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AN EARLY IRON AGE TOMB FROM CEFA „LA PĂDURE”1

Ioan Crişan, Gruia Fazecaş

cuvinte cheie: Cefa, Hallstat, mormânt, incineraţie1

key words: Cefa, Early Iron Age, tomb, cremation

The archaeological site from Cefa “La pădure” is known from the early 70’s of the 
last century, and since 1986 when systematic archaeological excavations have started, the 
main purpose they had was the research of the settlement and the late medieval necropolis 
discovered here. However, were discovered archeological complexes belonging to 
Neolithic, the period of transition to the Bronze Age, Hallstatt and the La Téne2.

In the excavations campaign of 1996 in the S2 D ditch (from D sector) of the site, 
between the meters 3 - 5 of the trench it was identified an archaeological complex with a 
circular mouth, having a diameter of 1,75 m. The complex was outlined in the compact 
layer of earth (at – 0,75 m), of bluish-grey color, containing archaeological deposits from 
many other epochs, and buried in the form of bag and strike through a loamy layer with 
Neolithic remains up to the sterile layer, at – 1,75 m from the current level of soil (Fig. 
1/4).

What drew the particular attention to this complex was osteologic human material 
consisting of 6 pieces of skull, mixed with the remains of animal bones3 and fragmented 
ceramics, all presenting traces of burning.

Except for the osteologic remains, the only artifacts from the tomb are the ceramics. 
The pottery fits all categories in terms of the quality / degreasing / combustion. The rough 
pottery (Pl. I/2, 4; II/3, III/4) of red – brick color, belong mostly to large vessels. Fine pottery 
is black colored and in most cases decorated with flutes (Pl. II/4, 5, III/3, 5, IV/7, 9, 10). 
Most of the ceramic material belongs to the semi fine category. That is the reddish (Pl. I/1, 
II/1; III/1; IV/1, 2, 6, 8, 10) until gray and black (I/3 II/2, 6). The only fragment burned black 
- red, belongs to a semi-large curved body vessel (Pl. III/6). 

Forms repertoire includes large urns (Pl. I/4, III/44), bitronconic vessels (Pl. I/3, II/2, 6), 
pots (Pl. II/3, III/1 - 3, 6; IV/3, 6), sometimes with ears (Pl. I/2, IV/7), cups (Pl. II/6), bowls (Pl. 
I/1, IV/9). As elements of decor we mention the fluting on the body of vessel (Pl. III/3 IV/3, 
9), sometimes on the rim (Pl. III / 5) protuberance in the form of a comb (Pl. III/2), buttons 

1 The Romanian language version of this article will be published in the homage volume dedicated to I. Godea. 
(in printing) .
2 Crişan, 2006, p. 130 sq., with the literature.
3 From 23 bones fragments it was possible to recognize some bones belonging to horses, dears, pigs and 
probably to one bos. The bones seem to belong to younger specimens. Also, it was identified one snail shell - 
helicidae family (analysis made by Márton Venczel). Most of these bones fragments have the extremity burnt, 
which drives us to conclude that it was the rest of the funerary offering. We have a good analogy in the Taktabáj 
cemetery (the only considering large Gáva necropolis placed in Ha B1, published) where from 17 tombs, 5 
contain animal remains (Kemenczei, 1971).
4 The rim diameter is 62,5 cm.
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(Pl. I/ 3 II/1, IV/9, 10) girdle cell involved in the case in front of incision (Pl. III/4). Also was 
recovered a fragment of a weaving loom weight made from a fine paste of black-yellow-
ocher color (Pl. IV/4).

Beside this material, there are some atypical ceramic fragments in the “Ţara Crişurilor” 
Museum deposit found in the same complex. Those were not illustrated because they do 
not provide any indication in addition to the ceramics presented in the article in question.

It is clear that this funerary complex is linked to the Early Iron Age settlement from 
Cefa “Rădvani”5. The research has placed in preliminary studies within that particular site, 
located between Ha A - B. And in the settlement there were discovered fragments of large 
vessels (some with alveolar girdle), bitronconic pots, flutes (sometimes oblique on the edge 
of dish) and protuberance, bowl, dough well ridden black slip with fine polished, much of 
rims decorated with flutes.

Based on the fact that incision specific to early stages of Gáva culture is associated 
even on the same surface with ridge (see Pl. III/4), the only specific late phase of the same 
culture, we believe that this funerary complex, in the absence of other landmark, it may 
be linked to phase Ha A2, and may achieve early stage Ha B1

6. Stage Ha Ib appears to 
be previous to Ha II phase I (after Berciu), it represented the settlement of Teleac and the 
fortified one from Mediaş7 - canalled and polished ceramic, ships bitronconic vessels with 
parallel flutes. Hallstattian tomb from Cefa “Rădvani” belongs to a later horizon than the 
materials discovered at Nagykálló8 (Ha A1) and partly contemporaneous with those from 
Poroszló “Aponhát”9.

About the ornaments of the pottery we see that to the early phase Gáva fluted 
ceramics, vases decorated with striae, incisions in the form of waves or parallel lines10 
are characteristic while in late stage Gáva (Mediaş , Teleac, Somotor II, Poroszló, the 
necropolis of Taktabáj) the decoration incision is unknown, the striated materials almost 
totally disappear, the buttons on the jars become bigger and girdle appears in relief. Vessels 
with a more pronounced bitronconic shape become characteristic11.

Regarding the material from Cefa, we can add that wide flutes on the body of vessels 
(Pl. I/3, IV/3) occur in the Lăpuş II area but are specific to the Igriţa group too. We believe 
that these are archaic elements that have remained in the repertoire of early Gáva stages. 
We may interpret in the same way also the neck vessels ornaments (Pl. III/3, 5). We can 
place in the same context - Igriţa or post-Igriţa - the bowl with the law and splay rim (Pl. I/3). 
Late Bronze Age is connected to the bitronconic vessel with buttons (Pl. I/3) and appears in 
Susani area. From the same southern area seems to come the footed cup (Pl. II/3). Snippet 
pitted overlapped with the rim is common to the early stages of Gáva culture.

We can mention other analogies as close as possible to Cefa site like those from 
Valea lui Mihai12 (dated in Ha A1 - A2), the late materials from Sanislău necropolis13, pottery 
from the settlement of Pişcolt, Sânicolaul Român14, Oradea “Centură” (in print), Biharea15, 
Şuncuiuş “Dealul Simionului”16, the upper layer from Tăşad17. Towards the east, such 

5 Crişan, 1994, 24 sq., pl. III; Idem, 1993, 10, pl. I/4 – 8, II, III/1 – 3.
6 Vasiliev, 1987, 64 place the Igriţa grop at the end of Br D – Ha A1, and Gáva is palced in Ha A2 – Ibidem, p. 
65; László, 1994, 93.
7 Berciu, 1966, 229.
8 Kemenczei, 1982a; Kemenczei, 1982b.
9 Patay 1976; Kemenczei, 1982a.
10 László 1994, 93 and pl. II.
11 Ibidem.
12 Finds from Ha A1 – A2. Rusu, 1963, 188, note 35; Idem, 1974, fig. 1/9; Horedt 1966, 18; Idem 1967, 150sq; 
Foltiny 1968, 348, fig. 4/3; László 1973, 584, 589sq.; Bader 1978, 79.
13 Bader, 1970.
14 Dumitraşcu, Crişan, 1990, 98. It was founded pottery dated in Ha A – B..
15 Dumitraşcu, 1994, 113, caneled potery Gáva A2 - B3.
16 Emödi, Hadnagy, 1982, 385 sq. It seems to be the best analogy.
17 Chidioşan 1979.
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materials were discovered at Pericei and Doh (Sălaj county)18. The tomb discovered in 
Mediaş seems to belong to a later age than that from Cefa, beeing dated in Ha B, X – VIII 
century19.

Archaeological material, is neither spectacular nor does it want to be the pretext for 
theoretical discussions on Hallstatt in northwestern Romania (Bihor) but just an illustration 
of such material. At the present there are relatively few archaeological materials belonging 
to Early Iron Age published despite the fact that the discoveries of this Age are frequently 
mentioned in various papers (reports of archaeological excavation or repertoires). The same 
situation is valid for archaeological materials belonging to other stages of Hallstatt era in 
Bihor.

Un mormânt de incineraţie hallstattian de la Cefa „La pădure”

Rezumat

Situl arheologic de la Cefa „La pădure” este cunoscut de la începutul anilor ’70 ai 
secolului trecut, iar începând cu 1986 au fost demarate săpături arheologice sistematice 
care au avut ca principal scop cercetarea aşezării şi ulterior a necropolei medievale timpurii 
descoperite aici. Chiar dacă nu într-o cantitate la fel de mare, au fost totuşi descoperite 
complexe arheologice apartinand neoliticului, perioadei de tranziţie la epoca bronzului, 
hallstattului şi perioadei La Tene.

În campania de săpături din anul 1996 în secţiunea S2 D (din sectorul D) al sitului, 
între metrii 3 – 5 ai secţiunii, a fost identificat un complex arheologic cu gura circulară, 
având diametrul de 1,75 m. Complexul s-a conturat la baza stratului de pământ compact, 
de culoare vânătă ce conţine depuneri arheologice, datând din mai multe epoci (-0,75 m) 
şi se adâncea in forma de sac, străpungînd stratul argilos cu vestigii neolitice, până în stratul 
steril, la -1,75 m de la actualul nivel de călcare.

Ceea ce a atras în mod deosebit atenţia asupra acestui complex a fost materialul 
osteologic uman ce consta din 6 fragmente de cutie craniană, amestecat cu resturi de oase 
animale şi material ceramic in stare fragmentara, toate prezentand urme de ardere.

Complexul funerar pare să fie un mormânt izolat, găsit în incinta aşezării 
contemporane. Presupunem că defunctul a fost ars pe rug undeva în afara aşezării, iar 
după incinerare doar o parte a resturilor sale au fost adunate şi depuse în urna funerară şi 
interiorul mormântului.

În ceea ce priveşte materialul de la Cefa, caneluri late pe corpul vaselor (Pl. I/3; 
IV/3) apar în mediu Lăpuş II dar sunt specifice şi grupului Igriţa. Credem că acestea sunt 
elemente arhaice ce au rămas şi în repertoriul fazei Gáva timpurie. La fel interpretăm şi 
canelurile de pe gâtul vaselor (Pl. III/3, 5). Tot de acelaşi mediu Igriţa sau postIgriţa pare să 
se lege şi strachina cu buză evazată (Pl. I/3). De asemenea tot de sfârşitul epocii bronzului 
se leagă şi vasul bitronconic cu proeminenţe (Pl. I/3) care apare în mediu Susani. Tot de 
aceaşi factură sudică este şi cupa cu picior (Pl. II/3). Fragmentul cu proeminenţă ciupită din 
buză este specific fazei timpurii a culturii Gáva.

Analogii cât mai apropiate spaţial de situl de la Cefa putem să menţionăm pe cele 

18 Bejenariu, Lako, Sana 2004.
19 Blăjan, Botezatu, Comşa, 1987, 50.
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de la Valea lui Mihai (descoperire datată Ha A1 – A2), materialele târzii din necropola de la 
Sanislău, ceramica din aşezarea de la Pişcolt, Sânicolau Român, Oradea „Centură” (în curs 
de publicare), Biharea, Şuncuiuş „Dealul Simionului”, nivelul superior de la Tăşad. Mai 
înspre est, astfel de materiale au fost descoperite la Pericei şi Doh (jud. Sălaj). Mormântul 
descoperit la Mediaş pare să fie mai târziu decât cel de la Cefa, fiind datat în Ha B, sec 
X – VIII.
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ALEXANDRU CEL MARE SAU AHILE ? 
O STATUETĂ DIN BRONZ DE LA POROLISSUM REINTERPRETATĂ.

Sorin BULZAN

Spre finalul unui articol publicat cu aproape zece ani în urmă1 constatam că 
în epoca romană, în diferite locuri din partea orientală a imperiului, exista un cult al 
lui Alexandru zeificat,2 lăsând deschis răspunsul la întrebarea dacă modelul statuetei 
din capitala Daciei publicate cu acea ocazie provenea sau nu din zona orientală a 
imperiului cu moşteniri elenistice binecunoscute şi dacă nu cumva, departe de a-şi fi 
pierdut semnificaţia iconografică, câteva sute de ani mai târziu, devenind un Hercules 
oarecare, aceasta îl arăta încă pe Alexandru cel Mare. Răspunsul nu poate fi dat nici 
cu această ocazie, până în momentul în care alte piese din aceeaşi categorie nu vor 
fi analizate sau reanalizate în amănunt, iar influenţa elenistică, artistică şi religioasă a 
ceea ce se poate numi “romanul lui Alexandru”, va fi mai bine cunoscută. 

Cu aceeaşi ocazie precizam că datarea lui Alexandru de la Sarmizegetusa nu 
poate fi făcută decât general, în timpul existenţei provinciei, pentru că, fiind o piesă 
apărută la suprafaţă, nu i se poate preciza contextul arheologic din care făcea parte. 
Într-o interesantă sinteză a aproape tuturor pieselor figurate din bronz descoperite în 
Dacia romană aparţinând Luciei Ţeposu-Marinescu şi regretatului Constantin Pop era 
contestată atribuirea piesei iconografiei lui Alexandru cel Mare şi era propusă o datare 
la sfârşitul secolului II – începutul secolului III, fără a se preciza argumentele pe care 
aceasta se sprijină.3 Dacă pentru identificarea piesei figurate de la Sarmizegetusa cu 
Alexandru cel Mare nu cred că există prea multe semne de întrebare, în sprijinul acesteia 
aflându-se o amplă analiză, în privinţa datării cred că autorii aveau o oarecare dreptate, 
dar care nu a fost argumentată. De altfel, nici alte piese din cuprinsul lucrării citate nu 
dispun de vreo argumentare referitoare la datarea oferită.

Ulterior acelui studiu, cu ocazia celui de al XVIII-lea congres de bronzuri antice 
au fost analizate şi alte statuete din bronz descoperite în Dacia. Una dintre ele este adusă 
acum în discuţie pentru că anumite detalii par să trimită la tipurile de reprezentare ale 
lui Alexandru cel Mare. Deşi realizată într-un stil frust provincial, schemele iconografice 
şi poziţiile utilizate păstrează, uneori, elemente esenţiale ale marilor tipuri din epoca 
clasică şi elenistică. Acestei statuete îi lipsesc trăsăturile individualizante, dar cred că 
posedă unele atribute de identificare. 

Probabil Alexandru, personajul este reprezentat nud, imberb, cu capul întors spre 
stânga (Pl. I. 1-2, 4)  Statueta a fost descoperită la Porolissum, având o înălţime păstrată 

1 S. Bulzan, Alexander as Hercules on a Small Bronze from Sarmizegetusa, în Acta MN 35/1, 1998, p. 69-75.
2 M. Bieber, Alexader the Great, în Grece and Rome, 12, nr. 2,1965, p. 183-187; I. Jucker, Ein Bildnis Alexanders 
des Grossen, Munchen, 1994, p. 26, vezi si p. 25, relieful funerar de la Myra derivat din tipul Alexandru cu 
lance, comparat cu capul Alexander Schwarzemberg.  
3 L. Ţeposu-Marinescu, C. Pop, Statuete de bronz din Dacia romană, Bucureşti 2000, p. 67 sq.  
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de 6,8 cm, iar capul de 1 cm. Se păstrează în Muzeul de Istorie a Transilvaniei din Cluj - 
Napoca cu numărul de inventar II 1149. Antebraţul stâng, mâna dreaptă şi partea inferioară 
a picioarelor lipsesc. Se disting câteva trăsături ale feţei: obrajii plini, fruntea lată şi bombată 
deasupra arcadelor, gura întredeschisă, ochii larg deschişi cu irisul punctat. Personajul 
priveşte uşor spre stânga. Buclele, destul de lungi, încadrează faţa şi acoperă ceafa, căzând 
peste gât. Pe calota craniană buclele nu sunt atât de accentuate. Aceste amănunte arată că 
pe capul personajului cu părul ceva mai lung trebuia să fi stat o coroană sau o diademă. 
Gâtul pare uşor înclinat către dreapta. Corpul este nud, dar de pe umărul stâng cade 
chlamis, petrecută pe spatehlamida, după care cade pe genunchiul stâng, îndoit şi împins 
înainte. Braţul drept, rupt deasupra cotului, pare întins pe lângă corp iar cel stâng, ridicat 
în faţă şi îndoit4. Corpul, reprezentat într-o volumetrie masivă, lipsită de alternanţe ale 
muşchilor, se sprijină pe piciorul drept. 

Forma părului, faţa plină, eventual prezenţa chlamis, dar mai ales poziţia picioarelor, 
aseamănă personajul reprezentat la Porolissum cu Alexandru Rondanini (Pl. I, 3-5). Acest 
tip iconografic îl reprezintă pe tânărul prinţ macedonean în jurul vârstei de 18 ani, urcând 
în carul de luptă.5 Părul bogat precum şi buclele care îi cad pe gât sunt caracteristice 
reprezentărilor de tinereţe ale lui Alexandru, fiind bine detaliate, atât la Alexandru Rondanini 
de la München, cât şi la herma Azara de la Luvru6 (Pl. I, 6). În ambele reprezentări se 
păstrează urmele diademei, astfel că frizura statuetei de la Porolissum poate fi explicată 
prin purtarea unei asemenea obiect. Semnificaţia purtării unei diademe este suficient de 
importantă pentru a juca aici rolul unui atribut. Uzul acestui obiect este motivat de calitatea 
sa ca semn distinctiv de statut care în lumea greacă, în special, dar şi în cea barbară şi mai 
târziu în cea romană, arăta că personajul avea statutul de preot sau rege, fiind folosită în 
diverse contexte religioase7. Cel mai important element care aseamănă statueta de la Cluj 
cu cea de München este schema rezultată din poziţia corpului imperativ condiţionată de 
ridicarea piciorului stâng.  

Indentificarea lui Alexandru Rondanini cu Alexandru cel Mare nu întruneşte însă 
majoritatea opiniilor pentru că din ce în ce mai mulţi autori preferă să vadă în statuia de 
la München o reprezentare a lui Ahile8. În fapt, aşa cum sublinia recent R. Wünsche, este 
foarte dificil de făcut deosebirea între reprezentările lui Ahile şi cele ale lui Alexandru, 
atâta vreme cât regele însuşi a preluat, încă din perioada tinereţii, atribute specifice 
eroului homeric, aşa cum sunt şuviţele de păr de deasupra frunţii, anastole. Cum braţele 
personajului imberb sunt rupte este imposibil de stabilit prin atributele diferenţiatoare care 
anume dintre aceste două personaje s-a dorit figurat în această reprezentare9. Prezenţa 
diademei nu este, din păcate, un element definitoriu în acest caz. Stilistic, cu toate că 
trăsăturile, atâtea câte au putut fi redate la o asemenea dimensiune, trădează un ideal de 
frumuseţe, acesta conduce cu greu spre idealul atletic reprezentat de Alexandru cu lance 
ori cu aşa numitul Alexandru de la Adge10. Totuşi, ele sunt mai asemănătoare cu acesta din 

4 C. Pop, Statuete romane din bronz din Transilvania, în ActaMN 17, 1980, p. 109- 110, nr. 8, fig. 12; L. 
Marinescu 1992, p. 295, nr. 4 b, fig. 4b; Ţeposu-Marinescu, Pop 2000, p. 117, nr. 145, Pl. 73; L. Petculescu 
(ed.), Antiques Bronzes in Romania, Bucharest, 2003, p.121, nr. 114, s.v. Constantin Pop. 
5 E. Schwarzenberg, Zum Alexander Rondanini oder Winckelmann, in Wandlungen, Festscrift E. Homann-
Wedeking, 1975, p. 163, sqq, apud Juker op. cit. , p. 17; M. Bieber, Alexader the Great, în Grece and Rome, 12, 
nr. 2, 1965, p. 183; T. Hölscher, Ideal und Wirklichkeit in den Bildnisen Alexanders des Großen, Heidelberg, 
1971, p. 25, 49
6 vezi Holscher, op. cit., p. 25-31, taf. 2, 3, 4. Tipul a fost atribuit lui Leochares care l-a închipuit pe Alexandru 
asemănător lui Apollo Belvedere. Părul lung este, aşa cum am amintit mai sus, atributul frumuseţii eroice, 
diferită de cea atletică, a cărei caracteristică este părul tăiat scurt.
7 Pentru discuţia diademelor vezi R. R. Smith, Hellenistic Royal Portraits, Oxford, 1988, p. 34-38; C. Rolley, 
Une couronne et un diadème sur la tête d`Alexandre în Akten der 9. Tagung über antike Bronzen, Wien 21-25 
april 1986 (1988), (în continuare abrevierea CongrWien pentru acest congres de bronzuri), p. 93.
8 R. Wünsche, Ein Bildnis von Alexander dem Großen, München, 2006, p. 27-30, cu n. 25.
9 Pentru reprezentările lui Ahile vezi A. Kossatz-Deissmann, LIMC I.1, 1981, p. 37-200, s.v. Achilleus. 
10 W. Wohlmayr, Bronzejüngling von Adge, în CongrWien, p. 95-99.
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urmă prin masivitatea corpului şi faţa, specifică, după Claude Rolley, reprezentărilor târzii, 
dar şi prin prezenţa hlamidei, pornind de pe umărul stâng. Această masivitate a corpului, 
în special în zona abdominală, este specifică şi lui Alexandru Rondanini. 

Cu chlamis pe umărul stâng, căzând apoi pe spate şi petrecută peste cot, regele 
macedonean este reprezentat printr-o statuetă de la Priene ale cărei trăsături sunt 
asemănătoare lui Alexandru Rondanini, apropiată şi de o statuetă de la Alexandria11. 
Modalitatea în care este conceput drapajul hlamidei  petrecut peste piciorul stâng, îndoit 
în faţă, trimite însă şi spre tipul reprezentat în scena întâlnirii între Achile şi Skyros figurată 
pe un mozaic de la Tipasa, datat în secolul al IV p. Chr.12 O schemă asemănănătoare apare 
în decoraţia sarcofagelor atice care încep să fie utilizate la Roma începând cu mijlocul sau 
a doua jumătate a secolului II p. Chr. Între acestea, asemănător şi ca poziţie a braţelor este 
un relief de sarcofag păstrat la Muzeul Luvru din Paris în care cu braţul stâng este ţinut 
scutul figurat în sus în spatele eroului, iar cu cel drept spada13. O poziţie asemănătoare 
a braţelor şi a hlamidei are şi Ahile figurat în contrapost pe un sarcofag aflat în Muzeul 
Capitolin din Roma, provenind de la Monte del Grano, unde cu braţul drept de pe lângă 
corp este ţinut scutul aşezat pe pământ14.  Trebuie subliniat, totuşi, că nici drapajul şi 
nici poziţia piciorului, îndoit în faţă, şi cea a braţelor nu apar împreună în nici unul din 
exemplele oferite. Poziţia mâinilor ar trebui să fie asemănătoare unui Ahile identificat într-o 
statuie derivată din modelele policletiene de atleţi15. Probabil că statueta de la Porolissum 
nu avea nici un atribut precum scutul şi spada în cazul lui Ahile, ori chiar Alexandru cu 
atribute de felul celor presupuse pentru tipul Rondanini ci, mai degrabă, era lipsit de orice 
fel de elemete de identificare pentru că nici spatele, nici piciorul piesei nu arată că aceasta 
ar fi avut un obiect lipit de corp. Singura variantă posibilă putea să fi fost prezenţa unei 
măciuci ţinută în mâna stângă ridicată. Din acest motiv, nu cred că a existat vreun element 
de sprijin al poziţiei precum un scut ahilean sau trofeul lui Alexandru-Ahile Rondanini. 
Echilibrul era asigurat de elementul care sprijinea piciorul îndoit şi de suportul pe care se 
afla aşezată statueta. 

Dificultatea de atribuire a acestei statuete lui Alexandru de tip Rondanini sau unui 
Ahile asemănător cu modelul munchenez este explicabilă, chiar mai mult decât în cazul 
unui Hercules de la Sarmizegetusa, prin faptul că nu se prea cunosc copii elenistice sau 
romane ale vreunui Alexandru de tipul celui din capitala Bavariei. În ultimă instanţă, doar 
proprietarii epocii romane provinciale au ştiut clar pe cine au găzduit în propriul larariu, 
dar cu toate acestea mai putem adăuga un ultim element pentru o atribuire, anume colanul 
de la gât cu care este posibil să fi fost înzestrat personajul, dacă nu cumva este un element 
tehnologic. O analogie se poate găsi doar pentru Ahile în mozaicul african de la Tipasa16.            

