească „cinstea” c’au ajuns acolo”. Obiceiul de a trece pe
la crâşmă în zilele de duminică sau sărbătoare este condamnat de acelaşi protopop: „După
toate închinările ce le aducem lui Dumnezeu urmează „închinările” cu rachiu, care este
băutura iscodită de diavol. După cădelniţa cu tămâie curând urmează sudălmile, în locul
binecuvântărilor urmează blestemele, în locul laudelor urmează hulele, îmbălăciunile şi
fărădelegile cele multe, - şi căderile cele grozave”14. Totodată crâşmele sunt şi locuri unde
se începeau conflictele de la o vorbă aruncată în vânt. Conflictele se leagă (se pornesc) la
răsăritul soarelui (la crepuscul) sau seara, în tavernă sau la ieşire (55% din cazuri), definesc
o sociabilitate foarte conflictuală legată mai degrabă în timpul liber decât al muncii15. Dar
erau şi locul unde în multe cazuri se terminau conflictele, iar actorii conflictului, care
au ajuns la pace, sub o formă sau alta, se adunau pentru „a bea pacea”, reglând preţul
sângelui. Apoi viaţa îşi reia cursul său, cu cortegiul de bucurii şi de dureri, luptele de sânge
urmate de aranjamentele între părţi16.
Relaţia cauză – efect este bine prezentată în Urmările beţiei unde autorul observă
cum românii „la ospeţe în birt sau crâşmă, după ce spirtul a tulburat mintea şi iritat nervii;
încep a se certa, ajung la bătaie, ba unii se şi omoară, după aceasta urmează pierderea de
timp, mai totdeauna zile întregi, pe la judecătorii, unde mai vin şi închişi şi pedepsiţi în bani,
apoi după aceasta vin spesele cele mari cu advocaţi pentru apărare; aşa aduce beţia cu sine
sărăcia şi demoralizarea”17. Îngrijorarea pe care o produce viciul, dă prilej de prezentare
a numeroase calcule atât cu cei care ajung în temniţe, precum şi cât se cheltuie pentru
satisfacerea plăcerilor bahice. „Statistica criminală purtată la tribunalele criminale arată, că
din cazurile criminale cum sunt bătăile, omorurile, jafurile, vătămarea de onoare, calomnia,
aprinderile şi celelalte din legea criminală 38 de percente adică 38% vin din beţie”18. O
circulară din partea ministrului de justiţie cerea procuraturilor regeşti şi direcţiunilor de
temniţe ca să prezinte o statistică pe anul 1908 a celor întemniţaţi, statistică ce va scoate
în evidenţă în ce măsură are rol consumul de băuturi spirtoase. Procurorul regesc Ludovic
Szakolczay conducătorul procuraturii regeşti din Arad raportează că „alcoholizmul are
mare rol în cronica penală. Numărul criminalilor, cari au greşit în contra ordinei sociale şi
legilor sub impresia sugestivă a alcoholului, nu e mai mic decât 70%. Alcoholul îndeamnă
la păcate nu numai în crimele cele mari ca jafuri, vătămări corporale grave sau la omoruri
ci şi chiar şi în cauze mici, beţia e motorul demoralizării, beţia îndeamnă la primul pas spre
calea păcatului. Comitatul Aradului poate, stă în privinţa aceasta în primul loc din Ungaria
(…). Acest fapt trist ni-l arată şi statistica care adevereşte că 70% din cazuri criminale sunt a
se atribui alcoholului”19. Seria de prelegeri susţinute de Iulian Paguba prin satele comitatului
împotriva consumului de alcool aduce o serie de informaţii. O statistică prezentată de el
arată că „din 100 de crime, 37 de inşi au comis crima prin beţie”, iar din cei „cari au fost
osândiţi la moarte, pentru fărădelegile lor, 60 la sută au fost beţivi”. Totodată el prezintă şi
două cazuri, unul al lui Todorici Flore care „prin beţie a omorât acum e anul pe Ioan Gâb
13

D. Dan, Cuvânt despre beţie, în BŞ, XXIV, nr. 45, 5/18 noiemvrie 1900, p. 400.
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Paris, 1990, p. 64.
16 Ibidem, p. 67.
17 Emanuil Ungurean, Urmările beţiei, în „Biserica şi Şcoala”, XXXI, nr. 24, 10/23 iunie 1907, p. 4.
18 Ibidem.
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şi prin fapta lui, s’a făcut un păcat mare, de care cu greu se va putea spăla. Ce-i drept n’a
fost om beutor, dar i-a fost destul să beie 2 deci de rachie, ca să-i întunece mintea, să deie
fără cruţare lovitură de moarte în capul deaproapelui său”; precum şi cazul lui Ioan Pantea
(Schipirig) care „îmbătându-se într-o Duminică, s’a dus cu carul după apă şi ameţind de
beutura cea multă, a căzut sub roatele carului chiar când era în cea mai frumoasă vrâstă,
iar muierea cu copiii trăiesc azi, ca vai şi amar de ei”. Efectul alcoolului l-au adus pe acest
om „întru atâta, de şi-a vândut toată averea şi a trebuit să moară ca biriş”. Concluzia lui este
că: „consumarea prea multă a beuturilor spirtuoase întunecă şi tâmpeşte mintea, (…) omul
care nu e cu mintea trează şi sănătoasă, acela nici când nu-şi ştie aranja şi împărţi trebile
sale, spre binele şi fericirea sa şi a familiei sale”20.
Relaţia alcoolului cu bunăstarea familiei poate fi cercetat şi sub urmărirea cazurilor de
abuz grav şi violenţă familială, puse pe seama consumului exagerat de alcool. Opinia larg
răspândită că alcoolul ar avea efecte excitante, stimulatoare este contrazisă de concluziile
la care au ajuns sociologii şi psihologii care susţin că, consumarea lui se soldează „cu
efecte inhibitoare, depresive, el afectând impulsurile nervoase şi slăbind abilitatea
creierului de a gândi critic şi de a manifesta precauţii”21. Sub influenţa lui, actanţii sunt mai
puţin preocupaţi de consecinţele negative ale comportamentului propriu. În mentalul rural
alcoolul, deşi este elementul de înecare a durerilor, este totuşi şi un stimulent.
Consumul de alcool şi alcoolismul conduc la violenţă, dar nu sunt întotdeauna cauze,
ci şi factori agravanţi sau favorizanţi ai violenţei conjugale. Alcoolul este mai probabil să
fie prezent în acele agresiuni în care victima şi agresorul sunt rude sau se cunosc destul de
bine22. Alcoolul „este asociat cu o multitudine de atitudini, (re)sentimente sau manifestări
la limita patologicului, care induc agresorului tendinţe de agresivitate extrem de grave”23.
Importanţa influenţei alcoolului în cazurile de violenţă variază în funcţie de situaţie şi
conduce la reacţii exagerate, reducând acurateţea judecării riscurilor asumării unei conduite
violente prin amplificarea tendinţelor de a acţiona conform cu primul impuls24.
În majoritatea plângerilor şi cererilor de despărţire trimise către autorităţile bisericeşti
se poate constata că în cele mai multe cazuri unul dintre parteneri, în general soţia, îşi
acuză consortul de viaţă de faptul că s-a dedat la o viaţă în care primează alcoolul, iar ca
urmare a influenţei acestuia s-au deteriorat relaţiile în cadrul cuplului. Astfel, Ana Jivanova
din Căbeşti se adresează episcopului Pahomie al Aradului „Cu smerită plecăciune … de
toate celea întâmplate mie de cătră bărbat”. Timp de optsprezece ani mariajul lor a fost unul
liniştit având împreună copii, „am petrecut la olaltă cum să cuvine, şi prunci am avut, care
trăiesc şi astăzi”25. Necazurile femeii au început cu câţiva ani înainte, odată ce bărbatul
său a simţit gustul băuturii: „Acum de câţiva ani s-au dat în beţie şi n-are grijă nici de mine,
nici de prunci, nici de casă, nici de lemne, nici de alte tocmeale ale căsii. Ci numai atâta
are grijă când se îmbată de mă prodeaşte din casă. Bărbatul mieu nici mă îmbracă pre
mine, nici pre prunci, ce umblă prin cârciume şi unde află de băut şi corheleaşte, apoi când
vine acasă mă bate, şi mă strigă tu boşorcae bătrână şi neamurică, nu eşti de bărbat şi nu
socoteşte că-s de mânile lui nemurică”26.
O situaţie interesantă se petrece într-un caz de împăcare între doi soţi Beltean
Dimitrie şi Iuliana Aron care, se pare, aveau amândoi această patimă: „Noi mai jos iscăliţi
mărturisim şi recunoaştem cum că în zioa mai jos însemnată (18 mai 1796 n.n.) am făcut
între noi pace întru acesta chip eu adică Beltean Demeter m-am făgăduit cum că eu în viaţa
20
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21 Ion D. Dunăreanu, Violenţa în familie, Editura Universităţii „Petru Maior” Târgu Mureş, Târgu Mureş, 2003,
p. 43.
22 Sorin M. Rădulescu, Sociologia violenţei (intra)familiale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001, p. 84.
23 Ibidem, p. 85.
24 Ibidem, p. 86.
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26 Ibidem.
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mea mai mult pălincă nu oi bea, ba nici vin fără când şi când şi aceasta nu în crâjmă nicăiri
ci acasă dimpreună cu femeia mea şi cu pruncii mei”; şi tot acum îşi ia şi angajamentul
că „pe muiarea mea o voi biciului (respecta n.n.) precum să cuvine”. Acelaşi angajament
îl ia şi soţia acestuia, „şi eu Ioliana mă făgăduiescu cum că eu aşişderea n-oi bea vinars în
viaţa mea nici nu oi mearge nici odată în crâjmă nici vin nu oi bea fără numai cu jupânul
meu împreună, cum că faţă de jupânul mieu voi fi ascultătoare, pe dumnealui l-oi omeni
şi îl voi biciului”27.
Nu se poate face însă o regulă din faptul că cel care vine acasă şi provoacă violenţa de
orice tip trebuie să fie neapărat bărbatul. Sunt cazuri, chiar dacă mai puţine, în care femeia
este protagonista. În acest sens este interesant un caz din Velenţa Orăzii, al lui Ioan Tokai
care depune la 13 iulie 1856 o plângere contra soţiei sale Maria Kisvasi în faţa parohului
Petru Păşcuţiu. Acesta mărturiseşte că din cei 17 ani de când este căsătorit, abia un an
sau doi a trăit bine pentru că „… ea apucându-se amu şi la băutură, au început a prăda
agonisita, a face datorii şi a se ruşina pre sine şi pre mine”28. În urma chestionarului la care
a fost supus de preotul paroh, el mărturiseşte că din dorinţa sa de a avea o gospodărie mai
mare şi-a ţinut „vite mulgătoare” de pe urma cărora să valorifice produsele încredinţându-i
soţiei această datorie: „… şi încredinţându-i ei vânzarea laptelui, ea în toată dimineaţa au
căpătat bani (…) despre care n-am avut nici timp de a o sămăli”29. Cu timpul însă ea s-a lăsat
influenţată de aburul bahic venind acasă beată şi „mai apoi grăindu-mă mai unu, mai altri
oameni ca să plătesc preţul băuturei care o au cumpărat muierea mea”. În urma acestora,
continuă el, „m-am aflat silit a o prinde şi mai de scurt … mai de multe ori o am bătut cu
bota, cu sbiciu, şi cu fune, doară o voi îndrepta, însă n-a folosit nimic, că ea în beţie încă
şi mai tare s-au cufundat”. Pedagogia adoptată de soţ, aceea de a-i aplica din când în când
o bătaie spre îndreptare nu a dat roade pentru că ea mai tare s-a afundat în patima beţiei:
„însă ea în loc de a se îndrepta, pururi mai beţivă, mai rea şi mai necugetătoare (…) întru
atâta cât io de necaz şi supărare de multe ori mă cugetam că sau pe ea sau pe mine să mă
pierd din lumea aceasta”30.
Paginile revistei prezintă situaţia acestor cazuri şi din alte zone ale Europei. Într-un
articol intitulat Alcool şi criminalitate prezintă situaţia din Bavaria, o statistică a avocatului
D.C. Hotter a cazurilor de omucidere şi bătăi urmate de moarte judecate de tribunalul
din Straubing în perioada 1900-1909. Astfel, din 202 cazuri, 90% (187 cazuri) au fost
săvârşite duminica sau în altă zi de sărbătoare, pe băute, şi numai 10 % (20 cazuri) în zile
de lucru de persoane nebăute. Aceeaşi statistică arată că au fost ani în care toate delictele
judecate au fost săvârşite sub influenţa alcoolului, dar prezintă şi cauzele considerate cele
mai importante (mai frecvente): „lovit cu piatra la întoarcerea de la nuntă, snopit în bătae
venind dela cârciumă, omorât cu fierul plugului în curtea cârciumei, înjunghiat de tatăl său
alcoolic la ieşirea din cârciumă, asvârlit pe scări tot la cârciumă”31.
Şi alte publicaţii prezintă în paginile lor astfel de statistici, cum este cazul Tribunei
Poporului din Arad care sub titlul Criminalitatea în România prezintă starea morală in regatul
român: „Dela 1866 până la 1896 mişcarea populaţiei închisorilor centrale a fost: 173.042
indivizi de toate categoriile penale, ceea-ce dă ca mijlocie pe fiecare an 1804 preveniţi
şi 3664 condamnaţi, sau în total 5768. Cea mai mare populaţiune aflată în închisorile
centrale a fost în 1 Ianuarie 1881, ear’ cea mai mică la 1 Ianuarie 1866 (…). În anul 1896,
la 1 Septembrie, s’au aflat în închisorile centrale 3930 indivizi, la care se mai adaugă
470 intraţi în urmă, - ceea-ce face în total 4463 arestaţi (…), după categoria delictelor:
880 preveniţi, 1470 corecţionali, 743 reclusionari, 1114 muncă silnică, 1 detenţiune, 10
vagabonzi şi 193 minori. Dintre aceştia 205 au fost constataţi judecătoreşte ca recidivişti
27
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şi 114 certaţi de judecată. După sex, pentru toate categoriile penale au fost 3805 bărbaţi şi
numai 106 femei. După etate, cei mai mulţi deţinuţi sunt de 30 la 40 de ani. Naţionalitatea
şi cultura: 3388 români, 176 ţigani, 103 ovrei, 55 turci, 41 greci, 40 bulgari şi 38 ruşi, iar
restul din unguri, sârbi, italieni, armeni şi germani (…). Este de observat că contingentul cel
mai mare al condamnaţilor pentru omor îl dă populaţiunea rurală şi că cele mai multe din
aceste omoruri sunt săvârşite din causa certurilor pentru posesiuni de pământ, certuri, al
căror agent provocător este, alcoolismul”32.
Sărăcia ca efect al beţiei este adusă în prim plan. O serie de calcule s-au făcut şi
pentru sumele de bani care sunt cheltuite pentru viciu. Un astfel de calcul arată că „de ar
pune deoparte cineva, care abia gustă băuturile, 25 de bani bunăoară, cu dobândă de 5
% ar avea în 20 de ani 3073,53 şi în 40, 11322,82 lei”33. „Cifrele care se vehiculau în ceea
ce priveşte procurarea alcoolului puteau fi exagerate, ţinând cont de scopul propriu-zis
urmărit de majoritatea producţiilor în gamă, aspect la care se adaugă şi adevărata „obsesie”
pentru cifră existentă în presa vremii”34.
După cum am arătat mai sus, majoritatea acţiunilor se desfăşurau în relaţie cu crâşma
şi cu crâşmarul identificat în multe cazuri cu evreul35 (recunoscut pentru calităţile sale de
negustor). Se naşte astfel o dimensiune antisemită, dar şi împotriva cămătarilor. Măsuri
antisemite se pot regăsi mai ales în discursurile epocii, deoarece majoritatea birturilor şi
cârciumilor din epocă erau „ţinute” de către evrei. Efectele pe care le are alcoolul asupra
crâşmarului nu sunt întotdeauna benefice (cum sunt cele de ordin pecuniar), ci au şi efecte
negative, demonstrându-se că meseria de cârciumar este primejdioasă atât pentru alţii, cât
şi pentru cei care o practică mai ales din punct de vedere al sănătăţii, corpurile lor fiind mai
expuse la contactarea de boli. O cercetare a unui medic pe o perioadă de 10 luni (1 ianuarie
– 1 noiembrie 1889) asupra pacienţilor săi l-a dus la constatarea că din 19 negustori de vin
şi băieţi de prăvălie, 9 au fost tuberculoşi. S-a încercat realizarea unor statistici ce aveau
ca scop prezentarea unui tablou comparativ al mortalităţii profesionale între cei implicaţi
în diferite activităţi profesionale şi cârciumari. Statisticile realizate şi prezentate au fost
făcute în diferite ţări pe eşantioane de 1000 de persoane (bărbaţi) cu vârsta cuprinsă între
30 şi 49 de ani. Astfel, în Paris mortalitatea era de 36,1 ‰, iar la cârciumari de 39, 6 ‰.
În Elveţia 25, 8 ‰ respectiv între 49-59‰; iar în Anglia în perioada 1890-1892 s-a făcut
o constatare la decedaţii seceraţi de oftică: preoţi 67, cultivatori 79, medici 105, profesori
111, pescari 114, cârciumari în district industrial 314, muzicanţi ambulanţi 322, lucrători
în docuri 325, băieţi de prăvălie district agricol 352, băieţi de prăvălie district industrial
357, lucrători (Londra) 384, negustori ambulanţi 443, cârciumari (Londra) 448, băieţi de
prăvălie (Londra) 607. Constatarea făcută concluzionează că cei care intră în contact mai
frecvent cu alte persoane şi trăiesc în mediu în care se dezvoltă mai uşor bacilul sunt
expuşi şi cresc numărul celor seceraţi de oftică36.
Acelaşi cârciumar nu are o soartă mai bună nici după ce moare, el fiind plasat de
pictura murală bisericească între cei care populează iadul, alături de morar. Reprezentative
sunt picturile murale din bisericile de lemn din zona de vest a ţării (Bihor, Sălaj, Satu Mare).
Pe lângă umorul reprezentărilor, aceste scene au accente realiste, sarcastice, îndreptate
spre combaterea răului. În Biserica „Sf. Nicolae” din Rotăreşti (jud. Bihor), morarului i
s-a legat de gât o piatră de moară şi vaităul cu care a luat uium necinstit, iar crâşmarului
i s-a legat de gât butoiul şi sticluţa37. La fel şi în Biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil”
32
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din Corund (jud. Satu Mare) unde morarul este zugrăvit cu o piatră de moară legată de
gât, iar la picioare cu o cofă. Alături de el se află „crâjmariul” cu un vas atârnat de gât,
lângă acesta se află un drac călare pe un butoi cu cep din care îi dă să bea o cupă de
vin amestecat cu apă38; la fel şi în Biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Chieşd
(jud. Sălaj) unde cârciumarului care înşeală, un drac îi bate un cui în spate de care este
legat un lanţ cu care să fie tras mai uşor în iad39. Omul medieval cât şi cel de la începutul
modernităţii a fost împresurat şi „bombardat” de către autorităţile ecleziastice cu o serie de
predici care aveau datoria de a inocula o frică faţă de viaţa de după moarte pentru cei care
nu săvârşeau faptele cele bune în această lume pământească. Lumea şi viaţa omului erau
într-o continuă luptă între bine şi rău, credinciosul putând cădea foarte uşor spre partea
răului. „Emergenţa modernităţii în Lumea Occidentală a fost însoţită de o incredibilă frică
de diavol. Renaşterea moştenea, desigur, o serie de concepte şi imagini demonice care
prinseseră contur şi se înmulţiseră în decursul Evului Mediu, dar cărora le-a dat o coerenţă,
o pregnanţă şi o extindere ne mai atinse până atunci”40. Imaginarea Judecăţii de Apoi,
precum şi literatura satanică din secolul al XVI-lea au exprimat şi întărit convingerea că
Satana este „principele şi zeul lumii acesteia” şi că răul este „legiune”41.
Discursul moral-religios prezent în paginile publicaţiei nu face nici el rabat de la
linia de a condamna beţia considerată ca şi o cale care, deşi pare dreaptă, „sfârşitul ei
duce în iadu”. Păcatul beţiei este considerat ca „unulu dintre cele mai spurcate, şi care vă
ruină şi nimicesce cu totulu. Acestu pecatu este beţia cea urâtă, unu pecatu ca acesta care
nu numai îngreună traiulu bunu alu omului în lumea acésta pământéscă, ci şi întunecă şi
tâmpesce mintea omului, ca se nu pótă vedea şi cugeta la mântuirea sa sufletéscă pentru
împărăţia cea ceréscă. Beţia încarcă pre omu cu o mulţime de alte pecate”42. Beţia este
cea care deschide poarta şi altor păcate, dând „intrare liberă la tóte cugetele înfiorătóre
şi urâte”. Este cea mai periculoasă patimă îngreunând traiul omului atât „în lumea acésta,
ba ce este mai multu, tâmpesce şi puterile sufletesci ale omului şi le mărginesce ca se
pérdă tótă harnicia de a lucra pentru mântuirea sa în împărăţia cea ceréscă”. Beţia îşi are
„răsplata sa siguru atâtu în lumea acésta pe di ce trece totu mai aspră, câtu şi după mórte
în lumea cea vecinică. Beţivulu îşi perde averea, mintea, sănătatea şi puterea şi perdindu
aceste pierde omenia şi încrederea înaintea tuturoru. Beţivulu ruină fericirea familiei sale
neputendu-o susţinea din causa seraciei”43. Dacă pe de o parte este păcatul care deschide
uşa altor păcate, el „închide împărăţia lui Dumnezeu dinaintea omeniloru şi de acésta se
nu ne mirămu, căci ea este mama tuturoru reutăţiloru”44.
Alcoolul acţionează şi asupra raţiunii transformându-i „pre unii ómeni, cei mai
cumpliţi nebuni”, „fiare sălbatice” de care oricine trebuie să se ferească: „unii iarăşi
săvârşesc în beţie fapte vrednice de râs şi de batjocură … lucrarea cea mai de frunte,
şi comună a beţiei este: că îl despóe, îl golesce pre om de şi nu atâta trupesce, dar mai
mult sufletesce”. Lipsa de raţiune îl face pe cel ce „în trezie se vede a fi cinstitoru de
religie, şi temător de Ddeu (Dumnezeu n.n.), fiindu cu capulu plin, luminatu se arată,
cum calcă sub picióre tóte cele sfinte batjocorindu pre Ddeu, şi alte datorinţe, cari se ţân
de serviţiulu aceluia”. Se face apel şi la cuvintele scripturistice ale apostolului Pavel care
zice că: „Nici furii, nici lacomii, nici beţivii, nici ocărâtorii nu vor moşteni împărăţia lui
Ddeu”45. Îndemnurile preoţeşti vin către cei care au căzut, sau sunt pe punctul de a cădea
în această patimă, pentru a se feri de răutatea beţiei „carea de multe ori ve îndémnă la
38