Dacă zona din care provin piese cu atribute ale lui Alexandru cel Mare sau care 
îl închipuie pe acesta în epoca imperială poate fi cea greacă, aşa cum el putea apărea 
şi în Italia în timpul mai multor împăraţi, perioada în care acestea au putut fi difuzate în 
provincia Dacia putea să fi fost sfârşitul secolului al II şi începutul celui următor, adică  
perioada Severilor. Odată cu venirea acestora la putere imaginea împăratului şi a familiei 
imperiale pare că se adânceşte în religios prin utilizarea unui limbaj şi a unor reprezentări 
iconografice împrumutate din arsenalul cultual. Începând cu călătoria din anul 113 prin 
partea orientală a imperiului, Caracalla însuşi s-a denumit pe sine cu epitetul magnus, cu 
posibilă trimitere la Alexandru17. În studiul său despre cultul imperial în secolul al treilea, 

11 Bieber, op. cit. p.186, fig. 14 a-b, 15 a-b.
12 A. Kossatz-Deissmann, LIMC I.1 1981, s. v. Achilleus, p. 57 fig. 93; p. 59, fig. 117. Mozaicul se păstreză în 
Muzeul Naţional de Antichităţi din Alger.
13 op. cit., p. 62, fig. 143
14 op. cit.  p. 63, fig. 148.
15 op.cit. nr. 908
16 vezi n. 12. 
17 M. Clauss, Kaiser und Gott, Stuttgart-Leipzig, 1999, p.180
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R. Turcan identifica câteva fenomene de acest fel care au apărut începând cu Commodus. 
Pentru acestea, savantul francez folosea mai multe concepte. Primul ar fi „juxtapunerea 
iconografică” care înseamnă înfăţişarea familiei imperiale alături de zei. Se depăşeau astfel 
alegoriile anterioare precum Victoria care încoronează conducătorul, Felicitas, Aion sau 
Roma. Caracalla, spre exemplu, apare pe monede încoronat de Hercules şi Liber Pater 
ca zei părinteşti din Lepcis Magna18. Al doilea fenomen separat de savantul francez este 
portretistica zeificatoare. Şi aceasta este aluzivă, indirectă, fiind mai puţin o asimilare 
iconografică a împăraţilor şi împărăteselor, care sunt puşi în relaţie mai ales cu Iupiter sau 
Hercules. Cu alte divinităţi ei apar în relaţie doar atunci când este cultivat un domeniu 
specific fiecăruia, apropiat la un moment dat de gestele suveranilor în viaţă19. În cauză 
pentru acest fenomen sunt puse două procedee. Mai întâi, fizionomia împăraţilor cu privirea 
intensă orientată spre cer, în maniera elenistică a împăraţilor inspiraţi şi providenţiali 
care acţionează potrivit voinţei divine. Aceştia pozează în noi Alexandri şi se doresc 
apropiaţi unor zei salvatori, soter20. Al doilea procedeu este preluarea unor atribute divine. 
Un exemplu de portretistică zeificatoare apare pe Arcus Argentariorum unde Septimius 
Severus şi Iulia Domna respiră, parcă, o atmosferă celestă. Iulia Domna este reprezentată 
cu caduceul, într-o scenă care a dat naştere unor discuţii aprinse. Conluzia lui R. Turcan 
este că împărăteasa nu poate fi identificată astfel cu Ceres, ci eventual, cu o preoteasă a 
acesteia, având în vedere apropierea monumentului de Forum Boarium21. 

O ultimă etapă a reprezentării imperiale în raport cu divinitatea este asimilarea 
iconografică. Aceasta nu este o noutate inaugurată de Severi pentru că ea a existat şi 
la împăraţii anteriori. Noutatea este multiplicarea lor şi pentru muritorii de rând care 
îşi permiteau sarcofage somptuos decorate în care defuncţii erau eroizaţi în mijlocul 
unui cortegiu alegoric sau în ipostaza unui erou mitic. Ei erau asemănaţi, mai degrabă 
decât identificaţi, cu eroi sau zei precum Hercules, Atlanţii, Meleagros, Dionysos, 
Ariadna, Achilleus şi Pentesilea, Fedra şi Hipolytos, Venus şi Adonis, Endimion şi Selena. 
Reprezentarea imperială trebuie să fi făcut posibilă această popularizare, aşa cum şi arta 
funerară a făcut tot mai cunoscută eroizarea ca fenomen specific epocii. Nu întâmplător, 
începând cu Commodus, pe sarcofage se multiplică cele 12 munci22. După acelaşi autor 
identificarea ar fi pur plastică neimplicând divinizarea.

O statuetă din Dacia care trebuie să dateze din aceeaşi perioadă, reprezentându-l pe 
Alexandru cel Mare ca Hercules se plasează în acelaşi atmosferă spirituală de la sfârşitul 
secolului II p. Chr, începutul secolului al treilea23.

Cu un alt prilej vor fi repertoriate şi discutate şi alte bronzuri din Dacia cu schemă 
lisippică sau elenistică care care trimit spre tipuri iconografice în care antichitatea greacă 
şi romană a înţeles să îl reprezinte pe Alexandru cel Mare şi apoi pe monarhii elensitici, ori 
chiar pe împăraţii romani, începând cu Augustus.   

18 R. Turcan, Le culte imperial au III siecle, în ANRW II, 16. 2, 1978, p. 1025 sq, mai departe prescurtat (Turcan 
1978).
19 Turcan 1978, p. 1036 sqq.
20 Pentru reprezentarea împăratului în Dacia vezi Al. Diaconescu, Statut social şi reprezentare artistică în 
provincia Dacia. Cluj, 1998 (teză de doctorat).
21 Turcan 1978, p.1040.
22 Turcan 1978, p. 1033sqq, 1046.
23 vezi mai sus n. 1.
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ALEXANDER OR ACHILLES? 
A BRONZE STATUETTE FROM POROLISSUM RECONSIDERED.

Summary

A small bronze from Porolissum was signaled by Constantin Pop and republished 
in others synthetic works and most recently, in a catalogue printed with the occasion of 
the XVIII-th Congress of Ancient Bronzes held at Bucharest in 2003 (see note 4 in the full 
text). In height of 6.8 cm, and head height 1 cm., the piece is preserved in Transylvanian 
National History Museum, Cluj-Napoca (Pl. I, 1-2, 4). The young man is represented nude, 
beardless, with head turned to the left. The body with massive volumes without interest for 
muscles rendering, standing on the right foot; the left one is bent forward.

Following the argumentation presented for another small bronze from Sarmizegetusa 
(see the note 1) the author suggests an attribution for the Porolissum statuette taking into 
account the resemblance with Alexander Rondanini’s marble statue from Munich. Hairstyle 
with curled thick hair falling back on the neck wearing a diadem and figure are close to 
the representation of young Alexander like Alexander Rondanini and Azara Herm. Also the 
body position with left leg bent forward has clear affinities with Alexander Rondanini, but 
reversed.

The main question remains the attribution of the so called Alexander Rondanini from 
Munich whose identification was in debate between the authors who recognize Alexander 
the Great and those which argue the hypothesis of Achilles (see note 8). Throughout 
this question both hypothesis are analyzed. For the Alexander the Great pledged the 
resemblance between the heroic type of Alexander with long hair and Achilles, with a lot 
of replicas in the Hellenistic and Roman time and for the Homeric hero the position of the 
left leg and wearing the chlamis. In fact, the separation is quite impossible in this moment 
because the knowledge of Alexander the Great’s representation in the Rondanini type is 
not so developed. 

For the dating of the piece is proposed the commodian – severian period because 
of the spreading of heroic representations for funeral purposes, also in the provincial 
medium.

As soon as possible, a full English text and a more extended discussion will be 
offered.    
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CIMITIRUL MEDIEVAL TIMPURIU DE LA 
SĂLACEA–DEALUL VIDA

LAKATOS-BALLA Attila

Cuvinte cheie: cimitir medieval, avari, perioada descălecatului, cultura Köttlach, 
mormânt dublu.

Key words: medieval cemetery, avars, land conquest period, Köttlach-culture, 
double tomb

În pofida faptului că au existat unele antecedente semnificative în ceea ce priveşte 
cercetarea epocii medievale timpurii (ne referim la perioada dintre a doua jumătate a sec. 
al VII-lea şi sfârşitul sec. al X-lea) în regiunea nord-vestică a României,1 aceasta rămâne 
una dintre perioadele cele mai puţin cunoscute şi, în acelaşi timp, una dintre cele mai 
controversate. Problema este şi mai complexă în privinţa perioadei cuprinse între căderea 
Kaghanatului Avar şi descălecatul triburilor maghiare, adică cea mai mare parte a sec. 
al IX-lea. Această situaţie este valabilă însă cu mici excepţii şi în cazul întregului bazin 
carpatic. Dizolvarea cadrului politic reprezentat până la începutul secolului de Kaghanatul 
Avar, scăderea dramatică a populaţiei (fenomen care caracterizează întreaga perioadă) şi 
problemele privind identificarea unui orizont cronologic databil cu o oarecare siguranţă 
în sec. al IX-lea fac aproape imposibilă schiţarea unei imagini privind istoria şi cultura 
materială a secolului respectiv.

În aceste condiţii se impune o oarecare circumspecţie în ceea ce priveşte descoperirile 
arheologice datate în literatura de specialitate pe baza unor analize mai mult sau mai 
puţin ample în sec. al IX-lea. În nord-vestul României până în momentul de faţă există 
două necropole pentru care s-a propus o astfel de încadrare cronologică: cea de la Zalău-
Poligon2 şi ceea de la Sălacea-Dealul Vida. 

În cazul cimitirului de la Sălacea-Dealul Vida, o simplă trecere în revistă a 
lucrărilor de specialitate care abordeză acest subiect ne indică faptul că toate analizele 
şi opiniile exprimate s-au bazat în exclusivitate pe prima publicare parţială şi incompletă 
a descoperirii de către N. Chidioşan şi, în mod special, pe o singură piesă descoperită în 
acest loc, şi anume cercelul de „tip Köttlach” din mormântul 4. În aceste circumstanţe se 
impune reluarea completă a datelor şi informaţiilor care în momentul de faţă se mai află 
la dispoziţia cercetării. Din nefericire în urma plecării din ţară a autorilor săpăturilor de 
pe Dealul Vida, şi a dispariţiei tragice şi premature a lui N. Chidioşan, cel care a prelucrat 
iniţial descoperirile medievale din acest loc, o bună parte a datelor şi observaţiilor de 
şantier s-au pierdut definitiv. Se află încă la dispoziţia noastră desenele de şantier întocmite 
de N. Chidioşan, datele din registrul de inventar al Muzeului Ţării Crişurilor, respectiv o 
serie de informaţii orale furnizate nouă de către Z. Nánási, cel care în calitate de muzeograf 
al Muzeului de la Săcuieni, a participat la săpături inclusiv în timpul campaniei din 1966, 

1 Avem în vedere în primul rând cercetările efectuate de S. Dumitraşcu, N. Chidioşan, M. Comşa, etc.
2 COSMA 1994.
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când mormintele medievale au fost descoperite.3 În schimb, nu am reuşit să identificăm 
în colecţia Muzeului Ţării Crişurilor jurnalele de şantier şi planul cimitirului, ceea ce 
îngreunează în mod considerabil prezentarea şi analiza cimitirului.

Dealul Vida (Vida-hegy sau Burga-tető conform tradiţiei locale) este un promontoriu 
care se află la marginea estică a comunei Sălacea, deasupra unui şir de pivniţe care au 
fost scobite în panta dealului (Pl. 1). Fortificaţia din epoca bronzului din acest loc a fost 
identificată pentru prima dată în perioada interbelică de către colecţionarul şi arheologul 
amator Andrássy Ernő, fondatorul Muzeului Văii Erului din Valea lui Mihai. Cu ocazia 
perieghezelor efectuate pe Dealul Vida, Andrássy E. a descoperit, pe lângă ceramica 
preistorică, şi câteva fragmente medievale, pe care le-a datat în mod ipotetic în sec. al 
XIII-lea.4

Săpăturile arheologice ale muzeului din Oradea, conduse de Ivan Ordentlich şi 
Nicolae Chidioşan au fost efectuate în perioada 1964-1969. Rezultatele cercetărilor au 
fost publicate parţial în cadrul unor rapoarte şi lucrări de sinteză.5 Printre primele rezultate 
date publicităţii s-au aflat şi informaţiile despre necropola medievală descoperită în timpul 
campaniei din 1966. În cadrul acestei lucrări, N. Chidioşan, deşi a observat legăturile 
cercelului semilunar din mormântul 4 cu mediul Köttlach şi a cunoscut datarea lor relativ 
timpurie, propusă de P. Reinecke, a optat pentru o datare mai restrânsă a acestora în prima 
jumătate a sec al X-lea şi le-a pus în mod ipotetic în relaţie cu ceramica lucrată la roată şi 
ornamentată cu linii şi benzi în formă de val, descoperită în mai multe locuri pe Dealul 
Vida şi atribuită populaţiei româneşti.6 Maria Comşa, într-o lucrare privind nord-vestul 
României în secolele VI-IX, include necropola de la Sălacea în categoria urmelor culturii 
materiale ale populaţiei slave şi autohtone de după căderea Kaghanatului Avar la începutul 
sec. al IX-lea.7

În 1975 a fost publicată o analiză antropologică a scheletelor din mormântul 4 de 
la Sălacea, ridicate in situ şi inclus în expoziţia de bază a muzeului din Oradea. Autorii 
analizelor au ajuns la concluzii neaşteptate în ceea ce priveşte vârsta şi gradul de rudenie ale 
celor doi defuncţi. Conform acestor rezultate este vorba despre mormântul comun al unui 
bărbat la vârsta senectuţii (60-65 ani), şi o femeie mai tânără (maturus I, 30-35 ani), care, 
după părerea autorilor, erau rude apropiate (probabil tată şi fiică). Pentru caracteristicile 
antropologice ale celor două schelete autorii au găsit analogii în materialul din necropola 
slavă de la Mikulčice.8

S. Dumitraşcu, într-o lucrare având ca subiect podoabele şi piesele de îmbrăcăminte 
din mileniul I din colecţia Muzeului Ţării Crişurilor, dintre descoperirile de pe Dealul 
Vida prezintă doar o pereche de inele de tâmplă cu capetele în formă de „S”, însă nu 
face referire la alte date privind locul şi circumstanţele descoperirii. În cazul acestor piese 
autorul operează cu o datare târzie, respectiv în sec. XI-XIII.9

În literatura arheologică maghiară, în primul rând în lucrările privind Transilvania în 
evul mediu timpuriu ale lui I. Bóna, cimitirul de pe Dealul Vida a fost atribuit populaţiei de 
rând din perioada descălecatului maghiar şi a epocii arpadiene timpurii, şi datat, mai larg, 
în sec. X-XI.10

Problema datării şi atribuirii culturale a necropolei de la Sălacea a fost reluată recent 

3 Dorim să mulţumim şi pe această cale D-lui Prof. Nánási Zoltán pentru ajutorul oferit.
4 Informaţiile au fost preluate din jurnalul arheologic a lui Andrássy Ernő, manuscris care se păstrea�ă �n colec�care se păstrează în colec-
ţia de documente a Muzeului Ţării Crişurilor, Oradea. 
5 ORDENTLICH 1967; ORDENTLICH 1971, p. 28, nr. 55; ORDENTLICH 1972; CHIDIOŞAN 1969; CHIDI-
OŞAN, ORDENTLICH 1975.
6 CHIDIOŞAN 1969, 613-615.
7 COMŞA 1972, 212.
8 NICOLAESCU-PLOPŞOR, WOLSKI 1975, 143-160.
9 DUMITRAŞCU 1983, p. 57, nr. 92.
10 BÓNA 1986, p. 210; BÓNA 2001, p. 74.
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într-o lucrare privind descoperirile funerare de sec. IX-X din vestul şi nord-vestul României. 
Din punctul de vedere al determinării etnice, autorul s-a bazat în primul rând pe originea în 
mediul slav vestic a cercelului semilunar din mormântul 4 şi pe asemănările caracteristicilor 
antropologice deja amintite cu necropola de la  Mikulčice. Datarea propusă �n cadrul 
lucrării este una mai largă, în a doua jumătate a sec. al IX-lea şi prima jumătate a sec. al 
X-lea.11

Această încadrare cronologică şi etnică a fost criticată de I. Stanciu, care, în 
concordanţă cu opinia lui U. Fiedler în loc de determinator etnic consideră podoabele de 
tip Köttlach din nord-vestul României drept indicatoare ale unor relaţii ori influenţe dinspre 
mediul civilizaţiei moraviene. În acelaşi timp, discută şi datarea propusă de C. Cosma, 
subliniind dificultatea argumentării unei datări timpurii, începând cu ultima parte a sec. 
IX.12

Faptul că datarea cimitirului de la Sălacea şi, implicit a întregului orizont definit prin 
prezenţa podoabelor de tip Köttlach din vestul şi nord-vestul României a rămas până astăzi 
o problemă nerezolvată se datorează, în primul rând, unei erori de ordin metodologic. Toate 
opiniile exprimate până în momentul de faţă s-au bazat pe analiza cerceilor semilunari, fără 
să fie luate în considerare unele elemente de rit şi ritual funerar, fenomene antropologice 
sau restul obiectelor de inventar, în unele cazuri negându-se chiar valoarea acestora de 
indicator cronologic. În mod indiscutabil, cel puţin în cazul cimitirului de la Sălacea, acest 
lucru se datorează publicării parţiale şi selective a rezultatelor săpăturii. Astfel, pentru 
formarea unei opinii ştiinţifice bine fondate, se impune o reconstituire, pe cât posibil, după 
cei aproape 40 de ani, a rezultatelor obţinute în urma cercetării arheologice a necropolei 
medievale timpurii de la Sălacea.

Aşezarea preistorică fortificată de pe Dealul Vida a fost cercetată între 1964 şi 1969. 
Toate cele 17 morminte cunoscute din acest loc au fost descoperite în campania din anul 
1966 în sectorul nordic al platoului central. Dintre acestea doar 12 erau considerate de 
autorul săpăturii ca fiind medievale timpurii (mormintele 1-6, 9-10, 12-13, 16-17).13 În 
lipsa jurnalului de săpătură, bazându-ne doar pe desenele păstrate ale mormintelor, sunt 
greu de precizat criteriile care au stat la baza acestei încadrări. Mormântul 7 este de fapt 
o groapă de formă aproximativ circulară, cu marginile neregulate, în care au fost depuse 
probabil oasele unui schelet dintr-un mormânt deranjat. Mormântul 8 nu se individualizează 
din nici un punct de vedere faţă de mormintele medievale timpurii. Nu avea inventar, 
iar poziţia şi orientarea scheletului, în linii mari, corespunde cu restul mormintelor. În 
schimb, scheletul era depus la o adâncime mai mare (92 cm) faţă de adâncimile întâlnite 
în celelalte cazuri, cuprinse între 16 şi 65 cm. Defunctul din mormântul 11 era depus în 
poziţie chircită. Probabil acest fenomen a determinat pe autorii săpăturilor ca, în lipsa 
orcărei inventar funerar, să excludă mormântul dintre descoperirile medievale timpurii. 
Apariţia unor morminte chircite însă nu este un fenomen rar în cazul unor necropole de 
sec. X-XI din bazinul carpatic, iar faptul că mormântul a fost orientat vest-est şi a fost găsit 
în acelaşi sector nordic al platoului central ne oferă suficiente argumente să presupunem 
că mormântul 11 putea să aparţină cimitirului medieval. Printre desenele mormintelor nu 
s-au păstrat schiţele mormintelor 14 şi 15, şi astfel nu dispunem de nici o informaţie privind 
caracterul acestora. Presupunem, totuşi, că este vorba despre un mormânt multiplu din 
epoca bronzului, descoperit în aceeaşi campanie din 1966 în sectorul nordic al platoului. 
Mormântul nu a fost publicat, însă a fost ridicat in situ şi se păstrează în colecţia Muzeului 
Ţării Crişurilor.14

Având în vedere aceste observaţii, am inclus în catalogul mormintelor medievale 

11 COSMA 2001, p. 507-509, 528-529, Taf. 27.
12 STANCIU 2001
13 CHIDIOŞAN 1969, p. 611.
14 Descoperirea este amintită de COLES – HARDING 1979, p. 81.
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timpurii 15 din cele 17 morminte descoperite pe dealul Vida.

MORMÂNTUL 1 
Este singurul mormânt despre care nu s-a păstrat desen şi nici un alt fel de informaţie, 

în afară de o referire în lucrarea lui N. Chidioşan privind existenţa unei trepanaţii pe 
parietalul drept al craniului descoperit în această groapă. Inventar:

 Inel simplu de tâmplă1.  din sârmă de bronz rotund în secţiune, cu capetele ascuţite 
şi suprapuse. Diametrul maxim: 1,8 cm. Grosimea maximă: 0,15 cm (Pl. 2.1)
Inel simplu de tâmplă2.  din sârmă de bronz cu secţiune rotundă. Capetele inelului 
sunt deschise şi ascuţite. Diametrul maxim: 1,6 cm. Grosimea maximă: 0,25 cm 
(Pl. 2.2).
Inel simplu de tâmplă3.  cu capetele deschise şi ascuţite. Piesa a fost confecţionată din 
sârmă de bronz cu secţiune rotundă şi se păstrează deformat. Grosimea maximă: 
0,14 cm (Pl. 2.3).

MORMÂNTUL 2 (Pl. 2.4)
Orientat  V-E. Sexul scheletului nu se cunoaşte. Groapa mormântului este de formă 

trapezoidală cu colţurile rotunjite. Scheletul a fost depus culcat pe spate cu mâinile pe 
bazin. Starea de conservare a oaselor a fost foarte bună. Lungimea mormântului: 194 
cm. Lăţimea maximă a mormântului: 83 cm. Adâncimea maximă a mormântului: 46 cm. 
Lungimea scheletului: 160 cm. Fără inventar.

MORMÂNTUL 3 (Pl. 2.5)
Mormânt deranjat din care s-a păstrat doar partea inferioară cu oasele picioarelor. 

Sexul: necunoscut. Orientare: VNV-ESE. Groapa mormântului iniţial era de formă 
dreptunghiulară cu colţurile rotunjite. În groapă s-au păstrat oasele picioarelor (până la 
nivelul femurului) ale unui schelet aşezat întins pe spate. Lăţimea mormântului: 41 cm. 
Adâncimea mormântului: 37 cm. Fără inventar.

MORMÂNTUL 4 (Pl. 3.1)
Mormânt dublu. Groapa mormântului avea formă dreptunghiulară cu colţurile 

rotunjite. Lungimea gropii: 191 cm. Lăţimea maximă a gropii: 110 cm. Adâncimea maximă 
a gropii: 65 cm. În groapă se aflau două schelete întinse pe spate, cu câte o mână alăturată 
şi împreunată şi cu cealaltă întinsă lângă corp. Scheletul din partea dreaptă a gropii aparţine 
unei femei de 30-35 ani. Starea de conservare a oaselor a fost foarte bună. Lungimea 
scheletului: 146 cm. Inventar: pe cele două laturi ale craniului au fost găsite patru inele de 
tâmplă. 

Inel de tâmplă1.  cu capetele deschise, confecţionat din sârmă de bronz cu secţiune 
rotundă. Diametrul maxim: 2,05 cm. Grosimea maximă: 0,25 cm (Pl. 3.4).
Inel simplu de tâmplă2.  confecţionat din sârmă de bronz rotundă în secţiune. Se 
păstrează fragmentar. Diametrul maxim: 1,8 cm. Grosimea maximă: 0,25 cm 
(Pl. 3.5).  
Inel simplu de tâmplă3.  confecţionat din sârmă de bronz rotundă în secţiune. Se 
păstrează fragmentar. Diametrul maxim: 1,75 cm. Grosimea maximă: 0,2 cm 
(Pl. 3.5).  
Inel simplu de tâmplă4.  cu capetele deschise şi ascuţite, confecţionat din sârmă 
de bronz rotundă în secţiune. Diametrul maxim: 2,1 cm. Grosimea maximă: 
0,22 cm (Pl. 3.5).

Scheletul din partea stângă a gropii aparţine unui bărbat de cca. 60-65 ani. Starea 
de conservare a oaselor era foarte bună. Craniul a fost sprijinit dinspre ambele laturi de 
câte un fragment de os de cerb. Lungimea scheletului: 153 cm.
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Inel de tâmplă5.  cu capetele deschise confecţionat din sârmă groasă de bronz pe 
partea dreaptă a craniului. Diametrul maxim: 2,6 cm. Grosimea maximă: 0,4 
cm (Pl. 3.3).
Cercel 6. cu verigă din sârmă cu secţiune rotundă şi partea inferioară în formă 
de semilună, ornamentat cu motiv în formă de cruce înconjurat de un chenar, 
ambele adâncite în corpul cercelului. Iniţial crucea a fost acoperită cu email 
roşu, iar chenarul cu email de culoare verzuie, ale căror urme, deşi destul de 
vag, încă se văd. Arcul inferior al cercelului a fost ornamentat cu o linie incizată 
în formă de zig-zag. Înălţime: 3,8 cm. Lăţime: 2,2 cm. Grosimea verigii: 0,1 cm. 
Piesa a fost descoperită lângă craniu, pe partea stângă.

MORMÂNTUL 5 (Pl. 3.8)
 Mormânt de copil orientat V-E cu o deviere de câteva grade spre sud. Groapa 

mormântului este de formă dreptunghiulară cu colţurile puternic rotunjite. Defunctul a 
fost aşezat în groapă culcat pe spate, cu braţele întinse lângă corp. Starea de conservare 
a scheletului a fost relativ bună cu excepţia coastelor şi a coloanei vertebrale. Lungimea 
mormântului: 112 cm. Lăţimea maximă a mormântului: 41 cm. Adâncimea maximă a 
mormântului: 40 cm. Lungimea scheletului: 96 cm. Fără inventar.

MORMÂNTUL 6 (Pl. 2.8)
Probabil mormânt de bărbat orientat N-S. Groapa mormântului este de formă 

dreptunghiulară cu colţurile rotunjite. Defunctul a fost depus culcat pe spate. Scheletul s-a 
păstrat în stare destul de bună, lipsind însă antebraţele, partea stângă a bazinului şi ambele 
picioare în întregime. Lungimea gropii indică faptul că cel puţin picioarele lipseau deja 
în momentul înmormântării. Având în vedere că restul oaselor s-au păstrat în stare foarte 
bună, presupunem, că antebraţele şi osul bazinului, împreună cu picioarele erau tăiate de 
asemenea încă înaintea înmormântării. Vertebra a 12-a a scheletului era străpunsă de o 
săgeată de fier cu trei aripioare (Pl. 2.7). Lungimea gropii: 98 cm. Lăţimea gropii: 48 cm. 
Adâncimea maximă a gropii: 75 cm. Fără inventar.

MORMÂNTUL 7 (Pl. 3.9)
Groapă de formă rotundă spre pătrat, cu marginile uşor neregulate în care au fost 

descoperite dispersat câteva oase umane (femur, tibie, coaste, vertebre). Orientarea 
mormântului, judecând după forma gropii şi direcţia oaselor lungi este V-E, respectând 
orientarea caracteristică a cimitirului. Lungimea gropii: 62 cm. Lăţimea gropii: 61  cm. 
Adâncimea maximă a gropii: 50 cm. Fără inventar. 

MORMÂNTUL 8 (Pl. 3.10)
Probabil mormânt de bărbat orientat NV-SE. Groapa mormântului avea formă 

dreptunghiulară cu colţurile rotunjite. Defunctul a fost depus întins pe spate, cu braţele 
lângă corp. Oasele s-au păstrat în stare foarte bună şi astfel lipsa antebraţului drept nu o 
putem pune pe seama dizolvării acestor oase în pământ. De asemenea lipseşte craniul (în 
mormânt a fost descoperit doar mandibula în poziţie inversă), iar lungimea gropii şi poziţia 
scheletului indică faptul că acesta nici nu a fost depus în mormânt. Lungimea gropii: 160 
cm. Lăţimea gropii: 57 cm. Adâncimea maximă a gropii: 92 m. Fără inventar.

MORMÂNTUL 9 (Pl. 4.1)
Probabil mormânt de femeie orientat V-E, cu o deviere de câteva grade spre sud. 

Groapa mormântului avea formă dreptunghiulară cu colţurile rotunjite. Defunctul a fost 
depus în groapă întins pe spate cu mâinile întinse lângă corp. Starea de conservare a 
scheletului a fost foarte bună. Lungimea gropii: 160 cm. Lăţimea gropii: 54 cm. Adâncimea 
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maximă: 40 cm. Lungimea scheletului: 145 cm. Inventar:
1. Inel simplu de tâmplă cu capetele uşor suprapuse, confecţionat din sârmă de 

bronz cu secţiune rotundă. A fost descoperit lângă craniu, pe partea dreaptă. Diametrul 
maxim: 3 cm. Grosimea maximă: 0,2 cm (Pl. 4.1).

MORMÂNTUL 10 (Pl. 4.3)
Mormânt de copil orientat V-E. Groapa mormântului era de formă dreptunghiulară 

cu colţurile rotunjite. Scheletul a fost întins pe spate. Starea de conservare a oaselor era 
foarte slabă, totuşi poziţia antebraţului stâng indică faptul că cel puţin una dintre mâini era 
aşezată pe bazin. Lungimea gropii: 130 cm. Lăţimea gropii: 36 cm. Adâncimea maximă: 
47 cm. Lungimea scheletului: 70 cm. Fără inventar.

MORMÂNTUL 11 (Pl. 4.4)
Groapa mormântului nu a fost delimitată. Defunctul de sex nedeterminat a fost 

depus orientat V-E, în poziţie chircită, pe partea stângă, cu mâna stângă îndoită, ridicată la 
nivelul abdomenului şi cea dreaptă aşezată pe femurul stâng. Pe desenul mormântului a 
fost menţionat faptul că sub craniu au fost depuse câteva cioburi adunate, fără să precizeze 
însă caracteristicile sau poziţia cronologică a acestora. Adâncimea maximă a mormântului: 
78 cm. Lungimea scheletului: 103 cm. Fără inventar.

MORMÂNTUL 12 (Pl. 4.4)
Mormânt de copil orientat V-E cu o deviere de câteva grade spre nord. Groapa era 

de formă dreptunghiulară cu colţurile rotunjite. Scheletul întins pe spate, cu braţele întinse 
lângă corp s-a păstrat în stare foarte bună. Lungimea gropii: 82 cm. Lăţimea gropii: 21 cm. 
Adâncimea maximă: 19 cm. Lungimea scheletului: 63 cm. Fără inventar.

MORMÂNTUL 13 (Pl. 4.6)
Orientat V-E. Groapa mormântului avea formă dreptunghiulară cu colţurile rotunjite. 

Sexul defunctului nu a fost determinat. Era aşezat în groapă întins pe spate, cu ambele 
mâini pe bazin. Starea de conservare a scheletului era foarte bună. Lungimea gropii: 170 
cm. Lăţimea gropii: 50 cm. Adâncimea maximă: 40 cm. Lungimea scheletului: 144 cm. 
Fără inventar.

MORMÂNTUL 16 (Pl. 4. 7)
Mormânt de copil orientat V-E. Groapa mormântului era de formă dreptunghiulară 

cu colţurile rotunjite. Scheletul a fost depus în mormânt întins pe sapte, cu mâinile întinse 
lângă corp. Starea de conservare a scheletului era relativ bună. Lungimea gropii: 116 cm. 
Lăţimea gropii: 38 cm. Adâncimea maximă: 25 cm. Lungimea scheletului: 90 cm. Fără 
inventar. 

MORMÂNTUL 17 (Pl. 4. 10)
Probabil mormânt be bărbat orientat V-E. Defunctul a fost aşezat în groapă întins 

pe spate cu mâna dreaptă întinsă lângă corp şi cea stângă aşezată pe bazin. Starea de 
conservare a scheletului era foarte bună. Lungimea gropii: 181 cm. Lăţimea gropii: 54 cm. 
Adâncimea maximă: 35 cm. Lungimea scheletului: 155 cm. Inventar:

1-2. Două inele de tâmplă cu capătul în formă de „S”, confecţionate din sârmă 
de bronz, au fost descoperite pe ambele părţi ale craniului. Diametrul maxim: 2,1 cm. 
Grosime: 0,2 cm. (Pl. 4.8-9).

Luând în considerare atât încercarea lui N. Chidioşan de datare şi atribuire etnică 
a cimitirului cât şi opiniile formulate recent în literatura arheologică românească şi cea 
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maghiară, se remarcă faptul că în toate cazurile au fost luate în considerare doar analogiile 
şi legăturile culturale ale cercelului lunular descoperit în mormântul 4. Nu au existat 
încercări serioase în sensul interpretării unor fenomene şi elemente de rit şi ritual funerar 
întîlnite în cadrul necropolei de pe Dealul Vida, iar datările general acceptate ale unor alte 
categorii de descoperiri, cum ar fi inelele de tâmplă cu capătul în formă de „S” şi cele cu 
secţiune poligonală, au fost ignorate sau reconsiderate fără o argumentaţie convingătoare. 
Această situaţie ne îndeamnă la o analiză atentă a unor categorii de informaţii rezultate 
din cercetarea arheologică a cimitirului, cum ar fi elementele de rit şi ritual funerar mai rar 
întîlnite (morminte duble, schelete în poziţie chircită etc.) sau unele fenomene de ordin 
antropologic, cum ar fi trepanaţia sau cazurile de mutilare.

Înainte de toate însă, se impune analiza unui fenomen complex întâlnit în cazul unor 
morminte de la Sălacea. Este vorba despre mormintele 6 şi 8. Acestea se diferenţiază faţă 
de restul mormintelor prin trei caracteristici: orientarea, adâncimea, respectiv modul de 
depunere în acestea a unor trupuri mutilate. Orientarea generală a mormintelor din cimitir 
este V-E. Mormântul 6 este orientat perpendicular pe acestea, adică N-S, iar mormântul 8 
NV-SE. Adâncimea celorlalte morminte de pe Dealul Vida variază între 17 şi 65 centimetri, 
aceste valori fiind cele extreme, întîlnite în câte un singur caz. Restul gropilor au fost 
săpate la adâncimi cuprinse între 25 şi 50 cm. Scheletul din mormântul 6 a fost depus la o 
adâncime de 75 cm, iar cel din mormântul 8 la 92 cm, aproape dublă faţă de adâncimea 
medie ale celorlalte morminte. Ambele schelete prezintă urme clare de mutilare. În 
cazul mormântului 6 lipsesc ambele picioare ale defunctului, împreună cu partea stângă 
a bazinului, şi ambele antebraţe. Poziţia craniului şi a vertebrelor superioare nu exclud 
posibilitatea ca defunctul să fi fost spânzurat. Scheletului din mormântul 8 îi lipseşte craniul 
şi antebraţul drept. În lipsa materialului osteologic şi a oricărei însemnări de şantier, este 
imposibil de determinat dacă mutilările prezintă un caracter ritual şi au fost efectuate după 
deces, sau avem de a face cu mormintele unor persoane torturate sau mutilate în intervenţii 
medicale. În orice caz, din desenele mormintelor reiese că mutilările au fost efectuate 
încă înaintea depunerii trupurilor în morminte, iar cei care au săpat gropile nu au avut 
intenţia să depună şi membrele tăiate, astfel că nu au lăsat loc pentru picioare în cazul 
mormântului 6, şi pentru craniu în cazul mormântului 8. În lipsa unor însemnări de şantier 
şi, în primul rând, al orcărui inventar de mormânt, interpretarea acestor fenomene este 
extrem de dificilă. Cheia problemei îl poate reprezenta vârful de săgeată cu trei aripioare 
din mormântul 6. Această piesă nu a fost depusă în mormânt ca inventar, ci era înfiptă 
în vertebra a 12–a a scheletului din mormânt, şi probabil reprezintă cel puţin una dintre 
cauzele decesului. La prima vedere, în contextul unei posibile mutilări cu caracter ritual, se 
poate emite ipoteza tragerii cu arcul în mormânt, un ritual cu caracter vampiristic întâlnit în 
cimitirele de sec. VII-VIII şi X-XI din bazinul carpatic.15 Având însă în vedere poziţia săgeţii, 
se poate deduce că ea s-a înfipt în vertebră intrând din spate,  înaintea depunerii trupului în 
mormânt. Or, scopul ritualului tragerii cu arcul şi săgeata în mormânt, conform analogiilor 
etnografice cunoscute, este tocmai împiedicarea întoarcerii spiritului decedatului, şi se 
practică după depunerea trupului în mormânt.

Săgeata din mormântul 6 îşi găseşte cele mai bune analogii în epoca avară. Totuşi, 
există câteva cazuri izolate când săgeţi cu trei aripioare au fost descoperite în morminte 
sau aşezări de sec. X-XI. În mormîntul 20 de la Letkés�Téglaégető II (nordul Ungariei) o 
săgeată cu trei aripioare a fost descoperită sub femurul stâng al unui bărbat de cca. 30-40 
ani.16 Autorul săpăturilor a interpretat săgeata ca fiind un obiect aruncat în groapă înaintea 
depunerii defunctului. Totuşi, în acest caz există şi alte posibilităţi de interpretare: săgeata 
ar fi putut fi înfiptă în piciorul stâng al defunctului sau ar fi putut ajunge accidental în 
groapă. Poziţia vârfului exclude posibilitatea să se fi tras cu arcul în cadrul ceremoniei de 

15 TETTAMANTI 1995, p. 
16 BAKAY 1978, p. 97, Fig. 118, Pl. XLVIII.4.
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înmormântare. Necropola a fost datată între a doua jumătate a sec. X şi sfârşitul sec. XI.17 
În mormântul 13 al cimitirului de epocă arpadiană de la Koppányszántó-Homokbánya 
(sudul Ungariei) un vârf de săgeată cu trei aripioare a fost descoperit între coastele şi braţul 
stâng al unei femei de vârstă matură.18 Mormântul a fost datat în sec. XI, iar vârful de 
săgeată a fost interpretat de către J. Gy. Ódor drept un obiect depus cu scopuri rituale, 
având în vedere rolul magic a obiectelor ascuţite din fier în îndepărtarea deochierii.19 Două 
vârfuri de săgeţi asemănătoare cu cele descrise mai sus provin din aşezarea de la Dridu–La 
Metereze, datată de A. Ioniţă în jurul anului 1000.20 

Faptul că vârfuri de săgeţi cu trei aripioare ca piese de inventar nu au fost descoperite 
în morminte de sec. X-XI, în schimb apar în câteva cazuri izolate ca arme care, probabil, au 
provocat rănirea sau moartea defunctului, iar în unele cazuri ajung în morminte în condiţii 
necunoscute, eventual cu scopori rituale, sugerează concluzia că astfel de obiecte erau 
frecvente în această perioadă în afara bazinului carpatic. Ca o ipoteză, se impune atribuirea 
acestor vârfuri de săgeţi mediului peceneg, cu atât mai mult cu cât şi aşezarea de la Dridu–La 
Metereze a fost atribuită din punct de vedere etno-cultural acestei populaţii, iar în bazinul 
carpatic ele apar în cursul sec. al XI-lea, o epocă de intensificare a incursiunilor pecenege. 
În acest caz trebuie să avem în vedere o datare mai târzie, cel puţin a mormântului 6 de la 
Sălacea – Dealul Vida, faţă de cele propuse anterior.

Totuşi, se disting câteva elemente care pun sub semnul întrebării această interpretare. 
Toate vârfurile de săgeţi cu trei aripioare cunoscute din sec. X-XI, înşirate mai sus, aparţin 
unei subcategorii caracterizate prin aripioarele înguste, cu muchia lucrată în formă de arc 
lat. În schimb piesa de la Sălacea are aripioare late, cu muchiile aproape triunghiulare, 
asemănătoare tipului de epocă avară, tip care dispare însă în bazinul carpatic spre sfârşitul 
sec. VIII, sau cel târziu în prima parte a secolului IX, locul acestuia fiind preluat de tipurile 
folosite în mediul bulgar sau carolingian. 

Mormintele 6 şi 8 se diferenţiază şi prin adâncimea şi orientarea lor, orientări care 
corespund ritualului de înmormîntare caracteristică în a doua parte a epocii avare (începând 
cu ultima treime a sec. VII). În lumina acestor date nu putem să excludem posibilitatea, ca 
mormântul 6, eventual şi mormântul 8, să fi fost morminte izolate de epocă avară, care nu 
se leagă organic de evoluţia necropolei târzii de pe Dealul Vida.21

Unul dintre cele mai interesante aspecte din categoria elementelor de rit şi ritual 
funerar documentate în cimitirul de pe Dealul Vida îl reprezintă înmormântarea dublă 
4a şi 4b. În cazul acestui mormânt o analiză antropologică (de fapt singura care se află la 
dispoziţia cercetării arheologice) a demonstrat că aparţine unui bărbat de vârstă senilă şi a 
unei femei de vârstă matură I (30-35 ani), între cei doi defuncţi existând un grad de rudenie 
destul de apropiat.22 Autorii analizei care au emis ipoteza unei posibile relaţii tată-fiică s-au 
confruntat însă cu probleme semnificative în ceea ce priveşte interpretarea etno-culturală 
a fenomenului. Principalul obstacol cu care s-a confruntat această încercare este însuşi 
caracterul izolat al fenomenului. Probabil astfel se explică şi faptul că până în momentul de 
faţă nu au existat încercări de analiză cu caracter monografic a acestui fenomen în cadrul 
descoperirilor funerare de sec. IX-XI din bazinul carpatic. În schimb avem la dispoziţie o 

17 BAKAY 1978, p. 162.
18 ÓDOR 2000, p. 237, Fig. 4.
19 ÓDOR 2000, p. 239.
20 IONIŢĂ 1996-1998, p. 380, Fig. 50.1-2.
21 Nu putem să uităm cu totul faptul că devierea în cazuri izolate faţă de orientarea obişnuită a mormintelor 
este un fenomen cunoscut în mai multe necropole de sec. X-XI. Din această cauză orientarea în sine a mor-
mintelor 6 şi 8 nu reprezintă un argument incontestabil în favoarea unei datări în epoca avară. Totuşi, cazurile 
asemănătoare cunoscute din bazinul carpatic în  cursul sec. X-XI se caracterizează prin marginalizarea în 
cadrul cimitirului a defuncţilor depuse în acest mod (TETTAMANTI 1975, p. ). Acest fenomen se manifestă, 
între altele, prin săparea unor gropi mai puţin adânci, fenomen care nu este caracteristic în cazul celor două 
morminte de pe Dealul Vida. 
22 NICOLAESCU-PLOPŞOR, WOLSKI 1975, p. 143-160.
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lucrare micromonografică privind înmormântările multiple din epoca avară, premergătoare 
perioadei de folosire a cimitirului de la Sălacea ale cărei concluzii pot fi considerate ca 
un punct de plecare pentru analiza aceluiaş fenomen în necropolele mai târzii.23 Autorul 
lucrării, P. Tomka, a elaborat o tipologie riguroasă a mormintelor multiple, bazată pe ordinea 
înmormântărilor şi caracterul acestora. El introduce categoria înmormnântării a doi sau mai 
mulţi defuncţi în acelaşi timp şi în aceeaşi groapă (Doppelgrab, Mehrfachbestattung), a 
înmormântărilor ulterioare într-o groapă deja existentă (Nachtbestattung), a înmormântărilor 
ulterioare plasate în imediata apropiere a unui mormânt existent (Nebenbestattung, 
Überbestattung), şi cea a mormintelor comune (Massengrab). Trecând în revistă literatura 
de specialitate a subiectului autorul ajunge la concluzia că toate încercările de interpretare 
oscilează între două posibile explicaţii: sacrificiul ritual, sau moartea accidentală a doi 
sau mai mulţi membri ai unei familii ori a unei mici comunităţi. Cazurile de înmormântări 
multiple, nu doar cele avare, sunt considerate de autor un element de rit funerar izolat, 
practicat destul de rar şi cu caracter accidental, cunoscut însă în cele mai multe epoci 
şi culturi arheologice, şi astfel fenomenul nu are valoare de indicator etnic, cultural sau 
cronologic. Totodată a observat că proporţia mormintelor multiple în cadrul necropolei 
unei comunităţi în situaţii de conflict sau criză socială este în creştere, prezentând ca un 
exemplu elocvent un astfel de fenomen desfăşurat în ultima parte a sec. VIII şi începutul 
sec. IX, contemporan cu perioada de dizolvare a echilibrului de putere reprezentat de 
Kaghanatul Avar în bazinul carpatic.

În ceea ce priveşte acest mormânt dublu de la Sălacea putem afirma că ritul de 
înmormântare nici în acest caz nu poate alcătui baza unor ipoteze de ordin cronologic sau 
etno-cultural. Fenomenul, aşa cum rezultă din analiza menţionată mai sus, este cunoscut 
din epoca avară, fiind caracterizat de o oarecare creştere spre sfârşitul acestei epoci, şi este 
prezent în cursul secolelor X-XI într-o proporţie mai mică şi cu tendinţa de a dispărea spre 
sfârşitul secolului XI. Se remarcă totuşi faptul că în cursul sec. IX, în cazul mormintelor de 
inhumaţie din necropolele de tip Mediaş, sau în cimitirele premaghiare din bazinul carpatic 
de tip Sopronkőhida sau Zalavár, fenomenul înmormântărilor duble a două persoane la 
vârsta de maturitate nu este cunoscut, lăsând impresia că între cazurile cunoscute din 
epoca avară şi cele târzii de sec. X-XI nu există o legătură cronologică directă. Acceptând 
însă aprecierea lui P. Tomka despre lipsa de valoare de indicator etnic sau cronologic a 
mormintelor multiple, nu putem să trecem cu vederea cele mai apropiate analogii cu cazul 
de la Sălacea. Acestea, luând în considerare faptul că este vorba despre înmormântarea 
dublă a două persoane adulte între care există un grad de rudenie foarte apropiată (altă 
decât cea de soţ şi soţie), ar fi două morminte din cimitirul de la Kérpuszta.24 În mormintele 
160 şi 368 din acest cimitir au fost îngropate câte două persoane de sex feminin. În primul 
caz, diferenţa de vârstă între cele două defuncte era relativ mică (30-35 şi 35-40 ani cu 
o oarecare marjă de eroare a determinărilor antropologice), iar în al doilea caz era mai 
semnificativă (aprox 20 şi 60 ani). În ambele cazuri defuncţii au fost depuşi în groapă cu 
mâinile împreunate, asemănător cazului de la Sălacea. Cimitirul de la Kérpuszta a fost 
datat în sec. XI. Autorul, deşi nu analizează în detaliu înmormântările duble, face referire 
la frecvenţa acestui fenomen în cadrul culturii Keszthely.25

Un interes sporit din punct de vedere a datării necropolei de la Sălacea prezintă un 
alt fenomen aparţinând sferei de interes a antropologiei: craniul trepanat din mormântul 1. 
Trepanaţia sau practica perforării craniilor umane cu scopuri rituale sau medicale (eventual 
printr-o îmbinare a celor două aspecte) este un fenomen bine cunoscut de cercetarea 
arheologică a Europei Centrale, cu o literatură foarte bogată, în majoritatea cazurilor în 
contextul unor descoperiri din epoca descălecatului maghiarilor. Trecerea în revistă a acestei 

23 TOMKA 2003, p. 11-56.
24 SZŐKE 1953, p. 239�240 şi 275-276.
25 SZŐKE 1953, p. 294.
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literaturi şi a concluziilor formulate ar fi însă lipsită de sens, informaţiile de care dispunem 
despre craniul de la Sălacea nu permit încadrarea acestuia în variatele sisteme tipologice 
ale fenomenului, deoarece din nefericire în colecţia muzeului nu s-a păstrat nici craniul 
aflat în discuţie, nici documentaţia aferentă (poză, desen, descriere etc.). Mai mult decât 
atât, M1 este singurul mormânt despre care nu avem nici un fel de documentaţie de teren, 
ci doar inventarul mormântului, alcătuit din 3 inele simple de tâmplă. Singura sursă privind 
existenţa craniului trepanat este relatarea lui N. Chidioşan cu ocazia primei publicări a 
descoperirii.26 Deşi nu avem la dispoziţie alte detalii, însăşi existenţa unui craniu trepanat 
în cimitir ar putea să ofere un punct de sprijin pentru datarea mai precisă a mormântului 
respectiv. Printre lucrările de bază privind aspectele cronologice ale trepanaţiilor din evul 
mediu timpuriu în Bazinul Carpatic rămân cele semnate de colectivul de antropologi 
condus de J. Nemeskéri care, în cursul anilor 60, a efectuat o serie de cercetări cu caracter 
monografic în colecţiile antropologice de pe teritoriul Ungariei.27 Conform rezultatelor 
statistice ale acestor cercetări practica trepanării craniilor apare în evul mediu timpuriu în 
cursul secolelor VIII-IX (în lipsa contextelor clare, fără o datare mai precisă) şi se uzitează 
într-un număr mai mare în cursul secolului X (39 cazuri). Deşi numărul unor astfel de 
descoperiri creşte în cursul secolului XI (51 cazuri) în raport cu numărul mormintelor 
cunoscute din acest secol, se poate vorbi despre un regres al practicii trepanaţiei. Aceleaşi 
concluzii au fost repetate într-o lucrare semntă de Ágnes Kustár, însă cu referire la toate 
tipurile de trepanaţie, nu doar a celor simbolice sau parţiale.28 O lucrare mai recentă 
privind practica trepanaţiilor craniene este semnat de medicul T. Grynaeus.29 Autorul, deşi 
ajunge la rezultate diferite de cele ale grupului condus de J. Nemeskéri în ceea ce priveşte 
originea, tehnicile trepanaţiilor medievale timpurii şi răspândirea acestei practici în bazinul 
carpatic, propune o datare aproape la fel de largă, cuprinsă între secolele IX şi XII.30 Într-o 
lucrare recent publicată, P. Tomka a reluat din perspectivă arheologică analiza catalogului 
prezentat de T. Grynaeus.31 Punctul de plecare al autorului l-a constituit observaţia că toate 
studiile anterioare au fost elaborate de specialişti în domeniul antropologiei, astfel că latura 
arheologică a subiectului a fost neglijată. Datările cu care au operat aceste lucrări nu s-au 
bazat pe o analiză tipocronologică a inventarelor din mormintele cu cranii trepanate, ci au 
preluat datările preliminare, stabilite în limite relativ largi cu ocazia colectării materialului 
osteologic pe şantiere arheologice. P. Tomka a corelat datele prezentate de diferitele analize 
antropologice cu propriile analize tipocronologice ale materialului arheologic provenit 
din contextul descoperirilor de cranii trepanate, ajungând la concluzii suprinzătoare şi 
nelipsite de interes în ceea ce priveşte cazul de la Sălacea. Analiza datelor cronologice, 
deşi arată că practica trepanării craniilor în evul mediu timpuriu apare în cazuri izolate încă 
în cursul sec. VII (3 cazuri cunoscute)32 şi există în proporţii reduse in sec. VIII (6 cazuri), 
lipseşte în totalitate în cadrul complexelor funerare din sec. IX. În cea mai mare proporţie 
apar în sec. X (34 cazuri), iar începând din sec. XI apare sporadic (1-3 cazuri) până în sec. 
XII, când dispare în totalitate.33 Pe baza acestor date autorul ajunge la concluzii similare 
cu studiile mai vechi în ceea ce priveşte atribuirea etnică a fenomenului. Neagă valoarea 
de determinator etnic absolut a obiceiului trepanaţiei craniene, dar admite că răspândirea 
rapidă şi în proporţii mari a acestei practici în bazinul carpatic în cursul sec. X trebuie 
să fie în strânsă legătură cu aici a maghiarilor şi a triburilor aliate acestora, fiind singurul 

26 CHIDIOŞAN 1969, p. 
27 NEMESKÉRI et al. 1960; NEMESKÉRI et al. 1965.
28 KUSTÁR 1995, p. 174.
29 GRYNAEUS 1996.
30 GRYNAEUS 1994, p. 690; GRYNAEUS 1996, p. 57, 64.
31 TOMKA 2000.
32 Lucrarea lui P. Tomka se referă numai la cazurile de trepanaţii complete, excluzând variantele speciale ale 
acestei practici (cele parţiale, sau simbolice).
33 TOMKA 2000, p. 69.
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eveniment care a putut determina un astfel de fenomen.34

Din punctul de vedere al cazului de trepanţie din mormântul 1 de la Sălacea cea mai 
importantă concluzie este că, cel puţin la nivelul cunoştinţelor actuale, se poate exclude 
datarea acestui complex funerar în secolul IX. Având în vedere că nu există nici un argument 
care susţine o datare şi mai timpurie (în epoca avară), trebuie să încadrăm mormântul în 
orizontul descoperirilor de sec. X-XI.