Ibidem, p. 458-465.
Ibidem, p. 294.
40 Jean Delumeau, La Peur en Occident, Fayard, Paris, 1978, p. 232 apud Idem, Liniştiţi şi ocrotiţi. Sentimentul
de securitate în Occidentul de altădată, vol. II, Editura Polirom, Iaşi, 2005, p. 28.
41 Idem, Liniştiţi şi ocrotiţi …, p. 28.
42 Iustin Bogdanu, Predică despre beţie, în BŞ, VII, nr. 42, 16/28 octombrie 1883, p. 374.
43 Ibidem, p. 375.
44 Ibidem, p. 376.
45 Gavriilu Palu, Despre păcatulu beţiei, în BŞ, VII, nr. 37, 11/23 septemvrie 1883, p. 335.
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realisarea celoru mai însemnate fărădelegi; din beţie se nasce îndresnirea cea necuviósă,
care duce pre omu la fapte de ruşine din beţie se nasce necurăţenia, vătămarea sănătăţii
… - in beţie urméză negrijirea de familie, şi aşa sărăcia cea mai amară; - din beţie se nascu
şi furtuşagurile, aprinderea, uciderea ş.a. Din beţie se mai nasce necinstirea sărbătorioru,
căci beţivii în zilele de Dumineci şi serbători petrecu prin birturi, la urâtă beţie şi jocu de
cărţi, şi în alte lucruri necuviincióse … - Din beţie răsar sfedile, vrăjmăşiile, clevetile, hulile
şi sudălmile; cu un cuvânt totfeliul de reutăţi”46. Cel care a pierdut acestă luptă împotriva
„orcanului beţiei” este considerat ca loc prielnic pentru diavol de a se instala: „dintrânsulu
vorbesce diavolulu ca din casa sa”47. Acţiunea bisericii se îndreaptă asupra psihicului
omului punându-i în faţă relele pe care le provoacă alcoolismul atât aici pe pământ, cât
mai ales în viaţa de apoi, prin inocularea unei frici faţă de chinurile iadului: „beţia este un
păcat de moarte; ea-i isvorul a toată fărădelegea şi a toată nevoia pământească, ea-i întruna poarta cea mai largă, ce duce la munca cea vecinică”48.
Pilda de luptă antialcoolică nu se rezumă numai la nivelul ţăranului, ci ea se îndreaptă
şi spre preot şi învăţător care predică antialcoolismul, ei fiind exemplele de urmat: „degeaba
predică preotul în biserică, vorbeşte învăţătorul în şcoală contra alcoolismului; degeaba
arată toate primejdiile ce vin dela dânsul şi care surpă avutul şi sănătatea omului, care e
mai mult decât avutul; degeaba toate acestea dacă omul îl vede după aceea pe sfinţia sa
sau pe d-l învăţător, în tovărăşia fruntaşilor satului „cinstindu-se” cu câteva „ciocănaşe
de ţuică” sau „chile de vin”. Ţăranul cu logica lui simplă, va încheia că toate predicile
şi vorbele acestea nu au alt scop decât să-l lipsească pe el de una din puţinele plăceri ce
are”49.
Imaginea creată în multe din publicaţiile vremii cu privire la răspândirea fenomenului
alcoolismului şi a efectelor sale negative, ne poate duce cu gândul că majoritatea populaţiei
era alcoolică, însă toate acestea trebuiesc privite nuanţat. În acest sens sunt de urmărit şi
poeziile populare care satirizează pe cei care au căzut pradă acestei patimi, dispreţuind
beţia şi pe beţivi. Satirele populare presărate cu o glumă binevoitoare, dar şi cu biciuitoare
ironie: „Fă-te gură pâlnie / Şi tu burtă butie / Ca să torn să duduie”. Satira e mai aspră când
e vorba de beţia în rândul femeilor: „Hai nevastă la prăşit! / - Ce bărbate ai nebunit? / Nu
vezi? m’am bolnăvit. / - Hai nevastă la băut / - Bodaproste mi-a trecut / Fă ’nainte că teajung”. Sau: „- Hai nevestică la lemne / - Aoleu picioarele mele! / - Hai nevestică la sapă
/ - Mă doare capu de-mi crapă / - Hai nevestică la rachiu / - Stai bărbăţele că viu”; „- Din
furcă şi din gherghef / Nimeni nu face chef / Dar din oca şi din litră / Toată lumea-i veselită
/ Scoate, scoate la ocale / Când la plată nu-s parale / Băga-i mâna-n fundu pungii / Găsii
aţa mămăligii / Lipită de fundu pungii”. Despre „realizările” beţiei: „Eu te beau rachiu, de
bun / Şi tu mă faci om nebun / Eu te beau rachiu că-mi placi / Tu de şubă mă desbraci”.
Despre sărăcie şi căsnicie stricată: „De când beau rachiu de prună / Nu mai port căciulă
bună / Nici nevastă cu cunună”50.
Discursul moral-religios a fost dublat de unul medical, care se baza pe prezentarea
efectelor negative ale alcoolului asupra corpului uman. Era atrasă atenţia asupra faptului
că alcoolul slăbeşte musculatura inimii, îmbolnăveşte stomacul, „îngraşă ficatul pricinuind
gălbenarea, omul capătă dropică (…) rănile băutorilor se vindecă mai cu greu, boalele
molipsitoare îi înving mai lesne şi operaţiile făcute lor sunt mai primejdioase”51. Efecte
negative are şi asupra creierului pentru că „împuţinează puterea de muncă a minţii”.
Receptivitatea la cifre şi statistici este foarte prezentă. Aproape toate articolele mai
consistente conţin câteva statistici preluate din presa vremii din alte zone. Veridicitatea
46
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Ibidem, p. 336.
Iustin Bogdanu, Predică despre beţie, în BŞ, VII, nr. 42, 16/28 octomvrie 1883, p. 374.
D. Dan, Cuvânt despre beţie, în BŞ, XXIV, nr. 45, 5/18 noiemvrie 1900, p. 399.
Alcoolismul. Pilda antialcoolismului, în BŞ, XXXV, nr. 1, 1/14 ianuarie 1911, p. 3.
Cum biciuieşte poporul beţia, în BŞ, XXXV, nr. 4, 23 ianuarie (5 februarie) 1911, p. 5-6.
Alcoolismul. Ceva despre băuturile spirtoase, în BŞ, XXXV, nr. 9, 27 februarie (12 martie) 1911, p. 7.
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acestor statistici şi a cifrelor trebuie privită cu puţină reţinere şi nuanţate. Conform unei
astfel de statistici se arăta că „30 % din pacienţii caselor de nebuni sunt alcoolici. Cu alte
cuvinte una din pricinile cele mai răspândite ale nebuniei este băutura”52. Accidentele de
muncă au intrat în vederea angajatorilor din statul german, constatându-se că majoritatea
accidentelor au avut loc în prima zi a săptămânii „în zi de luni, ziua de după duminică, în
care au loc cele mai multe „chefuri”. Numărul mai mare de răniri se întâmplă duminica,
adică chiar în ziua chefurilor, şi sâmbătă şi luni, adică în ziua când se plăteau salariile şi
în ziua după ce ele s-au cheltuit pe băutură”53. Slăbirea fizică este observată în perioadele
de molimă când procentul de mortalitate la consumatorii frecvenţi de alcool (91 %) este
mai mare decât la cei abstinenţi (19 %). Se pot deosebi şi exemple ale unor medici care
prezentau pacienţilor efectele asupra urmaşilor care sunt mai slabi, supuşi bolilor, dar se
nasc şi cu un instinct care îi apropie şi mai tare de viciu. Cea mai frecventă prezentare în
rândul medicilor (sau a celor cu cunoştinţe de medicină) pentru alcool este aceea că este
„otravă care se găseşte în bună tovărăşie, alături de morfină şi şoricioaică”.
Contracarare
Combaterea consumului de băuturi alcoolice, se integrează într-o acţiune mult
mai amplă a autorităţilor politice şi ecleziastice. A doua jumătate a secolului al XIX-lea
înregistrează primele acţiuni semnificative de luare de poziţie prin felurite acţiuni de
manifestare. Cele mai frecvente erau congresele internaţionale antialcoolice precum şi
înfiinţarea unor ligi antialcoolice, precum şi a unor societăţi de temperanţă şi abstinenţă.
Acţiunile europene de combatere a alcoolismului au ca şi premergător pe un profesor
suedez Peter Wieselgen, care pune bazele predării unui curs în şcoli ce avea ca scop
prezentarea efectelor negative ale alcoolului, el pornind o adevărată „cruciată” înfiinţând
împreună cu alţi cinci colegi o primă societate de cumpătare în Suedia, reuşind să atragă
de partea sa şi pe prinţul moştenitor Oscar I.
Dintre cele mai puternice organizaţii de luptă antialcoolică, „Ordinul Internaţional al
Bunilor Templieri” (I.O.G.T) a fost cel mai rodnic şi activ. Ordinul a fost întemeiat la 1851 –
1852 la Utica în statul New York, de Leverett E. Conn. La 1868, Ioseph Malins a întemeiat
prima lojă în Europa (Anglia). La 1875, ordinul se desface în două ramuri, una americană şi
alta engleză: „Maliniţii şi Hickmaniţii” ca urmare a deosebirilor de păreri faţă de acceptarea
în Ordin a celor de culoare. Un congres ţinut la Saratoga (New York) în 1887 face ca să se
reunească cele două ramuri. În 1911, Ordinul număra peste 675000 de membri, cea mai
numeroasă organizare fiind Marea Lojă Suedeză cu peste 205000 membri54. Ordinul avea
ca scop propaganda împotriva consumului de alcool, „abţinerea desăvârşită de la băuturile
spirtoase”. Bunii Templieri făceau anumite legăminte prin care se legau „să nu mai bea nici
un fel de băutură spirtoasă, să nu cumpere, să nu vândă, şi nici să nu fabrice sau să le dea
la alţii, ori să le înlesnească vânzarea. El se mai leagă şi să întoarcă pe deaproapele lui, cu
toate mijloacele ce-i stau în mână”, legământul făcându-se pe viaţă55.
Organizarea era făcută pe loji numite şi „loji fundamentale” în care „toţi membrii fără
deosebire, bărbaţi şi femei au aceleaşi drepturi şi-şi află căminul obştesc. Fiecare lojă îşi alege
singură funcţionarii, delegaţii pentru administrarea banilor, pentru vizite, comitete, etc.; ea
îşi face legi şi se cârmuieşte însăşi în marginile constituţiei ordinului. Toate slujbele sunt fără
plată”56. Lojile ţineau şedinţe regulat, momente când „membrii au prilejul să se cunoască şi
să se împrietenească mai bine”. Lojile fundamentale erau unite într-o organizare naţională
alcătuind Marea Lojă, aceasta compunându-se din reprezentanţii lojilor fundamentale. La
fiecare 3 ani delegaţii Marilor Loji se întruneau într-un congres internaţional formând Loja
Supremă Internaţională. În 1911, Ordinul avea în cadrul organizaţiei un număr de 75 de
52
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Alcoolul, boala, accidentele şi munca, în BŞ, XXXVI, nr. 19, 6/19 maiu 1912, p. 4.
Ibidem.
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Mari Loji. Sub îndemnul „Înainte! Către înălţimi! Câmpul nostru de luptă e lumea întreagă”
se încerca atragerea puterilor morale şi intelectuale care, prin exemplul bun „să lumineze
şi să înalţe pe om în lupta necurmată împotriva alcoolului”57. Scopul declarat era de a
„scăpa omenirea de orice robie necinstitoare, îngrijirea trupească şi sufletească a sănătăţii,
a puterii gândirii, ca şi a sentimentului şi a voinţii, pentru ca ea să înveţe să se bucure, fără
primejdie, de frumuseţile vieţii şi să poată duce un traiu cu adevărat vrednic de trăit”58. În
perioada 3-14 iunie 1911 s-a ţinut la Hamburg un congres al Ordinului unde s-au prezentat
o serie de concluzii ale medicilor cu privire la efectele alcoolului asupra omului, dar şi
o prezentare a situaţiei răspândirii Ordinului în lume. Astfel, în SUA şi America Centrală
erau 31 loji, Marea Britanie – 6 loji, Germania – 2 loji, câte una în Irlanda, Scoţia, Suedia,
Norvegia, Danemarca, Olanda, Belgia, Elveţia, România şi Ungaria, în Australia 7 loji, Asia
– 3 loji, Africa – 4 loji.
Numărul 5/1910 al revistei semnala înfiinţarea la Sibiu a unei societăţi contra beţiei
numită „Andrei baron de Şaguna”. O astfel de lojă a fost întemeiată la începutul anului 1911
şi în Arad, cu numele „Renaşterea Nr. 2” sub conducerea profesorului Nicolae Mihulin.
Acelaşi tip de loji au fost înfiinţate şi în Craiova sub numele de „Zorile” Nr. 3 şi „Craioviţa”
Nr. 4. Era vorba despre o activitate de durată spre sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul
secolului al XX-lea, ce căuta să conştientizeze în multiple straturi ale societăţii pericolele
ce decurg din consumul exagerat de alcool. Ca şi în Transilvania, şi în regat au luat fiinţă
societăţi de acest tip. Nume ca A.C. Cuza, Constantin Thiron, Gheorghe Tiron, George C.
Murgeanu s-au alăturat acţiunilor „Ligii române în contra Alcoolismului”59.
Acţiuni ale puterii statului au fost făcute printr-o serie de reglementări din a doua
jumătate a secolului al XIX-lea. Ministrul cultelor şi instrucţiunii publice din Ungaria,
printr-un ordin circular cerea ca în lupta contra alcoolismului să se implice şi şcoala care
„nu poate rămânea indiferentă faţă de această primejdie distrugătoare a poporului (…)
Ca şi şcoala să-şi poată lua partea sa din lupta contra alcoolismului, ordonez, pentru
severă executare, să vă îngrijiţi cu toată scrupulositatea, ca în toate clasele institutelor de
învăţământ de sub autoritatea, îngrijirea şi conducerea voastră (…) să fie înfăţişate în mod
corespunzător atât băieţilor cât şi fetiţelor, primejdiile morale şi materiale, cari se ivesc pe
urma alcoholismului; ravagiile cari subminează bunăstarea poporului, distrug sănătatea,
moralitatea şi starea economică”60.
În aceeaşi direcţie este şi circulara episcopului Ioan I. Papp al Aradului, nr. 3132/1907
care îndruma cele două organe de conducere Consistoriul din Arad şi pe cel din Oradea
ca „să dispună cu toată rigoarea, ca la timp potrivit în decursul iernei anului 1907/8 fiecare
preot şi fiecare învăţător să ţină poporului din comuna sa câte o prelegere publică despre
urmările funeste ale beţiei (…) mai ales în zilele de Dumineci şi sărbători după amiezi, în
şcoală ori eventual în alt local potrivit”. Prelegerile trebuiau să fie „instructive, distrăgătoare
şi plăcute poporului”61. Erau indicate şi sursele pe care le puteau folosi preoţii şi învăţătorii,
între ele: Dr. Izidor Marcu, Ştefan Marcu, Alcoolizmul; Dr. I. Radu, Urmările beţiei; Dr.
A. Bratu, Alcoolizmul şi şcoala; A.C. Cuza, Monopolul alcoolului; Máday Izidor, Adatok
az alkoholizmus kérdesének ismertetéséhez, precum şi câteva în limba germană pentru
cunoscătorii limbii germane.
Ordinul ministerial 1125 din 24 aprilie 1903 cerea învăţătorilor ca să se folosească
„în decursul instrucţiunei de toate ocaziunile spre combaterea beţiei”. Preoţii şi învăţătorii
trebuiau „să nizuiască a înfiinţa în toate comunele societăţi cu numirea: «Societatea
culturală a creştinilor gr. or. români din comuna N.», la care societate cu taxă minimală
57
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să se înscrie toţi parohienii, iar cei de tot săraci să fie primiţi gratuit”, scopul lor fiind
„combaterea alcoolizmului, întărirea credincioşilor în moravurile cele bune şi luminarea
lor în cele economice”62.
Tot prin acest ordin circular al episcopului s-au dat şi o serie de dispoziţii care se
bazau pe ordine ministeriale sau legi. Astfel:
„1. Băieţii sub 15 ani şi fetele sub 14 ani sunt opriţi de a cerceta birturile ori a lua
parte la petreceri publice de dans. Birtaşul, care sufere în localul său astfel de băieţi şi fete,
precum şi părinţii ori tutorii, cari permit acestor minori să petreacă în birturi, se pedepsesc
cu amendă de bani până la 100 cor. ori 5 zile de închisoare (Ordinaţiunea ministrului de
culte şi instr. publ. Nr. 23857 din 1903. Regulamentul comitatului Arad nr. 820/1901 din
23 iulie 1901)
2. Pe credit nici un birtaş şi nici un comerciant nu este permis să vândă beutură în
mic, decât numai până la suma de 4 cor. Cei ce nu fac aceasta se pedepsesc cu amendă
de bani până la 100 cor. (Articolul de lege XXV din 1883 § 22. – Regulamentul comitatului
Arad nr. 568 § 9 din anul 1886).
3. În apropierea de biserici şi şcoale nu este permis a se deschide birt. (Art. de lege
XXV din 1889. – Regulamentul comitatului Arad nr. 568 § 9 din anul 1886).
4. În decursul serviciului divin în apropierea bisericilor ori pe drumul, unde se face
vre-o procesiune, în timpul procesiunei, toate birturile şi localurile, unde se vinde rachiu
trebuie să fie închise (Ordinul ministrului de interne nr. 78543/V din 1899 § 14).
5. Acela care se prezintă în public în stare de beţie pricinuitoare de scandal, se
pedepseşte cu amendă de bani până la 50 cor. (Art. de lege XL din 1879 § 84).
6. Cel ce în birt, ospătărie, în stradă ori în alt loc cu intenţiune îmbată pe altul, apoi
birtaşii ori încredinţaţii lor, dacă unui om deja beat îi dau să beie şi mai departe beutură
spirtuoasă, vor fi pedepsiţi cu amendă de bani până la 100 cor. Dacă vr’un birtaş se face
vinovat de repetiţie ori de această transgresiune, atunci i-se ia licenţa de la 3 luni până la
1 an (Art. de lege XL din 1879, § 85)”63.
În Bucureşti s-a instituit o comisie compusă din A.D. Xenopol, Dr. Obregia şi C.
Neagoescu pentru a stabili mijloacele de întrebuinţat prin şcoală pentru înfrânarea viţiului
beţiei. Prin acţiunile sale, urma să se tipărească Cartea contra beţiei a învăţătorului Gh.
Thiron sub îndrumarea ligii antialcoolice din Iaşi; să se alcătuiască un tablou antialcoolic
care urma a fi răspândit în sate şi comune; alcătuirea unui manual de predici antialcoolice,
iar Ministerul să ia măsuri foarte severe pentru pedepsirea învăţătorilor dedaţi viciului
beţiei, să fie daţi în judecata consiliului permanent, şi să li se aplice pedepsele legale până
la destituire, iar preoţilor pedepse canonice treptat până la caterisire64. Lupta împotriva
alcoolului era considerată de Gh. Şterba din Bucureşti, drept o datorie naţională şi că cel ce
iubeşte ţara şi poporul „nu poate sta cu mâinile în sân, privind cum răul creşte şi ameninţă
poporul cu ruina morală şi fizică şi materială”. Tot el propune în acest sens reformarea
restaurantelor şi a cârciumilor prin înlăturarea treptată a băuturilor alcoolice şi crearea unei
industrii a vinurilor fără alcool65.
Asemenea acţiuni antialcoolice s-au desfăşurat şi în alte ţări europene. De pildă în
Anglia (Londra) la 1 ianuarie 1903 a intrat în vigoare o nouă lege despre beţie, după care
beţia se considera călcare de lege. Cel care era găsit beat în loc public urma să primească
o amendă sau închisoare pentru 1 lună. Cal care nu respecta aceste prevederi urma să fie
oprit timp de 3 luni de la întrebuinţarea băuturilor spirtoase. Sub incidenţa acestei legi
cădea şi cârciumarul care era amendat cu 10 punţi (300 cor.) dacă nu respecta prevederile
legii66. Consumarea de băuturi spirtoase considerată ca fiind în prima linie în sărăcirea
62
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Ibidem, p. 2.
Ibidem, p. 3.
În contra beţiei, în BŞ, XXIII, nr. 1, 1/13 ianuarie 1900, p. 7.
Alcoolismul, în BŞ, XXXV, nr. 8, 20 februarie (5 martie) 1911, p. 5-6.
Noua lege contra beţiei, în BŞ, XXVIII, nr. 11, 14/27 martie 1904, p. 90.
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maselor, este prezentat cazul oraşului Gothenburg din Suedia care în lupta contra beţiei a
înfiinţat „o societate de oameni bogaţi dar cu dragoste de omenire, cari au luat în arendă
tóte cârciumile; din acestea o parte au fost suprimate, iar în celelalte a începutu să vândă
beuturile spirtuóse prin funcţionari de-ai ei dar după principii umanitare, numai pe bani şi
cu condiţie ca venitulu să trécă în cassa comunei … exemplu e imitatu deja de 90 de oraşe
ale Scandinaviei şi de 19 ale Norvegiei”67.
O analiză a discursului legislativ cu privire la problema alcoolului în această zonă
nu va putea fi înţeles deplin decât odată cu extinderea cercetărilor de această natură către
perioada interbelică, perioadă care va aduce cu certitudine o serie de informaţii noi, iar
în durată lungă se va putea vedea cât de eficace au fost toate aceste măsuri (iniţiative
localnice sau legislative).
Modelele europene şi cele nord-americane (care nu au fost prezentate în totalitate
în aceste pagini) şi tendinţa generală a timpului sub influenţa noii importanţe acordate mai
ales efectelor alcoolului asupra corpului uman, putem spune că se conturează un univers în
jurul discuţiilor despre alcool, discursuri pe diferite linii, mai ales cea a contracarării practicii
consumului de alcool. „Înregistrăm în acea epocă o privire necruţătoare, acuzatoare, dar
care se vroia, totodată, şi una de corectare a unei conduite în ceea ce se referă la figura
beţivului. Împrejurarea nefericită care atingea toate categoriile sociale, alcoolismul este
considerat în epocă un adevărat flagel, ceea ce determina şi o serie de exagerări”68.
Cercetarea de faţă poate fi considerată şi ca un punct de plecare în dezvoltarea unei
cercetări mai ample, care poate continua cu cercetarea aceleiaşi publicaţii în anii următori
până în apropierea celui de-al doilea război mondial, dar şi cu cercetarea celorlalte
publicaţii, urmărirea anumitor direcţii, o comparare a discursului cu privire la prezenţa
alcoolului în cadrul armatei în preajma şi în timpul celor două conflagraţii mondiale, dar şi
o punere în legătură cu problema alimentaţiei şi apariţia diferitelor boli, aşadar o tentativă
de a enunţa câteva piste pentru cercetări viitoare.

ASPECTS OF THE ALCOHOLISM ISSUE REFLECTED IN „BISERICA ŞI ŞCOALA”
MAGAZINE (END OF 19TH CENTURY – BEGINING OF 20TH CENTURY)
Summary
The issue of alcoholism brings into discussion a series of themes that one must unveil,
themes that, theoretically, sends our debate on an interdisciplinary field. We are guided
towards spheres like: medicine, justice throughout delinquency, sociability, morality and
religion.
By the end of the 19th century, “Biserica şi Şcoala” fought against alcoholism too
by the raised issues and by presenting the effects of alcohol upon human body. We can
also read in it about health problems, morality and religious themes but also about the
connection between alcoholism, health and fighting strengh of the army.
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Măsuri contra beţiei, în BŞ, VII, nr. 8, 20 februariu/4 martiu 1883, p. 64.
Marius Rotar, op. cit., p. 185.

COMITETUL DEMOCRAT EVREIESC (BIHOR – ORADEA) – ÎNTRE
PROMISIUNEA LOIALITĂŢII ŞI EŞUAREA ÎN TRĂDARE

Corneliu CRĂCIUN

Instalarea regimului comunist în România a fost efectul unei strategii agresive şi
atotcuprinzătoare. Desfăşurat în afara şi împotriva normelor pe care le practicase şi le
consolidase societatea românească interbelică (în pofida unor disfuncţionalităţi, aceasta era
o structură socială perfectibilă din punctul de vedere al democraţiei), procesul a surprins
şi i-a anihilat pe adversari şi datorită implantării unor metode noi; adversarii comuniştilor
erau instituţii şi oameni care nu fuseseră obişnuiţi să lupte fără respectul minim al unor
reguli acceptate, cât de cât. Partidul Comunist din România, incitat de prezenţa trupelor
sovietice în ţară şi sprijinit eficient de formaţiunile improvizate tocmai pentru lărgirea bazei
sale de influenţare şi control, domina tot mai mult spaţiul public: din punct de vedere
politic, social, economic, ideologic şi cultural. Rând pe rând, odată cu pătrunderea şi
cucerirea a noi teritorii ale vieţii româneşti, se restrângea spaţiul acţiunii politice normale şi
se producea intrarea României în cercul falsificării şi al terorii. Puţin interesat de rezolvarea
cu adevărat a problemelor reale şi de durată ale poporului român şi ale naţionalităţilor
conlocuitoare, Partidul calcula să întreprindă cele mai eficiente investiţii politice, cu un
rezultat imediat şi palpabil; acţiunile sale erau strict şi direct determinate de accederea în
zonele de control al societăţii româneşti.
În conformitate cu considerarea situaţiei de fapt şi a posibilităţilor de modificare a
ei în avantaj propriu, Partidul Comunist a practicat investiţia politică şi în comunitatea
evreiască din România. Relaţiile dintre comunişti (componenţi ai unui partid de clasă, care
acţiona pentru înlăturarea exploatării, a capitalului subjugator) şi comunitatea evreiască
din România s-au manifestat foarte puternic de-a lungul existenţei sale; vezi, în acest sens,
numărul mare de evrei membri ai Partidului Comunist din România, ca şi sprijinul acordat
aceluiaşi partid, în condiţiile ilegalităţii, de importanţi oameni de afaceri evrei (Max
Auschnitt, spre exemplu). Conducătorii P. C. d. R. au luat în calcul disponibilităţile evreimii
înspre programul şi politica lor. Înainte de experienţa cumplită a celui de-al doilea război
mondial (împotriva evreilor se practicaseră politici rasiste, internări în lagăre, exterminare),
comuniştii susţinuseră, în timpul ilegalităţii, la comanda Moscovei, o politică antifascistă
şi antihitleristă (după ce, la aceeaşi comandă, atacaseră, ca principali duşmani ai păcii din
Europa, Franţa şi Anglia). În orientarea publică a comuniştilor în direcţia captării evreimii
din România cu cauza lor, în condiţiile de după 23 august 1944, au fost luate în calcul toate
aceste antecedente. Având în vedere suferinţele populaţiei evreieşti din cauza fascismului,
părea că membrii P. C. d. R. mergeau la sigur şi că investiţia lor politico-morală se va
dovedi profitabilă.
La 14 septembrie 1944 a fost înfiinţat Consiliul General Evreiesc (C. G. E.), cu scopul
de a asigura reprezentarea intereselor evreimii printr-un singur organism şi de a-i susţine,
în mod unitar, doleanţele. După numai trei luni s-a desfiinţat, deoarece reprezentanţii
comunişti intenţionau să şi-l aservească, prin ataşarea lui la F. N. D. În şedinţa din 30
octombrie 1944, Aureliu Weiss accentua că nou-constituitul organism evreiesc nu este un
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partid politic şi nu se manifestă pentru vreun partid sau pentru o platformă; referindu-se la
o ieşire în presă împotriva ministrului de Externe, din direcţie comunistă, Asra Bercovici
stabilea diferenţe foarte clare de atitudine şi, ca atare, se impuneau diferenţe de percepţie:
„Protestul împotriva D-lui Ministru Buzeşti a dat impresia că toţi evreii sunt comunişti,
lucru care este greşit şi dăunător pentru toată populaţia evreiască”1. Aşadar, prima tentativă
comunistă de a intra în mediul evreiesc, de a-l controla şi dirija a eşuat. În anul următor
a urmat a doua, care s-a dovedit a fi realizabilă, fără să fi ajuns să transforme populaţia
evreiască într-un apendice comunist.
Constituirea Comitetului Democrat Evreiesc s-a produs la 7 iunie 1945; a fost gândit
ca un organism destinat să coaguleze în jurul unui program energiile şi aşteptările evreieşti.
Dar mai era ceva, în afara intenţiei declarate programatic, conform obiceiului, care definea
acest nou factor de acţiune politică şi socială, ce ţinea de statutul său genezic - şi de această
provenienţă nu se va putea elibera nicicând şi în ea era înscris şi momentul sucombării sale
publice, atunci când cei care l-au creat ar fi considerat că nu mai e cazul să-l menţină în
viaţă -: C. D. E. a fost o creaţie a Partidului Comunist din România.
Şedinţa de constituire a avut loc în prezenţa – deloc întâmplătoare – a lui Vasile
Luca, secretar general al Frontului Naţional Democrat şi unul dintre secretarii C. C. al
Partidului Comunist, cu participarea a 66 de persoane (unele dintre ele provenind din
mişcarea comunistă ilegală: M. H. Maxy, E. Calmanovici; altele având o netă orientare de
stânga, procomunistă). Din motive de ocultare a dependenţei de Partid şi de evitare a unor
conexări etnice nedorite şi deranjante, C. C. nu a trimis ca reprezentant un comunist evreu
de la vârful ierarhiei de partid, fie Ana Pauker sau Iosif Chişinevschi, ci l-au ales pe Vasile
Luca, secui de origine.
Armand Popper şi-a deschis discursul prin plasarea noului organism sub semnul
democraţiei (toţi vorbeau aceeaşi limbă, a democraţiei) în care ar urma să se dizolve
toate celelalte diferenţieri din evreimea românească (de apartenenţă socială, de categorie
profesională, de orientare politică sau religioasă) şi tot el a comunicat cele patru direcţii
în care acesta va acţiona: realizarea unităţii forţelor democratice evreieşti, sprijin pentru
guvernul dr. Petru Groza, acţiunea pentru integrarea populaţiei evreieşti în viaţa ţării,
protejarea evreilor de pericolul tentativele de racolare din partea reacţiunii. (Integrate în
programul de acţiune a Comitetul iniţiator, acestea vor reprezenta şi liniile directoare ale
fiecărui Comitet regional sau local.)
Din cuvântarea lui Vasile Luca se desprind clar ideile care trebuiau promovate,
prin transfer de la Partid, de către viitorul corp politico-etnic. Se instituia culpabilizarea
”partidelor istorice”, pentru că acestea n-ar fi făcut altceva decât ar fi pregătit afirmarea
fascismului; odată acestea fiind decretate ca periculoase, se mergea mai departe pe calea
atacării lor, atrăgându-se atenţia acelor membri ai comunităţii evreieşti orientaţi înspre
„partidele istorice” că periclitează situaţia întregii evreimi (se voia, aşadar, din partea obştii
evreieşti opţiunea politică exclusivă înspre Partidul Comunist: „Trebuie subliniat că mai
sunt astăzi evrei care îşi îndreaptă privirile spre „istorici”, duşmanii poporului român şi al
populaţiei evreieşti şi nu spre adevăratele forţe democratice”2. Discursul său transmitea
în mod răspicat respingerea ideii că problema evreiască ar fi posibilă prin crearea unui
stat evreiesc, dar, atunci, poziţia nu era afirmată atât de tranşant şi de agresiv pe cât va fi
ulterior, când violenţele antisioniste vor avea forme de manifestare verbale şi fizice, până
la ani de condamnări îndelungi, soldate cu moartea unor lideri sionişti în închisori: „Unii
1

Apud Hary Kuller, Evreii din România anilor 1944-1949 – evenimente, documente, comentarii -, Federaţia
Comunităţilor Evreieşti din România. Centrul pentru Studiul Evreilor din România, Editura HASEFER, Bucureşti,
2002, p. 98.
2 Apud Florin-Răzvan Mihai, Organizaţii de masă în slujba P. C. R.: Comitetul Democrat Evreiesc, 1945-1953,
în Arhivele totalitarismului, XIV (2006), nr. 52-53 (3-4), p. 210. La acelaşi organism creat de Partid pentru îndoctrinarea şi controlul evreilor din România s-a referit şi Teşu Solomovici, în Comitetul Democrat Evreiesc – o
făcătură comunistă, în Ziua, nr. 4047 (29 septembrie 2007), Ediţia Online.

3

Comitetul Democrat Evreiesc (Bihor – Oradea) – între promisiunea ...

175

evrei socotesc că soluţia problemei evreieşti este emigrarea în Palestina. Noi considerăm
soluţia ca nefirească. O ţară nu se creează artificial. Şi apoi, cei care urmăresc această
soluţionare cu ajutor forţat străin nu fac decât să accepte un nou imperialism”3.Spre
încheiere, ca să denatureze o realitate care apărea mai mult decât evidentă, exclusă fiind
independenţa acestui noi organism evreiesc faţă de interesele de partid, Vasile Luca afirma,
spre intoxicare publică, absenţa vreunei legături dintre Partid şi Comitet: „Prezenţa mea
la această şedinţă nu trebuie să atribuie vreun caracter comunist Comitetului Democrat
Evreiesc…”4. Discursul comunist se arăta, şi în această circumstanţă, a nu fi fost înspre
relevarea adevărului, ci organizat pentru a-l ascunde, a-l denatura, din motive de strategie
politică – şi aşa va funcţiona şi va prolifera decenii de-a rândul.
Dacă analizăm – chiar pe parcursul aproximativ al unui deceniu: 1944 - 1954 -,
constatăm că nu au fost obţinute efectele scontate iniţial, pentru că, admiţând ca reuşite
susţinerea formală obţinută de către Blocul Partidelor Democrate, cu ocazia alegerilor
din 1946, de către evreimea din România şi constituirea Comitetului Democrat Evreiesc,
tentativele de subordonare a evreimii de către comunişti au fost serios şi pe durată lungă,
afectate şi ruinate de orientarea ei majoritar sionistă.
În circumstanţele de după al doilea război mondial, după tragedia colectivă a evreimii
europene, şi evreii din România au avut posibilitatea de a opta pentru o alternativă: sau
serveau interesele comuniste (în virtutea unei solidarităţi prin care mulţi evrei – dintr-un
motiv sau altul – aderaseră la comunism de la înfiinţarea Partidului, ca formaţiune politică
legală în 1921, sau în perioada ilegalităţii, alţii adăugându-se ulterior, fie din oportunism,
fie din sinceră susţinere) sau îşi asumau responsabilităţi în direcţia şi în spiritul mişcării
sioniste şi se angajau în direcţiile solicitate de construcţia viitorului stat evreu. Cele două
alternative politice erau ferm conturate în comunitatea evreiască din România, chiar
dacă, pentru o anumită perioadă de timp, comuniştii autohtoni au privit cu îngăduinţă
atât opţiunea sionistă, cât şi, ceva mai târziu, cu relativă înţelegere crearea statului Israel,
câtă vreme Moscova (cu punctul de pornire în idiosincraziile lui Stalin) nu le-a cerut săşi schimbe radical poziţia. Continuele emigrări în Israel (Alia) şi în număr tot mai mare
demonstrau o mai mare atracţie a evreilor români pentru Israel, un cămin al lor mai sigur,
cu atât mai dorit cu cât se produsese Holocaustul, decât pentru comunism.
Ca o componentă a procesului de bolşevizare sau măcar de subordonare faţă de
această tendinţă a evreilor din România s-a încercat tocmai prin constituirea – ca punct din
programul politic al Partidului Comunist din România – a Comitetului Democrat Evreiesc.
Înfiinţarea lui s-a produs la mai puţin de un an de la evenimentele insurecţionale din România
anului 1944 şi la o lună de la încheierea războiului în Europa. În răstimpul acesta, lumea
luase, cutremurată, cunoştinţă despre teroarea şi masacrele întreprinse în timpul războiului
împotriva evreimii, despre lagărele de exterminare, despre milioanele de victime de acolo;
asistase la întoarcerea sutelor de mii de evrei deportaţi, care se regăseau pe vechile lor locuri
cu familiile risipite sau aneantizate şi deposedaţi de bunuri. De această tragedie colectivă
au vrut să profite comuniştii, atunci când au lansat ideea unui organism politico-social al
comunităţii evreieşti din România, subordonat Partidului, prin care s-o ţină sub control, s-o
dirijeze în direcţia intereselor lui politice, să spargă „unitatea evreiască”, pentru a separa
– şi aici – bogaţii de săraci, cei utili de cei care nu mai puteau fi utili în direcţie politică.
Se marşa pe ideea că evreii n-ar avea cum să nu fie receptivi la perspectiva unui program
propriu (de fapt, comandat din exteriorul comunităţii) de acţiune, în care erau prevăzute,
deopotrivă, lupta împotriva fascismului şi consolidarea noii democraţii, procese care lear fi oferit, după trauma trăită, garanţia unei siguranţe a vieţii şi etnicităţii lor. Dintr-un
asemenea context de explicabile aşteptări, pe de o parte, şi de evidente interese politice,
pe de altă parte, a pornit Comitetul Democrat Evreiesc, propunând şi promiţând servirea
3
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şi protecţia intereselor evreieşti, acţiunea pentru reprezentarea şi susţinerea comunităţii
în noile condiţii din România postbelică, în rezumat loialitatea faţă de ea. De la acest
statut asumat, a ajuns, sub controlul continuu al Partidului Comunist şi sub orientarea
lui discreţionară, să se transforme într-un instrument al acestuia, destinat să acţioneze în
rândul maselor evreieşti, pentru aducerea acestora la ascultarea cerută de comunişti.
În locul „unităţii evreieşti”, întemeiate etnic, Comitetul Democrat Evreiesc propunea
ideea unui „front unitar evreesc”, organizat în jurul său, susţinând că această organizare
ar fi singura capabilă să reprezinte interesele evreilor, să-i ferească de reacţiune şi de
antisemitism, să le garanteze existenţa fizic şi spirituală. Într-un sintetic istoric al activităţii C.
D. E., prezentat în faţa Conferinţei pe ţară din 1946, se recunoştea dependenţa acestuia, prin
geneză, de Partidul Comunist şi intenţia lui politică subsumată acestuia: „În aceste condiţii
politice a fost înfiinţat din iniţiativa P. C. R. Comitetul democrat Evreesc, ca o necesitate
pentru orientarea politică a populaţiei evreeşti, în scopul democratizării ei şi a instituţiilor
sale şi pentru a ajuta regimul la rezolvarea problemelor ce se puneau democratizării şi
reconstrucţiei ţării ca şi, deci, la rezolvarea justelor revendicări ale acestei populaţii”5.
Constituirea efectivă a Comitetului Democrat Evreiesc a avut loc la 22 iunie 1945;
acest instrument al politicii comuniste în rândul evreimii din România s-a desfiinţat în
1953, când organele de partid au considerat că existenţa lui nu mai avea nici un rost
politic. Formal, a fost creat cu intenţia de a reprezenta evreimea într-o ţară care intenţiona
reclădirea existenţei sale pe baze democratice şi a sfârşit trădând interesele acesteia,
devenind instrument de îndoctrinare, urmărire şi terorizare a ei.
În compunerea noii formaţiuni au intrat evrei care făceau parte din Partidul Comunist
din România, din organizaţia Uniunea evreilor din România, condusă de M. Sărăţeanu
(desprinsă din Uniunea condusă de W. Filderman6), din Blocul Palestinei Muncitoare
(format din organizaţii sioniste de stânga: Ichud, Mişmar şi Poale Sion); a beneficiat de
colaborarea şi sprijinul „IKUF” (asociaţia culturală pentru promovarea limbii şi literaturii
idiş); Partidul Social-Democrat şi-a trimis reprezentanţi în Comitet cu aproape un an
mai târziu, în aprilie 1946. Conducerea era asigurată de un comitet compus din 40 de
membri (9 comunişti, 6 social-democraţi, 9 sionişti, 9 din UER (Sărăţeanu), dintre care doi
comunişti şi 7 independenţi, iar dintre aceştia 4 erau comunişti7. Preponderenţa comunistă
era evidentă în raport cu celelalte orientări.
În scurt timp, diverse categorii de evrei au aderat la C. D. E.: la 3 iulie 1945, corpul
didactic al şcolilor evreieşti din Capitală; în aceeaşi lună, Comitetul Unic al fostelor
detaşamente de muncă obligatorie şi funcţionarii Comunităţii Evreilor. Au aderat la C. D.
E. grupările democratice evreieşti din Nordul Ardealului. La prima conferinţă pe ţară, din
iulie 1946, existau în provincie peste 60 de secţiuni8.
În stenograma şedinţei de Birou Politic din 10 decembrie 1946, există o singură referire
la evrei, şi anume o recomandare a lui Gheorghe Gheorghiu-Dej către Iosif Chişinevschi:
„Tov. Ioşca să consulte material pentru a da răspuns la întrebarea dacă evreii sunt sau nu
o naţionalitate conlocuitoare”9. Nu s-a găsit în fondurile consultate de Hary Kuller nici un
text care să confirme preocupările lui Iosif Chişinevschi în această direcţie şi nici care să
5