Un alt aspect din categoria elementelor de practică funerară care prezintă interes din 
punct de vedere cronologic ar fi mormântul 11, în care scheletul a fost depus în poziţie 
chircită. Acest fenomen prezintă încadrări asemănătoare trepanaţiilor craniane: este prezent 
în proporţie mică în necropolele avare (sec. VI-VIII) şi în cele de şi X-XI, cu excepţia celor 
înfiinţate în jurul bisericilor, dar lipseşte din cimitirele de sec. IX de tip Soporonkőhida 
sau Zalavár. Având în vedere însă faptul că în cazul mormântului 11 de la Sălacea este 
imposibil de determinat cu siguranţă dacă aparţine necropolei medievale timpurii sau unei 
faze mai vechi a sitului (conform opiniei autorilor cercetării, mormântul este de epoca 
bronzului), am exclus acest aspect din categoria indicatorilor cronologici.

Atât datarea cimitirului propusă de N. Chidioşan, cât şi opiniile emise mai târziu, mai 
ales cea, recentă, a cercetătorului C. Cosma, deşi se bazează în exclusivitate pe analiza 
inventarului, în mod curios, nu au luat în considerare mai multe piese din morminte. În 
realitate obiectul discuţiei autorilor era unul singur, cercelul semilunar de „tip Köttlach” 
din mormântul 4, dar şi acesta este interpretat greşit. Nu au existat încercări de a verifica 
datarea unor piese ca inelul de tâmplă descoperit lângă acelaşi schelet de femeie, împreună 
cu cercelul semilunar, perechea de cercei cu capătul în formă de „S” din M17, sau vârful 
de săgeată cu trei aripioare discutat mai sus.

Cazul cel mai evident de desconsiderare ale unor elemente sigure de datare este 
cel al perechii de inele de tâmplă cu capătul în formă de „S”. N. Chidioşan acceptă 
datarea târzie al acestor piese (sec. XI-XIII),35 dar observând că aceasta diferă de poziţia 
cronologică a cercelului semilunar propus de P. Reinecke, iar inele de tâmplă de acest gen 
apar şi în mediul Köttlach, coboară fără o argumentaţie convingătoare limita cronologică 
inferioară a pieselor în cazul cimitirului de la Sălacea.36 Analiza semnată de C. Cosma nu 
aduce elemete noi în această dispută prin emiterea ipotezei că inele de tâmplă cu capătul 
în formă de „S” deşi sunt caracteristice pentru perioada de după mijlocul sec. X, pot să 
apară şi mai devreme.37 Principalul argument în favoarea acestei teorii, cel privind apariţia 
inelelor de tâmplă în mediul Köttlach este greu de susţinut, deoarece, aşa cum vom arăta 
mai jos, datarea propusă de Reinecke şi acceptată de N. Chidioşan şi C. Cosma este greşită 
şi depăşită în literatura de specialitate. Pe de altă parte, în asociere cu acest tip de cercel, 
în mediul carantan apar şi o serie de alte piese, a căror datare în bazinul carpatic este 
identică cu cea a cerceilor cu capătul în formă de „S” (începând cu a doua jumătate a sec. 
X). Însă, indiferent de analogiile din mediul carantan ale inelelor de tâmplă, orice teorie 
care prevede posibilitatea apariţiei unor astfel de piese în bazinul carpatic la sfârşitul sec. 
IX sau în prima parte a sec. X are de înfruntat o argumentaţie solidă, bazată pe o serie de 
cercetări paralele privind originea şi limitele cronologice ale acestui tip de bijuterie,38 or o 
astfel de argumentaţie lipseşte în totalitate din lucrările mai sus amintite. În lipsa oricărui 
argument privind modificarea datării inelelor cu capătul în formă de „S” acceptăm a doua 
jumătate a sec. X ca limita inferioară a răspândirii acestor piese în bazinul carpatic, inclusiv 
în nord-vestul României.

O piesă care la prima vedere pare să fie lipsită de orice valoare cronologică este inelul 

34 TOMKA 2000, p. 70.
35 În realitate astfel de piese apar încă din a doua jumătate a sec. X.
36 CHIDIOŞAN 1969, p. 614.
37 COSMA 2001a, p. 178-179, 181.
38 BÁLINT 1976, p. 242-244; BÓNA 1978, 125-127; CSALLÁNY 1959; KRALOVÁNSZKY 1956; MESTERHÁ-
ZY 1964; MESTERHÁZY 1983; SZABÓ 1978-1979.
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de tâmplă cu capetele deschise, confecţionat din sârmă de bronz cu secţiune pentagonală, 
descoperit pe partea stângă a craniului de femeie din M4. Probabil aceleaşi considerente 
privind valoarea de indicator cronologic a piesei i-au determinat pe toţi cercetătorii care 
s-au ocupat de cimitirul de la Sălacea să omită acest obiect din discuţiile privind datarea 
necropolei. În realitate, piesa are o semnificaţie deosebită, deoarece a fost descoperită în 
acelaşi context cu mult discutatul cercel semilunar de „tip Köttlach”. Obiecte asemănătoare 
celui aflat în discuţie au fost utilizate, după mărturia decoperirilor funerare, ca inele de 
deget şi de tâmplă. Sunt cunoscute numeroase analogii în cea mai mare parte din cimitirele 
populaţiei de rând din bazinul carpatic (de ex.: Balatonkiliti, Piliny-Sirmányhegy, Bjelo 
Brdo, Kloštar, Pusztakovácsi, Fiad-Kérpuszta, Bešenov,39 Hajduszoboszló-Árkoshalom, 
Püspökladány-Eperjesvölgy,40 etc.). Pe baza unor artefacte cu care acest tip de bijuterie apare 
în asociere, B. S�őke a propus ca limită cronologică inferioară începutul secolului XI.41 J. 
Giesler pe baza analizei necropolelor de tip Bjelo-Brdo propune o datare asemănătoare în 
sec. XI, presupunând că astfel de piese în număr redus pot să apară încă de la sfârşitul sec. 
X, dar nu fac parte din categoria artefactelor tipice acestui secol.42

Singura descoperire care până în momentul de faţă a stat la baza tuturor aprecierilor 
cronologice de etno-culturale a fost cercelul semilunar de „tip Köttlach” descoperit lângă 
craniul femeii din mormântul 4. Se pare că datarea în a doua jumătate a sec. IX şi prima 
parte a sec. X propusă pentru această piesă încă de autorul săpăturilor, N. Chidioşan, a 
fost acceptată nu numai de C. Cosma, care a reluat analiza cimitirului în ultima vreme, 
ci de întreaga literatură arheologică românească. În afara faptului că datarea cercelului în 
toate cazurile a fost efectuată pe baza unei lucrări depăşite a lui P. Reinecke care tratează 
descoperirile de tip Köttlach în contextul culturii Keszthely,43 autorii au avut ca punct de 
plecare cel puţin două aprecieri greşite. Ca analogii apropiate ale cercelului de la Sălacea 
atât N. Chidioşan cât şi C. Cosma aduc în discuţie piesele din cimitirele de la Krungl şi 
Hohenberg.44 În realitate, dintre cele două necropole publicate într-o singură lucrare45, 
doar în cea de la Krungl au fost descoperite cercei de tipul celui de la Sălacea.46 Această 
necropolă de altfel este în mod evident mai târzie decât cea de la Hohenberg în care apar 
obiecte de epocă avară târzie. Spre deosebire de aceasta, în cazul cimitirului de la Krungl, 
cerceii semilunari apar în asociere cu obiecte caracteristice celei de a doua jumătăţi a sec. 
X şi sec. XI, cum ar fi variantele timpurii ale inelelor de tâmplă cu capătul în formă de „S” 
(tipul I) sau pandantivele lunulare. Astfel, datarea cercelului de la Krungl mai devreme de 
mijlocul sec. X este lipsită de argumente.

În legătură cu cercelul semilunar de la Sălacea, N. Chidioşan a subliniat că astfel 
de piese nu au fost descoperite pe teritoriul Pannoniei, iar într-un alt context evocă lipsa 
acestui tip de piesă în mediul Bjelo Brdo.47 Într-o lucrare mai veche, C. Cosma a preluat 
această idee ca argument în favoarea unor legături directe între mediul Köttlach şi cercul 
descoperirilor de acest tip de la Sălacea, Zalău şi Detta.48 Ideea a fost abandonată în lucrările 
publicate mai recent, însă singura analogie adusă de autorul menţionat a rămas cercelul 
provenit dintr-o descoperire izolată de la Tápé�Lebő, din sudul Ungariei.

În realitate, situaţia privind răspândirea cerceilor de tip Köttlach în zona cuprinsă 
între limitele estice ale ariei culturii carantane şi Transilvania este diferită, iar analogiile 
care apar în număr considerabil sugerează o interpretare cronologică modificată. Cea mai 

39 SZŐKE 1962, p. 96�97, Pl. XV.5�6.
40 NEPPER 2000, vol II, p. 39, Pl. 33.1-3, p. 224, Pl. 218.9.
41 SZŐKE 1962, p. 97.
42 GIESLER 1981, p. 109-113, Taf. 4.27-28, Taf. 53.
43 REINECKE 1928.
44 CHIDIOŞAN 1969, p. 614 şi nota 8; COSMA 2001a, p. 178.
45 FISCHBACH 1897.
46 FISCHBACH 1897, p. 142-143, Pl. V.
47 CHIDIOŞAN 1969, p. 613 şi 614.
48 COSMA 1994, p. 328.
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apropiată analogie din punct de vedere geografic, fragmentul de cercel semilunar de la 
Zalău-Poligon, este insuficient pentru datarea complexului funerar sau a necropolei. Inelele 
simple cu capetele în formă de bulbi, aşa cum observă şi autorul, apar frecvent în asociere 
cu cerceii semilunari în mediul cimitirelor carantane, însă acest tip de obiect este prezent 
şi în mediul Bjelo-Brdo sau mai corect zis în cimitirele populaţiei de rând din bazinul 
carpatic în sec. X-XI, şi a fost datat de către J. Giesler între ultima treime a sec. X şi mijlocul 
sec. XI.49 Cealată piesă cunoscută de pe teritoriul României, cea de la Deta, deşi provine 
dintr-un context necunoscut, apare în asociere cu obiecte caracteristice necropolelor de 
războinici maghiare din sec. X,50 astfel datarea lor împreună cu cercelul semilunar mai 
devreme de începutul sec. X este imposibilă. Un cercel amintit mai sus şi care aparţine 
aceluiaşi cerc al obiectelor de tip Köttlach este cunoscut la Tápé�Lebő şi provine dintr-un 
mediu asemănător exemplarului de la Deta, fiind descoperit în asociere cu o zăbală şi o 
scăriţă de şa.51 Un exemplar neornamentat de la Kiskős�eg apare �n context necunoscut, 
în asociere cu un inel de tâmplă cu capătul în formă de „S”.52 La Csepreg- Szentkirály un 
cercel semilunar a fost descoperit în mormântul 97 împreună cu 5 inele de tâmplă tip 
Giesler II.4/3, II.5/3 şi II 4/2 şi un inel lucrat din tablă de bronz. Mormântul aparţine unui 
cimitir de epocă arpadiană din jurul unei biserici şi se datează cel mai probabil în sec. XI.53 
Un cercel semilunar ornamentat cu motivul crucii a fost descoperit în cetatea de pământ 
de la Locsmánd (Lutzmannsburg), construită în a doua jumătate a sec. X. Piesa a fost găsită 
în zona bisericii. Mai târziu în acelaşi loc a fost descoperită o spadă de tip carolingian.54 
O serie de cercei semilunari de tip Köttlach, inclusiv câţiva neamintiţi mai sus, apar pe o 
hartă anexată unui studiu privind legăturile comerciale ale Ungariei în sec. X-XI semnată 
de K. Mesterházy; hartă neînsoţită de un catalog al descoperirilor, şi astfel verificarea lor 
nu este posibilă.55

Din analogiile prezentate mai sus reiese clar că numărul, nu foarte mare, dar însemnat 
şi răspândirea uniformă a cerceilor semilunari în toată zona de câmpie a bazinului carpatic 
indică mai probabil relaţiile comerciale prin care aceştia au ajuns în această regiune, decât 
o prezenţă efectivă a purtătorilor acestei culturi materiale. O serie de astfel de piese apar 
�n contexte databile fără dubii la sfârşitul sec. X şi �n sec. XI (Zalău�Poligon, Kiskős�eg, 
Locsmánd-Kirchberg, Csepreg-Szentkirály), în timp ce un număr mai redus de exemplare 
provin din contexte atribuite războinicilor maghiari, datate mai larg în sec. X (Deta şi 
Tápé�Lebő). Nu este cunoscută nici o descoperire al cărei context să permită o datare mai 
timpurie de sec. X. Pe baza acestor argumente propunem în cazul cercelului semilunar de 
la Sălacea o încadrare cronologică mai largă în sec. X şi prima parte a sec. XI, cu menţiunea 
că punctul de greutate al acestor obiecte în regiunile noastre este după mijlocul sec. X.

În altă ordine de idei trebuie să atragem atenţia asupra faptului că datarea cerceilor 
semilunari de tip Köttlach în mediul de origine al acestora, spre deosebire de cele afirmate 
în literatura română de specialitate, se încadrează în limitele propuse mai sus. Ar fi 
imposibilă şi lipsită de sens analiza fiecărei descoperiri de acest gen sau trecerea în revistă 
a unei literaturi imense care s-a ocupat de problemele cronologice ale culturii carantane. 
Există însă câteva lucrări care, pe baza materialului arheologic accesibil la acea vreme, au 
propus alcătuirea unui sistem cronologic a descoperirilor de „tip Köttlach” sau a grupului 
carantan. V. Šribar şi V. Stare, pe baza unei analize tipo-cronologice a ornamentelor care 
apar pe variantele turnate ale cerceilor de tip Köttlach, propun datarea acestora în a doua 

49 GIESLER 1981, Taf. 53
50 HAMPEL 1900, p. 616-618; HAMPEL 1905, I, p. 529-531.
51 BÁLINT 1991, p. 258, 149, Abb. 49.1.
52 KISS 1983, Pl. 37.2.
53 KISS 2000, p. 27-31, Pl. 3.
54 KAUS 1987, p. 335-337.
55 MESTERHÁZY 1993, p. 
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jumătate a sec. X şi prima parte a sec. XI.56 J. Giesler, într-un studiu privind arheologia zonei 
estice a Alpilor în sec. X-XI, propune un sistem cronologic alcătuit din trei faze: o perioadă 
premergătoare culturii Köttlach (Vor-Köttlach Horizont), şi două orizonturi propriu-zise 
(Köttlach I şi II). Toate variantele cerceilor semilunari, inclusiv analogiile perfecte din punct 
de vedere al tehnicii de confecţionare şi al motivelor decorative ale exemplarului de la 
Sălacea au fost încadrate în faza Köttlach II şi datate în a doua jumătate a sec. X şi prima 
parte a sec. XI.

Pe baza celor prezentate mai sus în legătură cu datarea obiectelor de inventar 
funerar şi interpretarea unor fenomene întâlnite în cazul cimitirului de la Sălacea–Dealul 
Vida, propunem reformularea încadrării etno-culturale şi a limitelor cronologice ale acestei 
necropole. În acest sens, trebuie să atragem atenţia asupra faptului că nu există nici un 
argument real în favoarea datării cimitirului sau măcar a unor obiecte sau fenomene de 
practică funerară, în secolul IX sau începutul sec. X. În timp ce unele fenomene, cum ar 
fi craniul trepanat din mormântul 1, indică o limită cronologică inferioară (începutul sec. 
X), majoritatea obiectelor de inventar (cercelul semilunar, inelele de tâmplă cu capete în 
formă de bulbi şi în formă de „S”) cer o datare mai târzie, între a doua jumătate a sec. 
X şi începutul sec. XI. Credem că, din punct de vedere cronologic cel puţin, punctul de 
greutate al necropolei de la Sălacea se încadrează în aceste limite. Nu putem exclude 
posibilitatea ca primele morminte să fi fost săpate puţin mai devreme, în a doua treime a 
secolului X. În acest sens trebuie luat în considerare numărul redus al mormintelor. Chiar 
dacă presupunem existenţa unor morminte încă necercetate sau distruse în vechime, 
numărul acestora nu poate fi însemnat, având în vedere suprafaţa mică rămasă necercetată 
în urma camapaniilor arheologice din anii ’60. Numărul redus al mormintelor cunoscute 
indică existenţa în acest loc a necropolei unei comunităţi mici, probabil a unei singure 
familii, folosită de cel mult 2-3 generaţii, iar elementele de practică funerară care indică 
posibile relaţii cu lumea creştină (orientarea, lipsa ofrandelor, lipsa inventarului, în afară 
de accesoriile de îmbrăcăminte etc.) sugereză mai mult ridicarea limitei cronologice spre 
mijlocul sec. XI decât coborârea acestuia spre începutul sec. X. 

În privinţa atribuirii etno-culturale, rezultatele acestei analize permit o formulare mult 
mai nuanţată a problemei faţă de opiniile susţinute până în momentul de faţă în literatura de 
specialitate. Răspândirea cerceilor semilunari în bazinul carpatic nu permite stabilirea unor 
relaţii directe între mediul carantan şi dinamica populaţiei din această regiune în secolele 
X-XI. Mai mult decât atât, deşi este mai mult ca probabil că astfel de piese au ajuns la noi 
prin legături comerciale, răspândirea lor relativ uniformă nu face posibilă schiţarea căilor de 
acces sau a traseelor comerciale prin care au fost aduse. Într-o altă ordine de idei, aşa cum 
demonstreză analogiile cunoscute din bazinul carpatic, apariţia unor cercei semilunari sau 
a altor piese tipice mediului carantan este un fenomen des întâlnit în cimitirele populaţiei 
de rând din perioada de sfârşit a sec. X şi în epoca arpadiană timpurie, adică în aşa-numitul 
„mediu Bjelo-Brdo”, cât şi în prima fază a cimitirelor creştine, de lângă biserici, în cursul 
sec. XI. Astfel, considerăm că cimitirul de la Sălacea-Dealul Vida aparţine aceluiaşi grup 
al necropolelor populaţiei de rând din cadrul formaţiunii prestatale maghiare de sec.  X 
şi mai târziu a regatului arpadian. Această populaţie, predentă formării stratului social al 
servitorilor aşezaţi de la începutul sec. XI, în jurul centrelor comitatense, are o origine 
etnică mixtă, elementele acesteia fiind imposibil de delimitat cu metode arheologice.

56 ŠRIBAR–STARE 1978-1979, p. 214-215.

121212121212121214



Cimitirul medieval timpuriu de la Sălacea–Dealul Vida 37

EARLY MEDIEVAL CEMETERY FROM 
SĂLACEA – VIDA HILL

Summary

The early medieval graves covered by this study were discovered in 1966 during 
the excavations of the Bronze Age fortification of Sălacea–Vida Hill, investigated by I. 
Ordentlich and  N. Chidioşan, archaeologists of the Regional Museum of Oradea. Research 
results were published in part in 1969. The author of the paper, N. Chidioşan on that 
occasion proposed a date in the 9th and the beginning of the 10th century and assigned it to 
a local population of romanic origin. Later in the literature was issued hypothesis of the slav 
ethnic origins of the cemetery with close relations in the Kötlach -culture.

On the basis of an analysis more closely related to funerary objects and interpretation 
of phenomena encountered in the cemetery Sălacea Vida-Hill, we propose to reformulate 
the ethno-cultural and chronological limits of this discovery. While some phenomena, such 
as the trephined skull from grave 1 indicates a lower chronological limit (beginning of the 
10th century), most items of inventory (the lunular earring of grave 4, temple-rings with 
„S” shape termination) require a later dating, between the second half of the 10th and the 
beginning of  the 11th century. The reduced number of the investigated tombs indicates 
the necropolis of small community, probably of a single family, used for no more than 
two or three generations. The funerary practices, which indicates possible relations with 
the Christian world (orientation of the graves, lack of food offerings, lack of inventory in 
addition to accessories, clothing, etc.) sugest the raising of the chronological limit to the 
first half of the 11th century. We believe that the cemetery of Sălacea-Vida Hill belongs to 
the same communities of servant people of mixt ethnic origin witch composed the lower 
group of the society of the 10th century as well as of the kingdom of the Arpad dinasty in 
the 11th century.
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újabb eredményei – The Latest of the Research Focusing on 
the Funeral Costums in the Avar Age Double and Multiple 
Burials, Arrabona 41 (2003), p. 11-56.
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UN CIMITIR MEDIEVAL DIN CETATEA ORADEA

Doru MARTA

Cuvinte cheie: cimitir, cetate, săpături arheologice
Key words: cemetery, fortress, archaeological excavations

Cercetările arheologice desfăşurate în ultimul deceniu şi jumătate în cetatea 
orădeană au delimitat câteva orizonturi de înmormântări, care prin caracteristici specifice, 
amplasare stratigrafică şi inventar aparţin secolelor XV – XVI, asediului din anul 1598, 
respectiv asediilor din anii 1660 şi 16921. În multe cazuri marile şantiere de construcţie din 
cetate, îndeosebi transformările radicale legate de ridicarea cetăţii bastionare şi Palatului 
Princiar din intervalul 1569 – 1650 au deranjat profund orizontul de locuire şi înhumare 
medieval. 

În vara anului 2000 în pivniţa faţadei Palatului Princiar, într-o încăpere aflată pe 
latura de nord-vest a clădirii aflată în interiorul cetăţii, a început amenajarea unei săli 
de expoziţie a studenţilor Facultăţii de Artă din cadrul Universităţii din Oradea. Pentru 
amenajarea pardoselii pivniţei au fost degajate gunoaiele strânse de decenii dar şi cca. 
0,20 m. din nivelul original de călcare. Tocmai în acest nivel au fost delimitate primele 
schelete, care au impus declanşarea unei săpături arheologice de salvare, care să degajeze, 
pe cât posibil exhaustiv, cimitirul descoperit. Trebuie menţionat faptul că încăperea unde 
au fost cercetate scheletele are dimensiunile laturilor inegale: cea de nord-vest are 7,27 
m., cea de nord-est 10,25 m., latura de sud-vest măsoară 8,07 m., iar cea dinspre nord-
vest 8,47 m. A fost săpată o casetă, de formă poligonală neregulată, realitate condiţionată 
de forma şi compartimentarea interioară a încăperii, denumită convenţional C 1, alături 
de două secţiuni de control: S 1 (5 x 1,50 m.) aflată în prelungire spre nord-est de caseta 
C 1 şi S 2 (5 x 1,50 m.), orientată paralel cu caseta C 1, orientată nord-est – sud-vest. 
Menţionăm de asemenea că scheletele au fost descoperite exclusiv în caseta C 1, lista lor 
fiind următoarea: 

M 1, descoperit la adâncimea de 0,20 m., în caroul 1, în pivniţa aripii de nord-vest 
a Palatului Princiar, stare de conservare relativ bună, depus pe spate, cu mâinile întinse pe 
lângă corp, matur, fără inventar. 

M 2, descoperit la adâncimea de 0,40 m., în caroul 1, în pivniţa aripii de nord-
vest a Palatului Princiar, stare de conservare bună, depus pe spate, cu mâinile întinse pe 
lângă corp, matur, tăiat în partea imediat inferioară bazinului de zidul de vest al Palatului 
Princiar, orientat est-vest, fără inventar. 

M 3, descoperit la adâncimea de 0,20 m., în caroul 1, în pivniţa aripii de nord-vest 
a Palatului Princiar, stare de conservare relativ bună, depus pe spate, cu mâinile întinse pe 
lângă corp, matur, orientat est-vest, fără inventar. 

1 Pentru mai multe detalii vezi: A. A. Rusu (coordonator), Cetatea Oradea. Monografie arheologică. Vol. I. 
Zona Palatului Episcopal, Oradea, 2002, passim; D. Marta, Cetatea Oradea în secolele XI – XVII. Monografie 
arheologică (Teză de doctorat, mss.), Cluj-Napoca, 2002, p. 127 – 139. 
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M 4, descoperit la adâncimea de 0,20 m., în caroul 1, în pivniţa aripii de nord-vest 
a Palatului Princiar, stare de conservare relativ bună, depus pe spate, cu mâinile întinse pe 
lângă corp, matur, orientat est-vest, fără inventar. 

M 5, descoperit la adâncimea de 0,20 m., în caroul 2, în pivniţa aripii de nord-vest 
a Palatului Princiar, stare de conservare relativ bună, depus pe spate, cu mâinile întinse pe 
lângă corp, matur, orientat est-vest, fără inventar. 

M 6, descoperit la adâncimea de 0,20 m., în caroul 2, în pivniţa aripii de nord-vest 
a Palatului Princiar, stare de conservare relativ bună, depus pe spate, cu mâinile întinse pe 
lângă corp, matur, orientat est-vest, fără inventar. 

M 7, descoperit la adâncimea de 0,20 m., în caroul 2, în pivniţa aripii de nord-vest 
a Palatului Princiar, stare de conservare relativ bună, depus pe spate, capul uşor rotit spre 
dreapta, mâinile întinse pe lângă corp, matur, orientat est-vest, fără inventar. 

M 8, descoperit la adâncimea de 0,20 m., în caroul 3, în pivniţa aripii de nord-vest 
a Palatului Princiar, stare de conservare relativ bună, depus pe spate, cu mâinile întinse pe 
lângă corp, matur, orientat est-vest, fără inventar. 