Hary Kuller, lucr. cit., p. 469.
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Wilhelm Fildermann (1882-1963). După obţinerea doctoratului în drept la Paris (1909), s-a reîntors în România, activând în cadrul Uniunii Evreilor Pământeni, al cărei preşedinte a devenit în 1922. În 1929, este preşedinte fondator al Uniunilor de Comunităţi Evreieşti. A fost apropiat de Partidul Naţional Liberal, pe listele căruia
a fost ales deputat. În septembrie 1944, a revenit la conducerea Federaţiei Comunităţilor; prin activităţile sale
a imprimat manifestărilor acesteia dinamism, reuşind un echilibru între tendinţa integraţionistă şi naţional-emigraţionistă. (Hary Kuller, lucr. cit., p. 104) Datorită prigoanei exercitate de autorităţile comuniste, a fost obligat
să părăsească ţara în martie 1948.
7 Hary Kuller, lucr. cit., p. 469.
8 Ibidem, p. 470-471.
9 Apud ibidem, p. 465. Pe aceeaşi problemă, a intervenit şi Alexandru Graur, în România liberă, II (1944), nr.
128 (24 dec.), p. 3: Evreii sunt o naţionalitate?
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conţină concluziile sale.
Relaţia ombilicală a C. D. E. cu Partidul Comunist va fi relevată, în mod indubitabil,
şi de alte circumstanţe. La 26 octombrie 1948 s-a desfăşurat şedinţa Biroului Politic al C.
C. al P. M. R., consacrată, în principal, problemei evreieşti. Din procesul-verbal al şedinţei
constatăm, pe de o parte, interesul constant acordat de partid populaţiei evreieşti din
România, pentru a nu o pierde din spaţiul de influenţare şi acţiune comunizantă, şi, pe de
altă parte, schimbarea radicală de atitudine faţă de sionişti. Vasile Luca, secretar al C. C.
al P. M. R., cerea să se pună capăt colaborării cu burghezia evreiască (principiu ce a putut
funcţiona câtă vreme se punea problema constituirii unui front larg de luptă împotriva
fascismului) şi să se abordeze problema evreiască de pe poziţia luptei de clasă; în acest
context, reafirma sensul înfiinţării şi al funcţionării C. D. E.: „Sioniştii, naţionaliştii, care
îndeamnă pe evrei pe o altă cale, nu mai pot participa în C. D. E. care trebuie să fie legat
de Partid, un mijloc de luptă al Partidului pentru atragerea maselor evreieşti”10.
Chivu Stoica insista în a se perpetua ideea că formaţiunea trebuie utilizată, pe
mai departe, ca „un instrument al Partidului” şi solicita, în mod expres, intrarea în ţară a
ajutoarelor americane pentru evrei. Iosif Rangheţ era la fel de dur şi de exclusivist: „Propune
o campanie politică de demascare a sioniştilor, lichidarea Joint11-ului şi o campanie pentru
încadrarea în muncă a evreilor săraci”. Intransigentă s-a arătat şi Ana Pauker, încercând
să inculce în conştiinţa celor prezenţi ideea conspiraţiei în spatele ajutorului american:
„Arată că Joint-ul nu este numai o organizaţie de spionaj, ci că el pregăteşte pături de
rezervă, grupe diversioniste pe care la momentul oportun, reacţiunea să le poată folosi;
aparent are scopuri filantropice, dar toţi cei care primesc pomana lor sunt informatori, de
multe ori inconştienţi”12. Machiavelic s-a arătat şi Iosif Chişinevschi, prin sugerarea să se
aplice un principiu pe cât de vechi, pe atât de eficient: „…propune să combatem în general
concepţia sionistă, dar din punct de vedere tactic, să folosim pe unii contra altora”. Pentru
a înlătura amintirea fostei colaborări cu sioniştii în cadrul C. D. E., Miron Constantinescu
a propus crearea unui nou organism, cu o nouă titulatură; în problema emigrării evreilor, a
arătat că poziţia Partidului este împotriva emigrării, dar nu respinge dreptul la emigrare.
Concluziile i-au aparţinut lui Gheorghe Gheorghiu-Dej (procesul-verbal al şedinţei
înregistrează în intervenţia sa câteva dintre cuvintele-cheie ale propagandei de partid a
epocii: oficine, demascare, imperialism, ca şi echivalarea, fără argumente, dar suficient
de periculoasă şi de acceptat, prin presiune ideologică, pentru a desfiinţa organizaţii şi a
trimite oameni în puşcării: sionism = fascism): „Cere să luăm atitudine şi măsuri împotriva
organizaţiilor sioniste fasciste. Documentul trebue să fie clar şi în măsura în care cunoaştem
activitatea lor, să spunem lucrurilor pe nume, cu atât mai mult cu cât ele sunt oficine de
spionaj ale imperialismului american. Este necesar un material special de demascare a
lor…”13.
Pentru redactarea documentului (propus de Al. Moghioroş: „un material de Partid în
care să se pună în întregime problema în faţa Partidului şi să se dea soluţii practice”), însuşit
iniţial de Gheorghe Gheorghiu-Dej şi, ulterior, de întregul Birou, a fost desemnată o comisie
compusă din Vasile Luca, L. Rădăceanu, M. Constantinescu, E. Bodnăraş şi B. Feldman14.
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JOINT – Joint Distribution Committee, organizaţie filantropică evreiască, cu un rol major în ajutorarea populaţiei evreieşti, după al doilea război: hrană, îmbrăcăminte, medicamente, şcoli, ateliere, instituţii comunitare,
case de credit şi în sprijinirea primelor valuri de Alia. Fonduri însemnate au fost orientate şi înspre populaţia
neevreiască. Pentru detalii, v. Liviu Rotman, Evreii din România în perioada comunistă 1944-1965, POLIROM,
(Iaşi), 2004, p. 67-72.
12 Apud Hary Kuller, lucr. cit., p. 459.
13 Apud ibidem, p. 460.
14 Bercu Feldmann, croitor, membru al P. C. d. R. din 1934. În 1941, a fost internat în lagărul de la Târgu Jiu,
ulterior a fost deportat în Transnistria, la Vapniarka. Evenimentele de la 23 august 1944, l-au găsit la închisoarea
de la Caransebeş. A devenit membru al Biroului Comitetului de partid Iaşi. A deţinut funţii de conducere în C.
D. E.
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La şedinţa Biroului Politic din 15 noiembrie 1948, când s-au reluat dezbaterile asupra
acestui proiect de rezoluţie, Ana Pauker a fost împotriva aprobării lui, pe motiv că Partidul
numai în chestiuni fundamentale recurge la o rezoluţie (că nici naţionalizarea nu a fost
transmisă printr-o rezoluţie, ci printr-un comunicat) şi că ar fi suficient dacă Biroul Politic
ar lua o hotărâre; în favoarea rezoluţiei a fost M. Constantinescu, poziţie la care s-a raliat
şi Gheorghe Gheorghiu-Dej, cu precizări definitive: să se evite în text chestiunile care ar
putea genera discuţii (ar însemna iritări, contestări), să se atace toate atitudinile naţionaliste,
indiferent din partea cui ar veni, să se atace atât sioniştii, cât şi antisemiţii. În finalul şedinţei,
„Biroul Politic, la propunerea tov. Gheorghiu, a hotărât să dea documentului în legătură
cu problema evreească un caracter mai larg, transformându-l într-o analiză a rezultatelor
muncii Partidului, într-o rezoluţie în problema naţională, arătându-se succesele, lipsurile,
abaterile, curentele, combaterea tuturor curentelor naţionaliste şi şovine”15. Materialul a
fost publicat în Scânteia din 12 decembrie 1948 şi preluat de către alte publicaţii, sub titlul
Rezoluţia Biroului Politic al C. C. al P. M. R. în chestiunea naţională.

Cifre şi nume
Evreimea a reprezentat, de-a lungul istoriei oraşului Oradea – îndeosebi – şi a
judeţului Bihor nu element care nu poate fi considerat nesemnificativ din punct de vedere
numeric, şi care, categoric, a fost unul dinamic şi impulsionant în ceea ce priveşte progresul
intelectual, social-economic şi comercial.
Înainte de izbucnirea celui de-al doilea război mondial, în judeţul Bihor, comunităţi
de evrei se găseau la Oradea, Salonta, Marghita, Aleşd, Beiuş, Valea lui Mihai, Tileagd;
deportările s-au produs din localităţile care se aflau sub regim horthyst.
Potrivit datelor înregistrate în Recensământul general al populaţiei României pe anul
1930, publicat de Sabin Manuilă, în Editura Institutului General de Statistică, în 1938,
volumul II, în acel an populaţia judeţului Bihor era de 510 318 locuitori: 314 109 români
(61.6%), 152 942 maghiari (30,0%), 21 982 evrei (4,3%) etc. Populaţia evreiască era
prezentă, în principal, în cele trei oraşe de atunci ale judeţului: Oradea, Beiuş şi Salonta,
respectiv 15731 (15,4%).
Conform aceluiaşi recensământ, Oradea avea, în 1930, o populaţie de 82 687 de
locuitori, în următoarea structură etnică: 22 412 români (27,1%), 42 630 maghiari (51,6%),
14764 evrei (17, 9%)16.
Cei care au supravieţuit deportării, cei care s-au salvat aici, cei care s-au reîntors
din refugiu au pus în funcţiune instituţiile comunitare, pentru a oferi sprijin reciproc, dar
şi pentru sutele de evrei, aflaţi în tranzit spre domiciliile lor şi având nevoie, aici şi atunci,
de hrană, adăpost şi de îngrijiri medicale. Pentru asistenţa proprie şi pentru asistarea
celorlalţi s-au întreprins măsuri cu caracter caritativ, de susţinere morală şi de rezolvare
a unor probleme umanitare. În acest context, obligaţiile asumate de C. D. E. au vizat
acţiuni urgente, implicând grupuri imense de persoane, cu probleme dintre cele mai grave,
solicitând efort personal şi colectiv, suport financiar, toate situate pe fundalul sărăciei şi al
instabilităţii generalizate, provocate de război.
Dispunem pentru perioada de atunci de câteva situaţii statistice cu privire la numărul
populaţiei evreieşti din Oradea, la structurarea sa socio-profesională, înregistrări fireşti
pentru orice timp. Simpla lor prezenţă, ca şi plasarea lor în acel timp de incertitudine şi
de căutare a unor minime puncte de reazem într-o societate care nu reacţiona întotdeauna
15

Apud Hary Kuller, lucr. cit., p. 465.
Vezi Ion Zainea, Economie şi societate în Bihor (de la Marea Unire la Dictatul de la Viena), Editura Universităţii din Oradea, 2007, p. 198. Faţă de situaţia înregistrată în 1930, desigur că, 14 ani mai târziu, numărul
populaţiei orădene şi al evreilor orădeni erau altele, superioare primelor.
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pe măsura variantelor previzibile, condamnă, în mod definitiv, involuţia prin degradare a
C. D. E., trădarea intereselor legitime ale evreimii şi transformarea lui în instrument politic
la îndemâna P. C. R./ P. M. R., pentru că, în 1947, ajunsese să întocmească liste cu evreii
care au participat la demonstraţia de 7 noiembrie, una dintre cele mai dragi sărbători ale
comuniştilor, în cinstea Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie. Prin gestul acesta, C. D.
E. dovedea încadrarea completă şi irevocabilă în practicile sistemului totalitarist impuse de
autorităţile comunizante din România. Cazul C. D. E. Bihor - Oradea nu era singular, aşa
începuse să se procedeze peste tot în ţară. Aceasta intrase într-un coşmar (falsuri, presiuni,
deportări, condamnări, temniţe, execuţii) din care nu avea să iasă timp de mai bine de
patru decenii.
În conformitate cu situaţii statistice ale timpului, în septembrie 1946 numărul evreilor
orădeni era de 650017. În oraş se mai aflau evrei salvaţi din lagăre de exterminare, originari
din alte părţi: 1500 proveneau din aşezări din sudul Transilvaniei, 1050 din Polonia,
Ucraina şi Bucovina (cei mai mulţi din jurul Cernăuţiului), 500 din Budapesta.
Despre cei care s-au reîntors în Oradea sau au tranzitat prin oraş s-au păstrat
două registre, consemnate de Tereza Mozes în monografia sa, oferind o imagine clară şi
convingătoare şi asupra mişcărilor de populaţie, şi asupra efortului comunitar remarcabil,
pentru a face faţă acestei situaţii: Catalogul persoanelor întoarse din deportare, întocmit
de Comitetul Democrat Evreiesc, şi Carte de oaspeţi, din care s-a păstrat al doilea volum,
cuprinzând persoane între numerele 5941 şi 1180918.
Într-un dosar pe anul 1946 se păstrează lista membrilor Comitetului Executiv al
Comitetului Democrat Evreiesc Oradea-Bihor; pe unii dintre ei îi vom întâlni organizând
activităţi în folosul obştii locale şi al evreilor aflaţi în tranzit. Ceea ce indică faptul că
exista o implicare reală şi consistentă a membrilor Comitetului în soluţionarea problemelor
comunităţii şi că nu era lipsită de temei considerarea acestuia ca un organism funcţional al
evreimii. (Ne folosim, pentru a identifica implicarea lor umanitară şi comunitară de aceeaşi
monografie despre evreii din Oradea, semnată de Tereza Mozes.19)
- Abraham Ferenc (membru al Comitetului, chimist ) – a făcut parte din conducerea
Comunităţii neologe;
- dr. Bock Alfred (membru) – membru al Comitetului delegaţiei neologe, care a
anunţat deschiderea spre colaborarea cu Comunitatea evreiască ortodoxă;
- Deutsch Ignaz (preşedinte, fabricant) – a înfiinţat „reuniunea cerşetorilor”, pentru
ajutorarea celor nevoiaşi; a acţionat pentru ridicarea Monumentului deportaţilor din curtea
Sinagogii Ortodoxe;
- Gellisz Sandor (membru) – component al echipei DEFAB („comisia constituită
pentru căutarea deportaţilor”), care şi-a asumat rolul de a identifica şi aduce acasă pe
foştii deţinuţi din lagăre, cu dificultăţi în a se deplasa; a fost preşedinte al Comisiei Unite
de Ajutor, creată pentru coordonarea activităţii instituţiilor cu scopuri caritabile; după
reorganizarea Spitalului evreiesc, a îndeplinit funcţia de preşedinte al Comitetului pentru
problemele spitalului;
- Grosmann Odon (membru al Comitetului, comerciant) – participant la prima şedinţă
a Comunităţii evreieşti ortodoxe, din 24 octombrie 1944, la care au luat parte 16 persoane;
a fost ales în comitetul de conducere, format din cinci persoane;
- dr. Kekskemeti Andor (vicepreşedinte) – a făcut parte din conducerea Comunităţii
neologe;
- dr. Nadai Istvan (preşedinte) – a făcut parte din conducerea Comunităţii neologe;
- Seidmann Nandor (vicepreşedinte) – membru al Comunităţii ortodoxe; s-a implicat
în refacerea Sinagogii Sion (neologă) şi a îndeplinit în cadrul ei responsabilitatea de recitator
17
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de rugăciuni; component al echipei DEFAB;
- Vadasz Pal (membru) – a activat pe tărâm social; a realizat un indicator de nume
şi de adrese ale evreilor din Oradea; ca preşedinte executiv, a făcut parte din conducerea
Comisiei Unite de Ajutor.

Demersuri
În faţa unei situaţii în care se conservau anumite atitudini fasciste şi antisemite, C.
D. E. din Oradea a iniţiat desfăşurarea unei adunări de protest a populaţiei evreieşti şi, în
acest scop, a înştiinţat chestura din localitate că, la data de 20 iunie 1946, urma ca aceasta
să aibă loc şi că au fost invitate organizaţiile democratice şi autorităţile civile şi militare. În
cadrul acestei adunări a fost adoptată o moţiune, transmisă persoanelor aflate în funcţii de
decizie la nivel poliţienesc şi civil: chestor, prefect, prim-procuror.
Participanţii la adunare au luat act, cu îngrijorare, de recrudescenţa manifestărilor
antisemite şi solicitau organelor responsabile să ia măsuri pentru stăvilirea acestora şi pentru
tragerea la răspundere a persoanelor vinovate de colportarea unor opinii cu caracter rasist.
Adunarea a indicat ca un spaţiu de proliferare a acestora şcolile, cu participarea la această
politică chiar a cadrelor didactice. În acest sens, a dat ca exemplu atitudinea directoarei
de la „Liceul Sf. Ursula” din Oradea şi a solicitat epurarea tuturor cadrelor didactice care
procedau similar şi trimiterea lor în judecată. Dintre organismele politice locale, singurele
care au intervenit şi respins zvonurile defăimătoare la adresa evreilor ar fi fost F. N. D. şi
Consiliul Politic Comunal. Într-un asemenea complex de circumstanţe, nu e surprinzător
că gruparea evreiască se angaja, şi cu acest prilej, să susţină, la alegerile din 19 noiembrie
1946, coaliţia partidelor democrate, în care vedea o garanţie a realizării aspiraţiilor sale
(s-a înşelat, pentru că aceasta va ignora sau va tergiversa, cât de mult va putea, rezolvările
promise în scop electoral).
În acelaşi proces de eradicare a reminiscenţelor antisemitismului şi de evitare
a recrudescenţei lui, prin practicarea escamotării rănilor şi vinovaţilor din trecut, la 3
septembrie 1947, s-a atras atenţia, solicitându-se intervenţia forului superior de la Bucureşti,
asupra necesităţii de a se rezolva, în spirit democratic şi umanitarist, cazul Ronai FranciscFerenc. În timpul funcţionării ghetoului din Oradea, acesta a fost în serviciul conducătorilor
fascişti ai oraşului şi a participat la actele de teroare îndreptate împotriva evreilor. Datorită
acestei conduite, vinovăţia lui fiind evidentă, după eliberarea oraşului i s-a refuzat angajarea
ca antrenor al echipelor de fotbal din localitate; ulterior, a fost primit în această funcţie de
către Federaţia Română de Fotbal, care, probabil, nu avea informaţii despre trecutul lui.
În faţa acestei deturnări a unei situaţii care trebuia să rămână morală, C. D. E. a hotărât să
expedieze câte o telegramă de protest unor autorităţi pe linie sportivă de la nivel naţional
Comitetul a intervenit şi în problemele pe cât de grave, pe atât de obligatorii de
îndeplinit, ale pedepsirii criminalilor de război, în cadrul proceselor desfăşurate local.
La 3 iulie 1947, organizaţia Bihor - Oradea s-a adresat centrului din Bucureşti pentru a
întreprinde măsuri urgente în vederea finalizării verdictelor date de Tribunalul Poporului din
Cluj. Se solicita, luându-se în seamă existenţa unui acord relativ la schimbul şi extrădarea
criminalilor de război între România şi Ungaria şi întărirea poziţiilor democratice (de fapt,
prosovietice) din Ungaria, trimiterea în România a celor 320 de criminali condamnaţi în
contumacie şi aflaţi, la data respectivă, pe teritoriul ţării vecine. Între aceştia se afla şi un
fost consilier municipal din Oradea, domiciliat în Miskolc, de acţiunile căruia s-a legat
teroarea dezlănţuită aici împotriva evreilor şi care s-a făcut vinovat de moartea câtorva
sute dintre ei.
În zilele de 1 şi 2 iunie 1946, a avut loc Conferinţa evreimii din Ardealul de Nord. În
cadrul ei s-a protestat împotriva deciziei guvernului român de a trece sub controlul C. A. S.
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B. I.20 averile evreilor care nu s-au întors din deportare. S-a considerat că, printr-un asemenea
procedeu, proprietăţile victimelor au fost asimilate cu averile inamicilor. Pornind de la o
astfel de realitate, Conferinţa a decis să se adreseze Ministerului de Justiţie întâi, altor foruri
competente, pentru emiterea unui decret-lege, care să prevadă, în mod expres, că averile
evreieşti nu intră sub competenţa C. A. S. B. I. Pentru convingerea autorităţilor române,
se făcea apel la exemplul Ungariei, unde a fost luată o astfel de decizie, prevăzându-se,
totodată, că averile evreilor neîntorşi din lagăre vor trece în proprietatea Comunităţii.
Pentru rezolvarea problemei averilor evreilor morţi în lagărele de deportare, pentru
care nu existau acte oficiale de deces, printr-un memoriu înaintat primului-ministru, dr.
Petru Groza, cu ocazia unei vizite a acestuia în oraş, la 12 mai 1946, s-a propus să se
recurgă la procedeul declarării morţii prezumate prin declaraţiile a trei martori; în felul
acesta, s-ar facilita procesul de atribuire a averilor evreieşti, rămase în urma celor neîntorşi
din deportare şi despre care se ştia că au murit, către obştea evreiască, aceasta utilizând
fondurile pentru redresarea economică şi morală a celor reveniţi şi care s-au găsit fără
mijloace de subzistenţă.
Un tratament discriminatoriu a reclamat şi Comitetul din Tinca. Odată cu înaintarea
procesului-verbal de constituire a organizaţiei, s-au transmis şi opiniile membrilor în
ceea ce priveşte situaţia evreilor. Se reclama faptul că, la doi ani de la evenimentele de
la 23 august 1944 („faimoasa ziua”; este în această formulare şi ironie, şi amărăciunea
provocată de înşelarea unor aşteptări legitime; ds. 2, f. 118), nu s-a produs repunerea în
drepturi a evreilor, problemele lor fiind deplasate între diferitele articole ale decretelor 607
şi 647. Cererile lor erau prezentate cu atât mai îndreptăţite, cu cât revendicări similare ale
cetăţenilor maghiari ar fi fost rezolvate.
În preajma alegerilor din 1948, printr-o adresă înaintată forului superior la 23
februarie 1948, Comitetul local orădean semnala o situaţie care nu fusese favorabilă
populaţiei evreieşti din Ardealul de nord (fostul teritoriu cedat Ungariei în 1940), în sensul
că evreii din această parte a ţării nu avuseseră nici un reprezentant în forul legislativ.
După revenirea acestui teritoriu la România, în faza premergătoare alegerilor din 1946,
Comitetul a solicitat ca în noul Parlament (rezultat în urma acestor alegeri, în care C. D. E.
a sprijinit B. P. D., contra unor promisiuni ale acestuia, rămase neîndeplinite) să se asigure
reprezentarea parlamentară a evreimii din acest teritoriu, ceea ce, din „motive superioare”,
nu s-a putut realiza, cu toate că problemele evreimii de aici (deportări, lagăre) erau şi altele
decât ale coreligionarilor din Transilvania de sud şi din Vechiul Regat. Iar reprezentanţii
evrei aleşi în Parlamentul de după alegerile din 19 noiembrie 1946 nu au reuşit să ajungă
în această parte a ţării, astfel că probleme şi aşteptări au rămas neîmpărtăşite şi nerezolvate.
Pe baza acestor experienţe trecute se solicita să se asigure un loc pentru reprezentarea
populaţiei evreieşti din teritoriul care fusese cedat Ungariei şi revenise la România.
Actul naţionalizării din 11 iunie 1948 a creat şi pentru comunitatea evreiască probleme
grave, printre care şi aceea a clădirilor intrate în patrimoniul statului. Punerea precipitată
în aplicare a dispoziţiilor legii, fără nici un fel de luare în seamă a realităţilor, aplicarea
prevederilor cu încălcarea, în unele cazuri, flagrantă a legalităţii au creat nemulţumiri în
rândurile populaţiei evreieşti, care s-a văzut deposedată de proprietăţi care aparţineau
fondului comunitar şi nu înscriau în prevederile legii. Astfel au fost naţionalizate clădiri
pentru simplul motiv că înainte vreme acolo funcţionase o instituţie şcolară.
În unele cazuri, edificiile au rămas pe mai departe în proprietatea Comunităţii, iar
instituţiile găzduite în acele spaţii au putut funcţiona în continuare. Astfel, s-a întâmplat că
20

CASBI – Casa de Administrare şi Supraveghere a Bunurilor Inamice. Organism, aflat sub tutela Ministerului
de Finanţe, înfiinţat la 10 februarie 1945, prin Legea nr. 91 (desfiinţat în 1948, prin Legea 228), însărcinat cu
identificarea, preluarea şi administrarea bunurilor inamice. Creat pentru a răspunde prevederilor Convenţiei de
Armistiţiu din 12 septembrie 1944, s-a ocupat de preluarea şi administrarea bunurilor care aparţineau statelor
german şi maghiar, persoanelor fizice şi juridice de naţionalitate germană sau maghiară, persoanelor cu reşedinţa sau sediul pe teritoriul Germaniei sau al Ungariei ori în teritoriile ocupate.
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a fost naţionalizat doar etajul în care fusese Liceul Evreiesc de băieţi, dar nu a fost preluată
de stat clădirea Comunităţii Neologe, ceea ce a permis ca aici să se deruleze mai departe
cursurile Şcolii O. R. T.21. În adresa din 29 august 1948, se informa forul superior din Cluj
că a fost înaintată de către Comunitate o contestaţie, vizând recuperarea clădirii în care
era adăpostit un cămin, întrucât, la data de 1 ianuarie 1948, aceasta nu mai funcţiona ca
spaţiu şcolar.
Printr-o adresă din 29 august 1948, se revenea asupra problemei eliberării livretului
militar pentru tinerii evrei care fuseseră încadraţi în detaşamentele de muncă maghiare,
ceea ce însemna că la patru ani de la momentul 23 august 1944 problema nu fusese
soluţionată favorabil.

Acţiuni de ajutorare
În cadrul activităţilor de ajutorare a celor lipsiţi material, potrivit unui raport din 29
martie 1947, s-a acordat asistenţă celor 150 de copii evrei veniţi din regiunile înfometate
prin seceta prelungită.
La 4 septembrie 1947, Comitetul local a intervenit în folosul populaţiei evreieşti
paupere, solicitând autorităţilor revenirea la o situaţie anterioară. Respectiv, ca urmare a
unor intervenţii trecute, coletele sosite din America pe adresele evreilor nevoiaşi din ţară,
conţinând haine, alimente nealterabile şi medicamente nu fuseseră supuse taxelor vamale.
Aceasta a făcut posibil ca şi cetăţenii săraci să beneficieze de ajutoarele respective. În
cursul anului 1947, Ministerul de Finanţe a revocat facilităţile anterioare şi a introdus,
pentru primirea acestor pachete, taxe mult prea mari pentru posibilităţile financiare
ale multor cetăţeni. Cum aceste produse erau de strictă necesitate şi nu puteau forma
obiectul unor tranzacţii comerciale (cu toate că vânzarea unor dintre ele ar fi putut asigura
acoperirea unor minusuri financiare în alte domenii ale vieţii individuale şi familiale) s-a
cerut abrogarea acestor dispoziţii.

Memoria supravieţuitorilor
Salvaţi din lagărele de exterminare sau salvaţi, prin circumstanţe diverse, de la
deportare, evreii au păstrat în memorie, cu durere, cumplitele experienţe prin care au
trecut, ca şi pe cei care au murit în acestea. În jurul memoriei lor se strângeau periodic,
pentru că actul comemorativ al suferinţei intrase în esenţa existenţei lor. Fiecare dintre
supravieţuitorii condiţiei de evreu avea pe cineva sau pe mai mulţi care murise/ muriseră în
lagăre, fiecare era marcat, prin el însuşi sau prin familia lui, de experienţe tragice. Moartea
şi suferinţele făceau parte din statutul lor existenţial. De aceea, îndată ce a putut, evreimea
orădeană şi-a comemorat morţii, printr-un act atât religios, cât şi cu mai larga semnificaţie
de reprezentare a tragediilor umane, în general.
În cadrul activităţilor de comemorare a victimelor evreieşti organizate de C. D. E.,
a fost omagiată şi ridicarea la luptă a evreimii din ghetoul de la Varşovia22. La 19 aprilie
21 ORT – Organization for Rehabitalition Through Trening, organizaţie internaţională evreiască, patronatoare a
învăţământului profesional. Problema calificării şi recalificării evreilor (proces cunoscut şi sub numele de „restratificare”) a fost în atenţia şi a sioniştilor (se gândeau la forţa de muncă necesară pentru viitorul stat evreiesc),
şi a comuniştilor, dar din motive divergente.
22 La
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
18 ianuarie 1943, un grup de evrei, provenind din ghetoul de la Varşovia, destinaţi camerelor de gazare, în drum spre punctul de tranzit, având ascunse asupra lor pistoale, a deschis focul asupra soldaţilor SS
din gardă şi au dispărut. A urmat o razie în ghetou şi distrugerea câtorva case evreieşti. La 16 februarie 1943,
Himmler a ordonat „să fie prefăcut una cu pământul ghetoul din Varşovia”. (p. 459) La 19 aprilie 1943, trupe
germane au pătruns pe teritoriul ghetoul şi de atunci a început lupta de rezistenţă a evreilor, care va dura până
la 16 mai 1943. În telegrama generalului de poliţie Jurgen Stroop, din 16 mai 1943, se spunea: „Numărul total
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1947, în faţa unei asistenţe numeroase adunate în sala Teatrului Municipal, a fost organizat
spectacolul cu „Cântăreţul tristeţii”, de Osîp Dimov, în interpretarea actorilor maghiari,
închinat memoriei acelora care au căzut la Varşovia. Înainte, C. D. E. local a organizat, în
cantina populară evreiască din Oradea, o întâlnire a membrilor Comunităţii cu reprezentanţi
ai conducerii Comitetului, care au vorbit despre răscoala din ghetou.
În acelaşi spirit al evocării martirajului evreiesc, dar cu o altă desfăşurare şi un alt
final, de data aceasta axându-se pe o premisă locală, a avut loc o dezbatere publică pe
marginea cărţii dr. Nyiszli, Am fost medicul de autopsie pe lângă Dr. Mengele. Interesul
major suscitat de proces – în sala Teatrului din localitate au fost prezente peste 1400 de
persoane – se explica şi prin faptul că autorul memoriilor era un orădean23. La sfârşitul acestui
proces inedit, a fost pronunţat verdictul: cartea a fost achitată, rămânând un document al
istoriei tragice a evreimii europene, dar autorul a fost sancţionat moral („criticat”), pentru
colaborarea sa cu medicul german.
Într-o dare de seamă din 29 martie 1947 este consemnată preocuparea pentru a
eterniza memoria deportaţilor şi a detaşamentiştilor, morţi în lagărele de exterminare şi în
grupele de muncă, prin ridicarea unui monument în curtea Sinagogii Ortodoxe.
În spiritul aceloraşi manifestări comemorative s-a înscris şi ceremonialul (repetat, în
epocă, şi în alte oraşe ale ţării) de înmormântare simbolică a săpunurilor cu inscripţia RIF.
Între practicile inumane de care erau suspectaţi hitleriştii a fost şi aceea că în lagăre s-ar
fi făcut săpunuri din grăsimea evreilor ucişi. La 23 septembrie 1947, C. D. E. din Oradea
comunica despre un astfel de ceremonial, în cadrul căruia au fost înmormântate 2500
de bucăţi astfel inscripţionate. În anii din urmă, ipoteza aceasta a fost tot mai frecvent
contestată, dar, pentru perioada aceea, foarte aproape de incredibilele trădări ale esenţei
fiinţei umane, era o oroare posibilă pe lângă celelalte.