M 9, descoperit la adâncimea de 0,20 m., în caroul 3, în pivniţa aripii de nord-vest 
a Palatului Princiar, stare de conservare relativ bună, depus pe spate, cu mâinile întinse pe 
lângă corp, matur, orientat est-vest, fără inventar. 

M 10, descoperit la adâncimea de 0,25 m., în caroul 4, în pivniţa aripii de nord-vest 
a Palatului Princiar, la nord de pilonul al doilea de susţinere al pivniţei palatului, stare de 
conservare relativ bună, depus pe spate, cu mâinile întinse pe lângă corp, matur, orientat 
est-vest, fără inventar. 

M 11, descoperit la adâncimea de 0,25 m., în caroul 4, în pivniţa aripii de nord-vest 
a Palatului Princiar, la nord de pilonul al doilea de susţinere a pivniţei stare de conservare 
relativ bună, depus pe spate, cu mâinile întinse pe lângă corp, matur, orientat est-vest, fără 
inventar. 

M 12, descoperit la adâncimea de 0,25 m., în caroul 4, în pivniţa aripii de nord-
vest a Palatului Princiar, între cei doi piloni de susţinere a pivniţei, stare de conservare 
relativ bună, depus pe spate, cu mâinile întinse pe lângă corp, matur, orientat est-vest, fără 
inventar. 

După cum se observă din descrierea scheletelor, în nici un caz nu avem vreun 
inventar al înhumaţilor, realitate care poate ridica firesc problema oportunităţii analizării 
acestui complex. Foarte repede vom preciza însă, că din numărul de aproximativ 80 
de schelete cercetate în cetatea de la Oradea, doar trei au aparţinut în mod indubitabil 
nivelului medieval, concluzie la care s-a ajuns prin compararea orizonturilor stratigrafice 
din cetate, realitate la care ne-a obligat lipsa şi în acest caz a oricărui inventar al înhumaţilor. 
Trebuie de asemenea menţionat faptul că în preajma nici unuia dintre schelete nu au fost 
descoperite fragmente de lemn sau cuie, concluzia firească fiind că înhumările au fost 
făcute exclusiv în giulgiu.

În acest context un ajutor nesperat în descifrarea datării cimitirului din pivniţa 
Palatului Princiar ne-o dă scheletul M 2, tăiat de zidul amintitei clădiri. Debutul construcţiei 
Palatului Princiar, cetatea interioară cum a fost uneori denumită, nu a fost stabilit cu 
precizie, specialiştii în istoria artei oscilând între anii 16182, 16203 şi 16224. Documentele 
confirmă că arhitectul care a proiectat, la ordinul principelui ardelean Gabriel Bethlen 
clădirea, a fost veronezul Giacomo Resti, care a executat în intervalul 1618 – 1621 schiţele 
noului edificiu, în perioada amintită începând probabil şi lucrările la fundaţii5. Principiul 
arhitectonic al noii construcţii a respectat forma cetăţii exterioare, cea bastionară, a unui 

2 Kovács A., M. Ţoca, Arhitecţi italieni în Transilvania în cursul secolelor al XVI-lea şi al XVII-lea, în Studia 
Univ. Babeş-Bolyai, 1973, XVIII, nr. 2, p. 26.
3 Balogh Jolan, Vég Várad vára, Cluj, 1947, p. 25.
4 Gh. Sebestyén, V. Sebestyén, Arhitectura Renaşterii în Transilvania, Bucureşti, 1963, p. 106.
5 Kovács A., M. Ţoca, op. cit., p. 26.
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pentagon, cu înjumătăţirea axelor şi repetiţia paralelă a bastioanelor exterioare, rezultatul 
fiind un ansamblu complet independent faţă de incinta exterioară a cetăţii propriu-zise. Până 
la moartea principelui Gabriel Bethlen în anul 1629, au fost terminate două dintre laturile 
palatului, majoritatea cercetătorilor oprindu-se asupra celei de vest, faţada edificiului, unde 
se află în fapt şi cimitirul din prezenta notă, alături de latura de sud6. Prin aceată informaţie 
cronologică avem şi termenul ante quem la care a fost deranjat scheletul M 2. Tot în acest 
context este importantă observaţia legată de momentul demolării catedralei episcopale, 
edificiu care a făcut loc parţial noului Palat Princiar. Asediile din anii 1556 – 1557, 1598, 
1606 dar şi cutremurele din anii 1603, 1604, 1614 au pricinuit grave stricăciuni catedralei 
dar şi vechiului palat episcopal de alături, principele Gabriel Bethlen fiind cel care a decis 
demolarea lor şi folosirea pietrei la ridicarea Palatului Princiar şi al bastionului Crăişorul al 
cetăţii, probabil nu mult după începutul domniei sale, în anul 16137. 

Amplasarea cimitirului aici analizat ne îndreaptă inevitabil spre asocierea lui cu 
înhumările legate de funcţionarea catedralei episcopale romano-catolice de la Oradea, 
un impozant edificiu gotic, intim legat de cultul Sf. Ladislau, a cărei construcţie a început 
sub păstorirea episcopului Andrei Báthory (1329 – 1345), având probabil masivul sprijin 
financiar al dinastiei angevinilor. Momentul finalizării construcţiei catedralei este anul 
14078. Putem astfel stabili, măcar cu aproximaţie, termenul post quem al cimitirului 
descoperit în pivniţa aripii de nord-vest a Palatului Princiar din interiorul cetăţii orădene. 

Cea mai apropiată analogie, din punct de vedere geografic, cu situl de sub Palatul 
Princiar este un cimitir medieval cercetat la Sălard, în judeţul Bihor. Acolo, câteva dintre 
cele 78 de schelete cercetate, au avut inventar. Cea mai importantă este o monedă datată în 
anii 1345 – 1347, bătută sub domnia regelui Ludovic cel Mare9. O altă piesă care permite 
bune analogii este un capăt de curea din os, datat în secolele XIV - XV10. Alte cimitire datate 
în acelaşi interval sunt, parţial cel cercetat în localitatea Sântion, o comună suburbană a 
Oradiei11 şi cel de la Cefa – Rădvani (jud Bihor)12, dacă ne limităm doar la teritoriul actual 
al judeţului Bihor.

În concluzie descoperirea făcută în pivniţa Palatului Princiar din cetatea de la 
Oradea întregeşte repertoriul cimitirelor din regiune datate în secolele XV – XVI, un interval 
cronologic faţă de care arheologia medievală transilvăneană este încă datoare.

ONE MIDDLE AGE CEMETERY FROM ORADEA FORTRESS

Abstract

In the summer of 2000 in the basement of north-west wing of Princely Palace from 
Oradea Fortress was unearthed one Middle Age necropolis dated on the basis of fortess 
stratigraphy and of some analogies from neighborhood areas in the XV – XVIth century. 
Was investigated 12 graves, no one had inventory. One grave was cut by a wall of Princely 
Palace, erected in 1629.

6 Balogh Jolan, op. cit., p. 32.
7 A. A. Rusu (coordonator), op. cit., p. 9.
8 Ibidem, p. 47.
9 Gedai I., Magyar uralkodók pénzeiken, Budapest, 1991, p. 75.
10 D. Marta, Un cimitir medieval descoperit la Sălard (jud. Bihor), în Crisia, 2001, XXXI, p. 66.
11 Alexandrina D.Alexandrescu, Săpăturile de salvare de la Sântion (r. Oradea, reg. Oradea), în SCIV, 1955, VI, 
nr. 3 – 4, p. 493 – 494.
12 I. Crişan, Un mormânt din necropola satului medieval Rădvani, în Crisia, 2004, XXXIV, p. 78. 
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UNIRE BISERICEASCĂ ŞI SOCIETATE CREŞTINĂ ÎN REGATUL UNGARIEI 
LA MIJLOCUL SECOLULUI XV

Iulian-Mihai DAMIAN

 Cuvinte cheie: unire religioasă, societate creştină, Transilvania, Ungaria
 Mots clef: l’union ecclésiastique, société chrétienne, Transylvanie,  Hongrie

În articolul introductiv la o recentă conferinţă ţinută cu ocazia aniversării a 550 
de ani de la proclamarea unităţii bisericii creştine la Florenţa (6 iulie 1439), cercetătorul 
italian Giuseppe Alberigo1, remarcând îmbunătăţirea relaţiilor dintre bisericile creştine 
angajate în actualul dialog ecumenic, dar şi limitele pe care dezbaterea teologică pare să 
nu le poată depăşi2, constata necesitatea unei reexaminări istorice a condiţiilor care au stat 
la baza acordului florentin şi care, mai ales, au determinat eşecul său. Se afirma, cu această 
ocazie, că este necesară adoptarea unui criteriu istoric în procesul de cunoaştere reciprocă 
şi apropiere dintre bisericile surori, criteriu absolut necesar pentru a înţelege natura 
escatologică a unităţii creştine posibile. Într-o perspectivă apropiată, conciliul florentin 
devenea, într-un important articol al compatriotului său, Vittorio Peri, un appuntamento 
ecclesiologico mancato3, analiza locului conciliului în devenirea bisericii fiind însoţită de 
cea a limitelor epocii sale, care au determinat eşecul acordului conciliar şi au creat încă de 
la Florenţa premisele denunţării sale. 

I. Unirea florentină în Transilvania în timpul domniei lui Vladislav I (III) Jagiello
Noua perspectivă istoriografică, eliberată de limitele confesionale care au otrăvit 

timp de peste cinci secole memoria unirii florentine, atât în Orient, cât şi în Occident, 
printr-un demers analog, dar bazat, desigur, pe principii diferite4, este posibilă datorită 
efortului de publicare a izvoarelor conciliului florentin5, început în anii relansării dialogului 
ecumenic, precum şi al unor opere monografice fundamentale dedicate subiectului, cea 
mai însemnată fiind, în continuare, lucrarea lui Joseph Gill6. Efortul este pe departe de 
a fi complet încheiat. rămânând de clarificat unele aspecte ale mecanismelor care au 
determinat unirea şi, mai ales, consecinţele ecleziologice şi politice ale acestui important 
moment al veacului XV. 

1Giuseppe Alberigo, The unity of Christians: 550 years after the Council of Ferrara-Florence. Tensions, 
disappoint-ments and perspectives, in Christian Unity. The Council of Ferrara-Florence 1438/39-1989 (edited 
by G. Alberigo), Leuven, 1991, p. 1-19.
2 G. Alberigo, The unity, p. 2-3. 
3 Vittorio Peri, Il concilio di Firenze: un appuntamento ecclesiale mancato, în Da Oriente e da Occidente. Le 
chiese cristiane dall’impero romano all’Europa moderna (a cura di Mirella Ferrari), Roma-Padova, 2002, p. 
348-374 (publicat iniţial în “Il Veltro”, XXVII, 1983, p. 197-215).
4 V. Peri, Concilio, p. 369.
5 Pentru o prezentare a operei, vezi Joseph Gill, Concilum Florentinum: Documenta et Scriptores. An Ambitious 
Project Accomplished, în “Orientalia Christiana Periodica”, XLIII, 1977, p. 5-17.
6 Vezi J. Gill, The Council of Florence, Cambridge, 1959 şi traducerea italiană (în fapt, o ediţie revăzută) Il 
Concilio di Firenze, Firenze, 1967.
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Pentru Europa Central-Răsăriteană, în special pentru Biserica de rit grec din Ţările 
Române7, Transilvania, Banat şi din celelalte regiuni cuprinse în multietnicul regat medieval 
al Ungariei, s-a ridicat problema receptării şi aplicării acordului conciliar, cu precădere 
după ce studii recente au prezentat indicii convingătoare8 cu privire la transformarea 
raporturilor dintre Biserica Apuseană şi cea Răsăriteană, consecinţă mai ales a modificării 
concepţiei ecleziologice latine, prin trecerea de la o fază normando-cruciată la una post-
florentină (V. Peri)9. 

În acest context, am considerat interesantă abordarea dintr-o perspectivă istorică şi 
filologică a principalelor documente emise pentru aplicarea prevederilor unirii florentine 
în Europa Centrală, şi anume, pe lângă decretul (bula papală) de unire, a scrisorii enciclice 
a mitropolitului şi legatului apostolic Isidor al Kievului10, şi a privilegiului acordat clerului 
de rit ortodox de regele Ungariei şi Poloniei Vladislav I (III) Iagiełło, cunoscut sub numele 
de privilegium Ruthenorum11. Or, tocmai aceste documente conţin importante elemente 
referitoare la aplicarea prevederilor decretului de unire florentin în regiunile româneşti 
parte a regatului ungar, de natură să explice complicata situaţie eclezială a epocii.

***

Conciliile ecumenice, fenomene complexe ale vieţii bisericeşti, au fost, dintotdeauna, 
înregistrate de istoriografia bisericii în baza concluziilor lor, devenite simboluri de credinţă 
şi canoane, texte considerate esenţiale pentru aplicarea în plan dogmatic şi disciplinar  
acordului conciliar. Chiar mai mult, aceste texte definitorii primesc o valenţă sacră, 
constituind, asemenea Faptelor Apostolilor, norme de reglementare pentru diferitele 
aspecte din viaţa Bisericii. 

Dincolo de tradiţia celor şapte concilii ecumenice la care se raportează, textul 
decretului florentin reflectă în compoziţia sa dificultăţile care au condus la acordul conciliar 
de la 6 iulie 1439. În special, formularea a două dintre principalele probleme discutate în 
cadrul conciliului – purcederea Sfântului Duh, şi primatul papal - au constituit subiectul 
unor asidue negocieri între cele două delegaţii, lucru care a şi întârziat proclamarea unirii 
religiose la data programată (de sărbătoarea sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel)12. 

7 Constantin Auner, La Moldavie au Concile de Florence, în “Echos d’Orient”, VII, 1904, p. 321-328; VIII, 1905, 
p. 5-12, 72-77, 129-137 (reeditat în română, Moldova la Soborul din Florenţa (extras din “Revista Catolică”, IV), 
Bucureşti, 1915), Michel Lascaris, Joachim, métropolite de Moldavie et les relations de l’Eglise moldave avec 
le patriarcat de Pec et l’archevêché d’Achris au XVe siècle, în “Bulletin de la Section Historique de l’Académie 
Roumaine”, XIII, 1927, p. 129-159; Petre Ş. Nasturel, Quelques observations sur l’Union de Florence et la 
Moldavie, în “Südost-Forschungen”, XVIII, 1959, 1, p. 84-89, Pavel Chihaia, In legatură cu absenţa delegaţiei 
Tării Româneşti de la Conciliul de la Ferrara-Florenţa (1438-1439), în “Glasul Bisericii”, XXXVII, 1978, 1-2, 
p. 155-165 (reeditat în Idem Artă medievală, III, Ţara Românească între Bizanţ şi Occident, Bucureşti, 1998, 
p. 97-105); Emilian Popescu, Compléments et rectifications à l’histoire de l’Eglise de Moldavie à la première 
moitié du XVe siècle, în Idem, Christianitas Daco-Romana. Florilegium Studiorum, Bucarest, 1994, p. 455-
477; Daniel Barbu, La Valachie et le Concile de Bâle, în Idem, Byzance, Rome et les Roumains. Essais sur 
la production politique de la foi au Moyen Age, Bucarest, 1998, p. 143-158 (publicat iniţial în română, Ţara 
Românească şi Conciliul de la Basel, în “Revista Istorică”, sn, V, 1994, 1-2, p. 5-14); Dan Mureşan, Isihasmul 
şi prima etapă a rezistenţei la decizile Conciliului florentin în Moldova (1442-1447), în “Studia Universitatis 
Babeş-Bolyai. Historia”, XLIV, 1999, 1-2, p. 3-57.
8 Marius Diaconescu, Les implications confessionnelles du Concile de Florence en Hongrie, în “Medievalia 
Transsylvanica”, I, 1997, 1-2 p. 29-62; Adrian A. Rusu, Ioan de Hunedoara şi românii din vremea lui. Studii, 
Cluj-Napoca, 1999, p. 77-127 (“Sinodul de la Florenţa şi urmările lui în regatul Ungariei şi în Transilvania”).
9 V. Peri, La lettura del Concilio di Firenze nella prospettiva unionistica romana, în Christian Unity, p. 593-
611.
10 Litterae encyclicae Isidori metropolitae Budae, die 5 martii 1440 datae, în Acta slavica Concilii Florentini. 
Narrationes et documenta. (=“Concilium Florentium”, XI), editor Joannes Krajcar S.I., Romae, 1976, 
“Documenta”, no. IV, p. 140-142
11 F[ryderik]. Papée, Acta Alexandri Regis Poloniae, magni ducis Lithuaniae, etc. 1501-1506 (=“Monumenta 
Medii aevi res gestas Poloniae illustrantia”, XIX), Cracoviae, 1927, no. 233, p. 390-393 (6 martie 1504; 
confirmarea regală a privilegiului din 1443).
12 V. Peri, Concilio, p. 349.
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Cu toate acestea, este surprinzător faptul că versiunea slavă a textului decretului13, 
copie purtând semnăturile basileului bizantin, a papei, a mitropoliţilor greci şi a prelaţilor 
latini14, diferă de originalul grec tocmai în aceste două puncte esenţiale. Este un semn că 
traducerea s-ar fi făcut ţinându-se cont şi de originalul latin. 

1. În privinţa purcederii Sfântului Duh, versiunea slavă pare să nu ţină cont 
de subtilitatea traducerii latinului filioque cu grecul dia ton Yiou, pe care îl traduce 
cu iže ot Otca i za Syna ischodjašča. 

2. În textul slav este inserată propunerea latinilor, neadoptată în textul grec, 
referitoare la primatul papal, propunere conţinută în sintagma latină papam in 
universum orbem tenere primatum et ipsum pontificem Romanum. 

Această versiune este cea care a circulat în biserica ortodoxă de limbă liturgică 
slavă. Diferenţele de traducere reflectă, mai degrabă decât o înţelegere inexactă a două 
din problemele esenţiale discutate la conciliu (ipoteză greu de crezut!), o realitate mult 
mai complexă. În bisericile ortodoxe din Europa Centrală problema dezbaterii dogmatice 
era mult mai puţin resimţită decât la Constantinopol, iar primatul papal nu era considerat 
contrar dreptului canonic şi tradiţiei ortodoxe. 

Dincolo de modul în care a fost receptată unirea florentină de către biserica de 
rit ortodox şi limbă liturgică slavonă (ecclesia sau ritus graecus ruthenorum), decretul de 
unire a circulat, în original sau în copii ale cancelariei pontificale în mediile “latine” din 
Europa Central-răsăriteană, fiind la dispoziţia regilor, universităţilor şi ordinelor religioase, 
împreună cu scrisori pontificale prin care se solicita factorilor decizionali luarea tuturor 
măsurilor necesare pentru aplicarea prevederilor decretului şi recunoaşterea politică a 
actului sinodal. În Europa centrală, copii ale decretului au fost expediate în primele zile de 
după conciliu. La 7 iulie 1439 erau anunţaţi ducele Austriei şi regele Germaniei şi Ungariei, 
Albert, precum şi universitatea din Viena15. În intervalul iulie–august era informat de unirea 
florentină şi regele Poloniei, ale cărui răspunsuri le avem doar în cursul anului următor 
(10 martie 1440)16, cel mai probabil datorită adeziunii sale la conciliul de la Basel şi la 
anti-papa Felix V, poziţie adoptată până în preajma încoronării sale ca rege al Ungariei şi 
a adeziunii la cruciada antiotomană, condiţie esenţială pentru reuşita unirii florentine. Este 
de relevat în toate aceste epistolele pontificale legătura strânsaă dintre unirea religioasă şi 
cruciada anti-otomană, părţi distincte ale aceluiaşi proces în viziunea curiei romane.

În intervalul 1440-1443, odată cu adâncirea rupturii din biserica occidentală dintre 
papă şi anti-conciliul de la Basel, au fost produse o serie de opere cu caracter explicativ 
al decretului florentin, cum ar fi cele ale cardinalului Ioan de Torquemada sau ale 
arhiepiscopului latin de Creta, Fantino Valaresso17, opere destinate mai cu seamă mediilor 

13 Textus slavicus bullae unionis, în Acta slavica, “Documenta”, no. I, p. 128-135.
14 Pentru o analiză pertinentă a textului versiunii slavone a decretului: Acta Slavica, no. I, p. 127; pentru raportul 
dintre diferitele copii ale decretului şi originalul grec şi latin: Epistolae pontificiae in concilium florentinum 
spectantes (=“Concilium Florentium”, I, 1-3), editor Georgius Hofmann, III, Epistolae pontificiae de ultimis 
actis concilii florentini annis 1440-1445 et de rebus post concilium gestis annis 1446-1453, Romae, 1946,. p. 
VII-IX.
15 Epistolae pontificiae,  II, Epistolae pontificiae de rebus in Concilio Florentino annis 1438-1439 gestis, Romae, 
1944, no. 178-182, p. 81-83 (pentru principii germani); no. 183-186, p. 83 (pentru oraşele şi comunităţile 
germane). 
16 Ibidem, no. 193, p. 85; nu se păstrează decât răspunsul regelui (10 martie 1440, Cracovia), în copie, în 
Cod. Lat. Vindobonensis (Österreichische Nationalbibliothek, Wien, Cod. 4139; cf. Ibidem), f. 302v-303r. O 
altă scrisoare a papei (noiembrie-decembrie 1439): Codex epistolaris saeculi decimi quinti, II, 1382-1445  
(=“Monumenta Medii aevi res gestas Poloniae illustrantia”, XII), collectus opera Anatol Lewicki, Cracoviae, 
1891, no. 267, p. 409.
17  Joannes de Torquemada O.P., Cardinalis Sancti Sixti, Apparatus super Decretum Florentinum Unionis 
Graecorum (ad fidem manuscriptorum edidit, introductione, notis, indicibus ornavit Emmanuel Candal S.I.), 
Romae 1944, passim; Fantinus Vallareso, arhiepiscopus Cretensis, Libellus de ordine generalium conciliorum et 
unione florentina (ad fidem manuscriptorum edidit, introductione, notis, indicibus ornavit Bernardus Schultze 
S.I.), Romae,1944,passim.
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umaniste europene, inclusiv celor din Europa Central-răsăriteană, unde ideile conciliare şi 
opoziţia faţă de absolutismul papal erau foarte puternice. Este important de relevat faptul 
că, în ambele cazuri, preocuparea teologilor constă în afirmarea autorităţii papei asupra 
conciliului, unirea bisericii răsăritene fiind considerată o ulterioară confirmare a acestei 
superiorităţi. Adeziunea la tezele conciliariste susţinute la Basel va însemna pentru multe 
dintre statele Europei Centrale, mai cu seamă până la momentul abdicării anti-papei Felix 
V (1447), inplicând refuzul de a accepta unirea florentină cu biserica greacă sau, cel puţin, 
refuzul de a accepta forma în care s-a încheiat la Florenţa unirea, şi considerarea ei ca fiind 
un proces în curs (întrerupt la momentul abandonării negocierilor cu conciliul de la Basel), 
neîncheiat şi, în consecinţă, fără urmări religioase şi politice. 

***

Apostol al unirii florentine în Europa Central-răsăriteană18 a fost mitropolitul Isidor 
al Kievului (1385-1464), cardinal şi legat apostolic Sanctae Romanae Ecclesiae din anul 
1440, patriarh unit de Constantinopol după moartea patriarhului Grigore Mammas (1459). 
Începând cu 4 septembrie 1439 (data plecării sale de la Florenţa), mitropolitul Isidor, numit 
legatus a latere (17 august 1439) pentru aplicarea decretului de unire a bisericii în teritoriile 
bisericii ortodoxe de limbă liturgică slavă, întreprinde o călătorie spre Kiev, iar, mai apoi, 
spre Moscova, trecând prin Ungaria, Polonia şi Lituania. 

Tocmai în ziua primirii binecuvântării papale înaintea plecării, la Florenţa are loc 
proclamarea solemnă a excomunicării participanţilor la ceea ce din acest moment va fi 
considerat anti-conciliul de la Basel, ceremonie la care asistă, pe lângă mitropolitul Isidor 
de Kiev, alţi 12 mitropoliţi ortodocşi19. Nu se cunosc numele lor, probabil că este vorba de 
prelaţi ortodocşi care urmau să întreprindă pe cale terestră drumul de întoarcere (împăratul 
Ioan al VIII-lea, însoţit de ceilalţi 24 de mitropoliţi ortodocşi şi de marea parte a delegaţiilor 
şi clerului, plecaseră spre Veneţia şi Constantinopol la 26 august)20. 

Misiunea lui Isidor, în calitate de legatus a latere pentru aplicarea decretului de unire, 
primea, în Europa Centrală, şi o dimensiune anti-conciliară, prin acţiunea sa el trebuind 
să-i câştige la unirea religioasă şi la cruciadă pe conducătorii unor state care moşteniseră o 
puternică vocaţie conciliaristă. Prin moartea lui Sigismund de Luxemburg, iniţiator al unui 
amplu program de reformă a bisericii latine, mişcarea conciliară îl pierduse pe cel mai 
important sprijinitor al său; abandonarea Conciliului de la Basel de către aşa-numita sanior 
pars a sa, în frunte cu cardinalul Giuliano Cesarini, demonstra tocmai pierderea încrederii 
în capacitatea conciliului de a reforma biserica după moartea importantului său protector. 
Cu toate acestea, atât ducele de Austria, Friedrich III (încoronat împărat doar în 1452) cât 
şi fratele său, Albert, rege al Ungariei (1438-1439), nutreau puternice simpatii conciliare, 
iar la cauza conciliului de la Basel aderau şi regii Poloniei.

Speculându-se rivalitatea dintre familiile domnitoare austriece şi polone pentru 
coroana Ungariei, după alegerea lui Vladislav Iagiełło ca rege al Ungariei (intrat în Buda 
la 21 mai 1440, încoronat la 17 iulie 1440), cardinalul Isidor a participat la mişcarea de 
atragere a regelui polon în politica papală, şi implicit, la unirea religioasă precum şi la 
susţinerea cruciadei. Activitatea sa va fi continuată şi desăvârşită de cardinalul Cesarini, 
legatus a latere pentru cruciadă, în anii 1442-1444. Contradicţiile misiunii sale din 1440-
1441 sunt legate tocmai de schimbările politice prin care trecea regiunea. 

18 Adolf Zeigler, Isidore de Kiev, apôtre de l’union florentine, în “Irénikon”, XIII, 1936, p. 393-410.
19 Peregrinatio Metropolitae Isidori ad Concilium Florentinum, în Acta slavica, “Narrationes”, no. I, p. 32.
20 Les “Mémoires” du Grand Ecclésiarque de l’Eglise Sylvestre Syropoulos sur le Concile de Florence (= 
“Concilium Florentium”, IX), edités par Vitalien Laurent, Paris, 1971, p. 513-517; Acta slavica, “Narrationes”, 
no. I, p. 32.
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La 5 martie 1440, mitropolitul Isidor proclama la Buda, într-un cadru solemn unirea 
bisericilor, prilej cu care trimitea copii sale scrisorii sale enciclice clerului şi aşezămintelor 
monahale din regiune. Proclamaţia se adresa tuturor creştinilor din Europa Centrală şi 
Orientală (quam Latini, ita et Greci omnesve ii, qui ad sanctam oecumenicam ecclesiam 
Constantinopolitanam pertinent, scilicet Rutheni et Serbi et Valachi et aliae christianae 
gentes). Apelând la apartenenţa comună la biserica lui Cristos (omnes enim servi Domini 
Jesu Christi estis et in nomine eius baptizati), li se cerea să elimine orice discordie şi 
îndoială existente. Practic, ortodocşii din Regatul Ungar erau declaraţi de iure şi de 
facto uniţi cu biserica latină prin semnarea decretului de către împăratul bizantin şi de 
mitropoliţii bisericilor răsăritene, fără a fi necesară nici o altă formalitate pentru primirea 
lor în comuniunea catolică. 

Scrisoarea enciclică, de vădită inspiraţie florentină, aducea şi o serie de completări 
faţă de textul decretului de unire (împreună cu care trebuie să fi circulat), mai ales cu 
privire la unele aspecte insuficient de bine clarificate în textul decretului. Se precizau 
raporturile dintre credincioşii catolici şi cei ortodocşi, care locuiau pe teritoriul regatului, 
şi se propunea chiar intercomuniunea pentru laici, ca formă de creare a unei coeziuni 
sociale şi de transformare a raporturilor, interconfesionale. Mitropolitul îi invita pe 
credincioşii latini să participe la slujbele ortodocşilor şi chiar să ia parte la ritul euharistic; 
de asemenea, şi ortodocşii erau invitaţi să frecventeze liturghiile latinilor şi să ia parte 
la euharistie, ba chiar şi la riturile devoţionale latine (inclusiv la cele penitenţiale, mult 
diferite de tradiţia bizantină), ca parte a unui proces de detensionare a relaţiilor existente 
între biserici. Nu este, evident, vorba despre o depăşire a prevederilor florentine printr-o 
încercare de latinizare a bisericii ortodoxe, proclamaţia rezumându-se la comuniunea 
more laicorum şi nu şi cea a clerului, interzisă prin decretul sinodal ca fiind o commixtio 
in sacris.

În ceea ce priveşte dimensiunea politică a demersurilor mitropolitului, care au făcut 
posibile proclamaţia de la Buda şi, mai apoi, adeziunea regelui Vladislav III (I) la unirea 
florentină şi la cruciadă, mitropolitul Isidor avea, în cursul celor trei luni ale misiunii sale 
din cursul anului 1440 în Ungaria, o serie de întâlniri cu mari demnitari ai regatului: 
palatinul Laurenţiu Hedérvári, banul Dalmaţiei, Croaţiei şi Sloveniei, Mátko de Tallovec, 
voievodul Transilvaniei, Dezsö de Loszoncz şi comitele de Timişoara, Andreas Bothos21. 
Prezenţa sa în Buda cu doar câteva luni înaintea intrării şi încoronării în capitala ungară a 
regelui polon (21 mai 1440), şi sprijinul din partea acestuia şi a marelui duce al Lituaniei 
de care mitropolitul se va bucura în cursul continuării misiunii sale în uniunea Polono-
Lituană, aduc în discuţie problema adeziunii celei mai influente părţi a nobilimii din 
Ungaria la unirea bisericească şi la cruciada promovată de papa Eugeniu IV. Tocmai 
aceşti nobili, susţinători politici ai venirii la tron a lui Vladislav III (I), între care un rol 
de prim ordin îl deţinea Iancu de Hunedoara, constituiau facţiunea politică cea mai 
interesată de aplicarea uniunii religioase, date fiind concentrarea domeniilor lor în 
sudul regatului, regiune populată aproape compact de comunităţi de rit ortodox care, în 
contextul pericolului otoman, îndeplineau un important rol de apărare. Este interesant 
faptul că mitropolitul Isidor avea în perioada respectivă şi o întrevedere cu arhiepiscopul 
primat al Ungariei, semn al deplinei recunoaşteri instituţionale de care biserica sa se 
bucura.

Prima etapă a activităţii în Ungaria a mitropolitului Isidor are consecinţe, în plan canonic 
şi juridic, şi în anii următori. Din păcate nu se cunosc colaboratorii mitropolitului, care 
au acţionat în Ungaria pentru implementarea decretului florentin în această perioadă. 

21 Informaţia contactelor avute de mitropolit şi numele acestor importanţi nobili sunt reproduse într-o notă, 
probabil autografă, din Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV), Città del Vaticano, Cod. Vat. Gr. 717 (la Giovanni 
Mercati, Scritti d’Isidoro, il cardinale ruteno, Roma, 1926, p. 20).
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Într-un studiu recent dedicat urmărilor unirii florentine, Marius Diaconescu22 
prezintă o serie de documente inedite care infirmă teza susţinută de cercetătorii ucraineni 
conform căreia acţiunea mitropolitului s-ar fi limitat la reorganizarea bisericii rutene. După 
cum am arătat, în enciclica sa de la Buda mitropolitul se referea la toţi creştinii aparţinători 
de patriarhatul ecumenic de Constantinopol, menţionându-i explicit, alături de ruteni, pe 
valahi şi pe sârbi. Într-un cuvânt, acţiunea sa îi viza pe toţi creştinii care foloseau slavona 
în liturghie. 

Consecinţă a acestei prime faze a misiunii lui Isidor în Ungaria şi Polonia sunt două 
documente referitoare la mănăstirea din localitatea maramureşeană Peri (în limba maghiară 
Körtvelyes, în ucraineană Hrusevo), ridicată la rang de stavropighia în 1391, al cărei egumen 
îndeplinea, deja de la sfârşitul sec. XIV, rolul de exarh patriarhal. Această mănăstire, aflată 
sub protecţia nobililor români maramureşeni, reuşeşte, în anul 1442, să obţină de la regele 
Vladislav Iagiełło o întărire (nova donatio) a drepturilor sale asupra pământurilor deţinute, 
tocmai în virtutea argumentului unirii florentine, călugării fiind numiţi fratres seu calugeri... 
nunc Deo propitio nobiscum fide uniti 23, procedând apoi la executarea decretului regal 
printr-un mandat (littera introductoria seu statutoria) acordat Conventului din Lelesz pentru 
delimitarea teritorială. 

În acest document de punere în posesie (întărire a drepturilor de proprietate) se face 
referire la situaţia mănăstirii din Peri existând o prezentare a situaţiei juridice a mănăstirii 
făcută de Capitlul din Oradea, în care se menţionează executarea în favoarea mănăstirii 
ortodoxe a privilegiului regal şi acordul nobilului român Mihail Tatul, vecin al mănăstirii 
şi protector al ei. Acest nobil român, egregius între nobilii români din Maramureş, este 
probabil cel care stă, împreună cu alţii, în spatele solicitării adresate regelui (ad nonnullorum 
nostrorum fidelium wolachorum terre nostre Maromorosensis instantiam et supplicationem 
humilimam), precum şi în spatele unei alte iniţiative, câţiva ani mai târziu (1444)24, prin 
care se solicita regelui completarea dreptului seniorial al unor nobili români, acordându-se 
acestora şi jus iudicii asupra iobagilor de pe pământurile aflate în posesia lor. 

Situaţia mănăstirii din Peri reflectă o schimbare considerabilă de atitudine a 
autorităţilor catolice în problema creştinilor de rit ortodox, care nu poate avea altă explicaţie 
decât ca fiind o consecinţă a proclamării enciclicei mitropolitului Isidor şi a susţinerii unirii 
din partea lui Vladislav. Însă şi referinţa la graţia divină ca premisă pentru supravieţuirea 
unirii religioase (nunc Deo propitio), în textul privilegiului acordat de rege, face trimitere 
la terminologia utilizată în decretul de unire şi în enciclica lui Isidor. Este, de asemenea, 
foarte posibil ca egumenul de la Peri să fi ocupat un rol important în atragerea la unire a 
populaţiei ortodoxe din regiune, statutul său de stavropighia garantându-i independenţa 
faţă de episcopatul local. Un alt act din aceeaşi perioadă ne demonstrează faptul că 
asigurarea unei baze juridice pentru patrimoniul clerului ortodox era una dintre problemele 
esenţiale ce-l interesau pe mitropolit. La 27 iulie 1440 el adresa autorităţilor catolice din 
Chelm (Polonia) o scrisoare prin care solicita protecţia lor pentru preotul ortodox din târgul 
Stołpie, într-un conflict cu localnicii pentru uzufructul terenului aparţinător bisericii (hortus 
ecclesiae în text)25.

***

Activitatea mitropolitului din cursul lui 1440 avea să fie completată, la 22 martie 
1443, de privilegiul26 acordat de regele Vladislav clerului de rit ortodox (termenul de 

22 M. Diaconescu, Implications, p. 29-62 (datele arhivistice de mai jos au fost puse în circulaţie de acelaşi 
autor; p. 34-35).
23 Magyarországos Levéltár (MOL), DL, Antemohácsiana, 13687-13688 (26 septembrie 1442).
24 MOL, DL 62826 (30 martie 1444).
25 Litterae Isidori Metropolitae ad officiales chelmenses die 27 julii 1440 datae, în Acta Slavica, “Documenta”, 
no. V, p. 143-145.
26 M. Harasievyč, Annales Ecclesiae Ruthenae, Leopoli, 1868, p. 78-80 (apud M. Diaconescu, Implications, 
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ritus Grecus Ruthenorum nu poate fi înţeles altfel decât ca fiind acea parte a bisericii 
universale care folosea limba liturgică slavonă, în opoziţie cu termenii de ritus Sanctae 
Romanae Ecclesiae sau ritus Graecus, în care limba liturgică era latina, respectiv greaca). 
Acest document regal este păstrat doar într-o copie din timpul regelui Alexandru Iagiełło 
al Poloniei de la 6 martie 1504, când, la cererea episcopului de Chelm, se proceda la o 
întărire a documentului de la 1443 dat de către regele Vladislav în dubla sa calitate de 
rege al Poloniei şi Ungariei, ocazie cu care se şi reproducea integral textul documentului 
precedent, ajuns într-o stare critică de conservare27. 

După cum rezultă din textul decretului regal, intenţia regelui Vladislav este aceea de 
a întări o situaţie care funcţiona, în baza recunoaşterii uniunii florentine din partea regelui 
polono-ungar în cursul anului 1440, procedându-se la emiterea unui document explicit 
în acest sens cu scopul de a conserva şi extinde drepturile şi privilegiile clerului de rit 
ortodox, ne gestarum notitia rerum ab humana evanescat memoria. Preocuparea sa pentru 
regiunile orientale ale regatului Polon şi ale ducatului Lituaniei nu exclude de la aplicarea 
privilegiilor şi în cazul clerului ortodox din Ungaria şi teritoriile anexe acesteia (se face 
explicit referire la omnes ecclesiae nostrorum Poloniae et Hungariae). 

Insistenţa regelui asupra regiunilor răsăritene cuprinse în marele ducat al Lituaniei 
poate releva, mai degrabă, anumite dificultăţi pe care clerul ortodox din aceste zone le-ar 
fi întâmpinat în raporturile cu clerul latin pentru controlul beneficiilor derivate din cura 
animarum şi cu uzurpatorii proprietăţilor funciare (nobili sau comunităţi) instalaţi înaintea 
unirii florentine. Privilegiul regal insistă tocmai asupra acestui aspect. Afirmă că restaurarea 
libertăţii de cult a bisericii orientale este cea care îi permite clerului de rit ortodox să practice 
cultul divin în deplină libertate (restituta ipsis libertate divino cultu insistere possint). Prin 
actul lui Vladislav se acordau clerului ortodox aceleaşi drepturi, privilegii şi imunităţi ca şi 
clerului catolic, în încercarea de a-i întări în comuniunea cu biserica latină.

Universis ecclesiis earumque ritus episcopis seu wladicis, praelatis, clero 
ceterisque personis ecclesiasticis eiusdem ritus Graeci Ruthenorum, haec omnia 
iura, libertates, modos, consuetudines et emunitates, quibus omnes ecclesiae 
nostrorum Poloniae et Hungariae etc. earumque archiepiscopi, episcopi, praelati 
et ceterae personae ecclesiasticae consuetudinis Romanae utifruuntur atque 
gaudent.

 
Este probabil ca documentul să fi avut aplicare mai ales în Ungaria, fiind promulgat 

la Buda dată fiind şi moartea prematură a regelui Vladislav la Varna, un an mai târziu, 
care ar fi făcut imposibilă aplicarea sa în Polonia şi Lituania, conform unei opinii aproape 
generalizate între istoricii polonezi şi ucraineni. În schimb, în Ungaria existau toate 
premisele aplicării acestui document, dată fiind continuarea politicii lui Vladislav III pe 
toată durata guvernării regatului de către Iancu de Hunedoara. 

Proclamata paritate de drepturi între latini şi ortodocşi nu ni se pare cu nimic 
contrazisă de documentele din 1444 şi 1445 care se referă la exercitarea de către Iancu a 
unui jus patronatus asupra bisericilor tam christianorum, quam walachorum28, între cei doi 
termeni nefiind o opoziţie netă (în sensul creştin–necreştin), ci reflectă persistenţa la nivelul 
terminologiei de cancelarie a unor expresii precedente unirii florentine. În cel mai bun 
caz, se poate presupune că autorul intenţionează să sublinieze o anumită superioritate a 
ritului latin faţă de cel grec (la nivel dogmatic, nicidecum juridic), reflectată şi de afirmaţia 

p. 37).
27 Cf. Acta Alexandri, no. 233, p. 390, nota 1.
28  Georgius Fejer, Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticis ac civilis, vXI, Ab anno 1438-1440. Acceserunt: 
supplementa, indices et genus, incunabula ac virtus Joannis de Hunyad, Budae, 1844, no. 23, p. 74; József 
Teleki, Hunyadiak kora Magyarországon, X, Albert király és Erszébet királyné ifjúkori aczélmetszetü képeivel, 
és hét hasonmással, Pest, 1853, no. 73, p. 160, M. Diaconescu, Implications, p. 36, nota 28.
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contemporană a papei Nicolae V (ritus latinus praestantior, potior, tutior, melior, securior, 
quam graecus), situaţie care ar putea reflecta o anumită tendinţă de întoarcere la ritul 
ortodox a catolicilor neo-convertiţi, cum este cazul amintitului document al lui Nicolae V. 
Or, această întoarcere nu putea să aibă loc decât în măsura în care această mică nobilime 
de origine cnezială era protejată din punct de vedere juridic de existenţa unor norme 
recunoscute şi aplicate. 

Tot prin aplicarea privilegiului regal s-ar putea explica şi activitatea ambiguă şi 
duplicitară desfăşurată de despotul sârb Gheorghe Brancović în perioada 1444-1456. Inclus 
între nobilii regatului ungar începând cu anul 1439 şi beneficiind de protecţia influentului 
conte Ulrich de Cilli, acesta pare să fi aderat doar formal la uniunea florentină, favorizând 
instalarea pe moşiile sale a unor comunităţi de refugiaţi sârbi, însoţiţi de clerul şi episcopii 
lor. Aceasta pare să fi fost situaţia pe domeniile sale, precum cele din comitatul Zarand, de 
la Mukács, Baia Mare sau Tokay. Chiar mai mult, despotul era ctitorul unui important număr 
de biserici şi mănăstiri situate în Ungaria, amintite şi în documentul papei Nicolae V. 

Rechizitoriul împotriva despotului, adresat papei Calixt III de către franciscanul Ioan 
de Capistrano, face referire la drepturile pe care Brancović le obţinuse de la Nicolae V de 
a construi un număr de nouă mănăstiri pe teritoriul regatului, precum şi cel de a introduce 
în ţară călugări de rit ortodox refugiaţi din Serbia. Capistrano menţionează că aceştia nu 
respectă prevederile florentine. Susţineau că Sfântul Duh nu purcede şi de la Fiul, negau 
purgatoriul et multa alia, quae longum esset enarrare29. Exprimau şi adeziunea despotului 
la un adevărat program antiunionist coordonat în acei ani de sinaxis-ul constantinopolitan, 
care promova numirea de episcopi paraleli structurilor episcopale unioniste. 

Aceasta trebuie să fi fost şi condiţia lui Ioan Vlădica (aşa-zis de Caffa), instalat la 
Hunedoara în intervalul 1447-1455, bucurându-se de protecţia lui Iancu de Hunedoara 
în cadrul acordului matrimonial pentru căsătoria dintre Ladislau şi Elisabeta de Cilli. 
Apartenenţa acestui episcop la gruparea antiunionistă nu putea fi foarte evidentă, singura 
obligaţie fiind menţionarea în dychtice a numelui papei. Doar după 1457 latinii pretind 
adăugarea la Crez a sintagmei Filioque30. Era un lucru aproape imposibil de verificat pentru 
un commissarius sau nuntius apostolicus necunoscător al limbii liturgice slave.

Întorcându-ne la privilegiul regal, trebuie remarcată evidenta inspiraţie a textului 
documentului din decretul florentin de unire, pe care îl completează şi explică. Chiar mai 
mult, reluarea în document a unor expresii utilizate de cancelaria pontificală în scrisorile 
expediate începând cu 7 iulie 1439 pentru aplicarea unirii florentine în teritoriile aflate în 
stăpânirea unor principi latini ne explică natura eminamente politică a documentului. 

Este interesant faptul că în document nu se solicită din partea preoţilor de rit ortodox 
niciun fel de act de supunere faţă de puterea politică în schimbul recunoaşterii primite, 
lucru care în anii respectivi se întâlneşte adesea în arhipelagul grec31. Regele afirmă nu doar 
că episcopii latini nu trebuie să se amestece in sacris, ci că toţi supuşii săi însărcinaţi cu 
demnităţi şi dregătorii sunt obligaţi să permită exercitarea dreptului canonic oriental chiar 
şi în cazul unor chestiuni complet divergente de tradiţia canonică latină, cum ar fi dreptul 
matrimonial, indiferent de orice prevedere contrară a dreptului consuetudinar local. 

Decernimus quod amodo nullus dignitariorum, capitaneorum, officialium 
[...] de iurisdictione praefatorum episcoporum wladicarum et praelatorum eiusdem 
ritus Graeci et Ruthenorum, sed neque de iudiciis sacerdotum seu plebanorum 

29 Eugeius Fermendžin, Acta Bosnae potissimum ecclesiastica cum incertis editorum documentorum regestis 
ab anno 925 usque ad annum 1752 (=Monumenta spectantia Historiam Slavorum Meridionalium”, XXIII), 
Zagrabiae, 1892, no. 954, p. 224.
30 Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia (1075-1953), I, 1075-1700 (edidit 
Athanasius G. Welykyi), Roma, 1953, no. 77, p. 137.
31 Zacharias N. Tsirpanles, Il decreto fiorentino di Unione e la sua applicazione nell’Arcipelago greco. Il caso 
di Creta e Rodi, în “Thesaurismata”, XXI, 1991, p. 43-88 (publicat, în greacă, şi în “Byzantina”, XVI, 1991, p. 
73-116).
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ipsorum, immo nec de causis matrimonii aut divortium, se deinceps impediant 
quoquo modo, non obstante quamvis consuetudine ad hactenus in terris praescriptis 
quomodolibet in contrarium observata. 

Considerăm relevant acest pasaj pentru înţelegerea modului în care era văzută 
unirea religioasă în Europa Central-răsăriteană în anii pontificatului lui Eugeniu IV. Este 
cunoscut faptul că eforturile lui Isidor în această perioadă nu s-au limitat la implementarea 
prevederilor florentine, ci au urmărit restaurarea instituţiei episcopale de rit grec, precum şi 
asigurarea unei baze materiale pentru clerul şi aşezămintele de cult ortodoxe. 

O confirmare ulterioară a faptului că acţiunea sa a stat în spatele acestui important 
document regal este şi faptul că doi dintre demnitarii citaţi în cadrul documentului regal 
sunt tocmai palatinul regatului Ungariei Laurenţiu Hedérvári, şi banul Dalmaţiei, Croaţiei şi 
Sloveniei, Mátko de Tallovec, cu care mitropolitul avusese contacte încă din cursul anului 
1440. Prezenţa lor în act tinde să dea un plus de greutate tezei conform căreia geneza 
acestui document a avut loc tocmai datorită intereselor facţiunii nobiliare responsabile de 
venirea pe tronul Ungariei a lui Vladislav. Or, interesele lor de apărare în faţa înaintării 
otomane impuneau restabilirea unei coeziuni sociale în regiunile sudice ale regatului 
Ungar, coeziune zdruncinată de politicile normando-cruciate ale lui Ludovic de Anjou.

Considerăm că toate elementele interne ale celor două documente demonstrează 
inspiraţia lor florentină. Pe de altă parte, ele indică cercurile în care a fost produs documentul 
regal şi influenţa pe care mitropolitul Isidor şi, mai apoi, cardinalul Cesarini, au exercitat-o 
asupra autorilor săi. Consecinţă imediată a scrisorii enciclice a mitropolitului Isidor şi a 
privilegiului regal este transformarea atitudinii faţă de clerul ortodox, lucru evident chiar 
şi numai prin numărul mare de ctitorii de aşezăminte de cult de rit oriental apărute în 
această perioadă. De asemenea, există şi o lungă serie de implicaţii politice şi sociale 
legate de această importantă recunoaştere: aplicării prevederilor florentine românii din 
Transilvania şi Banat îi datorează, în fond, păstrarea identităţii etnice şi culturale, datorită 
eliberării de presiunea latinizării în plan liturgic, care, pe termen lung, ar fi prezentat 
riscul “deznaţionalizării” lor. În plan politic, aplicarea uniunii florentine a avut consecinţe 
relevante, întrucât programul unionist presupunea drept condiţie sine qua non relansarea 
cruciadei antiotomane, într-un moment de maximă presiune din partea Otomanilor asupra 
Bizanţului şi a Europei Central-răsăritene. Iar promovarea cruciadei a însemnat şi un 
important sprijin militar şi financiar din partea papalităţii pentru aderenţii la programul 
unionist, condiţionând raporturile de forţă între statele din zonă.

II. Inchiziţia franciscană şi problema creştină a Regatului Ungar
Prezenţa Ordinului Franciscan sau Minorit (pentru a păstra în limba română o mai mare 

fidelitate faţă de denumirea latină Ordo Fratrum Minorum dorită de fondatorul său, Sfântul 
Francisc de Assisi) în regiunile sud-estice cuprinse în hotarele regatului ungar medieval 
(Transilvania intracarpatică, Banatul de munte şi de câmpie şi, mai la vest, regiunile dunărene 
cunoscute în documentele de epocă sub numele de Sirmium, respectiv Sclavonia), cu toată 
abundenţa de surse referitoare la activitatea sa, s-a bucurat de relativ puţină atenţie din 
partea istoriografiei române. După cum constanta reputatul istoric Viorel Achim într-unul 
dintre cele mai importante studii dedicate aspectelor teritoriale ale prezenţei minoritice în 
spaţiul românesc32, dificultatea majoră constă în prelungirea, într-o formă sau alta, până în 
zilele noastre, a unei anumite viziuni asupra raportului etnie-confesiune în evul mediu, cu 
clişee create în epoca istoriografiei militante din secolul trecut, ceea ce duce, cu notabile 
excepţii33, desigur, constata autorul, la tratarea subiectului în mod superficial şi partizan. 

32 Ordinul franciscan în ţările române în secolele XIV-XV. Aspectele teritoriale, în “Revista Istorică”, sn, VII, 
1996, 5-6, p. 391-410. 
33 În lipsa unei lucrări speciale de sinteză în istoriografia română dedicate subiectului, cf. sinteza literaturii 
istorice româneşti prin grija lui Constantin Şerban, François d’Assise et les franciscains dans l’historiographie 
roumaine, în Atti del IX Convegno storico internazionale dell’Accademia Tudentina sul tema “San Francesco 
d’Assisi nella ricerca storica degli ultimi ottanta anni”, Todi, 13-16 ottobre 1968, Todi, 1971, p. 223-229. 
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Dacă în cazul istoriografiei maghiare şi croate lucrurile stau ceva mai bine din perspectiva 
interesului pentru subiect, prezenţa ordinului minorit în Ungaria medievală şi în regiunile 
balcanice fiind tratată în lucrări monografice34 şi într-o bogată serie de articole tematice, 
aici se constată persistenţa unor poziţii istorice conservatoare, influenţate de bogata tradiţie 
istoriografică a ordinului din Ungaria secolelor XVIII-XIX, marcată de puternice tendinţe 
auto-celebrative şi auto-referenţiale. 