Problema detaşamentiştilor
Odată cu retragerea trupelor germane şi maghiare din teritoriile ocupate şi cu intrarea
în ele a sovieticilor, s-ar fi crezut că, măcar atunci, suferinţele provocate de primele, în
spatele cărora stăteau dispoziţii ale autorităţilor rasiste corespunzătoare ar fi putut lua
sfârşit. O asemenea previzibilă desfăşurare logică a evenimentelor ar fi justificat aprecierea
de „armată eliberatoare” acordată Armatei Roşii, suprautilizată îndeosebi în ţările esteuropene, care au cunoscut deplin ceea ce a însemnat, întâi, parcurgerea şi, ulterior,
ocuparea teritoriului lor de către soldaţii sovietici. Prin lipsă de reacţie, au contribuit şi
Aliaţii occidentali la instituirea acestei perspective asupra armatei U. R. S. S., cu toate că
realitatea tragică trăită de popoarele respective contrazicea puternic şi irevocabil viziunea
umanitaristă şi eroicizată aplicată ruşilor.
Dar nu numai faţă de populaţia civilă a ţărilor în care au intrat până a ajunge în
Germania, nu numai faţă de populaţia acestei ţări învinse (împotriva căreia s-au comis
crime oribile, anulând însăşi ideea de om), şi nu numai în raport cu comportamentul
practicat faţă de militarii armatelor adversare sau ai celor care au trecut de partea lor,
s-au purtat sovieticii într-un mod condamnabil, ceea ce pune sub semnul întrebării
legitimitatea atribuirii de titlu de „armată eliberatoare” pentru Europa, dar şi faţă de aceia
certificabil al evreilor arestaţi şi exterminaţi se ridică la 56 065”. (p. 466) Problema este tratată şi în capitolul
Sfârşitul ghetoului din Varşovia, din Joe Haydecker, Johannes Leeb, Procesul de la Nurnberg. Prefaţă: Ioan
Grigorescu. Traducere din limba germană: Adela Motoc şi Ileana Bărbat-Zgarbură, Editura Politică, Bucureşti,
1983, p. 449-467.
23 Dr. Nyiszli Miklos 17 iunie 1901, Nagyvarad (atunci) – 5 (21?) mai 1956, Oradea. Deportat la Auschwitz,
unde a fost asistent al dr. Iosif Mengele (supranumit „Îngerul morţii”). Experienţele de lagăr le-a fixat în scris: Dr.
Mengele boncoloorvasa voltam az Auschwitz (1947, 1994, 2004); Am fost medic la Auschwitz (Editura pentru
Literatură, 1965; Editura Eminescu, 1971). A se vedea şi Raluca Avram, Doctor în lagărele morţii, în Bihoreanul
din 26 septembrie 2005, Ediţia Online.
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care fuseseră victime ale represiunii naziste sau horthyste. Cu aceştia creşte numărul masiv
al nevinovaţilor împotriva cărora autorităţile sovietice au acţionat fără nici un scrupul şi
împotriva acordurilor internaţionale (şi cu acordul tacit al aliaţilor occidentali)24. Au căzut
pradă urgiei sovietice atât populaţia civilă din ţările unde au intrat ca „eliberatori” (inclusiv
în Iugoslavia), cât şi victimele teroarei antisemite. Multe dintre acestea au schimbat o
detenţie sau un lagăr condus de germani sau de către horthyşti cu similare, instituite de
sovietici.
Ca urmare a legilor rasiale adoptate, după exemplu german, şi în Ungaria horthystă,
asupra populaţiei evreieşti din Ungaria şi din nordul Transilvaniei (anexată de Ungaria prin
dictatul de la Viena, din 1940) s-au abătut nenorociri în lanţ. Bărbaţii care erau apţi pentru
serviciul militar şi cărora le-a fost refuzată satisfacerea acestuia, în condiţiile obişnuite,
din motive rasiale au fost organizaţi în detaşamente de muncă forţată şi trimişi în Ucraina.
Privaţi de dreptul de a fi consideraţi oameni, de a se apăra sau justifica, suferind de foame,
de frig, de condiţii insalubre, cu pericolul morţii planând asupra lor continuu, pentru aceşti
oameni singura lor şansă era să supravieţuiască până vor fi eliberaţi de armata sovietică. Iar
când faptul acesta s-a împlinit, momentul, pentru mulţi dintre evreii care fuseseră încadraţi
în detaşamentele de muncă horthyste nu a însemnat decât continuarea coşmarului, întrun alt spaţiu geografic şi sub comenzi într-o altă limbă. Şi nu numai cu aceşti evrei s-a
întâmplat ceea ce era inimaginabil să se întâmple.
Dar, revenind la cei din detaşamentele de muncă, constatările sunt că, în loc
de a fi consideraţi şi trataţi ca victime ale fascismului, evreii din detaşamentele de sub
comandă maghiară (care, în nici un fel nu făceau parte şi nici nu puteau fi asimilaţi trupelor
combatante) au fost reţinuţi, internaţi şi trimişi în lagăre de muncă sovietice. Unii dintre
ei, lucrând în condiţii dintre cele mai dificile şi făcându-şi cu prisosinţă datoria, alături
de lucrători sovietici (nu cunoaştem regimul acestora, din materialele parcurse: angajaţi
sau condamnaţi politic), au avut, în cele din urmă, un regim de viaţă acceptabil (sau îl
declarau ei, ulterior, aşa). Fie din convingere interioară, fie din oportunism, la venirea
în România s-au prezentat contaminaţi de marxism-leninism, de superioritatea societăţii
staliniene, pe care, în realitate, nu o văzuseră decât din interiorul minei, al lagărului, al
fabricii şi de la şedinţele de îndoctrinare, opinii pe care le-au difuzat când şi unde li s-a
cerut. Dar nu cazurile acestea din urmă sunt cele semnificative şi relevante pentru destinul
evreilor detaşamentişti (de a fi venit cu ideologia marxistă în sacul de eliberat), ci de relevat
este, pentru tragedia umană a celui de-al doilea război mondial, perpetuarea condiţiei de
victimă, chiar şi când aceasta, în mod logic, ar fi trebuit să înceteze. Aşa-zisa eliberare de
către sovietici a însemnat, pentru mulţi, reintrarea în coşmarul detenţiei, al lagărului şi al
muncii epuizante.
Alţi evrei au avut şansa să se salveze prin schimbarea circumstanţelor de la locurile
lor de muncă impusă, provocate de desfăşurarea operaţiunilor de pe front. S-au salvat de
sub comanda maghiară şi nu s-au întâlnit cu trupele sovietice, ori s-au întâlnit cu unele
care nu primiseră ordine cu privire la reţinerea lor.
Reîntorşi în ţară, reveniţi la casele lor (dacă acestea le mai erau accesibile), ei au
reprezentat una dintre formele dramei evreilor europeni din al doilea război mondial şi o
problemă care trebuia rezolvată local, înainte de rezolvarea ei în plan general. Comitetul
Democrat Evreiesc – referirile noastre sunt la Oradea şi Bihor – şi-a înscris-o între preocupările
24

Despre încălcarea deliberată, flagrantă şi constantă a normelor de drept internaţional de către sovietici,
nu exclusiv în ce-i priveşte pe germani, v. Mihai Pelin, Requiem pentru Convenţia de la Geneva. O tragedie
germană, Editura PACO, 1996. Şi Tereza Mozes reia, în monografia despre evreii din Oradea, exemple privind
pericolul rusesc pentru evreii salvaţi din lagăre (p. 241): Câteva supravieţuitoare ale unui lagăr au ajuns în
Cehoslovacia, într-o tabără rusească; demersurile echipei din Oradea de a le elibera au fost zadarnice; în cele
din urmă, tinerele au trebuit să fugă, una câte una; câţiva deportaţi evrei, unii din Oradea, au fost îmbarcaţi
într-un tren rusesc, sub pretextul ducerii lor acasă, dar au fost purtaţi la Cernăuţi, apoi în Bielorusia, de unde
s-au înapoiat după patru luni.
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sale importante şi prioritare, cu atât mai mult cu cât nu era vorba exclusiv de evreii din
Bihor, ci şi de cei din alte părţi, de unde fuseseră luaţi la muncă, prin aplicarea legilor
discriminatorii. Componenţii C. D. E. Bihor - Oradea au acţionat în această problemă pentru
a le asigura foştilor detaşamentişti un minimum de condiţii şi un minimum de despăgubire,
morală şi aceasta: timpul în care evreii fuseseră înrolaţi forţat în detaşamentele de muncă
(se aveau în vedere şi cei care prestaseră muncă în România) să le fie echivalat cu serviciul
militar efectuat de ceilalţi cetăţeni ai ţării, pentru că evreii n-au fost încadraţi în armată
nu pentru ar fi refuzat, ci pentru că le-au fost negate drepturile civile legitime. Şi, cu toate
promisiunile de respectare a egalităţii dintre cetăţeni şi de democratizare a societăţii, ca şi
cu toate că populaţia evreiască, prin C. D. E., era angajată să susţină B. P. D. la alegerile din
1946, cererile repetate ale organizaţiei evreieşti nu au fost soluţionate favorabil.
În Programul Comitetului Democrat Evreiesc, anunţat în şedinţa de constituire
din 7 iunie 1945, erau conţinute prevederi care stipulau, în conformitate cu principiile
democratice asumate de noua societate românească, măsuri de eliminare a unora dintre
efectele nedreptăţilor comise împotriva evreilor prin legile rasiale; ele erau, de altfel, în
perfect acord şi cu promisiunile făcute evreilor, inclusiv de către partidele care vor câştiga,
fraudulos, alegerile din noiembrie 1946. Astfel, la punctul 6/ I, se solicita: „Punerea în
drepturi egale a celor care au prestat munca obligatorie la stat în timpul dictaturii legionaroantonesciene. Orfanii şi văduvele victimelor muncii obligatorii se beneficieze de toate
drepturile lor în cadrul I. O. V.-ului… Echivalarea muncii obligatorii în prestarea serviciului
militar şi a concentrărilor”25. Aceleaşi cereri erau valabile şi pentru evreii care se aflaseră,
în timpul războiului, pe teritoriul ocupat de Ungaria.
În 1946, prin Circulara nr. 5 se anunţa că Marele Stat Major a propus, ca soluţie de
rezolvare statutului militar al unei anumite categorii de tineri, ca aceia care au fost încadraţi
în detaşamentele de muncă obligatorie să facă un stagiu de instrucţie de 2-3 luni, urmând
ca, la încheierea acestuia, să fie declaraţi cu stagiul militar satisfăcut.
La 15 martie 1946, C. D. E. din Oradea, bazându-se pe o hotărâre luată de Conferinţa
Regională a Ardealului de Nord, se adresa Comisiei Interaliate de Control de la Bucureşti,
cu rugămintea de a se interveni la autorităţile responsabile, pentru eliberarea prizonierilor
aflaţi în lagărele de prizonieri din U. R. S. S., cetăţeni evrei din România, ridicaţi de
autorităţile fasciste pentru muncă obligatorie. Se menţiona că demersurile anterioare în
aceeaşi problemă au rămas ineficiente. Argumentele acestei legitime intervenţii ar fi fost
de la sine înţeles pentru orice autoritate, cu excepţia celor sovietice: persoanele respective
fuseseră cetăţeni ai României şi redeveniseră cetăţeni odată cu reîncadrarea Ardealului de
Nord în Ţară; s-au achitat de obligaţiile militare faţă de statul ai cărui cetăţeni au fost şi
redeveniseră; iar în detaşamentele de muncă ei erau victime.
Intervenţii din partea C. D. E. Bihor - Oradea pentru repatrierea din U. R. S. S. a foştilor
detaşamentişti sunt regăsibile şi în documentele de mai târziu (1947). Tonul adresei către
forul superior de la Bucureşti este ferm; se cerea imperativ rezolvarea acestei probleme,
prin demersuri insistente pe lângă factori consideraţi a fi de decizie în această privinţă:
Comisia Aliată, Ambasada Sovietică din Bucureşti, reprezentantul român pentru legături
cu U. R. S. S.; se aprecia că repetarea demersurilor trebuia făcută cu atât mai mult cu cât,
în ceea ce priveşte situaţia foştilor detaşamentişti proveniţi din Ungaria, această problemă
ar fi fost rezolvată. În adresa din 4 septembrie 1947, se comunica faptul că nesoluţionarea
problemei detaşamentiştilor ţinuţi prizonieri în U. R. S. S. ar întări poziţiile „reacţiunii
evreieşti” interne, pentru că i se dădea un argument în plus să conteste sau să infirme
principiile umaniste proclamate de Uniunea Sovietică, de România şi de către C. D. E. În
mod real nu se poate afirma că prezenţa acestui element ar fi provenit din convingerea
intimă a reprezentanţilor C. D. E. local că opozanţii politici ar fi avut astfel un credit asupra
lor - prin această evidenţiere a unui fapt regretabil şi inexplicabil la trei ani de la terminarea
25

Apud Florin-Răzvan Mihai, lucr. cit., p.
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unui război în care evreii au fost victime -, oricum apelul la „reacţiune” era resimţit ca
funcţional într-o societate în care tot ce era antisovietic sau suspicionat faţă de sovietici era
diabolizat; ca atare, orice posibilă sursă de alimentare a reacţiunii trebuia să fie retezată
(sau soluţionată).
La adunarea foştilor detaşamentişti din 5 iunie 1947, au participat peste 250 de
persoane (Comitetul de conducere a acestei organizaţii reprezenta un sector aparte în
cadrul C. D. E. local). Între problemele abordate a fost şi aceea a pregătirii condiţiilor
pentru primirea prizonierilor evrei care urmau să se întoarcă din U. R. S. S.; în acest scop
a fost amenajat un local pentru adăpostirea lor şi se preconiza înfiinţarea unui comitet,
format din rudenii ale celor care se întorceau acasă din prizonierat.

Emigrările haotice
Un fenomen semnalat şi în cursul anului 1947 este acela al deplasărilor masive de
evrei din celelalte regiuni ale ţării (în special din Moldova), înspre graniţa de vest a ţării,
cu intenţia de a trece în Ungaria şi, de acolo, în Occident. Fiindcă tentativele de trecere a
frontierei deveniseră, cel mai adesea, ineficiente, persoanele respective, care se întâlneau
cu un control riguros la intrarea în Ungaria, erau reţinute şi aduse la Oradea. Venea în
sarcina C. D. E. să le asigure adăpost şi hrană şi, cum, în fiecare zi, în situaţia aceasta se aflau
între 10 şi 40 de persoane, cheltuielile grevau sensibil bugetul Comitetului. O intervenţie
a C. D. E. din Oradea, din 8 mai 1947, orientată înspre B. Feldmann personal, solicita să
se depună eforturi pe lângă celelalte comitete democrate şi organizaţii evreieşti, pentru a
fi convinşi cetăţenii evrei să renunţe la astfel de încercări, sortite eşecului şi punându-le în
pericol viaţa.
Chiar dacă în acest an fenomenul nu mai prezenta cifrele alarmante din anii trecuţi,
el continua să îngrijoreze, de aceea, la 4 septembrie, într-o adresă a Comitetului local
către Comitetul Central din Bucureşti s-a revenit asupra ei. La data respectivă, în cele două
oraşe din apropierea graniţei cu Ungaria, Oradea şi Valea lui Mihai, se aflau peste 500
de persoane, care acceptaseră să se reîntoarcă la domiciliile lor. La demersurile de până
atunci ale Comitetului se solicita ajutorul Centrului, pentru ca aceşti oameni să poată fi
trimişi la casele lor, înainte de venirea iernii şi înainte să se producă boli. Se prevedea ca
aceşti inşi, în disperare de cauză, să recurgă la furturi, ceea ce ar revigora atitudinile de
antisemitism.

Restratificarea
În anii următori actului de la 23 august 1944, şi asupra evreilor, ca şi asupra întregii
populaţii din România, au apăsat dificultăţi (agravate în cazul primilor de statutul special,
prin tragismul său) cauzate de presiunile economice ale războiului, de sărăcia generalizată,
de efortul redresării economice, scumpete, diminuarea numărului locurilor de muncă.
Pretutindeni, problema găsirii unui serviciu stabil era complicată. Evreii, care practicaseră
anumite profesiuni în mod tradiţional, se vedeau privaţi de această posibilitate sau limitaţi
drastic. Iar distribuţia profesională a evreilor nu era adecvată pentru acel timp şi nici nu se
întrezăreau căile de adaptare eficientă şi rapidă. Între şomerii evrei se găseau atât persoane
care aveau o calificare, cât şi altele care nu avuseseră posibilitatea profesionalizării.
Din perioada aceea datează un document care constată şi încearcă să identifice
eventuale soluţii: „Memoriu asupra situaţiei sociale şi economice a evreilor din România”26.
Analiza efectuată ducea la concluzia că, pentru evreimea din România, afectată profund de
26

Hary Kuller, lucr. cit., p. 63.
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evenimentele din al doilea război mondial, ar exista două posibilităţi de ieşire din impas:
emigrarea masivă în Palestina şi restratificarea socială şi profesională. În mod evident, a
doua soluţie era acceptabilă din orice perspectivă: atât pentru cazurile de emigrare, cât şi
pentru situaţia în care se intenţiona rămânerea în ţară. Întrucât restratificarea corespundea,
prin faptul că punea la îndemână mână de lucru calificată, în egală măsură, unor direcţii
contrare: emigraţionistă şi asimilaţionistă, preocupările pentru a cuprinde evreii în aceste
procese de profesionalizare şi reprofesionalizare au intrat în programele tuturor organizaţiilor
evreieşti, de la C. D. E. la sionişti.
Din punctul de vedere al C. D. E.-ului, restratificarea asigura integrarea evreilor în
aşa-zisele procese de democratizare şi construcţie a României; în această organizare a
profesionalizării evreilor, un rol util l-au îndeplinit şi comunităţile.
Conform datelor furnizate de Hary Kuller, procesul de restratificare a avut rezultate
evidente. Câteva cifre sunt concludente din acest punct de vedere: în 1948, au fost încadraţi
1558 de evrei în 23 de cooperative meşteşugăreşti, din 15 localităţi; în acelaşi an, 450 de
evrei au fost încadraţi în staţii de restratificare agricolă, în Transilvania de nord, unităţi care,
la 1 iulie 1949, au fost transferate Ministerului Agriculturii şi au devenit gospodării agricole
de stat; în 1949, au fost încadraţi în activitate productivă peste 18.052 de evrei etc27.
Erau cuprinşi în cursurile de restratificare, printre alţii, tinerii care, fie din cauza
unor dispoziţii rasiste anterioare, fie din cauza vârstei, nu reuşiseră să-şi însuşească vreo
meserie.
În aceste unităţi şi-au găsit loc de muncă şi adăpost, ca şi promisiunea unui viitor, foşti
prizonieri în U. R. S. S. U (capturaţi de ruşi după ce fuseseră mobilizaţi în detaşamentele de
muncă obligatorie horthyste). Discursul lor politic (observabil din autobiografii) era marcat
politiceşte, ei raportându-se la socialism şi la Partid, la Marx, Engels, Lenin şi Stalin. Aveau
ca repere P. M. R. şi R. P. R. şi declarau ca ideal depăşirea planului.

Atitudinea politică a C. D. E. în probleme ale evreimii
Cu timpul, a devenit tot mai evident rolul C. D. E. de propagator al ideologiei
comuniste, al acţiunilor Partidului de comunizare a ţării în mediul evreiesc, surclasând
– până la anulare - problemele specifice comunităţii evreieşti; s-a metamorfozat, de altfel
conform destinaţiei originare, în purtătorul de cuvânt al Partidului în mediul evreiesc,
transmiţând şi judecând prin grila acestuia evenimentele din viaţa internă şi externă.
Astfel se face că au fost justificate, cum s-a încercat să se procedeze în toată ţara,
inclusiv prin intermediul Bisericii, acţiunile de teroare politică comise de comunişti: spre
exemplu, dizolvarea Partidului Naţional-Ţărănesc, ca şi măsurile economice, cu impact
negativ asupra societăţii româneşti în ansamblul ei. Stabilizarea monetară din anul 1947
a fost prezentată ca o acţiune întreprinsă exclusiv spre binele poporului muncitor, de pe
urma căreia şi evreii n-ar fi avut decât de câştigat. Prezentării deformate, propagandistice
a acestor chestiuni le-a fost destinată adunarea populară din 27 august 1947; aceasta nu a
fost cadrul unor dezbateri, al unor interogări, ci al încercării de a impune în conştiinţa celor
prezenţi tezele de partid.
De altfel, în anul acesta politizarea C. D. E. ne apare ca totală şi definitivă, puţinele
acţiuni săvârşite în interesul evreimii nu pot să şteargă amprenta subordonării sale faţă de
Partid. În corespondenţa trimisă Comitetului, pentru a fi publicată în Unirea28, relativă la
adunarea ţinută în localul cantinei populare din strada M. Fuchs nr. 2, este afirmată fără
nici o reţinere, în acord cu tonul manifestărilor de acest fel din societatea românească în
ansamblul ei, caracterul politic al întâlnirii; populaţia evreiască ar fi venit la aceasta cu
27
28

Ibidem, p. 136, 137.
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unicul scop de a se informa în legătură cu problemele politice ale ţării, care – ce-i drept
– puteau fi, de la o zi la alta, tot mai surprinzătoare şi nu se ştia pe cine loveşte. Dintre
acestea,un fapt se referea direct la evrei, iar unul atingea toată populaţia României, în mod
sensibil pe evrei, pentru că existenţa multora era lovită prin măsurile anunţate. Cel dintâi
avea în vedere votarea, de către Parlament, a legii cu privire la criminalii de război; prin
aceste prevederi, ar fi urmat să fie chemaţi în faţa justiţiei şi vinovaţii pentru pogromul
de la Iaşi. S-a mai vorbit despre scoaterea în afara legii a Partidului Naţional-Ţărănesc şi
arestarea fruntaşilor acestuia, fapt ce a fost acceptat ca unul care fusese dictat de Partid.
Centrul de greutate al întâlnirii – realitate vizibilă şi din spaţiul care i-a revenit în cadrul
corespondenţei – l-a ocupat însă problema stabilizării monetare. Nu a fost un dialog despre
impactul acestei măsuri asupra vieţii economice româneşti, asupra statutului şi standardelor
de viaţă, asupra evreimii, date fiind implicaţiile vieţii ei economico-financiare, nu au fost
păreri, întrebări şi răspunsuri. Ci, aşa cum se va perpetua pe toată durată forţării construcţiei
societăţii comuniste în România, au fost transmise, cu elogiile supradimensionate despre
înţelepciunea Partidului, aprecierile emanate din birourile de propagandă ale partidului cu
privire la acest act şi care trebuiau însuşite de către mase.
Reforma monetară din 15 august 1947 (data la care s-a aplicat, prin retragerea
bancnotelor vechi şi a pieselor metalice) a făcut parte din procesul de sovietizare a
României, prin care s-a instituit sistemul financiar socialist, de inspiraţie sovietică. În istoria
financiară a ţării, se apreciază că reforma a avut unele elemente pozitive la nivel general:
a oprit inflaţia şi a redus cantitatea de monedă în circulaţie; totuşi, în continuare, preţurile
au continuat să urce şi a fost nevoie de noi emisiuni monetare, situaţie care a impus altă
intervenţie, prin reforma monetară din 1952 (ultima din secolul XX în România, prima fusese
în 1929). Ţinta principală a acestei reforme a fost însă deţinătorii de bani. Fiecare familie a
putut să schimbe banii deţinuţi într-o cantitate prestabilită. Astfel unii, care depăşeau suma
acceptată pentru echivalare (unui leu nou îi corespundeau 20. 000 de lei vechi), şi-au
ars banii sau, din disperare, au ales moartea. Între cei afectaţi se aflau şi evreii, cel puţin
cei angajaţi în activităţi comerciale sau care, datorită lor, ajunseseră să posede capitaluri.
Şedinţele de îndoctrinare pe probleme economico-financiare intenţionau să-i determine să
creadă ceea ce nu putea fi adevărat: că spre binele poporului a fost tot ceea ce s-a hotărât
prin reforma monetară. În lucrarea sa, Hary Kuller apreciază că preschimbarea banilor a
avut un efect devastator asupra evreilor29.
Cu punctul de pornire în secolul anterior celui în care s-au petrecut cele două
conflagraţii mondiale, mişcarea sionistă primea în condiţiile de după terminarea celui deal doilea război, mai cu seamă după memoria Holocaustului, dimensiuni pe cât de noi, pe
atât de fundamentale. În noile circumstanţe, dominate de destinul evreilor în timpul celui
de-al doilea război, sionismul propunea un spaţiu în care evreii să fie la ei acasă şi, prin
însăşi condiţia de cetăţeni ai unui stat care să le aparţină integral, să aibă sentimentul şi
conştiinţa securităţii lor individuale şi colective. În felul acesta, construcţia viitorului stat
Israel devenise o opţiune fundamentală pentru evrei (în special pentru evreii europeni,
pentru că asupra lor se aplicase „soluţia finală”, promovată de hitlerism).
În primii ani de după război, sionismul internaţional – şi manifestările lui locale
din ţările est-europene, intrate în zona de ocupaţie sovietică – a beneficiat din partea
autorităţilor sovietice şi a celor din ţările de democraţie-populară de îngăduinţă şi susţinere.
Nu înţelegerea aspiraţiilor evreimii spre propriul stat a îndemnat comunismul sovietic
(pentru că el dădea tonul) să aprobe mişcarea sionistă, să-i îngăduie manifestările publice,
cât calculul că, prin crearea statului Israel, s-ar lovi în interesele engleze în zonă, Palestina
aflându-se, la data aceea, sub control britanic. Ruşii scontau, prin acest act, pe o fisurare
a poziţiilor engleze în Orient, ca şi pe constituirea unui avanpost al comunismului şi,
29

„Mica burghezie evreiască, posesoare de lichidităţi, îşi pierde şi bruma de avut ce reuşise să agonisească
după război. Mii de meseriaşi, comercianţi etc. rămân săraci lipiţi pământului”. (lucr. cit., p. 377)
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din aceste motive, au îngăduit mişcarea sionistă. Au negat-o abia atunci când şi-au dat
seama că, irevocabil, calculele lor politice nu vor avea sorţi de izbândă. În consecinţă,
au declanşat o politică antisionistă agresivă, atât pe teritoriul U. R. S. S., cât şi al ţărilor de
democraţie populară.
În 1948, Comitetul local a primit ca sarcină să efectueze un recensământ al evreilor
proveniţi din Bucovina. Materialul trimis din Oradea este relevant din mai multe puncte
de vedere. În primul rând, documentar-istoric, pentru că înregistrează numărul evreilor
bucovineni existenţi în acest oraş şi numărul membrilor Asociaţiei Foştilor Deportaţi în
Transnistria. Iar celelalte informaţii sunt semnificative pentru starea de spirit a acestor
categorii. Implicarea lor în activităţile preconizate de C. D. E. era redusă; luau parte, în
schimb, la activităţile realizate de IKUF. Ceea este cu deosebire important, din punctul
de vedere al viziunii asupra destinului lor, este semnalarea unui simulacru de loialitate
faţă de R. P. R. şi opţiunea masivă pentru emigrare (se aprecia la 95 procentul acelora
care erau în aşteptarea emigrării în Palestina). Vizând participarea lor viitoare la Alia, ei
refuzau orice propunere de încadrare în muncă; probabil se gândeau că acceptarea unui
loc de muncă ar fi echivalat cu asumarea unui contract (moral) de rămânere. În textul
respectiv, deopotrivă constatare, comentariu şi delaţiune, se aprecia că aceste persoane,
ataşate profund şi iremediabil, ideii de emigrare, nu admiteau în nici un fel să se lase
convinse să renunţe la viitorul rezervat emigranţilor, pentru a-l accepta pe cel oferit de
comunişti. Ca în orice discurs tipic comunist, şi în acesta se ajungea la condamnarea
acelora care înţelegeau să aibă dreptul de a se exprima liber în ceea ce privea viitorul lor şi
să nu-l accepte pe cel care venea ca o comandă de partid: „… avem de a face cu elemente
complect complect inraite, ce nu inteleg schimbarea vremii şi nu vor sub nici o formă să
se incadreze in munca”. E posibil ca autorul informării să nu fi sesizat semnificaţia politică
a uneia dintre constatările sale, de aceea a şi trecut-o, dar astăzi ea ni se pare esenţială
pentru înţelegerea reacţiilor oamenilor din acel timp, motivând raţional şi politic refuzul
evreilor de a rămâne în această ţară: „… intre danşi vorbesc că se introduce acelaşi regim
social din inaintea căruia sau refugiat”. (ds. 8, f. 125) Atitudine perfect explicabilă, cu toată
propaganda deşănţată aruncată asupra ţării, pentru că, în 1948, nu era complicat pentru
cineva care trăia în România să nu fie conştient de regimul de privaţiuni, încălcări ale
drepturilor omului şi de teroare, introdus şi consolidat de comunişti.
La 29 august 1948, regionala Comitetului Democrat Evreiesc Cluj transmitea
organizaţiilor în subordine sarcina ca, în toate mediile evreieşti, să fie prelucrat articolul lui
Ilya Ehrenburg, În legătură cu o scrisoare, tipărit în Scânteia şi reluat în cele două publicaţii
- de limba română şi maghiară - ale C. D. E. Se insista pe organizarea unor şedinţe de
îndoctrinare, în primul rând cu activiştii şi îndrumătorii C. D. E., pentru ca, la rândul lor,
aceştia să inculce aceleaşi idei şi poziţii în mediile evreieşti. Erau indicate problemele care
trebuiau abordate, din perspectiva textului lui Ilya Ehrenburg, şi atitudinile ce urmau să
fie implantate în conştiinţele ascultătorilor: neîncrederea în capacitatea statului Israel de a
rezolva problema evreiască, scepticism faţă de guvernul izraelian, dar fără a se ajunge la
violenţe de limbaj (comanda era grotesc nuanţată, stabilindu-se şi până unde să meargă
atitudinea negativă), taxarea sioniştilor ca pătrunşi de spirit mistic şi antrenarea populaţiei
evreieşti în construcţia noii Românii comuniste.
În România, a intrat în acţiunea antisionistă dirijată de Partidul Muncitoresc Român,
şi Comitetul Democrat Evreiesc, care, în felul acesta, în mod concret şi public a abandonat
interesele evreimii (majoritar sioniste) şi s-a transformat în instrument al politicii partidului
în comunitatea evreiască şi împotriva ei. De la formele de coabitare existente între sionişti
şi C. D. E.-işti, s-a ajuns nu numai la manifestaţii de stradă şi conflicte deschise între
susţinătorii unei poziţii şi cei ai celeilalte, dar şi la asumarea şi îndeplinirea de către C. D.
E. a rolului de „securitate” funcţionând în cadrul comunităţii evreieşti, sub comandă de
partid.
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Într-un dosar din fondul C. D. E., între filele acestuia, deşi cronologic ar fi trebuit să se
afle într-un alt dosar, sunt cuprinse câteva foi scrise de mână, nesemnate, dar datate, succinte,
care, prin conţinutul lor, sunt evidente delaţiuni (aparţin unui timp din istoria comunistă a
României când delaţiunea devenise componentă a vieţii cotidiene); proveneau din partea
unui reprezentant al C. D. E. şi se refereau la persoane ale căror opinii şi manifestări erau
suspectate de a fi fost împotriva regimului, împotriva C. D. E. şi de partea, în mod făţiş, a
sionismului.