Delicata problemă a exercitării de către importanţi exponenţi ai Ordinului 
Minorit a unor funcţiuni inchizitoriale (officium inquisitionis), care trecea în istoriografia 
confesionalizantă a secolelor precedente drept unul dintre meritele unanim recunoscute 
ale ordinului, se bucură astăzi de limitată atenţie din partea specialiştilor din regiune35. 
Problema inchiziţiei franciscane constituie, în schimb, un subiect de maxim interes pentru 
grupul de specialişti care gravitează în jurul Societăţii Internaţionale de Studii Franscicane 
din Assisi, care, în anul 200536, a dedicat subiectului lucrările celei de-a 33-a conferinţe 
anuale, continuând o direcţie de studii iniţiată de revoluţionarele poziţii ale lui Paul 
Sabatier, considerat, pe drept cuvânt,  iniţiatorul istoriografiei moderne franciscane37, 
linie urmată cu constanţă de laborioasele studii ale lui Mariano d’Alatri38 şi, mai recent, 
de Grado Giovanni Merlo39. Încheind lucrările acestei prestigioase conferinţe, profesorul 
Merlo punea în evidenţă tocmai paradoxala situaţie a studiilor franciscane în Europa 
Central-Orientale, unde problema inchiziţiei franciscane, manifestare extremă a unei 
forme caracteristice regiunii de minoritism dominativ (ca să reluăm o fericită expresie 
deja încetăţenită ca urmare a studiilor lui Paolo Evangelisti40), cu un impact deosebit de 
puternic în societatea secolelor XIV-XV, rămâne aproape complet necunoscută. Fără a avea 
pretenţia de a umple acest gol sau de a putea clarifica pe deplin complexitatea problemei, 
vom încerca să schiţăm o serie de probleme legate de exercitarea represiunii anti-ereticale 
în regiunile de graniţă sud-orientale ale regatului ungar în perioada 1432-1456, perioadă 
de răscruce în istoria ecleziastică a regiunii. 

***

Instalarea relativ precoce (1432) a Observanţei franciscane la conducerea vicariatului 
Bosniei (fondat în 1340), ca urmare a capitolului general al Ordinului de la Assisi, din 

34 János Karácsonyi, Szt. Ferencz Rendjének története Magyarországon 1711- ig, I, Budapest, 1922; Jozo 
Džambo, Die Franziskaner im mittelalterlichen Bosnien, Werl-Westfallen, 1991 (în special p. 77-114); Basilius 
Pandžić, Historia missionum Ordinis Fratrum Minorum, IV, Regiones Proximae Orientis et Paeninsulae 
Balcanicae, Romae, 1974.
35 O excepţii notabilă mai recentă poate fi considerată contribuţia lui György Galamb, San Giacomo della Marca 
e gli eretici di Ungheria, în San Giacomo della Marca nell’Europa del ‘400. Atti del Convegno internazionale di 
studi. Monteprandone, 7-10 settembre 1994 (a cura di Silvano Bracci), Padova, 1997, p. 211-220.
36 Società Internazionale di Studi Francescani, Assisi, 33˚ Convegno internazionale di studi: Frati Minori e 
Inquisizione, Assisi, 6-8 octombrie 2005; lucrările conferinţei sunt în curs de publicare.
37 Paul Sabatier, Vie de S. François d’Assise [ediţia definitivă] Paris, 1931 (prima ediţie: 1893); orientările 
istoriografice mai recente în studiile franciscane, cf. Gli studi francescani dal dopoguerra ad oggi (a cura di F. 
Santi), Spoleto-Firenze, 1993.
38 Mariano d’Alatri, Eretici ed inquisitori in Italia. Studi e documenti, I-II, Roma, 1986-1987; Idem, L’inquisizione 
francescana nell’Italia centrale del Duecento [ediţia a II-a], Roma, 1996.
39 Grado Giovanni Merlo, Coercition et orthodoxie: modalités de comunication et d’imposition d’un message 
religieux hégémonique, în Faire croire. Modalités de la diffusion et de la réception des messages religieux du 
XIIe au XVe siècle, Rome, 1981, p. 101-118; Idem, Eretici ed eresie medievali, Bologna, 1989; Id.em Nel nome 
di San Francesco. Storia dei frati Minori e del francescanesimo sino agli inizi del XVI secolo, Milano, 2003.
40 Paolo Evangelisti, Fidenzio da Padova e la letteratura crociato-missionaria minoritica: strategie e modelli 
francescani per il dominio (XIII-XIV sec.), Bologna, 1998; Idem, I “pauperes Christi” e i linguaggi dominativi. I 
francescani come protagonisti della costruzione della testualità politica e dell’organizzazione del consenso nel 
basso medioevo (Gilbert de Tornai, Paolino da Venezia, Francesco de Eiximenis), în La propaganda politica nel 
basso medioevo. Atti del xxxviii Convegno storico internazionale. Todi, 14-17 ottobre 2001. Spoleto, 2002, 
p. 315-392; Id.em, Tra genesi delle metamorfosi nell’ordine dei Minori e Francescanesimo dominativo, în Il 
francescanesimo dalle origini alla metà del secolo XVI. Esplorazioni e questioni aperte (a cura di F. Bolgiani, 
G. Merlo), Bologna:, 2005.
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29 aprilie 1430 şi a promulgării de către papa Martin V a unui nou statut al ordinului, 
cunoscut sub numele de Constitutiones Martinianae, aducea în această regiune de frontieră 
a creştinătăţii latine (in ultimis Christianorum finibus, ad regnum Transilvaniae, cum avea 
să se exprime ceva mai târziu Ioan de Capestrano41) principalul instrument de reorganizare 
al societăţii creştine (regimen christianum, sau respublica christiana)42, aflat la dispoziţia 
papalităţii în perioada imediat următoare încheierii marii schisme a Occidentului (1378-
1417). Desemnarea lui Iacob de Marchia (alias Iacobus Picenus de Monteprandone, 
1394-1476), iniţial în funcţia de vizitator al Vicariatului bosniac (1432-1435) şi superior 
al conventului din Ragusa (Dubrovnik, 1432-1433), iar, mai apoi, în cea de vicar (1435-
1438)43, le lăsa reformatorilor observanţi44 conduşi de Bernardino da Siena (1380-1444) şi 
Ioan de Capestrano (1386-1456) răstimpul necesar pentru o solidă implantare a programului 
lor de reforme într-un teritoriu care, împreună cu Vicariatul Ţării Sfinte, constituiau, deja 
de aproape un secol, singurele teritorii de misiune ale ordinului minorit, rămase după 
destrămarea Hoardei de Aur. 

Într-un răstimp foarte scurt, observanţii reuşeau să extindă autoritatea vicariatului 
Bosniei asupra unei vaste fâşii de pământ, care se întindea de la Golful Veneţiei până 
la Marea Azov (a mari Adriatico usque Tartaricum), de-a lungul ariei de separare dintre 
creştinătatea latină şi cea de rit grec, astfel încât papa Nicolae V considera că, în această 
regiune, ei înşişi evangelicae fines formant45. Aceeaşi conştiinţă cu privire la rolul asumat 
de minoriţi în regiune o exprima, câţiva ani mai devreme Eugeniu IV, delimitând geografic 
aria lor de competenţă într-un alt document pontifical (Bula Inter desiderabilia, 21 ianuarie 
1444): Fratres Vicariae Bosnae Argentinae facti sunt murus inexpugnabilis pro Fide Catholica, 
praesertim in partibus Illyricis; Regnis Bosniae, Dalmatiae, Hungariae, Slavoniae, Rasciae, 
Scythiae, Pannoniae, Moldaviae, Valachiae et Transylvaniae. 

Rolul ce le revenea observanţilor în această regiune tampon între ariile ecleziale de 
rit răsăritean şi apusean nu se limita, însă, la o simplă reformă internă a ordinului ci, în mod 
vădit, conducătorii mişcării observante intenţionau aplicarea unui program prestabilit de 
reformă a societăţii creştine, prin promovarea unor valori proprii tradiţiei minoritice. E de 
relevat faptul că acţiunea lor nu se rezuma doar la atragerea elitelor la un model de viaţă 
inspirat de concepţia mendicantă (strategie pe care unii cercetători o consideră proprie 
în special Ordinului Predicatorilor46), ci consta într-o cât mai amplă acţiune de apostolat 
în rândul maselor, iniţiată în centrele urbane aflate de-a lungul căilor de comerţ şi care, 
pe măsura efectivelor ordinului, avea să se adreseze treptat şi periferiei rurale a societăţii 
creştine. Pe lângă amplele campanii de predicare (în special în preajma sărbătorilor 
importante ale anului), ţinute în limba poporului, proprii reformei lui Bernardino da Siena 
şi a promovării ordinului terţiar, observanţii, chiar din primii ani, se dedică problemelor 

41 Raport către Calixt III (datat în Pesta, pe 3 februarie 1456), editat în Schematismus almae provinciae Sancti 
Joannis a Capistrano Ord. Fr. Min. S.P. Francisci in Hungaria ad annum Christi MCMIX, Koloszvár 1909, no. 
39, p. 36-37.
42 Ovidio Capitani, L’Europa del Quattrocento. L’inserimento di Giacomo della Marca nella vicenda storica del 
‘400, tra papi, crisi conciliare, Osservanza e Bernardino da Siena e Giovanni da Capestrano, în San Giacomo 
della Marca nell’Europa del ‘400”. Atti del Convegno internazionale di studi Monteprandone, 7-10 septembrie 
1994 (a cura di S. Bracci), Padova, 1997.
43 Basilio Pandžić, Giacomo della Marca vicario della vicaria di Bosnia (1435-1438), în San Giacomo della 
Marca,, 189-202.
44 Pentru problema Observanţei cf. culegerile de studii: Il rinnovemanto del francescanesimo: l’Osservanza. 
Atti dell’XI Convegno Internazionale, Assisi, 20-21-22 ottobre 1983, Perugia, 1985; Reformbemühungen und 
Observanzbestrebungen im spätmittelalterlichen Ordenswesen (herausgegeben von Kaspar Elm), Berlin, 1989; 
despre instalarea Observanţei la conducerea vicariatelor, cf. H. Holzapfel, Manuale historiae Ordinis Fratrum 
Minorum, Friburgi 1909, p. 71-120.
45 Bula Ineffabilis (1447), citată în Synoptico-memorialis Catalogus Observantis Minorum Provinciale s. Ioannis 
a Capistrano olim Bosnae Argentinae, a dimidio saeculi XIII usque recentem aetatem, ex Archivio et Chronicis 
eiusdem recusus, Budae, 1823. [Giorgii Csevapovich o.f.m.]
46 Claudine Delacroix-Besnier, Les Dominicains et la Chrétienité Grecque aux XIVe et XVe siècles, Rome, 
1997, p. 185-200.
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ridicate de existenţa unor doctrine heterodoxe în regiune, a căror persistenţă pare cu atât 
mai periculoasă cu cât creşte presiunea militară otomană asupra zonei.

Acesta pare să fi fost şi mobilul desemnării unui personaj de talia lui Iacob de 
Marchia în fruntea vicariatului bosniac. Primele sale acţiuni anti-ereticale în Bosnia, 
conduse din postura de vicar cu drepturi inchizitoriale asupra provinciei sale, să fi fost 
îndreptate împotriva aderenţilor la erezia bosniacă. Din păcate, referitor la a această fază a 
activităţii sale, circumscrisă, cel mai probabil, la graniţele Bosniei propriu-zise, informaţiile 
păstrate sunt învăluite de o aură legendară47. Sinteza sa referitoare la modul de combatere 
al acestei erezii, adevărat manual pentru confraţii din vicariat, intitulată Dialogus contra 
manicheos in Bosnia, nu ni s-a păstrat decât în rezumatul realizat de avocaţii în cauza sa 
de canonizare G.B.Lucini şi G.B.Barberi48. Mult prea puţin pentru a putea înţelege aria de 
răspândire a acestor doctrine sau reala lor dimensiune dualistă49, susţinută, după cum a 
demonstrat profesorul Franjo Sanjek, de sursele latine (inclusiv de cele inchizitoriale), dar 
fără o confirmare în izvoarele rămase de la aşa-zişii eretici50. 

În mod cert, însă, acţiunea franciscanilor observanţi din intervalul 1432-1435 reia 
unul dintre principalele roluri ale vicariatului bosniac din secolul XIV, când franciscanii 
din Bosnia se constituiseră ca adevăraţi specialişti în problemele bisericii din Balcani. 
Exercitarea funcţiei inchizitoriale de către Iacob de Marchia se va face în întreg intervalul 
1432-1439 din postura de vizitator (supervizor), respectiv vicar al Bosniei, ceea ce ne 
îndeamnă să credem că, datorită încrederii de care se bucura persoana sa în ochii pontifilor, 
se reuşise restabilirea legăturii dintre funcţia vicarială şi exerciţiul controlului ortodoxiei în 
aria de competenţă a vicariatului, succesorii săi cumulând în titlu cele două funcţii, de 
vicarius et inquisitor haereticae pravitatis. 

Începând cu 1435, la invitaţia regelui Sigismund de Luxemburg51, Iacob de Marchia 
avea să iniţieze o amplă campanie împotriva ereziei husite, mult în afara ariei de competenţă 
a vicariatului, în teritoriile coroanei ungare, în diecezele Oradiei, Transilvaniei şi Cenadului 
şi în provinciile dintre Dunăre şi Tisa. Pentru exercitarea acestei noi însărcinări, la 22 
august 1436, franciscanul era numit de către papa Eugeniu IV în funcţia extraordinară de 
inchizitor al Austriei şi Ungariei52. Cu toate acestea, acţiunea, care avea să continue până 
în anul 1439 şi va întâmpina o puternică opoziţie din partea unor membrii ai clerului latin, 
pare să se fi concentrat în teritoriul arhidiecezei de Bács-Kalocsa, între Dunăre şi Tisa. 
În special oraşul Kamenica (Kamonc), în dieceza de Sirmium, pare să fi fost unul dintre 
focarele principale. 

47 Dionysius Lasić, De vita et operibus S. Iacobi de Marchia. Studium et Recensio Quorundam Textum Falconara 
Marittima, 1974, p. 136-137.
48 Biblioteca Vallicelliana, Roma, Mss. S. Borr. L. VI, 54, f. 241r-243r; publicat de D. Mandić, Bosna i Hercegovina, 
II (Bogomilska crkva bosankin krstjana), Chicago, 1962, p. 32-33 (comentariu) şi p. 442-444 (text).
49 Răspândirea doctrinelor în spaţiul locuit de români, ei însişi acuzaţi la jumătatea sec. XIV de bogomilism, 
după cum susţine, printre altele, un document din timpul lui Ioan XXII din 1327 (omnes Transilvanos, Bosnenses 
et Sclavonicos, qui haeretici fuerunt) şi punerea unui semn de egalitate între acest maniheism al secolelor XII-
XIV şi patarenii bosnieci ni se pare greu de susţinut, deşi arheologia sârbă şi, mai recent, şi cea românească 
susţin existenţa unor monumente de “tip bogomilic” chiar şi în Banatul secolului XV (cf. I.S.Oţa, Mormintele 
bogomilice din sudul Banatului (secolele XII-XV), în “Arheologia Medievală”, II, 1998, p. 113-118). Mai în 
amănunt, despre aceste monumente :O. Bihalji–Merin, The Stone Carvings of the Bogomils, în Aloiz Benac, 
Bogomil sculpure, Belgrad 1962, p. X sqq.
50 Franjo Sanjek, Les « chrétiens» bosniaques et le mouvement cathare, XII-XV siècle, Paris–Louvain, 1976, p. 
131, 214; o poziţie apropiată: John Fine, The Bosnian Church: A New Interpretation. A Study of the Bosnian 
Church and Its Place in State and Society from the Thirteenth to the Fifteenth Centuries, în “Slavic Review”, 
XXXVI, 1977, 1, p. 147-148 (pe larg în Idem, The Bosnia Church, New York, 1975).
51 Georgius Fejer, Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus et civilis, X-7, Buda, 1843, no. 388. György 
Galamb, S. Giacomo della Marca e gli inizi dell’Osservanza francescana in Ungheria, în “Picenum Seraphicum”, 
XXI, 2002, p. 11-31. 
52 Fejer, op. cit., no. 389, 393; alte documente privind misiunea sa sunt editate sub no 390, 391, 427, 439, 
442, 443 şi 462.
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Cercetătorii maghiari care s-au aplecat asupra problemei husitismului în Ungaria 
secolului XV susţin existenţa mai multor focare de răspândire a ideilor husite, ai căror membri 
se pare că au ajuns în regat pe mai multe căi. Pe de-o parte, în Transilvania, husitismul pare 
să fi pătruns din Moldova, unde, în deceniile al doilea şi al treilea, voievodul Alexandru 
cel Bun le acordase drept de azil fugarilor din Polonia şi Boemia53. În al doilea rând, nici 
influenţa directă a clerului instruit, format la Praga, principalul centru universitar al regiunii 
nu este exclusă: este amintită prezenţa lui Blasius de Kamonoc54 şi a lui Valentin de Pécs55, 
ambii propagatori ai ideilor lui Jan Hus (1369-1415), activi în teritoriul diecezei de Bács-
Kalocsa. Tocmai împotriva acestei forme de husitism, considerată multo perior haeretica 
pravitas, quam Husitarum de Bohemia56, par să se fi concentrat eforturile franciscanilor, ca 
dovadă numărul important de convente fondate în regiune în perioada respectivă: Pécs, 
Bács, Ilok, Banostor şi Sremska Mitrovica. La accentuarea dizidenţei ereticale par să fi 
contribuit, de asemenea, grupuri desemnate sub numele de patareni, refugiaţi teritoriile 
supuse jurisdicţiei vicariatului franciscan al Bosniei57, precum şi o serie de aderenţi la 
doctrinele valdeze (sunt amintite numele lui Martin din Praga şi Petru Zwicker), refugiaţi 
din regiunile occidentale ale regatului de-a lungul graniţei meridionale în primii ani ai 
secolului58. 

Toate aceste elemente conduc spre ipoteza existenţei unui real fenomen de 
sincretism între diferitele curente heterodoxe, lucru reflectat, după opinia lui Tibor Kardos, 
în influenţele patarine asupra primei traduceri în limba maghiară a Bibliei59, efectuată în 
acei ani de către doi clerici din Kamonoc refugiaţi în Moldova tocmai în urma represiunii 
antiereticale exercitate de Iacob de Marchia în Sirmium şi Sclavonia. Fără a mai intra în 
detaliile unei chestiuni încă dezbătută în istoriografia maghiară, ne limităm să reţinem că, 
din perspectiva memoriei istorice a ordinului minorit, aceste influenţe există şi sunt perfect 
funcţionale60. 

Analiza listei de învăţături considerate eretice, pe care inchizitorul Iacob de Marchia 
o redactează în urma misiunii sale antiereticale61, precum şi a unei alte liste, conţinând 
aşa zisele reprobationes 38 errorum husitarum Moldaviae ad Eugenium IV62, realizate 
de franciscani la solicitarea cardinalului Iohannes de Torquemada O.P. (1388-1468) 
demonstrează contaminarea crezului husiţilor refugiaţi în Moldova cu doctrine specifice 

53 P. Tóth-Szabó, Cseh-huszita mozgalmak Magyarországon, Budapest, 1917, p. 145; vezi şi scrisoarea 
episcopului Transilvaniei, Gheorghe Lepeş, în care se afirma: ex fide dignorum accepimus relatu, quidam 
perniciosi, haeretica Hussitarum pravitate, de Moldaviae et aliis partibus, tamquam oves morbidae... istas 
partes Transilvaniae, proh dolor! Subingressi (Fejer, no. 389).
54 Blasius de Zalka, Chronica fratrum minorum de observantia provinciae Boznae et Hungariae, edidit Franciscus 
Toldy, în Analecta monumentorum Hungariae, Budapest, 1860, p. 240; György Székely, A huszitismus és a  
magyar nép, în “Századok”, XC, 1956, 4, p. 360.
55 P. Tóth-Szabó, Mozgalmak., p. 162. 
56 Fejer, no. 388 (1 decembrie 1436).
57 Fejer, X-7, no. 462; Acta Bosnae, p. 162-163. 
58 Gyula Balanyi, Papok és hivek, in “Magyar müvelödéstörténet (szerk. Domanovsky, Sándor), II, Budapest, 
1950, p. 414; Gy. Galamb, Ungheria, p. 215.
59 T. Kardos, A huszita Biblia keletkezés (= “A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai”, LXXXII), Budapest, 
1953); teză contestată de Sándor Károly, Elsö bibliafordításunk szellet szava, în “Magyar Nemzet”, LI, 1955, 
p. 303-311 şi Flóris Szabó, A huszita biblia és állítólagos patarén elemei, în “Irodalomtörténeti Közlemények”, 
LXX, 1966, p. 146-153, dar reluată recent cu noi argumente de Gy. Galamb, op. cit., p. 24-28.
60 Bullarium Franciscanum, continens constitutiones, epistolas, diplomata Romanorum pontificum Eugenii 4. 
et Nicolai 5., ad tres ordines S. P. N. Francisci spectantia (collegit et edidit f. Ulricus Huntemann O. F. M), NS, 
I, 1431-1455, .Ad Claras Aquas (Quaracchi), no. 291, 306; Acta Bosnae, p. 786; Zalka, p. 240.
61 BAV, Cod. Vat. Lat. 7307 (Articuli husitarum; editat de Lukcsics Pál în Diplomata Pontificum saec. XV (XV. 
századi pápák oklevelei), II, Budapest, 1938, p. 20-25); textul începe Isti sunt articuli, quos reperi et extirpavi 
cooperante domino in regno Hungarorum, Sciclorum et Transilvanorum ... şi se încheie cu o informaţie 
referitoare la rezultatele propriei acţiuni quorum omnium hereticorum inter sacerdotes et seculares conversa 
sunt predicacionibus mei fratris Jacobi gracia dei cooperante homines XXV milia. 
62 BAV, Cod. Vat. Lat 976, f. 71r-94r (reprobationes 38 errorum husitarum Moldaviae ad Eugenium IV; în Acta 
Bosnae, p. 245-248).
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unei erezii dualiste moderate, degenerate din tradiţia eclezială răsăriteană. Deşi problema 
nu este pe deplin tranşată63, mai ales datorită faptului că distorsiunea inchizitorială a 
realităţii nu permite să definim adevărata natură a acestui maniheism, este evident faptul 
că husitismul din zonele de margine ale regatului ungar se dezvoltă în contact direct cu 
biserica de rit răsăritean. Or, acest fapt coincide cu o serie de mărturii referitoare la existenţa 
unui curent husit favorabil adoptării tradiţiei bisericii ortodoxe. 

***

Îi revine lui M. Paulová meritul de a fi pus în lumină complicatele raporturi ecleziale 
şi politice care se instaurează între cehii aflaţi în plină revoluţie husită şi Constantinopolul 
ultimilor ani de agonie (1451-1452)64, când un membru marcant al husitismului ceh, 
cunoscut în cronicile greceşti sub numele de Constantin Platris, alias Tzeses-Anglikos, 
căuta la Constantinopol o soluţie pentru legitimarea husitismului moderat al utraquiştilor, 
care recent fusese redeclarat erezie de către papă tocmai în urma înfocatelor solicitări 
ale franciscanului Ioan de Capestrano65. Mai puţin cunoscut este, însă faptul, că ramura 
husită care îl delegase pe Constantin Anglikos (identificat de autor cu Peter Payne) ar fi 
reuşit să-şi câştige o serie de discipoli tocmai între membri “emigraţiei” husite din Ţara 
Românească, în fruntea cărora s-ar fi aflat un anume Iohannes Valachus de Multania66. 
Or, tocmai aceste contacte dintre husiţii din Boemia şi membrii ai clerului anti-unionist 
din Constantinopol (este semnificativ faptul că, în tentativa lor de legitimare a comuniunii 
sub utraque şi a celorlalte particularităţi rituale, husiţii lui Platris nu s-au adresat direct 
împăratului, autoritatea supremă a lumii bizantine, care recent proclamase unirea cu Roma 
în catedrala Sf. Sofia) par să fi fost mobilul declanşării unui nou val de represiune anti-
ereticală în sudul Ungariei şi în Transilvania, coordonat, şi de această dată, de Ordinul 
minorit. 

Dacă în intervalul 1439-1454 nu se poate vorbi de o completă stagnare a activităţii 
inchizitoriale împotriva husiţilor din Ungaria, se constantă, în schimb, o relaxare a 
intensităţii acesteia. După plecarea din Ungaria a lui  Iacob de Marchia (1439), atribuţiile 
inchizitoriale vor fi exercitate de vicarii Bosniei, fără a se mai bucura, însă, de însărcinări 
speciale. Aceasta este situaţia în timpul vicarilor Ioan de Vaia (1439-1441) şi Fabian de 
Bachia (1441-1444). Ba chiar mai mult, în timpul mandatului acestuia din urmă, se proceda 
la o confirmare a acestei stări de fapt (semn al funcţionării vicariatului la parametrii normali 
stabiliţi în cursul secolului XIV), papa Eugeniu IV desemnându-l pe el şi pe toţi succesorii 
săi cu titlul de inquisitor perpetuus haereticae pravitatis in Hungariae, Bosniae, Moldaviae, 
Valachiae, Bulgariae, Rasciae et Slavoniae regnis 67. Limitarea strictă a acţiunilor împotriva 
ereticilor coincide cu momentul prim al tentativei de aplicare a prevederilor decretului 
de unire a bisericilor apuseană şi răsăriteană (Florenţa, 6 iulie 1439), proclamat solemn 
la Buda de către mitropolitul Isidor al Kievului (5 martie 1440) şi lansarea programului 
cruciadei pentru salvarea Bizanţului (1443). Erau circumstanţe care impuneau angajarea 
forţelor Ordinului minorit în alte direcţii şi, pe de altă parte, se încerca, probabil, evitarea 
unor ulterioare motive de fricţiune cu clerul de rit răsăritean din regat şi din ţările limitrofe 
acestuia.