Concluzii
Dacă evaluăm situaţia evreilor din România, începând imediat după încetarea
ostilităţilor militare pe teritoriul ţării şi în cadrul general de reintrare în normalitate, se poate
conchide că li se deschideau două perspective, care îi interesaseră, dar niciodată la nivelul
comunităţii integrale, şi înainte: comunismul şi sionismul.
Prima perspectivă corespundea şi noului traseu în care se angajase ţara (unei, aşadar,
istorii imediate, proxime); stratul evreiesc comunizant era destul de bine reprezentat în anii
următori războiului, format din cei care acţionaseră încă din ilegalitate, chiar de la crearea
P. C. d. R., şi din cei care aderaseră imediat după actul de la 23 august 1944. Angajarea în
această direcţie implica rămânerea în ţară şi acceptarea proceselor prin care trecea ţara.
Nu a existat o împărtăşire nici totală, nici majoritară din partea populaţiei evreieşti pentru
această perspectivă. Formele de refuz au fost de durată şi nu puţine.
În afara prezenţei efective şi oficiale a evreilor în P. C. d. R., de la nivelul conducerii
superioare de partid, la mai puţin de un an de la insurecţia din august 1944, s-a acţionat
în direcţie evreiască prin crearea „calului troian”: pătrunderea instituţionalizată în masa
evreimii, în vederea îndoctrinării şi controlului politic. Emil Dorian, fost secretar general
al Comitetului Democrat Evreiesc, a lăsat, în memoriile sale30, consideraţii foarte dure la
adresa C. D. E.: absenţa legăturii cu masele evreieşti, a creditului moral pe care acestea
să-l fi acordat Comitetului, acţiuni inabile şi ineficiente, ipocrizie şi manifestare contrară
intereselor evreimii, superficialitate şi obedienţă faţă de factorul politic până la degradarea
şi pierderea identităţii. Transformarea C. D. E. în instrument securisto-partinic a fost finalul
unui proces ireversibil: nu se putea să serveşti Partidul, fără să-ţi pierzi autonomia şi doza
de idealism specifică proiectelor.
Dacă aşa era privit organismul la nivelul de vârf, nu se pot extrapola – în totalitate
- consideraţiile negative asupra formaţiunilor din teritoriu, deşi destinul lor a fost acelaşi.
Sursele documentare atestă că, îndeosebi în anii de început, Comitetele locale ale C. D.
E. au acţionat şi pentru reprezentarea şi impunerea unor revendicări specific evreieşti.
Prin intermediul lor, descoperim, în ceea ce priveşte Bihorul şi Oradea, prezenţa C. D.
E. în: organizarea populaţiei evreieşti, pentru a depăşi starea tragică de după război (nu
avem în vedere intenţia Comitetului de înregimentare politică a evreilor, ceea ce reprezintă
un alt aspect al problemei), deschiderea cantinelor populare şi a sediilor comunitare,
refacerea instituţiilor şi a organizaţiilor religioase, reacţia la manifestările de antisemitism
sau de jignire a populaţiei trecute prin teroare şi asasinate, intervenţii pentru rezolvarea
unor doleanţe (proprietăţi, detaşamentişti, prizonierii din U. R. S. S.), cultivarea memoriei
victimelor din Holocaust.
În aşezările de tipul oraşului Oradea sau mai mici ca număr de populaţie evreiască, o
organizaţie constituită în scopul servirii acesteia, chiar dacă avea premise politice evidente
şi denaturante (geneză, circumstanţele ieşirii în public, program), putea fi, în mai mare
măsură decât în Capitală sau în opoziţie cu situaţia de acolo, în relaţie directă şi sinceră cu
problemele comunitare (prezenţa aceloraşi persoane în forurile comunitare şi în conducerea
30 Cărţile au rămas neterminate. Jurnal 1945-1948, Compania, (Bucureşti), (2006), passim.
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Comitetului demonstrează această legătură, până la întrepătrundere).
Parcurgerea documentelor de arhivă, aflate în fondul C. D. E. sau în alte fonduri,
indică, pentru judeţul Bihor şi pentru oraşul Oradea, dependenţa reală a acestui organism
de problemele comunităţii, pentru o anumită perioadă. Dar, în loc ca experienţa acumulată
să se transforme într-o nouă calitate, C. D. E. s-a supus comenzii de partid până a devenit
un mutant politic şi, în cele din urmă, în 1953, actul desfiinţării sale a certificat formal un
deces care se întâmplase, deja, cu mult timp înainte.
A doua perspectivă deschisă populaţiei evreieşti, bine cunoscută în România, şi a
cărei semnificaţie – şi aici, ca şi în alte părţi ale lumii – se accentuase după război a
fost sionismul (reprezenta, din punctul de vedere al realizării, o istorie mai îndepărtată,
situată în opoziţie cu istoria imediată, a viitorului comunist). A merge în Palestina şi a
edifica statul Israel devenise un ideal, dar şi o prezenţă cotidiană în conştiinţa multor evrei
români. O persoană foarte critică la adresa utilităţii şi reprezentativităţii C. D. E. cum a
fost Emil Dorian, afirmă în repetate rânduri primatul acestei direcţii în conştiinţa evreilor şi
mobilizarea lor în acest sens.
După ce un timp a coexistat, într-o relaţie ambiguă cu sionismul (care fusese acceptat
de puterea de stat sovietică şi, pe urmele ei, de cea din ţările-satelit), în final C. D. E. a
declanşat o ofensivă masivă la adresa acestuia, cu rezultat atunci (temporare, pentru că
niciodată n-a reuşit să ocupe locul sionismului din conştiinţa evreiască).
Spre deosebire de C. D. E., care rămâne, totuşi, o formă de manifestare a evreimii în
condiţiile de după încheierea celei de-a doua conflagraţii mondiale, cu căutări, experienţe,
laşităţi, eşecuri şi reuşite proprii şi neignorabile într-un demers istoriografic corect, sionismul
a fost mişcarea care s-a situat în direcţia necesităţii istorice a evreilor, de a avea un stat al
lor. În planul istoriei, direcţia sionistă a câştigat.

LE COMITÉ DÉMOCRATE JUIF (BIHOR, ORADEA) – ENTRE LA
PROMESSE DE LA LOYAUTÉ ET LA DÉRIVE EN TRAHISON
Résumé
Le C. D. J. (C. D. E.) fut une des formes par lesquelles le Parti Communiste de
Roumanie se proposa de contrôler et orienter, à son propre intérêt, la population juive du
pays. Au temps de son existence (1945 – 1953), le C. D. E. n’a pas réussi à dominer toute
la population juive; historiquement, la victoire fut remportée par l’autre orientation: le
sionisme. Juste après la fin de la guerre, le C. D. E. s’impliqua, d’une manière positive, dans
le soutien de la population juive, terriblement affectée par l’application des lois nazies et
par la tragédie de la déportation et l’extermination (le problème des fortunes des juifs morts
en déportation, l’assistance accordée aux pauvres, des enfants des régions affamées, des
anciens membres des détachements de travail forcé, la libération des prisonniers des camps
de l’Union Soviétique, la reprofessionnalisation). Après, le C. D. E. devint l’instrument de
la politique du Parti Communiste de Roumanie, agissant, à sa commande, contre leurs
propres coreligionnaires sionistes. A part des quelques aspects positives, le C. D. E. acheva
son parcours sous la marque de la culpabilité envers ceux en face des quels il s’engagea
de les représenter.

INVENTARE DE CARTE ROMÂNEASCĂ VECHE DIN PROTOPOPIATUL
BEIUŞULUI LA 1942

Constantin MĂLINAŞ

Umblând mai demult prin dosarele cu documente de la Arhivele Statului din
Oradea, pentru a mai dobândi informaţii despre soarta bibliotecii liceale de la Beiuş, am
dat peste un serial de circulare şi răspunsuri parohiale, privind înzestrarea bisericilor din
Protopopiatul ortodox român al Beiuşului cu carte românească şi manuscrise, de la cele
mai vechi şi până la anul 1866. Considerând că interesează fenomenul atât de important
şi de caracteristic al circulaţiei bibliografiei româneşti vechi, reproducem în continuare
aceste documente, sau rezumatul răspunsurilor, din care rezultă o oglindă semnificativă a
subiectului, comparativ cu multul, care a fost, şi puţinul, ce s-a mai păstrat până în zilele
noastre.

EPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ ORADEA-BEIUŞ
NR. 3321/1942
PREA CUCERNICE PĂRINTE
Transpunem în copia anexată adresa Consiliului Central Bisericesc Nr. 3420/1942,
referitoare la îngrijirea şi păstrarea vechilor manuscrise şi cărţi bisericeşti scrise şi tipărite
înainte de anul 1866.
Oficiile parohiale vor fi invitate ca până la data de 1 Octombrie 1942 să înainteze
inventarele manuscriselor şi vechilor tipărituri, după cum şi conspectul tuturor manuscriselor
şi tipăriturilor în câte trei exemplare, împreună cu copiile anexe pe lângă conspect.
BEIUŞ, la 24 August 1942.
EPISCOP					
Consilier eparhial
† Nicolae [Popovici]
L.S.			
D. Goga
Notă: Urmează în anexă copia adresei citate, pe care o dăm şi noi în continuare:

Onor

OFICIULUI PROTOPOPESC ORTODOX ROMÂN
							
Beiuş
Prea Sfinţite!
Considerând că până şi cele mai umile bisericuţe ascunse prin văi adânci, sau în
creer de munte, de multe ori posed adevărate comori culturale religioase şi de artă, fără ca
organele locale să-şi dea seama de valoarea lor, lăsându-le să se ferfeniţeze fără rost printre
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cărţile de strană, sau să mucegăiască prin câte un dulap, ori pe câte o poliţă dosită, la care
nu mai umblă nimeni, sau chiar să se arunce prin podul bisericii, a şcoalei confesionale,
sau a caselor parohiale; ba suntem informaţi că adeseori diverşi „intelectuali”, cunoscători
ai valorii lor, le ridică fără autorizaţia cuiva, dând uneori în schimb câte „o carte nouă”,
departe de valoarea celei vechi, pierzându-se astfel fără urmă, prin biblioteci particulare,
sau apucând chiar drumul peste graniţă, spre a face podoaba unor muzee străine; şi
considerând că toate acestea constituiesc o comoară în primul rând bisericească şi apoi
naţională, care trebuie pusă la adăpost, inventariată şi eventual studiată, avem onoarea a
Vă ruga să binevoiţi a dispune ca:
1.TOATE MANUSCRISELE, indiferent în ce limbă şi cu ce litere sunt scrise, TOATE
CĂRŢILE TIPĂRITE în orice tipografie înainte de anul 1866, orice manuscris litografiat, ca
şi orice operă de artă, aflătoare în orice stare în biblioteci sau în muzee eparhiale, şcolare,
protopopeşti, sau în biserici, biblioteci, muzee, arhive parohiale să nu mai fie înstrăinate
şi nici împrumutate fără autorizaţie specială de la Eparhie, iar când se pun la dispoziţie
pentru studiu, să fie supravegheate de aproape, pentru a se evita furtul (total sau parţial).
Cele cari nu se mai întrebuinţează la serviciul divin să fie puse în arhiva parohială. Şi toate,
oriunde s-ar afla, să fie inventariate cu o descriere amănunţită a stării în care se găsesc,
făcându-se parohul şi protopopul răspunzător materialiceşte şi disciplinar pentru ele,
până când cunoscându-se numărul şi situaţia lor, se vor putea lua măsuri de centralizare
la locuri potrivite.
2.Să se facă imediat CONSPECTUL tuturor acestor manuscrise şi tipărituri, în trei
exemplare, dintre care unul se va păstra la protopopiat, altul la eparhie şi al treilea ni se va
trămite nouă. La exemplarul, care ni se trimite, să se anexeze copii de [pe] pagina cu titlul
cărţii, dacă o mai are. Copia să se facă întocmai, fie cu cirile, fie cu latine, numai citeţ,
păstrând până şi aranjarea cuvintelor în rânduri fără prescurtări cari n-ar exista în original
şi copiindu-se cu deosebită grijă anul scrierii, sau tipăririi.
Ni se va arăta dacă au fost studiate de cineva şi unde se pot afla informaţii despre
aceasta, iar dacă au fost evaluate de cineva, de cine? şi la ce preţ?
Din toate conspectele şi copiile dorim să întocmim la centru un dosar sistematizat,
pe baza căruia să se poată face un studiu de orientare asupra mărimei şi valorii acestei
însemnate comori bisericeşti naţionale.
Primiţi, Vă rugăm, Prea Sfinţite, asigurarea deosebitei noastre consideraţiuni.
Din încredinţarea I. P. S. Patriarh: Consilier Referent ss. Gh. MAIOR.
				
L.S.		
Secretar ss. indescifrabil
						
Conform cu Originalul
					
Secretariatul Ep. Ort. Rom. din Oradea.
						
Beiuş, 23. VIII. 1942
					
Secretarul Episcopiei
						
[indescifrabil]
Arhivele Naţionale. Direcţia Bihor, Oradea. FOND Protopopiatul Ortodox Beiuş,
Dosar 235, f. 15-16.
II
EPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ ORADEA-BEIUŞ
CONSILIUL EPARHIAL
Nr. 3816/1942							
Beiuş, la 1 octombrie 1942
PREA CUCERNICE PĂRINTE,
Eşti invitat pentru a doua oară, ca în termen de 8 zile, adecă până la 8 octombrie
1942, să Ne înaintezi raportul despre executarea Ordinului Nr. 3321/1942, despre vechile
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cărţi şi manuscrise bisericeşti, cu inventarele, conspectele şi copiile cerute în câte 3
exemplare, fiind cerute de Consiliul Central Bisericesc.
La redactarea rapoartelor pentru Consiliul Central Bisericesc eşti invitat să observi
punct cu punct ceea ce s-a cerut.
EPISCOP						
† Nicolae [Popovici]
L.S.			

Consilier eparhial
D. Goga

Arhivele Naţionale. Direcţia Bihor, Oradea. FOND Protopopiatul Ortodox Beiuş,
Dosar 235, f. 17.
* * *
Urmare a acestei reveniri, pe care Protopopiatul Ortodox Român din Beiuş o
primeşte şi o transmite mai departe cu Ordinul său nr. 549/1942 către oficiile parohiale,
aşezăm răspunsurile primite de la preoţi, unele antedatate, primul sosit fiind chiar în data
de 1 octombrie, de la Sânmărtin de Beiuş. Dintr-un tabel sinoptic al localităţilor, care
urmează la fila 20 din dosarul cercetat, semnat de Protopopul Petru E. Papp, rezultă că
până la 2 octombrie 1942 s-au primit răspunsuri din 24 de oficii parohiale. Tot acolo se
mai află însemnarea diagonală de mână: „Cărţile au fost studiate de Dr. Gh. Ciuhandu,
Arad, Petru E. Papp protopop, şi Titus L. Roşu, sau în parte de Prof. Ştefan Lupşa. N-au
fost evaluate de nimeni.”
În sinteză, răspunsurile consemnează următoarele:
BEIUŞ (Răspuns din 1 oct.1942, Dosar 235, fila 18)
Evanghelie, ed. Şaguna Sibiu 1859
Apostol, ed. Şaguna
Sibiu
1851
Euhologhion
Blaj 1774 (sau 1784)
Strastnic
Blaj 1861
BEIUŞ (Dosar 235, f. 21)
Evanghelie
1723
Euhologhion
1849
Apostol
1851 [Sibiu]
Octoih		
1865
Mineie I-XII
1853 (3) – 54 (3) – 55 (3) – 56 (3)
Mai sunt şi altele, dar rupte, nu au început.
BEIUŞELE (19 şi 30 sep. 1942, Dosar 235, f. 22-25).
Şaguna		
1859
Evanghelie 		
Liturghii 		
Sibiu		
1835
Molitvenic 		
Sibiu		
1849
Euhologhion 		
Târgovişte
1715
Chiriacodromian
Bălgrad
1699
Octoih bogat		
Buda		
1826
Penticostar (ed.2)
Blaj		
1808
Triod (ed.3) Bob			
1813
Strajnic 		
Blaj		
1863
Antologhion 		
Râmnic
1752, adică înflorirea cuvintelor. Editat de
Ep. Grigorie şi tipărit de Constantin Popa Atanasie. Manuscrise nu au.
BELEJENI (R. 28 sep. 1942, Dosar 235, f. 57)
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Evanghelie 		
Blaj		
Liturghii 		
Blaj		
Catavasier 		
Sibiu		
Cazanii			
Râmnic
Triodion 		
Blaj		
Penticostarion Blaj		
1808
Minologhion 		
Blaj		
Apostol 		
Blaj		
Octoic			
Blaj		
Euhologhion 		
Sibiu		
Strastnic, fără prefaţă.
Noul Testament, fără prefaţă.

1765
1806
1803
7256 (1778?)
1803
1781
1767
1792
1849

BUDUREASA (R. 10 oct. 1942, Dosar 235, f. 69-80)
Sibiu		
1798
Liturghie 		
Evanghelie 		
Bucureşti
1742
Strastnic		
Blaj		
1773
Octoih			
Blaj		
1742
Apostolier 		
Buzău		
1743
Triodion 		
Blaj		
1771
Penticostar		
Râmnic
1743
Antologhion 		
Râmnic
1753
Antologhion 		
Râmnic
1752
Chiriacodromion
Bălgrad
1699
Apostolier 		
Sibiu		
1851.
Preotul a transcris efectiv toate paginile de titlu.
BURDA (R. 30 sep. 1942, Dosar 235, f. 66-68)
Evanghelie 		
Bucureşti
1723
Liturghii 		
Râmnic
7276
Apostol 		
7251 [Buzău 1743]
Euhologhion		
Blaj		
1784
Chiriacodromion
Bălgrad
1699
Penticostar		
Blaj		
1768
Octoic Paraclitiki
Râmnic
1760
Antologhion 		
Râmnic
1752
Triodion		
Sibiu 		
1860
CĂBEŞTI
La f. 64 apare în dosar adresa însoţitoare a conspectului, care însă nu se mai află
în acel loc.
CRESUIA (R. 4 oct. 1942, Dosar 235, f. 62)
Bucureşti
7206 [1698?]
Penticostar		
Apostol		
Blaj		
1767
Octoih bogat				
[1826]
Cazanie
Triodion
Minei
Bucureşti
1722
Molitvelnic		
Strastnic		
Blaj		
1783

5

Inventare de carte românească veche din Protopopiatul Beiuşului la 1942

CURĂŢELE (R. 28 sep. 1942, Dosar 235, f. 60-61)

Triodion
Apostol
Penticostar
Strastnic
Antologhion
Chiriacodromion		
Cartea evangheliilor		
Octioh şi Catavasier		

[Bălgrad]
[Sibiu]		
[Buda]		

[1699]
[1859]
[1826]

DRĂGĂNEŞTI (R. 26 sep. 1942, Dosar 235, f. 34, preot Gh. Gavra)
Bucureşti
1723
Evanghelie			
Evanghelie			
Sibiu		
1859
Sf. Liturghii			
Sibiu		
1807
Penticostariu			
Sibiu		
1805
Triodion			
Blaj		
1771
Strastnic			
Blaj		
1753
Octoic				
Blaj		
1760
Apostol, de Lavrentie de la Hurezu. Fără foile de titlu.
Octoic, fără prefaţă.
Antologhion, fără prefaţă.
Cazanii, prima parte, fără prefaţă.
FENERIŞ (R. 15 sep. 1942, Dosar 235, f. 33)
Bucureşti
1742
Evanghelie			
Apostol			
Buzău		
1743
Triod				
Blaj		
1800
Minei				
Blaj		
1838
Liturghier			
Sibiu		
1856
Penticostar			
Sibiu		
1859
Evanghelie			
Sibiu		
1859
Cazanie, fără foaie de titlu.
Toate sunt legate în piele.
GOILA (R. 8 oct. 1942, Dosar 235, f. 30)
Buda		
1807 ieşit din uz
Polustav			
Octoih mic			
Sibiu		
1859
Liturghier			
Sibiu 		
1852 ieşit din uz
Antologhion			
Blaj		
1838
Evanghelie de învăţătură, fără tablă.
Buzău		
1743 ieşit din uz
Apostol			
Molitvenic vechi, lipsă 7 foi de la început.
Octoihul cel mare, vechiu.
Buda		
1813
Tipiconul			
Triod				
Blaj		
1813
GURBEŞTI (R. 8 oct. 1942, Dosar 235, f. 31)
Manuscrise nu au.
Buda		
1826
Octoih cu Catavasieriu
Penticostar			
Sibiu		
1859
Antologhion			
Râmnic
1745
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Triod				
Blaj		
Sf. Evanghelie
Bucureşti
1760
Ceaslov			
Bucureşti
Octoih şi slujbele de obşte
Blaj		
Evanghelie învăţătoare
Bălgrad
Strastnic			
Blaj		
Molitvenic			
Râmnic
Liturghier			
Sibiu		
Apostol vechi cu chirilice.

1800
ieşită din uz
1776
1783
1699 ieşită din uz
1773
7985
1807 ieşit din uz

JOSANI (R. 8 oct. 1942, Dosar 235, f. 29)
Manuscrise nu au.
Sibiu		
1857
Octoih mic			
Molitvenic vechi		
-		
Cazanie			
Râmnic
7266
Triod				
-		
1761
Octoih cu Catavariariu
Buda		
1826
Strastnic			
Blaj		
1773
Penticostar			
Sibiu		
1841
Minologhion			
Blaj		
1781
Apostol			
Blaj		
1802
MEZIAD (R. 19 sep. 1942, Dosar 235, f. 28)
Apare adresa însoţitoare a conspectului, care însă lipseşte. Se face menţiunea că nu
au manuscrise.
MIZIEŞ (R. 20 sep. 1942, D. 235, f. 26-27)
Despre cărţile: „aflătoare în sfânta Biserică din Mizieş cu copiile feţelor prime cu
titlul cărţei...” (Florian Goina, paroh ortodox român).
Râmnic
7254/1746
Bună, piele pe lemn.
Evanghelie			
Evanghelie			
Snagov 1697			
“
Antologhion			
Râmnic
1745			
“
Penticostarion			
Bucureşti
7251			
“
Octoih				
Râmnic
1750			
“
Liturghier			
Sibiu		
1855		
Mijlocie, piele pe
carton.
Bucureşti
1741
Bună, piele pe lemn
Molitvelnic
Apostol Şaguna
Sibiu		
1851		
Bună,
pânză
pe
carton.
Bălgrad
1699		
Bună, piele pe lemn.
Cazania			
Tipiconul			
Buda		
1826		
Bună, ½.
Apostol			
-		
Deteriorat
Triod				
-		
-		
Antologhion			
-		
-		
Slabă.
Manuscrise nu au. Cărţile nu au fost evaluate, sânt inventariate şi se păstrează în
biserică.
NIMĂIEŞTI (R. 28 sep. 1942, Dosar 235, f. 35)
Se păstrează adresa însoţitoare, dar lipseşte conspectul cărţilor.
POCIOVELIŞTE (R. 4 oct. 1942, Dosar 235, f. 36-7)
Adresa însoţitoare se află la fila 65, iar aici conspectul cu următoarele:
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Triod				
Strastnic			
Penticostar			
Cazanie			
Antologhion 		
(Iordache Stanciu Tipograful).

Blaj		
Blaj		
Blaj		
Bucureşti
Bucureşti
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1771
1783
1768
7297/1778
1776

POCOLA (R. 12 sep. 1942, Dosar 235, f. 38-39)
Apostol			
1704
Sf. Evanghelie			
1746
Liturghier			
1747
Octoih 			
1770
Strastnic			
1773
Penticostar			
1805
Molitvelnic			
1849
Cărţile sunt neevaluate şi nestudiate.
SĂLIŞTE (R. 20 sep. 1942, Dosar 235, f. 51)
Mineiu mare			
- 		
1737 aug. 1.
Strastnic			
Blaj		
1780
Triod de P. Popovici tip.			
1800
Apostol, Petru Râmniceanu			
1767
SÂNMARTIN DE BEIUŞ
Apostol, Sibiu 1851; Euhologhion, Blaj 1784; Evanghelie Şaguna, Sibiu 1859;
Strastnic, Blaj 1861.
SEBIŞ (R. 15 sep. 1942, Dosar 235, f. 49)
Apare adresa însoţitoare, dar conspectul despre cărţi lipseşte. Precizează că nu au
manuscrise.
S. LAZURI (R. 7 oct. 1942, Dosar 235, f. 81-82)
Blaj		
1768
Penticostarion			
Evanghelie			
Blaj		
1765
Molitvelnic			
Râmnic
7276
Liturghier			
Râmnic
7276
Psaltire 			
Sibiu		
1857
Octoih				
Buda		
1826
Propovedanii			
Blaj		
1784
Antologhion sau Mineiu
Blaj		
1838
Cazanie			
Bucureşti
1768
Triodion			
Blaj		
1800
Apostol			
Blaj		
1802
SOHODOL LAZURI (R. 28 sep. 1942, Dosar 235, f. 52-55)
Paginile de titlu sunt copiate pe hârtie albă, sau pe hârtie de calc, nu prea clar
tocmai la datare.
Sibiu 		
1859
Evanghelia (Cartea Evangheliilor) Şaguna
Evanghelie					
Bucureşti
1723
Octoih						
Buda		
1826
Liturghii (Popa Gh. Atanasievici) 		
Râmnic
7276
Apostol					
Blaj		
1802
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Euhologhion			
Bucureşti
1896 (?)
Cazania, nedatată a Sf. Biserici din Sohodol Lazuri legată de înv. Ioan Budău, născut din
Pomezău şi însurat în Sohodol, mai 1891 cu spesele credinciosului Vasile Mocain. Nu
are an şi locul de edare. Poate fi manuscris?
Ceaslov Sf. Biserici din Sohodol Lazuri: legat pe spesele credinciosului Ioan Căbău din
acea comună pentru canoane, de învăţătorul Ioan Buda la anul 1891.
Antologhion, Bucureşti, 1776, Tipograf Stoicovici.
Strastnic, de Petru Pavel Aaron, Blaj 1753.
Triod, Blaj, 1813.
Pentecostarion, Bob, Blaj 1808 [?]
Octoih, Râmnic, de Popa Mihai Atanasievici Popovici, 1750.
ŞOIMUŞ PETREASA (Dosar 235, f. 58-59, Pr. Gh. Coaş)
Bălgrad
1699 Piele pe lemn, f.bună.
Chiriacodromion		
Octoih				
Râmnic
1750		
”
Apostol (Neofit)		
[Buzău]
7251/1743
”
		
Din a doua domnie a lui Mihai Racoviţă, tipograf Dimitrie Panda.
Evanghelie			
Bucureşti
1760 Piele pe lemn, slabă.
Penticostar			
Râmnic
1743 Piele pe lemn, f.bună.
Antologhion			
Râmnic
1752		
”
Triodion			
Blaj		
1771		
”
Gh. Meteşu, Cuvântări morale bisericeşti, Sibiu, 1863. Piele pe lemn, foarte
bună.
Molitvelnic, legat.
Octoih, mijlociu, rău.
Octoih mic.
Sibiu 		
1859 Piele pe lemn, foarte bună.
Cartea evangheliilor		
TALPE (R. 21 sep. 1942, Dosar 235, f. 56, Preot Florian Goina)
Apostol, Blaj 1767, piele pe lemn, bună; Penticostar, Blaj 1768, piele pe lemn,
mijlocie; Trodion, Blaj, 1771, piele pe lemn, mijlocie; Liturghier, Sibiu 1855;
Antologhion, Râmnic 1745, slab, piele pe lemn, detaşată; Cazanie, Bălgrad, 1699,
slabă, prima copertă – lipsă; Octoih, Bucureşti 1720, slab; Ceaslov, slab Ceaslov,
slab; Octoih mic, slab. Studiate de Titus Roşu.
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TABLOU CENTRALIZATOR

Nr. Localitatea
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Beiuş
Beiuşele
Blejeni
Budureasa
Burda
Căbeşti
Cresuia
Curăţele
Drăgăneşti
Feneriş
Goila
Gurbeşti
Josani
Meziad
Mizieş
Nimăieşti
Pociovelişte
Pocola
Remetea
Roşia
Saca
Sălişte
Sănmărtin de
Beiuş
24. Sebiş
25. S. Lazuri
26 Sohodol Lazuri
27. Şoimuş Petreasa

28. Talpe
TOTAL
EXEMPLARE

Total Din
carte sec.
17
16
10
1
12
11
1
9
1
?
8
8
[1]
11
8
10
13
1
10
?
13
2
?
5
7
11
2
?
12
4
4
-

Din
1800sec. 18 1830

1831-1866

Nedatate

1
3
6
9
7

2
3
-

15
4
1
1
1

[multe]
2
-

4
[5]
4
2
1
6
5

1
[1]
2
1
3
4
3

[1]
1
4
3
1
2

3
4
1
3
1
1

5

1

2

3

5
5
8

1
-

1
1

-

8
3
1

2
1
-

3

2
-

?
11
13
12

1

6
6
6

3
4
-

2
1
2

2
3

10
228

1
11

5
111

32

1
46

3
28

202
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Constantin Mălinaş

INVENTAIRES DES VIEUX LIVRES ECCLÉSIASTIQUES ROUMAINES DANS LE VICARIAT
DE BEIUŞ, BIHOR, ROUMANIE, 1942
Résumé
L’auteur a truové les réponses des eglises du Vicariat orthodoxe roumain de Beiuş,
par lesquelles les prêtres ont decri les vieux livres de cult, qui se trouvent et s’employent
dans l’eglise locale, comme témoignage de l’unité de cult , l’unité culturelle et l’unité
de la langue roumaine, le long des siecles. On voit ainci 228 exemplaires des livres
liturgiques, éditées entre 1643 – 1866, qui se trouvaient en 28 villages du départament
de Beiuş, en 1942.

TRANSILVANIA IN WESTERN HISTORIOGRAPHY: 1965-1989. SOME
CONSIDERATIONS

Gabriel MOISA

The considerations related to the themes and the epochs approached by the western
historiographies are very interesting. Each has its own aspects and accents related to
Transilvania. The reasons depend on the affinities and the researcher training, but also
on the special interest of some states related through history to Transilvanian state, like
Hungarian and German historiographies. Excepting Hungarian historiography that, in fact,
does not belong to western research but must be mention because of objective reasons, the
majority of studies regarding the Romanians are in English space.
This fact can be explained by the special material resources from there and by some
spirits who knew how to come near Transilvanian and Romanians history and to devote
themselves to Romanian problems. If we take into account only the last part of the XX
century, we will have to mention, for their approaching and encouragement of Romanians,
historians like Hugh Seton-Watson, Henry L. Roberts, Sherman D. Spector, Nicholas M.
Nagy-Talavera, William O. Oldson, Barbara Jelavich, Charles Jelavich, Eric D. Tapee or
Stephen Fischer-Galati. They created a real institutional system, institutions, and magazines,
which ensure even today the continuity of the Romanian history’s research.
Having these as example, a lot of other conscientious young men came along, forming
a new contemporary history section, that began in 1960-1970 of the past century, offering
new dimensions to Romanian research. Between these, we mention Dennis Deletant,
Frederick Kellog, Keith Hitchins, Katherine Verdery, Trond Gilbert, Frederick Barth or Paul
Michelson, all of them having incontestable merits for the continuity, thoroughgoing and
understanding of Romanian history.
If the historiographies from the English space, especially the American and English
ones, are interested in the modern and contemporary periods, those belonging to the
central Europe, German and Hungarian, approach the aspects related to medieval and
modern periods, when Transilvania was a component of these worlds. While the Germans
and Hungarians have a direct interest in Transilvania’s research, English and American
historiographies respond to some research directions initiated by institutes and universities,
London, Maryland, Illinois, interested in the evolution of post-war Romania, more and
more paradoxically after 1965. They have searched the explanations for this situation in
inter-war years and the XX century, considered by American historiography the century
where could be found many contemporary evolutions causes. In order to support this, we
can mention a series of doctor’s degree thesis written in Romania by American and English
researchers Keith Hitchins, Paul Michelson, Katherine Verdery, Frederick Kellog or Dennis
Deletant, whose research tried to clear a lot of unknowns of the Transilvania’s history and
the Romania’s one as a whole.
Italian historiography is a special case regarding Transilvania’s research, responding to
some common realities Romanian – Italian, appeared out of a common origin and linguistic
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fund. Italian research, leaded by Mario Ruffini1, Carlo Tagliavini2, Giuliano Bonfante3 or
Cesare Alzati4, emphasizes the similar connections between the two worlds.
Cezare Alzati proved himself a very good expert of the Transilvania’s realities,
discovering new affinities between Transilvania and Italy, based on a common Christian
fund. Italian researchers, especially Mario Ruffini, have approached many classical problems
of politic history, being in the same time the most constant presence in the clerical history
investigations from all western historiographies. Luigi Prosdocimi and Cezare Alzati have
showed a special attention for medieval and modern periods. The main research directions,
validated by a lot of articles, studies and books of Italian historiography, regarding the
Transilvanian space between 1965-1989 were related to institutional history of the church
and to the church’s history as a whole, especially to the aspects regarding the common
Christian fund and the evolution of Catholic Church from Ardeal. We notice a translation
of the research from politics to confessional between 1960-1980, extremely reach in this
kind of approaches.
American historiography extended its preoccupation between the last part of the ’60
and the years ’80. If in the first years of Ceausescu regime, Transilvania’s history investigation
was simplified, as the Italian one, having as a goal especially politic history approaches,
the last 10-15 years of communism have known new themes regarding anthropology,
historiography or culture history, due especially to some historians like Gail Kligman5,
Katherine Verdery6 or Frederic H. Barth7. American historiography continued, through
Keith Hitchins8, to investigate the XX century in Transilvania, based on Romanian people’s
history and its evolution from the beginning of modern period until Romanian national
state completion.
English historiography followed a straight trajectory compared to other cases between
seven and nine decades regarding Transilvania’s history investigation, emphasizing
especially the communist years. Politic, social, economic or many others aspects of the
system from Bucharest were studied especially by School of Slavonic from University of
London and by Dennis Deletant, the main promoter of Romania’s research in England since
19659, along with Eric D.Tapee, in a first stage. These were dedicated almost entirely until
M. Ruffini, Storia dei romeni di Translvania, Torino, 1941; Idem La scuola latinista Romena (1780-1871),
Roma, 1941
2
C. Tagliavini, Formarea limbilor neolatine, Bucureşti, 1979
3
G. Bonfante, Locul limbii române între limile romanice, în Studii române, Bucureşti, 2001, p. 70-76 (prima
publicare în Revue des Etudes Roumaines, Paris, 7-8, 1961, p. 251-256); Idem, Studii romeni, Societa
Accademica Romena, Collana di studii e sagii, VI, Roma, 1973; etc.
4
C. Alzati, Terra romena tra Oriente e Occidente, Chiesa ed etnie nel tardo ‘500, Milan, 1982; Idem, Cristianita
occidentale e Oriente cristiano, în Chiesa dirito e ordinamento de la “societas Christiana” nei secoli XI e XII. Ati
della nova Settimana internazionale di studio, Mendola, Milano, 1986 etc.
5
G. Kligman, Căluş.Symbolic transformation in Romania Ritual.Chicago, 1981; Idem, The Weding of the
Dead: Ritual, Poetics and Popular Culture in Transilvania, Los Angeles, 1988; etc.
6
K. Verdery, On the nationality problem in Transilvania until world war I, on overview, în East European
Quarterly, vol. XIX, nr. 1, 1985; Idem, Compromis şi rezistentă. Cultura română sub Ceauşescu, Bucureşti,
Editura Humanitas, 1994
7
F.H. Barth, Marriage Traditions and Customs among Transylvanian Saxons, în East European Quarterly, vol.
XII, nr. 1, 1978, p. 93-10
8
K. Hitchins, Laic şi eclesiastic în mişcarea naţională românească din Transilvania, Cluj, 1972; Idem, Religion
and Rumanian Consciousness in Eighteen Cetury Transylania, în Slavonic and East Europeean Review, vol. 5,
nr. 2, 1979, p. 214-239; Idem, The Ideea of Nation. The Rumanians of Transylvania 1691-1849, Bucureşti,
1985, Idem, Conştinţă naţională şi acţiune politică la români ardeleni 1700-1868, vol. I, Cluj-Napoca, Editura
Dacia, 1987; Idem, Conştinţă naţională şi acţiune politică la români ardeleni 1868-1918, vol. II, Cluj-Napoca,
Editura Dacia, 1992; Idem Mit şi realitate în istoriografia româneăscă, Bucureşti, Editura Humanitas, 1997;
etc.
9
D. Deletant, The past in contemporary Romania: some reflections on curent Romanian historiography, în
Slovo, nr. 1, 1988, p. 77-91; Idem, Slavonic letters in Moldavia, Wallachia and Transylvania from the tenth
to the Seventeenth Centuries, în Studies in Romanian History, Bucureşti, 1991, p. 92-115 (prima publicare în
The Slavonic and East Europeean Review, vol. 64, nr. 2, 1980); Idem, Crimes against the spirit, în Index and
censorships, nr. 8, 1989; etc.
1
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1989 to the above themes, English historiography having fewer research directions than
the others were. Englishmen were the most consistent in promoting official connections
with Romanian historiography. The meeting between Romania and England on historic
themes took place once at three years since 1974, regardless the aspects of the system
from Bucharest. Dennis Deletant had a special merit; he continued the way started by his
mentor, Eric D.Tapee in 1974.
German historiography was, except for Hungarian one, the most complex regarding
Transilvania. We can find here different problems studied, since the approaches related to
Middle Ages until contemporary history investigations.
Since 1960 until 1990, Mathias Bernath was the leader of Südost Forschungen
magazines, this being an important gain for the investigation of this province. Politic history
research of Transilvania through Karl Nehring10, Gerhard Seewan11 or Manfred Stoy12,
completed with Romanian people from Ardeal studying through Mathias Bernath13 and
Emanuel Turczinski14 and its evolutions until the beginning of the modern epoch are the
main directions showed by German investigation on Transilvania. German historiography
has great contributions to the elucidation of the genesis of Romanian national conscience,
Mathias Bernath being one of known specialists from this field, a model of analysis and
explanation, able to elucidate this problem. German research knew an upward evolution
from the theme richness’ point of view since 1960 until the end of 1980, when Transilvania’s
history was increasingly understood through increasingly rigorous contributions. The last
two decades of Ceausescu regime knew the most valuable historic analysis, due to the
research diversity and studies centers multiplication. The Osteuropa Institut from Berlin or
the University of Bochum also excellently investigated Transilvanian space, here existing a
powerful section for central European history, coordinated by Emanuel Turczinski. German
historiography had great contributions at the Romanian national conscience development
in a propitious frame created by Vienna through its integration politic.
Hungarian historiography had and still has a special interest on Transilvania. We
do not think that it is necessary to discuss about the reasons for this reality because these
are very well known, Romanian and Hungarian historiographies having disputes since the
“Scoala Ardeleana” time.
We can come to an obvious conclusion, valid for the Romanian historiography as
well. There are two major categories of investigations and researchers. The first one includes
those who write at a politic order and the second one is represented by those who tried to
eliminate the politic command and subjectivity insinuated in the scientifically conclusion.
In this chapter, we tried to present the positions of the most important historiographies
outside Romania, western and Hungarian, regarding a very complex subject due to
numerous concrete sensibilities that appeared when we talk about Transilvania. Certainly,
the subject is not closed. We can conclude that it is necessary to approach an impartial
attitude in historic investigation when it comes to this space or another one.

K. Nehring, Die Bocskai Krone als Oject des patrimoine intelectuel, în Südost Forschungen, Band XLIII,
München, 1984, p. 123-133
11
G. Seewan, Bewerkungen zu einem neven Standard werk der siebenbürgischen Landgeschichte, în Südost
Forschungen, Band XLVII, München, 1988, p. 241-247
12
M. Stoy, Politik und geshischtwisenschaf in Rumäiein, in Südost Forschungen, Band XLI, München, 1981, p.
219-259
13
M. Bernath, Habsburg und die Aufage der Rumänischen Nationsbildung, Munchen, 1969; Idem, Aufange
der Nationsbildung an den unteren Donau, în Südosteuropa Jahrbch, 5, 1961, p. 45-55; etc.
14
E. Turczinsky, Konffesion und Nation. Zur Frühgeschichte des Serbischen und Rumänischen Nationsbildung,
Berlin , 1976
10
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TRANSILVANIA ÎN ISTORIOGRAFIA OCCIDENTALĂ: 1965-1989. CÂTEVA
CONSIDERAŢII
Rezumat
Consideratiile pe marginea temelor şi epocilor abordate de istoriografiile occidentale
sunt extrem de interesante. Fiecare dintre acestea îşi are propriile aspecte şi accente pe
care le discută în legătură cu Transilvania. Dacă istoriografiile din spaţiul anglo-saxon, mai
ales americană şi engleză, sunt interesate de epocile modernă şi contemporană, cele din
spaţiul central european, germană îndeosebi, abordează, aproape firesc am spune, aspecte
ce ţin de epocile medievală şi modernă, perioade istorice în care Transilvania a fost parte
componentă a respectivelor lumi, existând pentru aceasta o oarecare afinitate. În vreme ce
germanii au un interes direct în cercetarea Transilvaniei, istoriografiile engleză şi americană
răspund unor direcţii de cercetare iniţiate de o serie de institute şi universităţi, Londra,
Maryland, Illinois etc., interesate de evoluţia unei Românii postbelice tot mai paradoxale
după 1965, căutând explicaţiile acestei situaţii atât în anii interbelici cât şi în secolul al
XIX-lea socotit, mai ales de istoriografia americană secolul în care se regăsesc multe din
cauzele evoluţiilor contemporane. În întâmpinarea acestor probleme vin o serie de teze
de doctorat pregătite în România de cercetători americani şi englezi, Keith Hitchins, Paul
Michelson, Katherine Verdery, Frederick Kellog sau Dennis Deletant ale căror cercetări
încearcă să lămurească numeroase necunoscute ale istoriei transilvănene şi româneşti în
general.
Istoriografia italiană este un caz aparte în ceea ce priveşte cercetarea Transilvaniei
răspunzând unor realităţi comune româno-italiene descinse dintr-o origine şi un fond
lingvistic comun. Cercetarea italiană, fie că vine de la Mario Ruffini, Carlo Tagliavini sau
de la Cesare Alzati accentuează legăturile comune ale celor două lumi cu un plus de
consistenţă şi interpretare la ultimul. Cezare Alzati s-a dovedit un foarte fin cunoscător
al realităţilor transilvănene descoperind afinităţi inedite transilvăneano-italiene mergând
pe firul unui fond creştin comun. Cercetătorii italieni, cu predilecţie Mario Ruffini, au
abordat în ceea ce priveşte Transilvania o serie de chestiuni clasice de istorie politică, fiind
în acelaşi timp cea mai constantă prezenţă în câmpul cercetărilor de istorie ecleziastică
dintre toate istoriografiile occidentale. O specială atenţie au acordat epocilor medievală
şi modernă mai ales Luigi Prosdocimi şi Cezare Alzati. Principalele direcţii de cercetare,
validate de numeroase articole, studii şi cărţi ale istoriografiei italiene cu privire la spaţiul
transilvănean între 1965-1989 s-au referit la istoria instituţională a bisericii şi la istoria
bisericească în ansamblul său, mai ales la chestiuni ce ţin de fondul creştin comun şi de
evoluţia bisericii greco-catolice din Ardeal. Se observă o clară translaţie a cercetării dinspre
politic spre confesional în intervalul cuprins între anii ‘60-’80, extrem de bogaţi în acest
tip de abordări.
Istoriografia americană şi-a diversificat preocupările între ultima parte a anilor ‘60
şi anii ‘80. Dacă în primii ani ai regimului Ceauşescu cercetarea istoriei Transilvaniei era
oarecum simplificată, la fel ca şi în cazul celei italiene, orientându-se cu predilecţie spre
abordări de istorie politică, ultimii zece-cinsprezece ani de comunism cunosc îmbogăţirea
evantaiului tematic prin cercetările de antropologie, istoriografie sau istoria culturii datorate
mai ales unor istorici ca Gail Kligman, Katherine Verdery sau Frederic H. Barth. Istoriografia
americană cu al său potenţial inepuizabil a continuat însă, mai ales prin Keith Hitchins,
şi investigarea secolului al XIX-lea transilvănean privit prin prisma istoriei naţiunii române
şi evoluţiilor acesteia de la începuturile modernităţii şi terminând cu desăvârşirea statului
naţional român.
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Istoriografia engleză a urmat, spre deosebire de celelalte cazuri, o traiectorie cât de
cât liniară între deceniile şapte şi nouă în cercetarea istoriei transilvănene, investigând mai
ales anii regimului comunist. De aspectele politice, sociale, economice sau de orice altă
natură ale regimului de la Bucureşti s-a ocupat mai ales School of Slavonic de pe lângă
University of London şi Dennis Deletant, principalul promotor al cercetărilor de românistică
în Anglia începând cu 1965, alături de Eric D. Tapee într-o primă perioadă. Acestea au fost
circumscrise până în 1989 aproape exclusiv temelor amintite, istoriografia engleză fiind
ceva mai săracă în direcţii de cercetare decât celelalte. Englezii au fost cei mai consecvenţi
în promovarea legăturilor oficiale cu istoriografia română. Colocviile româno-engleze pe
teme istorice s-au desfăşurat cu o perseverenţă englezească din trei în trei ani începând cu
1974, indiferent de nuanţele regimului de la Bucureşti. Din nou aici un merit deosebit l-a
avut Dennis Deletant, cel care a continuat meticulos un demers început de mentorul său,
Eric D. Tapee în 1974.
Istoriografia germană a fost, în afară de cea maghiară, cea mai diversificată tematic în
ceea ce priveşte Transilvania. De la abordări ce ţin de evul mediu până la cercetări de istorie
contemporană, regăsim diverse probleme cercetate. Un câştig important pentru cercetarea
istoriei acestei foste provincii habsburgice l-a avut preluarea, începând cu 1960 până în
1990, de către Mathias Bernath a conducerii revistei Südost Forschungen. Cercetarea istoriei
politice a Transilvaniei prin Karl Nehring, Gerhard Seewan sau Manfred Stoy, completată
cu studierea naţiunii române din Ardeal, datorată mai ales lui Mathias Bernath, dar şi lui
Emanuel Turczinski, şi evoluţiilor acesteia până în zorii epocii moderne sunt principalele
direcţii consemnate de cercetarea germană asupra Transilvaniei. Istoriografia germană
aduce contribuţii reale mai ales la lămurirea genezei conştiinţei naţionale româneşti,
Mathias Bernath fiind unul dintre specialiştii recunoscuţi în domeniu, un model al analizei
şi explicaţiei în măsură să aducă lămuriri absolut necesare acestei chestiuni. Cercetarea
germană a avut o evoluţie ascendentă sub aspectul bogăţiei tematice începând cu anii ‘60
şi sfârşind cu anii ‘80, paralel cu adâncirea înţelegerii istoriei Transilvaniei prin contribuţii
din ce în ce mai riguroase. Ultimele două decenii ale regimului Ceauşescu beneficiază de
cele mai competente analize de istorie a Transilvaniei cauzate de diversificarea cercetării şi
multiplicarea centrelor de studiu. Pe lângă Südost Institut din Munchen spaţiul ardelean mai
beneficiază de excelente investigaţii şi de la Osteuropa Institut din Berlin sau Universitatea
din Bochum, unde exista o puternică catedră de istorie central europeană coordonată de
Emmanuel Turczinski. Contribuţii fundamentale a adus istoriografia germană mai ales în
direcţia afirmării conştiinţei naţionale româneşti într-un cadru propice creat de Viena prin
politica sa integraţionistă.
		

DATE REFERITOARE LA ISTORICUL CASEI VULCAN DIN ORADEA
Lucia CORNEA

Lucrarea se referă la imobilul care adăposteşte astăzi Muzeul Memorial Iosif Vulcan
din Oradea, imobil aflat pe strada Iosif Vulcan la nr. 16. Între anii 1897-1907 această casă
a fost locuinţa gazetarului şi scriitorului Iosif Vulcan, membru al Academiei Române, iar
până în 1906 a găzduit şi redacţia revistei sale Familia1.
Întrucât Familia a fost o întreprindere personală a lui Iosif Vulcan, care era în acelaşi
timp proprietarul, redactorul şi editorul ei, de-a lungul întregii existenţe orădene a revistei
(1880-1906) locuinţa redactorului şi sediul redacţiei şi administraţiei s-au suprapus.
Cu ani în urmă am luat în discuţie problema identificării şi localizării sediilor redacţiei
Familiei la Oradea2, ajungând la concluzia că în primii opt ani de existenţă orădeană a
revistei (1880-1888) redacţia sa a funcţionat pe actuala stradă Episcop Mihai Pavel, în
clădirea de la nr. 213. Apoi, între 1888-1897 redacţia Familiei a funcţionat într-o casă
veche4, actualmente demolată, ce se afla pe locul unei aripi a actualei Clădiri Bazar de pe
strada Republicii.
Presupunem că Iosif Vulcan era la curent cu intenţia Primăriei oraşului, intenţie
conturată treptat, de a demola grupul de clădiri aflat între actuala Piaţă Ferdinand şi actuala
strada Moscovei, pe locul cărora s-a construit apoi Teatrul şi edificiul numit Bazar. Într-o
primă fază Primăria a cumpărat/expropriat toate acele case vechi5, trecând ulterior la
demolarea lor6. Probabil că situaţia incertă a acelui cvartal, dar şi dorinţa de a avea o casă
proprie l-au determinat pe Iosif Vulcan să se mute.
Pe de altă parte, aproximativ în aceeaşi perioadă a survenit un reviriment important
în situaţia financiară a familiei Vulcan. Aurelia Vulcan a moştenit după moartea moşierului
şi colecţionarului Bölöni Sándor o sumă importantă de bani7. Împrejurarea este menţionată
de scriitoarea Lucreţia Suciu în corespondenţa sa. Într-o scrisoare din Oradea, datată 26
martie 1897 şi adresată Lucreţiei Costa se poate citi: «...acum, nu de mult, să zice şi e sigur
că D(oam)na [Vulcan] a ereditat de la un proprietar mare ungur, cu numele Bölönyi, pe
care l-a distras până a fost sănătos şi în urmă, orbind dânsul – l-a îngrijit până la moartea
1 Într-un ghid al oraşului Oradea din anul 1904, la capitolul proprietari de case, Iosif Vulcan figura ca proprietar

al încă unei case pe aceeaşi stradă – casa de la nr. 10 (Nagyvárad és Biharvármegye cím és lakjegyzéke, Boros
Jenő könyvnyomdája, Nagyvárad, 1904, p. 129).
2 Lucia Cornea, Precizări în legătură cu sediile redacţiei revistei „Familia” la Oradea (1880-1906), In: Crisia,
Oradea, 1978, p. 575-578
3 La 9 martie 1996 a avut loc inaugurarea unei plăci memoriale pe faţada casei.
4 Este vorba de casa lui Leopold Hillinger de pe Strada Principală nr. 375a, o casă cu două nivele (Nagyvárad,
1897, 7 februarie, p. 5).
5 Lakos Lajos, Nagyvárad múltja és jelenjéből [Din trecutul şi prezentul Oradiei], nyomtatott ifj. Berger
Sámuel könyvnyomdájában, Nagyvárad, 1904, p. 275-277
6 Hotărârea nr. 153/11.197 din 1898 a şedinţei Consiliului Orăşenesc prevedea demolarea a şapte clădiri
mai vechi de pe Fő utca [Strada Principală] de la numerele 373, 374, 375, 375a, 376, 377 şi 377a (Arhivele
Naţionale, Direcţia Judeţeană Bihor, fond 8 - Primăria oraşului Oradea, Inv. 142 – Consiliul Orăşenesc, dos.
422, f. 1). Redacţia Familiei a funcţionat în casa de la nr. 375a.
7 Familia Bölöni era o cunoscută familie de moşieri stabiliţi în Bihor, cu sediul la Biharugra. Bölöni Sándor
(1855-1896) făcuse studii de drept şi a fost deputat din partea circumscripţiei Ugra în Parlamentul ungar între
1878-1884. În ultimii ani de viaţă a trăit retras, ocupându-se de biblioteca şi de colecţia sa de arheologie.
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lui. A ereditat şi încă multe mii, multe de tot!»8. Dincolo de tonul puţin maliţios al frazei,
consecinţă a rivalităţii „literare” care exista între Lucreţia Suciu şi Iosif Vulcan, rămâne
faptul în sine: Aurelia Vulcan a moştenit o sumă mare de bani.
Existenţa acestei moşteniri ne-a fost menţionată în 1967 şi de bătrânul avocat Teodor
Popa, care mai frecventa încă la acea dată Muzeul Memorial Iosif Vulcan şi care fusese,
la începutul secolului 20, un apropiat al familiilor Iosif Vulcan şi Aurel Lazăr9. Pe de altă
parte, relaţiile de strânsă prietenie existente între familia Vulcan şi Bölöni Sándor reies cu
claritate şi din relatările presei epocii10.
Putem presupune deci că acea sumă, intrată în conturile familiei Vulcan cândva în
cursul anului 1896, a putut impulsiona achiziţionarea unei case proprii.
Cert este că în primăvara anului 1897 redacţia Familiei se mutase deja pe strada
Áldás [strada Binecuvântării], actuala stradă Iosif Vulcan. Rubrica Poşta redacţiei din revista
Familia ne oferă confirmarea schimbării adresei. Într-o corespondenţă adresată la Blaj se
scria: «Redacţia şi administraţia mutându-se în altă casă numai peste zece zile vă putem
trimite nr. 51»11. Primul număr al Familiei care consemnează noua adresă este numărul 16
din 20 aprilie/2 mai 1897, atâta doar că este singurul număr în care numărul casei apare
ca nr. 278. În numărul de revistă următor (17 din 27 aprilie/9 mai 1897) numărul casei se
schimbă, de la 278 la 296 b, strada rămânând aceeaşi12. Singura modificare ce mai apare
până în 1906 (momentul încetării apariţiei revistei Familia) este faptul că, începând cu nr.
40 al revistei din 7/20 octombrie 1901, la numărul casei se mai adaugă unul, corespunzând
unui sistem nou de numerotare, adoptat de administraţia oraşului după 1900. Adresa exactă
devenea astfel strada Áldás nr. 14/296 b. Este adresa ultimului sediu al redacţiei revistei
Familia, care coincide cu locuinţa familiei Iosif Vulcan şi cu actualul Muzeu Memorial Iosif
Vulcan.
De-a lungul anilor, denumirea străzii pe care se află Casa Vulcan s-a schimbat de
mai multe ori. În 1908 ea a devenit strada Rimanóczy Kálmán, luând numele cunoscutului
arhitect şi antreprenor orădean. La 22 octombrie 1931, episcopul Roman Ciorogariu adresa
Primăriei, printre altele, şi propunerea ca strada Rimanóczy să se numească strada Iosif
Vulcan13. Se pare însă că totul a rămas doar la stadiul de propunere, căci strada a continuat
să se numească Rimanóczy de-a lungul întregii perioade interbelice şi ulterior, până în
1958 când a primit numele de strada Iosif Vulcan.
Ceea ce ne propunem în lucrarea de faţă este să aducem câteva precizări legate de
istoricul clădirii actualului Muzeu Memorial, de regimul juridic al acesteia. Lucrarea se
bazează în principal pe cercetarea coalei funciare a imobilului, dar şi a schiţei cadastrale şi
a vechilor planuri ale oraşului, pe cercetarea unor documente de arhivă, inclusiv din arhiva
Muzeului Ţării Crişurilor14, instituţia coordonatoare a Muzeului Memorial Iosif Vulcan,
precum şi pe unele informaţii oferite de presa epocii.
8

Florian Dudaş, Vămile destinului. Scrisori inedite de la Lucreţia Suciu (1891-1900), Editura Lumina, Oradea,
2004, p. 201
9 Personaj cunoscut în perioada interbelică, Teodor Popa a fost membru activ al organizaţiei locale a P.N.Ţ., iar
în plan cultural s-a remarcat în cadrul Reuniunii corale Hilaria şi al Asociaţiei ASTRA – despărţământul Bihor,
al cărei preşedinte a fost între 1935-1940.
10 Bölöni Sándor a murit la 14 aprilie 1896.Cu ocazia ceremoniilor funerare, soţii Vulcan sunt întotdeauna
amintiţi de presă în grupul persoanelor celor mai apropiate defunctului. Este citată chiar şi inscripţia de pe
coroana de flori adusă în semn de omagiu de familia Vulcan: «Bunului nostru prieten de neînlocuit – Iosif
Vulcan şi soţia». Este cert că această relaţie de strânsă prietenie era de notorietate (Nagyvárad, 1896, 16 aprilie,
p. 3; 17 aprilie, p. 4; 18 aprilie, p. 5) .
11 Familia, an. 33, 1897, nr. 16, p. 192
12 Credem că în cazul indicării numărului de casă 278 este vorba de o greşeală de tipar. În acea epocă exista
o numerotare continuă a caselor din Oradea-Olosig. Pe harta oraşului din 1890 imobilul cu nr. 278 nu figura
pe strada Áldás, ci pe strada Nagy Sándor (actuala stradă Aurel Lazăr).
13 Gazeta de Vest, 1931, 23 octombrie, p. 2. La ora aceea exista deja o stradă Iosif Vulcan în oraş (actuala stradă
Aurel Lazăr) pentru care episcopul propunea, în mod firesc, denumirea de Aurel Lazăr.
14 Mulţumim şi pe această cale domnului dr. Aurel Chiriac, directorul Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea,
pentru disponibilitatea cu care ne-a permis accesul la documente din arhiva acestei instituţii.
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Vechile planuri ale oraşului confirmă identitatea dintre imobilul din 1897 cu numărul
296 b şi actualul local al Muzeului Memorial Iosif Vulcan (str. Iosif Vulcan nr. 16)15.
Imobilul poartă numărul topografic 634/1 şi a fost înscris la Cartea Funciară sub
numărul 2772, cu titlul de «teren intravilan în Oradea Olosig» şi având o suprafaţă,
calculată la ora înscrierii, de 143,7 stânjeni patraţi.
Iosif Vulcan a cumpărat casa şi terenul aferent de la David Busch, inginerul-şef al
oraşului.
Conform Capitolului B - Foaie de proprietate al coalei funciare, terenul se afla
încă din 1877 în proprietatea lui David Busch şi a soţiei sale, Izabella Perger, dar n-a fost
transcris pe numele lor decât în momentul în care s-a făcut tranzacţia cu familia Vulcan
şi departajarea proprietăţii. Soţii Vulcan au cumpărat, cu suma de 20.000 florini, o parte
din terenul deţinut de familia Busch împreună «cu casa de la nr. 296 deja existentă»16,
proprietate întăbulată, la 21 septembrie 1897, pe numele lui Iosif Vulcan şi al soţiei sale,
Aurelia Popovici. În februarie 1898, proprietatea familiei Vulcan s-a mai completat cu încă
o parte de teren, ajungând în final la suprafaţa de 154,4 stânjeni patraţi.
În ce priveşte « casa de la nr. 296 deja existentă» menţionată în înscrisul de întăbulare,
nu putem şti cu siguranţă dacă este vorba de Casa Vulcan în configuraţia ei actuală. În
orice caz, harta oraşului din 1890, citată mai sus, şi care redă foarte amănunţit parcelele
din intravilan cu construcţiile de pe ele, prezintă, pe zona din terenul imobilului de pe
strada Áldás cu nr. 296 cumpărată ulterior de Iosif Vulcan, o clădire, dar care ar putea
fi identificată cel mult cu o parte din clădirea actualului muzeu, mai exact cu partea din
spate a clădirii. Putem presupune astfel că partea de clădire de la faţadă a fost construită
ulterior. Să fi fost construită de David Busch în perioada 1890-1897? Probabil. Să fi fost
construită chiar de Iosif Vulcan după 1897? Mai puţin probabil dar posibil. Deocamdată,
în acest stadiu al cercetării nu putem emite decât ipoteze.
După moartea lui Iosif Vulcan (1907), au mai trecut trei ani până când văduva sa,
Aurelia Vulcan a reuşit să obţină, după dezbaterea succesiunii, o decizie a Tribunalului
orădean favorabilă moştenirii părţii din imobil care aparţinuse soţului ei. În octombrie
1910, întregul imobil a fost întăbulat în favoarea sa.
În aprilie 1918, Aurelia Vulcan a vândut imobilul, cu preţul de 150.000 de coroane,
unui anume Schreiber Jakab. După vânzarea casei, văduva lui Vulcan s-a mutat într-un
apartament din Casa Markovits, o casă frumoasă, în stil secession17, aflată la colţul dinspre
actuala Piaţa Libertăţii al actualei străzi Aurel Lazăr. Informaţia a fost oferită autoarei acestui
articol de acelaşi avocat Teodor Popa, menţionat mai sus. Confirmarea am găsit-o ulterior
la Mihail G. Samarineanu, redactorul seriilor interbelice ale revistei Familia. Dorind să
reînvie revista prin editarea unei noi serii, la începutul anului 1926 Samarineanu şi-a făcut
o datorie de onoare din a împărtăşi văduvei lui Iosif Vulcan proiectele sale: «Într-o după
amiază m-am prezentat d-nei Aurelia Vulcan, văduva fondatorului. Locuia un apartament
în care totul evoca pe bunul ei soţ, în palatul care încheia strada Iosif Vulcan [actuala
stradă Aurel Lazăr] cu promenada Eminescu [actuala Piaţa Libertăţii]...»18. Doi ani mai
târziu, în 1928, Aurelia Vulcan a murit19.
Revenind la Casa Vulcan, aflăm din coala funciară că în iulie 1919, Schreiber Jakab,
15

Nagyvárad törvényhatósággal felruházott város térképe, kiadó tulajdonos ifj. Berger Sámuel, Nagyvárad,
1890 [Harta oraşului Oradea, editor proprietar Samuel Berger jun., Oradea, 1890]
16 Într-un protocol încheiat mai târziu între Regia Autonomă de Gospodărie Comunală şi Locativă şi Muzeul
Ţării Crişurilor casa figurează ca fiind construită în 1879 (Arhiva Muzeului Ţării Crişurilor Oradea, nr. de
înregistrare al actului 403 / 14 mai 1996).
17 Casa Markovits (adresa actuală str. Aurel Lazăr nr. 21), clădire reprezentativă pentru perioada geometrică
a Secession-ului transilvan, a fost construită în 1911 (Rodica Hârcă, Oradea. Decoraţii Art Nouveau, Editura
Muzeului Ţării Crişurilor, Oradea, 2007, p. 15-16; Péter I. Zoltán, Trei secole de arhitectură orădeană, Editura
Muzeului Ţării Crişurilor, Oradea, 2003, p. 89).
18 Familia, 1941, nr.4-5, p. 106
19 Un scurt necrolog a fost publicat în Familia, 1928, nr. 7-8, p. 17
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la rândul său, a vândut, cu 250.000 de coroane, imobilul în favoarea minorei Margit
Markovits. Aceasta, devenită majoră în 1925, a deţinut imobilul până în 1944. La 27 aprilie
1944, în baza legislaţiei anti-evreieşti în vigoare la ora aceea pe teritoriul Ungariei (de care
Oradea aparţinea de la 30 august 1940), în coala funciară s-a introdus o notificare prin
alăturarea la numele proprietarei a specificării exprese «evreică». Această adnotare cu
conotaţie peiorativă a fost radiată abia la 2 mai 1945.
Credem că nu greşim avansând ipoteza că Margit Markovits a fost deportată în
primăvara anului 1944 împreună cu ceilalţi evrei orădeni şi n-a mai revenit din lagărele de
concentrare naziste. În 1949, «în baza deciziunei de predarea moştenirei No G.1109/1949»
dreptul de proprietate asupra imobilului a fost întăbulat în favoarea medicului orădean dr.
Wilhelm Bársony20. După mai bine de un deceniu, acesta, emigrând probabil, ca şi alţi
numeroşi orădeni de origine evreiască care au părăsit la începutul anilor ‘60 ai secolului
trecut Oradea cu destinaţia Israel sau Statele Unite ale Americii, a donat imobilul statului.
Astfel, la 15 mai 1964, clădirea care găzduieşte actualul Muzeu Memorial Iosif Vulcan a
intrat, cu titlu de donaţie, în proprietatea Statului român.
În momentul în care au fost cumpărate de familia Vulcan, casa şi terenul erau libere
de ipotecă. Ulterior, de-a lungul anilor, la Capitolul C – Foaie de sarcini al coalei funciare a
fost notată întăbularea, respectiv radierea mai multor drepturi de ipotecă asupra imobilului,
în diferite epoci. Cele care ne interesează în prezenta lucrare sunt sarcinile care au grevat
asupra imobilului în perioada vieţii lui Iosif Vulcan şi a soţiei acestuia, Aurelia Vulcan,
acestea oferind unele informaţii interesante.
Aflăm astfel că în octombrie 1910, când întregul imobil a fost întăbulat în favoarea
sa, Aurelia Vulcan a plătit Tezaurariatului suma de 849 coroane şi 22 fileri reprezentând
taxa de moştenire. În aceeaşi perioadă a fost întăbulat dreptul de ipotecă pentru suma de
50.000 de coroane în favoarea Fundaţiei Iosif Vulcan şi soţia Aurelia Popovici, fundaţie
care acorda burse. Tot atunci s-a notat şi întăbularea dreptului de ipotecă pentru suma
de 2000 de coroane în favoarea unei fundaţii având ca scop întreţinerea mormintelor şi
monumentelor funerare ale lui Iosif Vulcan şi soţiei sale21. Aceste drepturi de ipotecă au
fost radiate în momentul vânzării imobilului de către Aurelia Vulcan – aprilie 1918.
Sub proprietarii succesivi care au urmat după Aurelia Vulcan s-au făcut de asemenea
mai multe înscrieri de întăbulare / radiere a unor drepturi de ipotecă, dar care nu prezintă
interes pentru prezenta lucrare. Cert este că la 9 aprilie 194622 a fost înregistrată radierea
ultimului drept de ipotecă asupra imobilului, din acel moment casa şi terenul nemaifiind
grevate de nici o sarcină.
După intrarea sa în proprietatea Statului Român, în clădire a luat fiinţă în curând o
instituţie culturală menită să ilustreze viaţa şi activitatea lui Iosif Vulcan - Muzeul Memorial
Iosif Vulcan. Acesta a fost chiriaş al Statului pe baza unui contract de închiriere încheiat la
19 martie 1965 cu Întreprinderea de Locuinţe şi Localuri Oradea (I.L.L.O.), în administrarea
căreia intrase imobilul din momentul donaţiei. Ulterior, I.L.L.O. s-a transformat în Regia
Autonomă de Gospodărie Comunală şi Locativă (R.A.G.C.L.) Oradea.
După 1990, Muzeul Ţării Crişurilor, forul tutelar al Muzeului Memorial Iosif Vulcan,
a făcut demersurile necesare către R.A.G.C.L. şi Primăria Oradea pentru a primi imobilul
în administrare proprie. În februarie 1995, Consiliul Local al Municipiului Oradea a hotărât
transferul Muzeului Memorial Iosif Vulcan din administrarea R.A.G.C.L. în administrarea
Muzeului Ţării Crişurilor23. În baza Legii nr. 213 / 1998, prin Consiliul Judeţean Bihor,
imobilul a intrat ulterior în proprietatea Judeţului Bihor, respectiv a Muzeului Ţării Crişurilor.
20 Să existe oare vreo legătură între Margit Markovits şi o anume «doamnă Bársony Vilmos» moartă în deportare

şi care este menţionată de cunoscuta lucrare A tegnap városa. A nagyváradi zsidóság emlékkönyve [Oraşul de
ieri. Album memorial al evreimii orădene], Tel Aviv, 1981, p. 388-429?
21 Extras de coală funciară, Capitolul C – Foaie de sarcini, poziţia 6, 7, 8
22 Ibidem, poziţia 42
23 Arhiva Muzeului Ţării Crişurilor Oradea, act cu nr. de înregistrare 281 / 7 martie 1995
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Preluarea clădirii, în calitate de proprietar, de către Muzeul Ţării Crişurilor, s-a făcut cu
avizul Direcţiei Monumentelor Istorice din cadrul Ministerului Culturii24, iar transferul de
proprietate de la R.A.G.C.L. către Muzeul Ţării Crişurilor prin Hotărâre de Guvern.
În momentul de faţă clădirea Muzeului Memorial Iosif Vulcan are statut de monument
memorial25.

QUELQUES DONNÉES CONCERNANT L’HISTOIRE DE LA
« MAISON VULCAN » D’ORADEA
Résumé
L’ouvrage est consacré au bâtiment qui abrite aujourd’hui le Musée Iosif Vulcan
d’Oradea. Situé 16, Rue Iosif Vulcan, le bâtiment est classé monument mémorial. Entre
1897 et 1907, cette maison a été habitée par Iosif Vulcan, journaliste et écrivain, membre
de l’Académie Roumaine, et a abrité la rédaction de la revue de celui-ci, Familia [La
famille], jusqu’en 1906.
L’adresse de cet immeuble était 14/296b, Rue de la Bénédiction à l’époque.
L’ouvrage se propose d’apporter quelques précisions concernant l’histoire et le
régime juridique du bâtiment. Il s’appuie sur l’étude de l’extrait du Livre foncier et du plan
cadastral juridique de l’immeuble, d’anciens plans de la ville, sur l’étude de documents
d’archives dont ceux du Musée du Pays des Criş, l’institution coordonatrice du Musée Iosif
Vulcan, de la presse locale de l’époque.
Au fil des années, la rue où est située la Maison Vulcan a changé de nom plusieurs
fois : de Rue de la Bénédiction en Rue Rimanòczi Kàlmàn et ensuite Rue Iosif Vulcan.
Iosif Vulcan a acheté la maison et le terrain sur lequel elle est construite de David
Busch, ingénieur-en-chef de la ville.
Les époux Vulcan ont donc acheté pour 20.000 florins une partie du terrain qui
appartenait à la famille Busch et «la maison du numéro 296, existant déjà», propriété
enregistrée au nom de Iosif Vulcan et de son épouse, Aurélia Popovici, le 21 septembre 1897.
Conformément au plan cadastral juridique de 1887, ce terrain a le numéro topographique
634/1, l’immeuble entier étant inscrit dans le Livre Foncier au numéro 2772 avec l’intitulé
« terrain intra-muros à Oradea Olosig».
Après la mort de Iosif Vulcan (1907), tout l’immeuble a été enregistré comme propriété
d’Aurelia Vulcan.
En avril 1918, Aurelia Vulcan a vendu l’immeuble, qui a appartenu, par la suite, à
plusieurs propriétaires successifs. Enfin, le 15 mai 1964, les propriétaires ont fait don de
l’immeuble à l’Etat roumain. Une institution culturelle y a été créée afin de conserver la
mémoire de Iosif Vulcan – Le Musée Iosif Vulcan.
Dans la Section C du feuillet foncier, qui fait mention des différentes charges qui
grèvent le bien, sont indiquées l’identité du propriétaire et la levée d’hypothèque qui
grevait l’immeuble à différentes époques. Cet ouvrage ne mentionne que les charges qui
ont grevé l’immeuble pendant la vie de Iosif Vulcan et de son épouse, Aurelia Vulcan, ces
renseignements présentant un intérêt certain.

24 Ibidem, act cu nr. de înregistrare al Ministerului Culturii, Direcţia Muzeelor şi Colecţiilor 271 / 20 martie
1995
25 Monitorul Oficial al României, an.172 (16), nr. 646, 16 iulie 2004, partea I – Legi, decrete, hotărâri şi alte
acte. Codul clădirii pe lista monumentelor este BH–4–m–B-01257.
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BĂTRÂNUL NAŢIEI

Blaga MIHOC

Între bunul gust al intelighenţiei de nivel mediu, definită în poetica scriitorului roman
Quintus Horatius Flaccus (65.î.H.-81 î.H.) cu celebra aureas mediocritas, şi propensiunea
excelsiorală a vârfurilor celei de pregătire foarte înaltă, există o nepotrivire perpetuă.
Progresul cultural-artistic nu este, în acest context, decât un efort, sau, vulgo, cum ar spune
un personaj cunoscut din scrierile lui Caragiale, o alergătură, a celei dintâi dintre cele
două categorii de intelectuali, decelate mai sus, după şi la chemarea celei de-a doua,
o armonizare între gusturi sau criterii estetice, concretizată prin ceraţii noi, dispuse pe
genuri sau curente literare, artistice. În acest cadru, acum când se împlinesc 100 de ani de
la trecerea în nefiinţă a celebrului publicist Iosif Vulcan (1841-1907-2007), socotim a nu
greşi spunând că talentul, militantismul şi politica publicistică, gazetărească ale Nestorului
presei româneşti, cum îl numea, pe întemeietorul Familiei, un mare exeget, a servit mai
ales primului tip de intelighenţie, dintre cele pe care le-am denominat, şi mai puţin celui
de-al doilea, faţă de ale cărui criterii estetice s-a aflat, după aprecierea întemeietorului
criticii literare româneşti Titu Maiorescu, într-o permanentă inadecvare. Să nu ne mirăm,
deci, că acesta din urmă, asemenea veniaminului şi emulului său genial, Mihai Eminescu,
într-o anumită perioadă a scurtei sale vieţi, se încrunta citindu-i creaţiile, la fel ca atunci
când critica, într-un articol cu titlu omonim, limba română în jurnalele din Austria.
Nu este, desigur, genial să scrii sau să lecturezi, şi în orice caz nu corespundeau
criteriilor estetice fixate de Titu Maiorescu, versuri ca cele ale lui Iosif Vulcan, în care se
spunea, prin gura unei păsări-surioare, aidoma Mioriţei, din splendida dar demobilizatoarea
baladă arhicunoscută: „Iancule viteaz/Scoală-te fii treaz,/Hatvany cel Crud/ Vine la
Abrud/”.
Dar ce frumos, dacă această categorie despre care vorbeşte celebrul filosof Platon,
înseamnă, desigur, deopotrivă şi binele sau utilul şi care include, odată încreştinată, în
sânul ei fericirea tuturor oamenilor, individual şi pe grupuri sociale sau etnii, este să afirmi,
în faţa conaţionalilor tăi, că Bucureştiul e pentru românii transilvăneni un omphalus mundi,
un punct solar, dădător de speranţă: „Bucureşti, Bucureşti”, spunea Iosif Vulcan, „Tu nu
pozezi grandoarea oraşelor din Apus, Tu nu ai splendoarea lor, şi totuşi mie-mi apari mai
luminos. De ce? Pentru că eşti capitala românilor”. Şi iarăşi cât de frumos şi moral era
ca, în momentele de uitare de sine, despre care va vorbi mai târziu, atât de impresionant,
în parlamentul Vechii Românii, marele politician Nicolae Filipescu (1862-1916), atunci
când mulţi dintre intelectualii români din Imperiul Cezaro-Crăiesc al Austro-Ungariei se
deznaţionalizaseră, să critici pe cei care-şi uitau limba şi neamul. Mutatis mutandis, ce
mari şi pilduitoare au fost atunci, şi în acel context, eforturile literare ale lui Iosif Vulcan,
concretizate în romane şi nuvele ca Ranele Naţiunii sau Barbu Strâmbu prin Europa, care
încercau a transpune în proză morala imprecativă a minunatei versuiri din secolul al XIXlea, intitulată Părinteasca demândare, compusă de către celebrul aromân patriot Constantin
Belimace, recitată cu bucurie cândva şi de filosoful Constantin Noica (1909-1986), ce suna
astfel:
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Părinteasca demândare
Ne sperjură cu foc mare
Fraţi de mumă şi de tată
Noi armâni dit eta toată.
Di sub ploci, di sub morminţi,
Strigă a noştri buni părinţi:
„Blestemare s-aibă în casă
Care de limba lui ş-a lasă.
Care ş-alasă limba lui,
Ş-luardă pirla focului.
Şi-s dirină ghiu pre loc,
Şi si-se frigă limba-n foc.
El în vatra părintească
Di fumeli s-nu-şi hărisească,
Di fumeli cununi s-nu başe,
Nat în leagăm să nu-nfaşe.
Care fudze de-a lui mumă
Şi de părinteasca-i numă,
Fugă-i dara Domnului
Şi dulţeamea somnului.”
Bătrânul gazetar a vrut întotdeauna să contribuie la răspândirea culturii în rândurile
poporului său. În acest efort el a primit sprijinul moral şi material al tuturor intelectualilor
români, şi ca urmare a efortului acestora pe cel al guvernelor din Bucureşti. Mijlocitori
s-au găsit destui, iar mijloace morale şi băneşti de asemenea. Ion Bianu, bunăoară, s-a
întrupus cu efect satisfăcător, pe seama lui Vulcan şi a Familiei, pe lângă guvernul român,
perfectând, în mai multe rânduri, acordarea unor importante sume de bani pentru revistă,
cu angajamentul redactorului că va trimite, (şi a şi trimis), o „câtime” din diferite numere ale
unor şcoli româneşti din Transilvania, Vechiul Regat sau Peninsula Balcanică. Corespondenţa
sa e străbătută de o politeţe care, deşi manierist-onctuoasă, vizează întotdeauna împlinirea
unui deziderat, cu repercursiuni benefice pentru destinul revistei sale şi la rigoare, pentru
limba şi cultura românească din Transilvania. N-a duşmănit niciodată pe alţii, n-a urât alte
neamuri, căci era membru al mai multor societăţi literare ungureşti, vorbea şi scria bine în
limbile oficiale ale împărăţiei, germana şi maghiara, din care făcea parte Transilvania. Era
deschis la toate valorile naţionale şi internaţionale, deoarece a călătorit mult şi a înţeles
foarte multe. Tocmai dragostea sa faţă de aceste valori l-a făcut să ne lase acele celebre
Însemnări de călătorie, poate cea mai viabilă parte a creaţiei sale, scrisă grav, moralizant
şi cu o repentină raportare la locurile natale. Din acest punct de vedere îl putem socoti,
pe distinsul publicist bihorean, un personaj cu adevărat european, în gazeta sa aflându-şi
loc materiale eterogene, informaţii culturale din cele mai variate domenii, creaţii artistice
de pretutindeni, cu un cuvânt cam tot ce socotea mentorul ei că foloseşte unui intelectual
din acele vremuri. De aceea, resuscitarea amintirii sale, acum când Ţara Românească se
integrează în Europa unită, poate constitui, pentru spotul publicitar al Bihorului, un brand
fără egal, menit a reprezenta, esenţializant, ce s-a produs mai bun, mai temeinic şi mai
folositor pentru cultura naţională a poporului român din Transilvania. Contemporaneitatea
bihoreană are menirea de a fi la înălţimea valorii unuia dintre cei mai vrednici înaintaşi ai
săi, pe care un istoric al vieţii culturale româneşti îl aşeza, alături de George Pop de Băseşti
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(1835-1919), între bătrânii naţiei.
Prin întrunirile aniversare organizate în cinstea sa îi omagiem amintirea, socotindu-l
unul dintre ctitorii culturii naţionale. Revista sa l-a debutat, precum se ştie, pe poetul fără
pereche, poate întâmplător, dar în orice caz cu folos pentru renumele pe care întemeietorul
ei şi l-a câştigat. Ea continuă să existe şi în prezent, cinstind memoria ctitorului de odinioară,
alături de un Muzeu memorial care poartă numele acestuia.
La statuia lui Iosif Vulcan, din Oradea, operă a lui Iosif Fekete Negrulea (1903-1979),
unul dintre marii sculptori din România interbelică, ne plecăm, toţi orădeni şi periegeţi pe
aceste meleaguri, genunchii, frunţile şi inima.

NATION’S OLD FATHER
Summary
Now, when we celebrate 100 from the death of the great journalist Iosif Vulcan
(1841-1907-2007), we think without any doubt, that his talent, activism and journalism
policy served in the first place to first type of “intelighenţia”, and less to the second. Face
to the second type he was in a continuous contradiction, as the founder of Romanian
Literature Criticism, Titu Maiorescu stetted.

* * *, Un veac de lumină, Editura Muzeului Ţării Crişurilor, Oradea, 2003,
440 p.

Moto: “… Monografia energeticii orădene
este un act de cultură organizaţională,
de evidenţiere a identităţii acestei zone
în peisajul istoric, economic, cultural şi
energetic românesc.”
ing. Silviu Lucian Boghiu
director general S.C. Electrica S.A.

Volumul coordonat de Aurel Chiriac, directorul Muzeului Ţării Crişurilor, evocă
pagini din istoricul a două întreprinderi aflate de-alungul timpului, de asemenea şi în
prezent, în serviciul comunităţii orădene şi bihorene, anume: S.C Electrica S.A – F.D.F.E.E.1
Transilvania Nord - S.D.F.E.E. 2 Oradea şi S.C. Electrocentrale Oradea S.A.
Publicaţia a văzut lumina tiparului chiar în anul în care energetica bihoreană,
şi oraşul scăldat de apele Crişului Repede, sărbătorea împlinirea unui secol de la înfiinţarea
Uzinei Electrice, implicit a introducerii iluminatului pe bază de curent electric. Este deci,
un volum aniversar închinat energeticienilor de pe aceste meleaguri, fiind în acelaşi timp
un preţios ghid pentru specialiştii şi simpatizanţii domeniului de arheologie industrială.
Fără doar şi poate, această monografie este cartea de vizită a celor două întreprinderi
energetice.
Lucrarea este structurată pe nouă capitole.
În Cuvânt înainte, paginile 9 - 12, ing. Petru Filip, primarul Oradiei, scrie despre
centenarul luminii electrice, în timp ce ing. Silviu Lucian Boghiu, director general S.C.
Electrica S.A.prezintă oamenii luminilor bihorene.
Capitolul I, Bihorul. Realitatea geografică. Sisteme hidroenergetice (p. 17 - 43),
descrie cadrul natural al zonei, bazinul hidrografic Crişuri şi sistemul hidroenergetic al
Bazinului Crişuri. Alexandru Ilieş şi Grigor Pop, autorii capitolului, scot în evidenţă utilitatea
amenajărilor hidroenergetice Drăgan-Iad şi cele din depresiunea Oradea-Borod. Tot odată
este arătată preocuparea, în perioada 1980-1989, pentru valorificarea energiei apelor pe
râurile mici, prin construirea de microhidrocentrale.
Capitolul II, Bihorul şi Oradea de-a lungul veacurilor. Istorie, societate , civilizaţie (p.
47 - 60), semnat de Aurel Chiriac, prezintă în trei etape istoria Bihorului. Prima etapă îşi are
începutul în paleolitic (aprox. 50.000 î.Hr) şi se încheie spre anul 1000, a doua cuprinde
perioada 1000-1918, iar ultima tratează răstimpul de la sfârşitul primei conflagraţii mondiale
şi până în zilele noastre. Concluzia ce reiese parcurgând capitolul, este că Oradea şi ţinutul
Bihorului oferă suficiente mărturii ce marchează importanţa regiunii din punctul de vedere
al valorilor create aici, dată fiind şi situarea geografică favorabilă, anume la confluenţa
unor importante căi de comunicaţie şi comerciale în acelaşi timp.
Capitolul III, S.C Electrica S.A – F.D.F.E.E. Transilvania Nord - S.D.F.E.E. Oradea.
Evoluţia administrativă şi dezvoltarea capacităţilor de producţie între 1903 şi 1989 (p. 65 1
2

F.D.F.E.E.- Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice
S.D.F.E.E.- Sucursala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Elect rice
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97), indică necesitatea utilizării unei surse energetice moderne. Cei doi autori, Bujor Dulgău
şi Gabriel Moisa, relatează despre istoricul iluminatului public în Oradea, preocuparea
edililor oraşului de a înfiinţa o Uzină Electrică, realizarea obiectivului industrial şi persoanele
aflate la conducerea sa. Autorii mai fac referiri la dezvoltarea staţiilor de transformare şi
electrificarea satelor. Un subcapitol aparte este închinat activităţii cultural sportive.
Capitolul IV, S.C Electrica S.A – F.D.F.E.E. Transilvania Nord - S.D.F.E.E. Oradea.
Evoluţia administrativă şi dezvoltarea capacităţilor de producţie între 1990 şi 2003 (p.
101 - 209), semnat de Gabriel Moisa, tratează evoluţia structurii administrative, activitatea
financiar contabilă, evoluţia instalaţiilor de distribuţie a energiei electrice, activitatea de
furnizare a energiei electrice, modernizarea tehnică, cheltuielile materiale pentru asigurarea
stării de securitate şi sănătate a personalului angajat al S.D.F.E.E. Oradea, activitatea
ştiinţifică, iar spre final, istoricul sindicatului energeticienilor din reţelele electrice ale
judeţului Bihor. De asemenea, într-o listă de Anexe sunt amintite: statistica numărului de
invenţii şi inovaţii, lucrările prezentate la simpozioane ori publicate în reviste şi cărţi de
energetică, câştigătorii şi participanţii la concursul “Trofeul energeticianului”, capacităţile
de producere a energiei electrice din judeţul Bihor în anul 2003, volumul de instalaţii al
S.D.F.E.E Oradea în anul 2003, bilanţul energetic pe conturul S.D.F.E.E Oradea pentru anul
2002 (MWh), lista pensionarilor Uzinei Electrice Oradea, lista personalului cu o vechime
mai mare de 35 ani în Uzina Electrică Oradea şi lista personalului existent la 30 noiembrie
2003.
Capitolul V, S.C Electrica S.A – F.D.F.E.E. Transilvania Nord - S.D.F.E.E. Oradea.
Evoluţie arhitectonică. Dotare tehnică între 1903 şi 2003 (p. 213 - 234), conceput de autorul
acestor rânduri, aduce în discuţie principalele construcţii ridicate pe amplasamentul Uzinei
Electrice: sediul administrativ, hala de cazane, hala de maşini, turnul de răcire, cele două
coşuri de fum ridicate din cărămidă specială, casa de pompă, clădirea birourilor tehnice,
magazia pentru materiale de schimb a halei de maşini, locuinţa mecanicului şef, atelierul
apaductului, garajul automobilelor, magazia reţelei şi atelierul de tâmplărie, coşul de fum
de structură metalică, locuinţa şoferului şi birjarului uzinei, clădirea ce amenajează tabloul
de distribuţie şi clădirea centralei Diesel. În paralel, este tratată şi utilarea uzinei cu maşini
şi instalaţii specifice domeniului energetic: maşini cu abur, cazane cu abur, generatoare
trifazate, transformatoare, turbine cu abur, tablou de distribuţie, grupuri Diesel. Tot aici,
sunt menţionate acţiunile de retehnologizare-modernizare din perioada de după 1992.
Capitolul VI, Electrocentrale Oradea. Evoluţie administrativă. Dezvoltare şi
funcţionare între 1967 şi 1990 (p. 239 - 267) şi Capitolul VII, Electrocentrale Oradea.
Evoluţie administrativă. Dezvoltare şi funcţionare între 1990 şi 2003 (p. 271 - 323)
redactate de Gabriel Moisa fac o incursiune în istoricul Centralei Electrice de Termoficare
Oradea. În Capitolul VI este argumentată înfiinţarea C.E.T, fiind trecute în revistă atât
principalele investiţii realizate, cât şi evenimentele deosebite din viaţa unităţii. Capitolul
VII prezintă printre altele, introducerea gazului natural la C.E.T. 1, rezultatele obţinute la
nivel de sistem energetic naţional şi măsurile luate pentru reducerea poluării. Tot aici sunt
redate: preluarea şi coordonarea Uzinei Electrice Timişoara (mai 1968-februarie 1983),
realizarea şi punerea în funcţiune a C.E.T. 2 Oradea Est, preluarea şi coordonarea Uzinei
Electrocentrale Zalău (1999-2001). Subcapitolul Anexe cuprinde în mare parte diferite
scheme de principiu şi indicatori cantitativi şi calitativi de producţie pentru C.E.T. 1 Oradea
Vest şi C.E.T. 2 Oradea Est.
Capitolul VIII, S.C Electrocentrale Oradea S.A. Evoluţie arhitectonică. Dotare tehnică
între 1967 şi 2003 (p. 327 - 352) poartă semnătura subsemnatului. În cuprinsul său se
face referire la construirea clădirilor principale ale celor două centrale termoelectrice, la
ridicarea coşurilor de fum de la cele două locaţii, asigurarea alimentării cu apă, amenajarea
gospodăriilor de cărbune şi păcură, liniile ferate uzinale etc. De asemenea, sunt prezentate
etapele realizării investiţiilor, atât pe linie de patrimoniu imobil (clădiri), cât şi pe linie de
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patrimoniu mobil (maşini termice: cazane, turbine, boylere; utilaje). Un subcapitol aparte
tratează cele şase magistrale de termoficare urbană, prin care are loc alimentarea punctelor
termice din Oradea şi Sânmartin.
Capitolul IX, S.C Electrica S.A – F.D.F.E.E. Transilvania Nord - S.D.F.E.E. Oradea şi S.C
Electrocentrale Oradea S.A. Direcţii de dezvoltare (p. 357 - 360) este scris din condeiele
domnilor Nicolae Coroiu, director S.C Electrica S.A – F.D.F.E.E. Transilvania Nord S.D.F.E.E. Oradea şi Florinel Dragoş Gligor, conducătorul S.C Electrocentrale Oradea
S.A. În intervenţia lor, domniile sale îşi propun perspective îndrăzneţe: alimentarea cu
energie electrică de calitate a consumatorilor din Oradea şi judeţul Bihor, modernizarea şi
retehnologizarea instalaţiilor energetice, siguranţa în alimentarea centralizată cu căldură a
oraşului Oradea, indiferent de combustibilul utilizat (cărbune, păcură, apă geotermală, gaz
natural), contorizarea energiei termice la consumatori.
Studiul monografic mai conţine un rezumat în limbile engleză (p. 361 - 377) şi
germană (p. 379 - 393), şi o listă bibliografică (p. 395 - 396) ce cuprinde: 6 lucrări cu
caracter general, 26 lucrări de autor şi 3 fonduri arhivistice.
Cartea se încheie cu istoria în imagini a celor două uzine (p. 400 - 438).
Publicaţia este ilustrată cu un număr 93 imagini sepia şi color de o foarte bună
calitate, 18 tabele, 12 grafice, 17 figuri, 16 anexe şi harta municipiului Oradea la 1890 cu
amplasamentul viitoarei Uzine Electrice.
Volumul recenzat prezintă interes pentru istoria ştiinţei şi tehnicii româneşti, oferind
specialiştilor şi împătimiţilor arheologiei industriale un îndrumător de folos, deloc exhaustiv.
Din păcate, cartea nu se comercializează, ea făcând parte din baza de protocol a celor
două uzine.

Ronald Hochhauser

Istvan BUDAHAZY, Contribuţii la istoria farmaciei orădene, Editura
Muzeului Ţării Crişurilor, ORADEA 2007, 242 p.

Interesul pentru istoria farmaciei de pe teritoriul ţării noastre, prea puţin stimulat
înainte de 1989, cunoaşte în prezent un reviriment remarcabil, Oradea, având ea însăşi
o bogată tradiţie în acest domeniu. Amintim doar că, înaintea primului război mondial,
oraşul nostru deţinea locul secund, după Budapesta, ca număr de farmacii, iar după război,
în anii 30, cu cele 21 de farmacii, încă îşi menţinea primul loc între oraşele transilvănene,
iar pe ţară, locul al şaselea, după Bucureşti, Timişoara, Chişinău, Iaşi şi Cernăuţi.
Pentru cunoaşterea, recuperarea şi valorificarea acestui trecut, s-au organizat la
Oradea câteva simpozioane şi expoziţii, iar în anul 1997, Conferinţa Naţională de Istoria
Farmaciei, avansându-se ideea unei expoziţii permanente de istoria farmaciei, în cadrul
Muzeului Ţării Crişurilor. In diferite periodice apar un important număr de articole tematice,
iar în 1999, lucrarea “Istoricul farmaciilor din Oradea” de dr.farm. Gheorghe Mermeze şi
Ancamaria Mermeze reprezintă prima apariţie consistentă cu caracter de cercetare asupra
istoriei farmaciei orădene.
In anul 2005 ia fiinţă filiala orădeană a Societăţii Române de Istoria Farmaciei,
avându-l ca preşedinte pe distinsul farmacist Budahazy Istvan , pe atunci doctorand în
istoria farmaciei. Astăzi, recentul doctor în istoria farmaciei, ne prezintă remarcabila sa
carte “Contribuţii la istoria farmaciei orădene”, o adaptare pentru tipar, a lucrării sale de
doctorat.
Autorul aduce un impresionant volum de informaţii inedite, remarcate foarte bine de
prefaţatorul cărţii, prof. dr.Honorius Popescu, membru al Academiei Internaţionale de Istoria
Farmaciei. Este vorba de stabilirea a două importante jaloane în istoria farmaciei locale şi
anume , începutul secolului al XV-lea –prin semnalarea stabilirii la Oradea a farmacistului
Marc (sau Marco), respectiv sfârşitul sec. al XVI-lea –prin inventarul protospiţeriei din
cetatea Oradiei. Acest fapt deschide perspectiva unor viitoare cercetări vizând două secole
notabile în istoria oraşului, secolele XV şi XVI, împingând începuturile farmaciei orădene
cu trei secole mai devreme faţă de ceea ce cunoaştem azi.
In mod deosebit, sunt de aşteptat documente relevante pentru ultimele jumătăţi ale
secolelor amintite, corespunzând perioadei Renaşterii orădene , respectiv a Reformei. Ar
mai rămâne ca “pată albă” secolul al XVII-lea , incluzând şi răstimpul ocupaţiei otomane(
1660-1692), pentru revelarea continuităţii între începuturile farmaciei orădene şi epoca
luminilor, relativ cunoscută.
Ponderea cărţii, aşa cum ne sugerează şi titlul ei, vizează însă cei 250 de ani (
aprox.1700-1950) de istorie relativ cercetată, aducând un plus de cunoaştere şi clarificări.
Ne referim nu atât la apariţia primelor farmacii, în cursul sec. al XVIII-lea –Fortuna, Crucea
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de Aur, Rodia, Coroana de Aur şi Vulturul de Aur- cât , mai ales , la informaţii inedite, având
ca surse documente de familie, materiale din colecţii particulare, sau articole “uitate” ,din
presa vremii. Astfel, ne este prezentată istoria unei familii de farmacişti din Oradea, din sec
XIX ( Schmidt Joseph, alias Kovats Jozsef), portretele unor cunoscuţi farmacişti ai timpului,
cum au fost Bertsinszky Karoly, Nyiri Gyorgy, Molnar Lajos, Hankovits Ferencz şi mai ales
Szabo Ferenc, în a cărui arhivă de familie a rămas , între altele,şi o importantă colecţie de
reţete.
Interesantă şi atrăgătoare, este prezentarea unor mărturii “efemere”ale farmaciilor de
odinioară: plicuri şi etichete, poze cu interioare( mobilier, vase, etc) , şi exterioare(vitralii,
portaluri) în alb –negru sau color, documente diverse.
Meritul cărţii, în afara celui strict ştiinţific, este că realizează un vitraliu sau mozaic de
informaţii şi imagini inedite, într-un ansamblu perfect unitar, care, la rândul său contribuie
la întregirea istoriei farmaciei orădene.Dacă mai ţinem cont şi de realizarea în condiţii
grafice moderne a acestei lucrări, este o frumoasă reuşită, nu numai a dr Istvan Budahazy
,ci şi a istoriografiei tematice locale.
In fine, cartea are un index nominum, indispensabil unei asemenea lucrări, dar
credem că bibliografia( pag.205-224) care conţine şi note de subsol, ar fi fost mai uşor
accesibilă cititorului, dacă ar fi fost redactată în ordinea alfabetică a autorilor, evitându-se
numărul 603, neobişnuit de mare pentru o bibliografie.
Utilele rezumate ale lucrării, în limbile română, maghiară şi engleză, sunt completate
cu cel în limba esperanto, fapt explicabil dacă avem în vedere că dr. Budahazy este un
esperantist de talie internaţională.

Alexandru POP

Alexandra Tomiţă, O istorie „glorioasă”. Dosarul protocronismului
românesc, Editura Cartea românească, Bucureşti, 2007, 365 p.

Volumul tinerei cercetătoare Alexandra Tomiţă, O istorie „glorioasă”. Dosarul
protocronismului românesc, este o carte absolut necesară pentru cunoaşterea fenomenului
protocronist românesc care a făcut ravagii în cultura română începând cu mijlocul anilor ’70
şi care, din păcate s-a prelungit prea mult, reverberaţiile sale nelipsind nici în postcomunism.
Aceasta aduce un suflu nou în studierea acestei problematici, iar interpretările lipsite de
orice prejudecăţi creionează o perspectivă obiectivă asupra protocronismului românesc.
În ciuda faptului că subiectul a fost evitat a fi discutat la asemenea dimensiuni în
întreaga perioadă postcomunistă, excepţie făcând poate Katherine Verdery1, Alexandra
Tomiţă face acest lucru cu mult succes. Monografia se dovedeşte extrem de bine informată,
iar concluziile autoarei, bine închegate şi articulate, oferă o perspectivă clară asupra
peisajului cultural şi ideologic al României comuniste a anilor ’70-’80. Ea ne face să
înţelegem mecanismele funcţionale ale curentului protocronist şi modul în care acesta
a acţionat cu predilecţie în istoriografie şi literatură. Exemplele concrete sunt numeroase
începând cu „preistoria ideii de protocronism”, continuând cu cei mai importanţi
reprezentanţi ai acestui curent dar şi cu ecourile sale postdecembriste încadrabile unei
resurecţii a naţionalismului de un anumit tip.
Cartea Alexandrei Tomiţă este una remarcabilă, bine scrisă, curajoasă, neconcesivă
dar echilibrată în judecăţi şi tocmai de aceea se recomandă specialiştilor dar şi iubitorilor
de istorie în egală măsură.

Gabriel Moisa

Katherine Verdery, Compromis şi rezistenţă. Cultura română sub Ceauşescu, Editura Humanitas, Bucureşti,
1993, 376 p.
1

Florin Müller, Metamorfoze ale politicului românesc 1938-1944, Editura
Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2006, 355 p.

După extrem de apreciata lucrare consacrată istoriografiei româneşti sub comunism,
intitulată Politică şi istoriografie în România 1948-1964, apărută în 20031, iată că istoricul
Florin Müller recidivează cu o nouă carte valoroasă şi inedită în acelaşi timp prin modul în
care analizează regimurile şi mişcările politice de natură autoritară şi totalitară, care s-au
perindat în România între 1938 şi 1944.
Metamorfoze ale politicului românesc 1938-1944 reprezintă, aşa cum precizează
autorul, rezultatul unei munci susţinute de aproape un deceniu şi jumătate. Cu toate că
perioada interbelică şi a celui de-al doilea război mondial sunt actualmente obiective puţin
vizitate de istoricii contemporaneişti români, ataşaţi mai degrabă de istoria comunismului
românesc, Florin Müller analizează într-o viziune proprie, cu vervă şi talent, exact această
problematică istorică. Vizate au fost „grupurile politice şi sociale aderente la formule
totalitare”2, în primul rând Mişcarea Legionară, regimul carlist şi cel antonescian. Între
elementele inedite din lucrarea istoricului Florin Müller este şi abordarea prin prisma ideii
autoritare a Frontului Renaşterii Naţionale. Deşi formaţiunea este cunoscută ca una care s-a
plasat politic în spaţiul dreptei politice, analiza lui Florin Müller insistă în amănunt asupra
acestuia ca organism politic al regimului carlist. Partidul Naţiuni, ca nouă formulă politică
adoptată în vremea regimului carlist este la rândul său abordat prin prisma ideologicului,
la fel şi statul naţional legionar şi regimul antonescian, acesta din urmă, aşa cum aprecia şi
autorul, un subiect frecventat din ce în ce mai puţin întrucât a devenit un subiect „sensibil
politic şi ca atare evitat”3.
Urmărind în primul rând analizarea unor aspecte ale culturii politice şi evoluţia
regimurilor dictatoriale şi a grupărilor totalitare de dreapta din România, Florin Müller
reuşeşte să ofere celor interesaţi de această problematică istorică o viziune inedită asupra
acestui tip de ideologie politică.

Gabriel Moisa

Florin Müller, Politică şi istoriografie în România 1948-1964, Cluj-Napoca, Editura Neremiae Napocae,
2003
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Idem, Metamorfoze ale politicului românesc 1938-1944, Editura Universităţii din Bucureşti,
Bucureşti, 2006, p.6
2
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Ibidem, p. 7

Andi Mihalache, Mănuşi albe, mănuşi negre. Cultul eroilor în vremea
dinastiei Hohenzolern, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2007

Rezultat al unor burse de cercetare acordate de Fundaţia Alexander von Humboldt
(2004, 2005), Andi Mihalache, prin cartea Mănuşi albe, mănuşi negre. Cultul eroilor în
vremea dinastiei Hohenzolern, ne propune o interesantă „istorie a tipurilor de devoţiune,
într-o poveste a regimurilor pietăţii”1.
Andi Mihalache abordează cu un profesionalism desăvârşit, aşa cum ne-a obişnuit şi
cu alte ocazii, o problematică istorică relativ nouă ca mod de interpretare în istoriografia
românească. Aşa cum precizează însuşi autorul, se urmăreşte modul în care modernii s-au
îndatorat trecutului încercând să-l trăiască într-un soi de nouă actualitate.
Volumul analizează mai multe evenimente din istoria modernă şi contemporană a
României şi modul în care acestea au devenit relevante sub aspectul ceremonialului sau au
căpătat în timp diverse mize simbolice. Toate acestea, aşa cum subliniază şi Andi Mihalache,
nu au fost alese întâmplător ci s-au datorat multitudinii de surse de informare, atât din arhive
cât şi din presă, care au conturat un dosar de problemă extrem de concludent. Fie că este
vorba despre riturile funerare legate de Alexandru Ioan Cuza, comemorările lui Ştefan cel
Mare de la începutul secolului XX, reprezentările regalităţii în portrete şi medalii jubiliare,
inaugurarea grupului statuar dedicat lui Alexandru Ioan Cuza la Iaşi în 1912, ceremoniile
„corpului absent” consacrate lui Mihai Viteazul, semnificaţiile civice şi funerare legate de
comemorările primului război mondial, etc., fiecare studiu de caz reprezintă de fapt câte o
ipostază aparte a cultului eroilor.
Mănuşi albe, mănuşi negre. Cultul eroilor în vremea dinastiei Hohenzolern este o
carte extrem de incitantă. Ea se desprinde de lucrările care în istoriografia românească
postdecembristă lucrează la deconstrucţia identităţii naţionale fiind mai degrabă o istorie
a tipurilor de devoţiune.

Gabriel Moisa

Andi Mihalache, Mănuşi albe, mănuşi negre. Cultul eroilor în vremea dinastiei Hohenzolern, Editura Limes,
Cluj-Napoca, 2007, p. 24
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A.Majuru şi Fl. Alexandru Stănescu (coordonatori), Bucureştiul subteran.
Sinuciderea, Bucureşti 2006. Editura Paralela 45, 345 p.

Cartea apărută acum doi ani, la prestigioasa editură Paralela 45, este prima care
tratează o astfel de problematică, propunând lectorului un subiect deosebit prin implicaţiile
sale. Dealtfel, A. Majuru prin lucrările sale, îşi propune prezentarea unor aspecte absolut
inedite şi rareori atinse în istoriografia noastră1.
Cartea este deschisă de un cuvânt inainte semnat de Acad. Constatin Bălăceanu –
Stolnici, care subliniază, odată în plus, importanţa acestei apariţii editoriale.
Primele capitole între care: „Agresivitatea. Posibile – dar deloc recomandabile – căi
de ieşire din anonimat şi de a învinge o posibilă marginalizare socială”, semnat de reputatul
doctor Fl. Alexandru Stănescu, analizează actele suicidale din punct de vedere psihologic.
Între altele, autorul, pe baza unor studii statistice, stabileşte o tipologie a tentaţiei de
suicid la subiecţi cu vârste cuprinse între 20 şi 25 de ani, această tipologie cuprinzând
patru grupe. Un capitol deosebit, şi cu implicaţii în socialul actual, este cel dedicat de
psihologul bucureştean fenomenului autolitic adolescentin. Florin Alexandru Stănescu
face o „autopsie psihologică” a sinucigaşului menţionând că: „motivaţiile rămân de cele
mai multe ori într – o logică greu de înţeles, într- un mister pe care sinucigaşul îl ia cu el
odată cu nefericita şi voluntara lui trecere în lumea umbrelor” 2. Următorul studiu, publicat
în 1947 de Dr. I. Stănescu, porneşte de la o aserţiune a doctorului francez Lacasagne care
afirma că: „societatea nu are decât sinucigaşii şi criminalii pe care îi merită”. Lucrarea
doctorului Stănescu tratează în acest sens „Cauzele sociale ale sinuciderilor”, urmată fiind
de alte două lucrări dedicate cauzelor psihologice şi sinuciderilor văzute ca modalităţi de
execuţie criminală.
Un capitol şi în acelaşi timp o analiză deosebită sunt dedicate de A. Majuru tezei
de doctorat a medicului P. Nedelcu – Studiu statistic şi medico – legal asupra suicidului în
Bucureşti de la 1884 la 1895. Lucrarea de pionierat în acest domeniu la noi, Studiu statistic
şi medico – legal asupra suicidului în Bucureşti de la 1884 la 1895, prezintă o statistică a
cazurilor redă detalii de viaţă cotidiană şi intimă a subiecţilor „a căror rădăcini şi motivaţii
nu se deosebesc substanţial de actualul peisaj urban (subliniere A.Majuru) ”.
P.Nedelcu discută amănunţit cauzele care au determinat sinuciderile în perioada
tratată, analizând cazuistica în raport cu populaţia, stabilind cauzele care au determinat
unele acte sinucigaşe. Între acestea un loc important îl ocupă: sexul, vârsta, starea civilă,
profesiile, dar şi influenţa anotimpurilor3.
Referitor la teza doctorului P. Nedelcu, A. Majuru subliniază că „Istoria traumelor
Dintre aceste lucrări menţionăm: Bucureştii mahalalelor sau periferia ca mod de existenţă, Buc. 2003;
Bucureştiul subteran. Cerşetorie, delicvenţă, vagabondaj, Buc. 2005; în acelaşi timp merită amintite studiile
publicate în nr. 2 din 2007, al Revistei Muzeelor: Băile in La belle epoque, p.36; Gaşca de cartier. De la Stroe
Fulgeratu la Cosmos Tănase, p. 47; Vrăjitori, chiromanţi, necromanţi, în aceeaşi revistă.
2
p. 37, în volum.
3
Acest aspect este argumentat de P. Nedelcu atât cu prezentarea unor rapoarte statistice din Franţa şi Rusia, dar
şi cu analiza statistică a cazurilor din Bucureşti, ajungând la concluzia că: ”cel mai mare număr de sinucideri
se observă în lunile de vară” p. 79.
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născute în urma trecerii de la rural la urban, de la cutumă la Codul penal, de la catalogare
anticipată la certitudinea unor reuşite dincolo de gura lumii, este strecurată cu particularităţi
nebănuite, în, „tabelele statistice asupra suicidului în Bucuresti (p.57)”, idee pe care o vom
regăsi în cele ce urmează într-o altă lucrare apărută însă mult mai tarziu4.Rezultatul a
peste 20 de ani de muncă de teren, teza de doctorat a lui N.S. Minovici, fratele părintelui
medicinei legale la noi, Dr. Mina Minovici, este redat în volumul aici analizat prin câteva
fragmente foarte reprezentative. Astfel, din teza de doctorat cu titlul sugestiv „Studiu asupra
spânzurării”, coordonatorii volumului prezintă atât imagini cât şi observaţiile şi concluziile
doctorului Minovici legate de cazurile analizate. În acest sens, legat strict de cazurile de
sinucigaşi prin spânzurare, N. Minovici stabileşte 12 motive pentru care unii indivizi au
comis acest act. Din statistica stabilită, cele mai frecvente cazuri în epocă erau cauzate de:
alcoolism, alienare, mizerie şi boli cronice, cauze ce au fost determinate în relaţie cu alte
aspecte legate de evoluţia socială a cazurilor analizate; cele mai multe cazuri însă, peste
50%, au însă motivaţii necunoscute. Semnificativ, din punctul nostru de vedere, este faptul
că un procentaj destul de ridicat de sinucideri, în statistica întocmită de N. S. Minovici,
este mizeria.
Pasiunea medicului Minovici, pentru descoperirea cauzelor şi eventual identificarea
unui antidot împotriva actului autolitic, reiese şi din faptul că, pe lângă studierea minuţioasă
a „obiectelor care au servit la spânzurare”, a zonelor Bucureştiului cu un procentaj mare de
sinucideri, acesta, la mijlocul anilor ’30 face o serie de experimente pe propria persoană la
Morga din Bucureşti5. Preocupările fraţilor Minovici pentru analiza cazurilor de sinucidere
erau forte cunoscute în epocă, iată un exemplu: ”Domnilor doctori M. şi N. Minovici. În
fine, graţie sceleratului amic falş şi pervers, falitul X......, am a-i mulţumi că m-a silit să ajung
aici, la D-voastră, la Morgă. Vă rog foarte mult, dle. doctor Mina, să mă scuzaţi de atâta
vorbărie, dar am auzit odată pe dl. dr. Nicu, fratele dvs. că tare mult ţine a avea scrisorile
sinucigaşilor, deci, pe de o parte, am dorit să-i fac o plăcere, iar pe de alta, să-l rog să nu
mă mai chinuiască şi mort, că destul am fost persecutat de oameni în viaţă. Iată unde ajung
oamenii care îşi ţin cinstea până la moarte.... să nu mai văd această infamă lume”. Desigur,
este doar un exemplu din multele care se află în arhiva Minovici. El vorbeşte de la sine. Un
capitol interesant, din mai multe puncte de vedere, este dedicat de medicul bucureştean
sinuciderilor în grup, unde este prezentat şi cazul familiei Filipescu (10 persoane), caz ce
a făcut mare vâlvă în epocă.
Perioada următoare, 1938-1947 este reprezentată, în culegerea de texte Bucureştiul
subteran. Sinuciderea, de două teze de doctorat.
Prima, cea a doctorului N. Birescu, urmează calea trasată de fraţii Minovici în
cercetarea medico-legală, fenomenul suicidal fiind condiţionat, în această perioadă, de
izbucnirea războiului, pe de o parte, pe de altă parte, însă, şi de instaurarea regimului
comunist. În mod deosebit reţinem una dintre concluziile tezei: „Cele mai frecvente
cauze ale sinuciderilor (în perioada 1938-1947) sunt: mizeria, bolile incurabile, decepţiile
sentimentale, neîntelegerile în familie, neurastenia, bolile de nervi, alcoolismul, teama
de urmărire judiciară, jenele financiare, sinuciderea după savârşirea unui asasinat,
condamnarea.”. Observăm adăugarea unor cauze noi, pe lângă cele cunoscute: urmărirea
judiciară şi condamnarea, dealtfel cauze care nu apar în anii anteriori. A doua teză, cea a
lui D. Alexandru, publicată şi ea în prezentul volum, ne atrage atenţia şi printr-o insinuare
a unui limbaj de lemn, caracteristic perioadei comuniste. Astfel, întâlnim expresii precum
exploatatorii de pământ (care au o rată mult mai mică a sinuciderilor), sau muncitorii
calificaţi (care au o rată mai mare a sinuciderilor). Acesta, printre altele, propune şi
raţionalizarea derivaţilor barbiturici „Prea sunt la îndemâna oricui şi prea se abuzează de
ei în orice moment”.
4
5

p.321, în volum.
p. 163 – 164, în volum.
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Studiul care încheie culegerea de texte, semnat de un colectiv, între care şi dr. Fl.
Alexandru Stănescu, se intitulează „Studiul factorilor de risc ai conduitei suicidare. Analiză
medico-legală epidemiologică 1970-1977”. În acest studiu se constată că, pentru această
perioadă, motivaţiile suiciderilor se simplifică, ele fiind de ordin: psihic (40,5%), boli sau
infirmităţi proprii (25%) şi conflicte familiale sau sentimentale (12,3%). Un aspect interesant
subliniat de colectivul autor al acestui studiu este incapacitatea unui segment de populaţie
de a se adapta mediului urban, adaptare forţată de procesul de industrializare al regimului
comunist. În acest sens citez: „demn de remarcat este faptul că un număr semnificativ din
cauzele studiate provin din mediul rural, dar persoanele în cauză îşi desfăşurau activitatea
în mediul urban, ceea ce demonstrează dificultatea de adaptare a acestora la trecerea din
mediul rural în mediul modern, citadin.”
Capitolul de încheiere, semnat de dr. A Majuru, este sugestiv intitulat: „Celălalt
e infernul” şi porneşte de la aserţiunea lui J.P. Sartre, autorul făcând o sinteză a ideilor
vehiculate de autorii cuprinşi în acest volum. Din concluziile lui A.Majuru, una ne reţine
atenţia în mod deosebit, aceea potrivit careia: „Oraşul corupe. Este cel care strică bunele
moravuri şi anulează cutumele, tradiţiile. Dar este şi un factor de progres. Problema e că
oraşul în spaţiul românesc (desigur cel al Vechiului Regat, subl. C. Ghemiş) nu s-a născut
dintr-o experienţă proprie, din resorturi autohtone, ci dintr-una împrumutată de la alţii adintegrum...”.
Lectura volumului prezentat, dincolo de exerciţiu, de subiectul incitant, îndeamnă
cititorul la reflecţie. Prezentarea unui altfel de istorie, a unui underground a societăţii
bucureştene de sfârşit de mileniu, plasează acest volum într-o sferă a istoriei puţin
exploatată.
Privit din perspectiva istoriei mentalităţilor, volumul, Bucureştiul subteran.
Sinuciderea, se inscrie ca o contribuţie de o deosebită valoare şi, în acelaşi timp, un model
de prezentare şi analiză a unui fenomen cu ample implicaţii istorice, sociale şi, totodată,
de actualitate. Lucrarea ne apare astfel ca parte a radiografiei unei societăţi fiind un omagiu
adus fraţilor Mina şi Nicolae Minovici.
Încheiem aici prezentarea noastră, citându-l pe A. Majuru: „Celălat e infernul”
este un tip de istorie desfăşurată până la detaliu în interiorul naturii umane asupra căreia
istoriografia noastră modernă păstrează încă tăcerea”.

Călin Ghemiş

Dumitru Ţeicu, Geografia ecleziastică a Banatului medieval, Cluj-Napoca,
Presa Universitară, 2007, 263 p..

Banatul reprezintă cu siguranţă un loc privilegiat din punctul de vedere al studiilor
de medievistică românească. Un interesant proiect finanţat de Uniunea Europeană prin
Programul de vecinătate România – Serbia, derulat în intervalul anilor 2004 – 2006, intitulat
„Patrimonium banaticum, multiculturalitate şi multiconfesionalitate în Banat” a avut drept
rezultat o nouă contribuţie editorială, unde implicaţi au fost ca editor Muzeul Banatului
Montan din Reşiţa şi autorul volumului, arheologul medievist Dumitru Ţeicu.
Cartea a văzut lumina tiparului în toamna anului 2007, fiind structurată în şase
capitole. Geografia ecleziastică a Banatului medieval pune încă de la început un verdict
pe cât de adevărat pe atât de greu de descifrat uneori: Banatul a reprezentat vreme de
secole o regiune de graniţă, cu înţelesul dat acestui termen în evul de mijloc timpuriu mai
ales, când regiunea a fost disputată până târziu de diferite puteri aflate la graniţa lui. Parte
componentă a regatului maghiar, Banatul a avut caracteristici care l-au individualizat, cea
mai de durată rămânând multiconfesionalismul său. Autorul nu evită aici să sublinieze
carenţele mai vechilor contribuţii istorice, multe socotind Banatul ca o parte componentă
a episcopiei de Cenad, realitate care a dus, în mod fals la a socoti regiunea ca una exclusiv
catolică. Capitolul analizează rolul episcopiei de Cenad în regiune, cu arhidiaconatele
şi decanatele sale, rolul parohiilor dar şi cel al ordinelor călugăreşti stabilite în arealul
cercetat: benedictini, cistercieni, dominicani, franciscani, augustini, alături de prezenţa
indubitabilă a ortodocşilor, români şi sârbi. Deşi înglobat în structurile confesionale ale
Patriarhiei sârbeşti de la Ipek, după anul 1557 şi organizat în patru episcopii distincte,
parohiile din zonele locuite de români au supravieţuit în ciuda transformărilor radicale ale
secolului al XVIII-lea.
Următorul capitol, ceva mai succint, tratează sursele istorice legate de geografia
ecleziastică a Banatului. Sunt trecute în revistă izvoarele documentare, inclusiv listele
colectorilor papali din anii 1333 – 1335, care reflectă inclusiv puterea economică a
localităţilor din regiune, deşi prin necuprinderea în ele a parohiilor ortodoxe din sudul şi
nord-estul zonei informaţia rămâne una selectivă, izvoarele diplomatice, Legenda Sfântului
Gerard de la Cenad, izvoarele cartografice, toponimia dar şi cercetările arheologice, unde
însuşi autorul şi-a adus de-a lungul anilor o importantă contribuţie. Istoriografia problemei
alcătuieşte la rându-i un capitol aparte. Autorul analizează toate contribuţiile majore, care
înglobează aportul a patru naţiuni, toate trăitoare în arealul cercetat: maghiară, germană,
sârbă şi română, fiecare cu pondere diferită în unul sau altul dintre momentele celui mai
bine de un secol şi jumătate trecut de la primele contribuţii istoriografice cu adevărat
importante.
Următoarele două contribuţii reprezintă în fapt substanţa cărţii: repertoriul mănăstirilor
medievale bănăţene, care reprezintă capitolul al patrulea respectiv cel al bisericilor parohiale,
care alcătuieşte capitolul următor, al cincilea. În cazul mănăstirilor au fost analizate 73
de obiective, unele dispărute încă din veacul al XIV, 50 în Banatul românesc, 22 în cel
sârbesc şi o mănăstire din Ungaria. Pentru bisericile parohiale catalogul cuprinde 286 de
poziţii, atât catolice dar şi ortodoxe. În unele cazuri în cuprinsul repertoriilor mănăstirilor
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dar şi a bisericilor parohiale medievale din Banat sunt înserate planuri sau fotografii. Lista
bibliografică completează ca un ultim compartiment, volumul.
Arheologul reşiţean Dumitru Ţeicu ne-a obişnuit de mai bine de două decenii şi
jumătate cu contribuţiile sale legate de monumentele medievale ale Banatului: de la cea
închinată descoperirilor de la Gornea, publicată în colaborare cu arheologul clujean, dar
bun cunoscător al Banatului, Gheorghe Lazarovici, la cartea dedicată arheologiei satului
medieval din Banat, de la propria teză de doctorat legată de Banatul Montan în Evul
Mediu, la culegerea de Studii istorice dedicată aceluiaşi areal. Noul volum care ne este
oferit completează travaliul anterior, oferind un bun devinitiv câştigat pentru medievistica
românească.

Doru Marta

Ioan Bejenariu, Depozitul de bronzuri de la Brâglez (comuna Surduc,
judeţul Sălaj), Editura MEGA, Cluj-Napoca, 2007, 106 p. + XXIV pl.

Lucrarea colegului de la Muzeul din Zalău, Ioan Bejenariu, Depozitul de bronzuri de
la Brâglez, prezintă unul dintre cele mai spectaculoase depozite de bronzuri descoperit în
ultimul timp în nord-vestul României.
După o Prefaţă făcută de binecunoscutul cercetător Tudor Soroceanu (p. 7 - 9), care
apreciază în mod elogios demersul făcut de cercetătorul sălăjean, urmează o notă Din
partea autorului (p. 11 - 12), în care îşi face datoria de a mulţumi tuturor celor care l-au
ajutat în demersul său.
Lucrarea propriu-zisă începe cu prezentarea Cadrului geografic (p. 13 - 14) a zonei în
care s-a făcut descoperirea. În capitolul Prezentarea descoperirii (15 - 16), autorul expune
condiţiile şi modul în care s-a făcut reperarea în teren complexului care conţinea depozitul
şi descrie fragmentele ceramice ale vasului în care au fost depuse piesele din bronz. Un
spaţiu amplu este acordat Catalogului pieselor de metal (p. 17 - 33), unde autorul descrie
(număr de inventar, trimitere la ilustraţie, aspect, dimensiuni, greutate) toate cele 185 de
piese care compun depozitul, cu excepţia a 65 de fragmente de bronz brut.
Cel de-al patrulea capitol este dedicat Analizei pieselor depozitului (p. 34 - 60). Aici,
autorul face o studiu pe fiecare tip şi categorie de piese. Uneltele sunt reprezentate prin:
54 de seceri (ele reprezintă categoria cea mai numeros reprezentată în cadrul depozitului)
care au fost atribuite tipurilor Panticeu, Pecica şi Şpălnaca II; două dălţi şi un fragment de
ferăstrău. Armele sunt reprezentate prin 3 celturi întregi şi 13 fragmente, cinci fragmente
de spade şi cuţite, o piesă întreagă şi patru fragmente de vârfuri de lance şi trei fragmente
de topoare cu disc şi spin. Podoabele sunt prezente în cadrul depozitului prin 11 fragmente
de centură, brăţări şi verigi, o faleră şi un buton, un ac întreg şi alte opt asemenea piese
fragmentare. Depozitul mai conţine un cep de turnare fragmentar, cinci cioturi de turnare,
65 de bucăţi de bronz brut (care variau ca greutate între 2 şi 793 grame) care constituia
materie primă în realizarea altor piese din bronz, trei bucăţi de plumb şi două fragmente
ale unei piese din argint.
Consideraţiile finale (p. 61 - 78) ale lucrării au în vedere datarea depozitului, pe care
autorul îl încadrează în seria depozitelor Cincu – Suseni, pe care le plasează în a doua
jumătate a Ha A1 şi prima jumătate a Ha A2 (p. 63sq. şi nota 11); relaţia depozitului de la
Brâglez cu alte situri contemporane de pe aşa-numitul coridor someşean şi interpretarea
depozitului ca o depunere votivă a unuia sau a mai multor meşteri, îngropat în afara unei
aşezări sau necropole.
Având în vedere anexele lucrării, trebuie să subliniem aici şi volumul mare de informaţie
folosit în redactarea monografiei depozitului de bronzuri de la Brâglez, lista bibliografică
fiind alcătuită dintr-un număr de 184 de titluri (p. 79 - 95), fapt care demonstrează dorinţa
autorului de a prezenta descoperirea într-un cadru istoriografic şi într-un context spaţial cât
mai larg. Studiul se bucură şi de un amplu rezumat în limba germană (p. 99 - 106) şi de o
ilustraţie a pieselor de foarte bună calitate (pl. III - XIX).
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Fără a încerca să minimalizăm cu nimic din rezultatele demersului făcut de bunul
nostru prieten şi coleg, avem şi câteva observaţii. Legat de vasul în care au fost descoperite
piesele de bronz s-ar fi putut aminti depozitul de la Liubcova „Ţiglărie” (Ha A1), care
de asemena a fost descoperit într-un vas, fapt destul de rar pentru această perioadă. Mai
atragem atenţia aici asupra a două piese (pl. XIII/63 şi XIX/120) prima interpretat ca daltă
iar cea de-a doua ca ac, care par să fie mai degrabă nişte poinçon-e, folosite la decorarea
unor piese precum centurile de bronz din acelaşi depozit. În discutarea fragmentelor de
vârfuri de lănci, autorul omite depozitul de bronzuri de la Salonta, care are aproximativ
aceaşi compoziţie şi este contemporan cu cel de la Brâglez. De asemenea credem că sunt
oferite prea puţine date referitoare la relaţia asocierii argint – bronz, care este destul de rar
întâlnită. În ceea ce priveşte datarea depozitului credem că putea fi discutată relaţia cu
depozitele de tip Arpăşel care sunt contemporane cu cel de la Brâglez şi acoperă şi zona
aflată în discuţie.
Conluzionând, studiul monografic al depozitului de bronzuri de la Brâglez este fără
nici un dubiu o contribuţie de mare valoare şi credem că va deveni un punct de reper în
cercetarea bronzurilor şi a perioadei de trecere la prima vârstă a fierului din zona de nordvest a României.
Gruia Fazecaş

IN MEMORIAM
Alexandru SĂŞIANU (1950-2007)

În 18 iunie 2007, trecerea neaşteptată din această viaţă a lui Alexandru Săşianu a
surprins şi îndurerat pe toţi cei care l-au cunoscut sau îi împărtăşeau într-un fel sau altul
opera, ideile şi spiritul. În urmă rămân însă pagini de istorie, artă şi arheologie cu care o
conştiinţă luminată a ştiut să-şi înfrunte destinul.
Alexandru Săşianu s-a născut la Oradea, la 28 iulie 1950, şi a urmat şcoala generală
la Salonta. După absolvirea Liceului teoretic „Arany Ianos” din Salonta în anul 1969,
urmează cursurile Facultăţii de Istorie şi Filozofie, secţia Istorie a Universităţii Babeş-Bolyai
din Cluj. Aici a ales specializarea în istorie medie, susţinându-şi licenţa în anul 1973 prin
dizertaţia cu titlul: Raporturi monetare în Principatul autonom al Transilvaniei în secolul
XVI .
După terminarea facultăţii a fost profesor o scurtă perioadă la Tăuteu, jud. Bihor,
iar din anul1975 şi până în 2007 a fost muzeograf şi cercetător ştiinţific la secţiile de
Patrimoniu şi Istorie ale Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea. La muzeul orădean a
desfăşurat o prodigioasă activitate ştiinţifică individuală în domeniul numismaticii antice
şi medievale sau în echipe de cercetare. A colaborat cu Nicolae Chidioşan la săpăturile
arheologice de la Tăşad şi la publicarea tezaurului dacic de la Drăgeşti. A participat alături
de Sever Dumitraşcu la şantierul arheologic de la Biharea, iar împreună cu Doina Ignat la
şantierul de la Oradea – Salca. În primii ani după venirea la muzeu a început studierea
unor tezaure monetare feudale descoperite în Bihor, publicate apoi în revista Crisia. Din
anul 1977 a început repertorierea şi studiul descoperirilor monetare antice din vestul
României din dorinţa de a oferi instrumente de referinţă care să valorifice istoric colecţiile
şi descoperirile din această zonă a ţării. Rezultatul a fost una dintre cele mai importante
cărţi editate de Muzeul Ţării Crişurilor, Moneda antică în vestul şi nord vestul României,
una dintre puţinele sinteze şi instrumente de lucru, care, datorită receptării naţionale şi
internaţionale, ar fi făcut necesară o reeditare pe care autorul a şi dorit-o.
Alexandru Săşianu şi-a conturat treptat o nouă specializare, tezaurele de cult. Peste
numai câţiva ani un nou volum a văzut lumina tiparului: Ezüst és ónművesség a XVI-XIX
században. A nagyváradi református egyházmegye kegyszerei. Argintărie şi cositorie din
sec. XVI –XIX. Obiectele liturgice (clenodii) ale Episcopiei reformate din Oradea, Oradea,
1986. După 1989, experienţa ştiinţifică şi muzeistică în tezaure de cult şi-a găsit împlinirea
prin înfiinţarea Muzeului de artă religioasă Sf. Ladislau din Bazilica romano-catolică din
Oradea, înregistrat în listele UNESCO. În 1992 publică la Budapesta volumul Szent László
és városa, (Sfântul Ladislau şi oraşul său, colaborare), iar în 1996, la Debreţin, Reformatus
Kincsei Pártiumnák (Tezaurul reformat din Partium, colaborare).
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În paralel cu cercetările legate de piesele liturgice, cercetătorul orădean a fost
interesat de contrafacerile, copiile şi imitaţiile monedelor greceşti produse de populaţiile
barbare din aria balcanică cu accent important asupra emisiunilor celtice, ilire şi dacice
după tetradrahmele insulei Thasos şi drahmele oraşelor Dyrrchachium şi Apollonia. Între
1986 şi 2004 a participat cu importante contribuţii la mai multe congrese internaţionale
de numismatică la Londra, Clermont-Ferrand, Bruxelles, Jambol (Bulgaria) sau Berlin.
Obiective precum simbolistica diverselor motive monetare sau interpretarea lor mitotipologică au fost urmărite în mod predilect. Urmând acest subiect a fost doctorand al
Universităţii Louvain-la-Neuve (Belgia), mai întâi sub tutela profesorului Tony Hackens şi
apoi a profesorului Patrick Marchetti. Lucrarea trebuia să fie o mare sinteză balcanică cu
titlul „Copii şi imitaţii a monedelor greceşti din Balcani din secolele II-I î. Chr. Monedele
macedonene, tracice şi ilire.” Din păcate, teza nu a văzut lumina tiparului, deşi se afla în
stadiul final de redactare. Este posibil însă ca această amplă sinteză să apară postum ca o
împlinire a unei vieţi curmate prematur.
Între 1991 şi 1995 a predat numismatica ca visiting profesor la Universitatea din
Debreţin, iar între 2001 şi 2005 a fost profesor asociat la Facultatea de Istorie-Geografie a
Universităţii din Oradea. A fost membru activ profesionist al American Historical Association
şi membru al Societăţii Academice Române.
În anul 2005 i s-a acordat una dintre cele trei menţiuni ale Comitetului Naţional
Român ICOM pentru expoziţia Argintărie dacică şi celtică în secolele II-I a. Chr., inaugurată
la 18 mai 2004 la Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea.
Prin diversitatea subiectelor abordate, de la circulaţia monetară antică, medievală,
moneda şi medalia cu simbolistică religioasă şi de statut, la piesele de cult medievale
şi moderne, artă şi orfevrărie antică şi medievală şi chiar subiecte legate de holocaust,
Alexandru Săşianu a dovedit un spirit emancipat şi enciclopedic care nu a făcut compromisuri
privind exigenţele cercetării fundamentale. Prin pasiunea pentru aproape toate categoriile
de monumente rămâne un model al omului legat de patrimoniu şi obiectul antic a cărui
semnificaţie iniţială trebuie reiterată.

Sorin Bulzan
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