Această ipoteză este confirmată de un fapt singular: conform interpretării date 
evenimentelor de Stanko Andrić68, Ioan de Capestrano ar fi decis în mod definitiv să se 

63 Gy. Galamb, op. cit., p. 216-220.
64 M. Paulová, L’empire byzantin et les Tchèques avant la chute de Constantinople, în “Byzantinoslavica”, XIV, 
1953, p. 158-255.
65 Capistranus Triumphans, Coloniae, 1740, n. 249, 382.
66 M. Paulová, Empire, p. 172, 174.
67 Catalogus, p. 79.
68 Acta Sanctorum [X] Octobris, X, Brussels, 1861, p. 352; Stanko Andrić, The miracles of St. John Capistran, 
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îndrepte spre Ungaria, tocmai pentru a relua acţiunea începută de confratele său, Iacob 
de Marchia, împotriva acestui focar secundar al ereziei husite, la scurtă vreme după 
aflarea veştii cuceririi Constantinopolului de către turci, pe când se afla la Cracovia (în 
cursul toamnei 1453 – primăverii 1454). Acţiunea sa în Transilvania, întreprinsă în virtutea 
calităţii de inquisitor haereticae et schismaticae pravitatis totius christianitatis, deci cu cele 
mai ample competenţe teritoriale, avea să se exercite, deopotrivă, pentru readucerea în 
obedienţă atât a românilor şi sârbilor, cât şi a husiţilor (precipue contra scismaticos walacos 
et rascianos et hereticos hossitas, pro cognitione veritatis Jesu Christi domini nostri ad 
salutem eorum 69). Ba chiar mai mult, în acţiunea de conversiune, se pare că distincţia 
dintre infideles şi schismatici să fi fost mult atenuată, cel puţin dacă e să interpretăm astfel 
definiţia de pseudopresbiteri et novelli et antiqui şi de nova et vetus haeresis, pe care 
franciscanul Mihail Székely, asistentul lui Ioan de Capestrano în exercitarea funcţiunilor 
inchizitoriale în Transilvania, o atribuia preoţilor de rit răsăritean şi, de asemenea, celor 
utraquişti. 

Rămânând la nivelul dificultăţilor limbajului inchizitorial, nu putem să nu remarcăm 
faptul că, în raportul lui Ioan de Capestrano către Calixt III din februarie 1456, se afirma că 
Ioan de Caffa ar fi acţionat în dubla calitate de episcop şi haeresiarcha et Magister omnium 
schismatum et haeresum70. Desigur că, în analiza terminologiei utilizate în limbajul 
inchizitorial, nu putem să nu ţinem cont de distorsiunea tipică a realităţii, care, după cum 
arăta Daniele Solvi într-un recent studiu71, acţiona ca un filtru deformator. Cu toate acestea, 
nu putem trece cu vederea faptul că misiunea lui Constantin Platris la Constantinopol fusese 
determinată tocmai de lipsa de preoţi pentru cultul husit şi de imposibilitatea unor noi 
ordonări canonice, iar răspunsul ierarhilor greci fusese tocmai primirea sa, în cadrul unei 
ceremonii publice culminată cu botezul în rit ortodox, în sânul bisericii de rit răsăritean. 
Deşi este greu de crezut că mitropolitul Ioan de Caffa ar fi dat curs acestui tip de solicitare 
din partea comunităţilor husite din Transilvania, sursele franciscane (surse ale represiunii 
inchizitoriale, în acest caz) lasă să planeze acest dubiu. 

În lipsa unor ulterioare surse care să reflecte şi punctul de vedere al acuzaţilor 
sau a unor ulterioare clarificări privind sensul cuvintelor acuzării, trebuie să continuăm, 
aşadar, să privim acuzaţia de favorizare a husiţilor de către clerul de rit ortodox din Regatul 
Ungariei cu anumită suspiciune. Suspiciune întreţinută şi de faptul că, dacă interpretăm 
ereziile secolului XV ca fiind erezii împotriva obedienţei, reluând punctul de vedere al lui 
O. Capitani, cum se poate deduce şi din poziţia ecleziologică a lui Ioan de Capestrano 
enunţată în tratatul său despre autoritatea papei şi unitatea bisericii (ilustrată sintetic în 
sintagma nullum schisma sine haeresi)72, nu putem să nu ne întrebăm dacă chestiunea 
contactelor dintre husiţi şi antiunioniştii de rit răsăritean nu ar fi mai degrabă o proiecţie 
deformatoare pe care inchizitorul o aplică realităţii, reluând, probabil, anumite temeri 
existente la nivelul curiei romane.

Budapest, 1999, p. 50-51; recent reluată de Norman Housley, Giovanni da Capestrano and the Crusade of 
1456, în Crusading in the Fifteenth Century. Message and Impact (edited by N. Housley), New York-London, 
2004 p. 95 şi notele 2-3.
69 Scrisoarea lui Capestrano către baronii transilvăneni (datată Azach, 6 ian. 1456), în Schematismus, no. 35, 
p. 36-38.
70 Lucas Wadding, Annales Minorum seu trium ordinum a S. Francisco institutorum, XII, Quaracchi, 1932, p. 
367-368.
71 Daniele Solvi, Giovanni da Capestrano inquisitore contro i fraticelli, în San Giovanni da Capestrano. Un 
bilancio storiografico”. Atti del Convegno Storico Internazionale. Capestrano, 15-16 maggio 1998 (a cura di 
Edith Pásztor), L’Aquila, 1999, p. 39-42.
72 De auctoritate papae et concilii (BAV, Cod. Capistran. XI, Vat. Lat. 967; editat în De papae et concilii 
sive ecclesiae auctoritate, b. Ioannis a Capistrano e Minorum Observantium Familia Concionatoris Celeberimi 
opus nunc primum excursum, Venetiis, apud Antonium Ferrarium, 1680, şi în Tractatus universi iuris (editor 
Francesco Zilletti), XIII, Venetiis, 1686.
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UNION ECCLÉSIASTIQUE ET SOCIÉTE CHRÉTIENNE DANS LE 
ROYAUME DE L’HONGRIE A LA MOITIÉ DU XV-é SIÉCLE

Résumé

 Le métropolite de Kiev, cardinal et légat apostolique Sanctae Romanae Ecclesiae 
dès 1440 et future patriarche uniate de Constantinople après la mort de Grégoire Mammas 
(1459), Isidore (1385-1464), l’apôtre de l’union florentine en Europe Centrale est celui 
qui a dirigé la traduction en ancien slave du décret d’union (entre le 6 juillet et le 26 août 
1439), une traduction qui contient des différences d’interprétation, par rapport à la version 
grecque, dans les points essentiels de l’accord conciliaire. Le 5 mars 1440, à Buda, Isidore 
a proclamé l’Union de Florence. Le texte de la proclamation, qui demandait à tous les 
chrétiens, et pas seulement à ceux, qui, de toute façon, étaient considérés comme unis 
avec l’Eglise Catholique (du à l’accord signé par l’empereur byzantin et les métropolites de 
l’Orient), d’arrêter les querelles et les hostilités, et fut envoyé à tous les évêques soumis à 
Isidore. Pendant son séjour à Buda, avant l’arrivée du nouveau roi de Hongrie, Ladislas III 
(I), roi de Pologne (21 mai 1440), Isidore a eu plusieurs entretiens avec le palatin Laurentius 
Hedérvári, le ban de la Dalmatie, Croatie et Slavonie, Mátko de Tallovec, le voïvode de la 
Transylvanie, Dezsö de Loszoncz et le comte de Timişoara, Andreas Bothos. Ces entretiens, 
ensemble avec l’aide reçu par Isidore, en Pologne-Lituanie, de la part de Ladislas III, ouvrent 
la question de l’adhésion d’une partie de la noblesse hongroise à la croisade et à l’union, 
soutenue, comme un entier, par le Pape Eugène IV. Le décret royal du 22 mars 1443, qui 
donnait à l’Eglise Orthodoxe les mêmes privilèges que celles déjà détenus par l’Eglise 
Catholique, est une preuve du désir de Ladislas d’imposer l’union florentine et donne 
l’occasion d’une novelle discussion des répercussions de cette union parmi les Roumains 
de la Transylvanie et du Banat. Une analyse philologique des deux textes souligne leur 
inspiration florentine et l’influence exercée par Isidore et ensuite par le cardinal Cesarini 
sur les auteurs.

Malgré les nombreuses traces documentaires, la présence des Franciscains, des 
Minorites, afin de rester fidèles au nom désiré par le fondateur du ordre, Saint François 
d’Assisi (Ordo Fratrum Minorum), dans le régions du sud-est du royaume médiévale hongrois 
n’a pas une grande influence sur l’historiographie roumaine. Comme l’avait déjà remarqué 
le bien connue spécialiste roumaine du sujet, Viorel Achim, cette situation a ouvrit la voie 
pour la survivance et même pour le renforcement des anciens stéréotypes ethniques et 
confessionnelles (XVIIe-XIXe siècles), qui ne sont pas propres pour les sources médiévales. 
En même temps, les historiographies croates et hongroises, qui sont beaucoup mieux 
appuyées sur les ouvrages et les éditions des documents du XIXe siècle, en premier lieu, 
n’ont, en général, que peu d’attention pour les autres historiographies, pour les nouvelles 
interprétations, et font surtout appel à leur même. Par conséquent, cette recherche, fondée 
également sur les documents, les archives et les articles, n’est pas une démarche facile, 
mais c’est exactement pour cette raison qu’elle paye les frais, compte tenu notamment des 
sources italiennes.
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POLITICĂ ŞI SOCIETATE ÎN PRINCIPATUL TRANSILVANIEI LA SFÂRŞITUL 
SECOLULUI AL XVI-LEA: CONSPIRAŢIA NOBILIARĂ DE LA CLUJ

(1594)

Gabriel-Virgil RUSU

Cuvinte cheie: politică şi societate, Transilvania, nobili, Sigismund Báthory
Key words: politics and society, Transylvania, nobles, Sigismund Báthory

Fălos, cheltuitor şi iubitor de paradă, domn catolic peste o ţară cu nobilime majoritar 
protestantă, împodobit spiritual de cultura clasică şi de pildele lumii vechi insuflate 
de iezuiţii care l-au crescut şi format, nepot după frate al regelui polon Ştefan Báthory, 
principele Transilvaniei, Sigismund de Şimleu, nutrea mari ambiţii politice. Râvnise chiar 
tronul Poloniei rămas vacant la moartea unchiului său. Proiectul său îşi dovedise însă 
falimentul în condiţiile alegerii lui Sigismund, fiul regelui Ioan Wasa al Suediei, şi Jagellon 
după mamă1.

Epoca nu l-a reţinut pe Sigismund Báthory ca un om al echilibrului. Cu trecerea 
timpului, imaginea s-a accentuat şi s-a impus. Sigismund a început să fie privit şi ca un caz 
patologic2.

[Era] schimbăcios la minte, nestatornic, de altminteri înzestrat cu calităţi, 
cunoştea latina, italiana, germana, era vorbăreţ, prietenos, liberal, cu mintea vie, 
om curajos, dar, cum se aude, instructorii săi îl făceau să contemple execuţiile 
de răufăcători, spre a-l obişnui să nu-i fie teamă, ceea ce a degenerat în abuz, 
căci nu-i mai păsa de moartea oamenilor. [Tot după Kemény, contactul cu 
“veneticii” din Ducatul Toscanei, îi alterase] buna fire ungurească. Mintea îi fu 
cuprinsă de muzică şi <de> alte nimicuri pe care a cheltuit mult. De căsătorit 
s-a căsătorit tot de sus, luând-o de soţie pe Maria Cristierna, descendentă a 
împăratului german, pe care n-o prea avea la suflet [La Bălcescu, el ajungea] 
semeţ, viteaz şi războinic, calităţi înnăscute naţiei lui, dar fără talente ostăşeşti 
şi fără a şti, a concepe şi a stărui [...] om crud, fără măsură, necumpătat, 
nestatornic şi neastâmpărat la minte.

Descierile lăsate de Ioan Kemény şi de Nicolae Bălcescu, din două epoci diferite şi 
din raţiuni diferite, concordă când vine vorba de slăbiciunile principelui. Mai mult de a 
afirma că acest Báthory avusese un fond fizic şi intelectual pozitiv, “vandalizat” de alegerile 

1 Ion Sîrbu, Istoria lui Mihai Vodă Viteazul domnul Ţării Româneşti (=I.D. Sîrbu, Istoria), ediţie Damaschin 
Mioc, Timişoara, 1976, p. 54; G.-V. Rusu, 11 septembrie 1594. Asasinat politic în cetatea Gherlei, în”Magazin 
Istoric”, sn, XXXVI, 2002, 1, p. 71; promisese, pentru tronul polon, 50000 de ducaţi marelui vizir. Eşuase, dar 
nu renunţă la proiect. Nunţiul Amalteo de Friuli mărturisea îngrijorat Sfântului Scaun despre intenţia principelui 
de-a se căsători cu sora eretică a lui Sigismund III Wasa, asigurându-şi astfel coroana polonă (G.-V. Rusu, 
Cronicari, călători şi proiectele polone ale principilor ardeleni. Campania din Polonia a lui Gheorghe II (1657), 
în “Studia Medievalia”, I, 2004, p. 230-231).
2 Nicolae Bălcescu, Românii sub Mihai Voevod Viteazul, I, Bucureşti, f.a., p. 77; Ioan Kemény, Memorii. 
Scrierea vieţii sale, ediţie Ştefan J. Fay, Cluj-Napoca, 2002, p. 32-33.
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şi condiţiile sale de viaţă princiară, este greu de făcut pentru “albirea” sa. Ori el trăia într-o 
vreme fără scuze. 

***

Încă mai trăia Cristofor, tatăl său, când Ştefan a hotărât ca minorul Sigismund să fie ales 
principe (1581)3 Ajutat de o locotenentă iar apoi de un guvernator, tânărul Báthory, a fost 
acceptat de aristocraţii ardeleni ca principe, cu câteva condiţii. Una era luarea de măsuri 
împotriva iezuiţilor, care se aflau în acea vreme în avangarda Contrareformei catolice. 

Printr-o politică de echilibru şi compromis între Imperiul Otoman şi cel Habsburgic, 
tânărul principe a încercat, iniţial, să menţină spaţiul de manevră al statului transilvan. Însă, 
din 1594, în secret şi fără a fi mandatat de Dietă, el a încercat o apropiere de împăratul 
Rudolf II, de Liga Creştină. Mai mult, principele dorea să instige populaţia sârbă din 
beglerbegatul timişorean la revoltă, sprijinindu-i şi pe haiducii care acţionau în această 
zonă. S-ar putea zice că viza recuperarea teritoriilor din Partium şi eliberarea Timişoarei de 
sub puterea Semilunei4. 

Politica sa, susţinută de un grup restrâns de sfetnici a avut darul de-a nelinişti marea 
nobilime transilvană. Ea vedea în alianţa cu Habsburgii nu doar pericolul pierderii unor 
privilegii politice, materiale şi confesionale, ci şi un atentat la statutul statal al Transilvaniei, 
statut garantat de către otomani. Era un loc comun al diplomatiei europene faptul că, de 
câteva decenii, curtea de la Praga invoca, în calitate de moştenitoare a coroanei ungare, 
stăpânirea Ardealului5. 

Opoziţia faţă de politica principelui s-a manifestat deschis, cu ocazia Dietei de la 
Turda (12-22 mai 1594). Liderii partidei antihabsburgice erau Balthazar (Boldiszár) Báthory, 
vărul principelui, magnatul Alexandru Kendy de Lona, cancelarul Farkas Kovácsoczy6. 
Alianţe matrimoniale strângeau legăturile dintre ei. Astfel, cancelarul, rămas văduv după 
moartea primei soţii, Kata Harinnay, se căsătorise cu Cristina Kendy (24 februarie 1593). 
În primăvara anului precedent, Balthazar o luase de soţie Suzana, cealaltă fiică a nobilului 
din Lona.

De prin 1592, exista şi o dicordia consanguineorum, în marea familie Bathory, 
între fraţii Ştefan, Balthazar şi, cardinalul, Andrei, fiii magnatului Andrei şi ai Margaretei 
Mailath (şi astfel. nepoţii lui Ştefan Mailath), pe de o parte, şi Sigismund, pe de alta, 
neînţelegeri de care opoziţia a profitat din plin. Bun cunoscător al realităţilor ardelene 
din ultimul deceniu al veacului XVI, Atilio Amalteo de Friuli, protonotar apostolic şi 
trimis al curiei romane la Alba Iulia, căuta să expună, într-un raport adresat suveranului 
pontif Clement VIII, motivele acestei dispute din sânul familiei domnitoare. El indentifica 
o succesiune de cauze. Dintre ele se detaşau cele de ordin confesional. Fraţii Báthory, 
îndeosebi Andrei, îi reproşa principelui că aluneca primejdios spre eretici (protestanţi) 
şi manifesta detaşare faţă de iezuiţi şi Contrareformă. Şi factorul politic jucat un rol 
important. Se mula pe antagonismele din familie. Astfel, dintre cele cinci posibile capete 
de acuzare stabilite de Amalteo pentru cui îi aparţine vina crizei din familie, trei îl vizau 
în mod direct pe Balthazar. El ar fi cerut de la turc principatul cu gândul de a-l ucide pe 
principe sau de a-l duce la Constantinopol. Era o acuzaţie deosebit de gravă care putea 
aduce chiar condamnare la pedeapsa capitală7.

3 Ioan-Aurel Pop, Istoria Transilvaniei medievale de la etnogeneza românilor până la Mihai Viteazul, Cluj-
Napoca, 1997, p. 237-238.
4 P.P. Panaitescu, Mihai Viteazul (ediţie Cristian-Antim Bobicescu), Bucureşti, 2002, p. 28-35, 43-51.
5 Jan Paul Niederkorn, Die europäischen Mächte und der “Lange Türkenkrieg” Kaiser Rudolphs II. (1593-1606), 
Wien,1993, p. 41-49, 449 sqq.
6 I. Sîrbu, Istoria, p. 58-59.
7 Atilio Amalteo, Cauza neînţelegerilor dintre principe şi fraţii Báthory, în Călători străini despre Ţările Române, 
redactor responsabil Maria Holban, III, Bucureşti, 1971, p. 342-343.
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Crescut la curtea unchiului său, Ştefan Báthory, regele Poloniei, pe care l-a însoţit 
în diferite campanii militare8, Balthazar, cu beteşug-ul său la picior, amintit de Amalteo, 
probabil urma unei răni grele din războaie, avea propriile ambiţii politice. Era un om plin 
de calităţi, bun, bine făcut, inteligent, domn umblat şi în rândul cavalerilor maltezi, după 
Kemény. După moartea protectorului şi unchiului său (1586), se reîntorsese în Transilvania, 
intrând în slujba vărului minor, consimţind să-l slujească în calitate de comite al Făgăraşului, 
a cărei cetate îi fusese lăsată prin testament de Ştefan. În fieful său, din 1587, Balthazar a 
ridicat o măreaţă clădire în stil italian, aranjată pe măsură. Şi Balthazar, activ politic, căuta 
marea expresie apuseană ceea ce atrăgea şi mai multă atenţie interesată, bine-voitoare ori 
duşmănoasă, mai ales dacă el ajunsese liderul opoziţiei nobiliare, la un pas de funcţia de 
guvernator ori principe al Ardealului sau, după unii contemporani, de tronul uneia dintre 
Ţările Române9. 

***

Conflictul de familie fusese amplificat şi de intervenţia unor aristocraţi. Iezuitul 
Alfonso Carillo, care a rezidat o bună perioadă de timp în Transilvania, îi nominalizează 
pe mareşalul curţii, Ioan Gálfy, şi pe senatorul Paul Iulianus Gyulai, ambii (“fireşte”) nobili 
protestanţi şi duşmani de frunte ai religiei <catolice>10, ca principalii autori ai dezbinării 
transilvane din anii 1590. Dacă pe Balthazar reuşise să-l neutralizeze, folosindu-se de 
acuzaţiile mai mult sau mai puţin întemeiate ale lui Amalteo, Sigismund Bathory puterea 
încerca să calmeze semnificativ tensiunile ardelene, pedepsindu-i în mod exemplar, pe cei 
doi nobili.

Sigismund a trimis ostaşi la castelele şi curţile lor ca să-i ucidă. Gyulai a fost găsit 
acasă şi îndată a fost tăiat. Principele trecuse peste fastul cu care fusese primit la reşedinţa 
acestuia, rudă prin soţia sa cu Sigismund, cu doar şase luni înainte, cu ocazia unui chef de 
pomină. Mai prevăzător şi probabil mai bine informat, Gálfy, fost cubicularius supremus în 
timpul minoranţei principelui, a fugit într-o noapte înainte de-a veni soldaţii, <iar> castelul 
Ujvar [Gherla] împreună cu celelalte bunuri ale sale a fost confiscat11 

Deşi s-a folosit de o identitate falsă, sperând să-şi găsească adăpost în aria otomană, 
la Ineu, fugarul a fost recunoscut în Beiuş de un slujbaş al minelor, Petru Csukat, care 
l-a denunţat. Închis la Oradea, apoi la Hust, mai spera la salvare. Mulţi nobili plănuiau 
eliberarea sa. Eforturile lor s-au dovedit zadarnice. Gálfy a fost executat, la 8 martie 1593. 
Scrisoarea de graţiere a sosit imediat după ce călăul îşi făcuse datoria, o ironie a sorţii 
care nu este singulară în istoria Transilvaniei princiare. În schimb, Balthazar a scăpat de 
secure datorită fratelui său Andrei12 A fost, pe moment, o decizie înţeleaptă. Sigismund a 
regretat-o însă mai târziu.

Dacă nu ar fi fost domnul cardinal, era lucrul cel mai lesnicios ca alteţa 
sa să fi încercat să-l aresteze pe acest frate, ceea ce ar fi pricinuit fără îndoială 
un război lăuntric, care nu se ştie când s-ar fi sfârşit [era sinteza situaţiei în 
pana lui Amalteo].

Încă din primii ani de domnie tânărul Báthory se confrunta cu o puternică opoziţie. 
Dar, era hotărât să-şi impună în continuare voinţa, prin forţă şi diplomaţie. O politică activă 
în plan extern, tot mai pe gustul lui Sigismund, reclama, desigur, stabilitate şi consens 

8 A. Amalteo, Raport către papa Clement al VIII–lea Alba-Iulia, 2 iulie, 1592, în Călători, III, p. 340; Kemény, 
p. 33; Piotr S. Wandycz, Preţul libertăţii, Bucureşti, 1998, p. 74.
9 Giorgio Tomasi, Descrierea Transilvaniei, în Călători, III, p. 672; Călători, op. cit., p. 440.
10 Alfonso Carrillo, Scrisoare către Aquaviva, în Călători, p. 321.
11 Ibidem, p. 321.
12 Amalteo, p. 343; László Kövári, Erdély régiséei és történelmi emlékei, Kolozsvár 1892. p. 166.
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intern. Aparent, le obţinuse. La începutul lui 159413, el vizitează Gherla, fiind întâmpinat, 
de doi dintre principalii săi opozanţi, cancelarul Transilvaniei, Kovácsoczy, şi Francisc 
Kendy, fratele lui Alexandru. Dincol de gesturile şi cuvintele protocolare, se pregătea 
confruntarea.

Deocamdată14, eliminându-i pe Gálfy şi pe Gyulai şi iertându-l pe Balthazar, el se 
împăcase formal cu aripa rebelă a familiei sale, reintrase în graţiile Romei şi refăcuse cât 
de cât echilibrul interconfesional. Mai era de lămurit problema alianţei cu Praga. Aici, 
întâmpina serioase greutăţi din partea nobilimii calvine îngrijorată de perspectiva acordului 
cu Rudolf. 

La Dieta din 27 iunie convocată la Alba Iulia, stările, în loc să fie adunate într-o 
biserică, aşa cum era normal, sunt conduse, sub escortă, spre sala de festivităţi din 
palatul principelui, aspect care determină protestul senatorilor. Unii dintre nobili erau de 
părere că Sigismund vroia chiar să-şi lichideze consilierii nesiguri, dacă reuşea să obţină 
sprijinul comandantului gărzii. Sigur este că principele forţa nota. La dezbateri, el a luat 
cuvântul imediat după discursul de deschidere al cancelarului, împotriva procedurii, 
provocând grave tensiuni. Lucrările sunt întrerupte, principele se retrage, şi numai o 
slujbă religioasă aduce pacea vremelnică. Totuşi Sigismund obţine ceea ce-şi dorea. Dieta 
dispunea ridicarea la oaste pentru 1 iulie, încuviinţarea fiind dată de toate stările. În final, 
ele încuviinţau a alianţa cu Imperiul Habsburgic şi indirect declanşarea războiului sfânt 
contra Porţii.

În ciuda eforturilor lui Sigismund, situaţia din ţară s-a complicat şi mai mult, când, 
la propunerea sa, Rudolf II a trimis în Ardeal 2000 de călăreţi, iar, în reacţie, tătarii, aflaţi 
la începutul lui iulie 1594, în Moldova, au intenţionat să pătrundă în principat. Ei erau 
instigaţi de Poartă, care, desigur, nu putea fi decât alarmată şi indignată de perspectiva unei 
alianţe a vasalului său cu Habsburgii. În aceste împrejurări, Sigismund l-a trimis la hotarele 
estice ale ţării, pe Balthazar Báthory, numit între timp căpitan suprem al Transilvaniei. Dar 
acesta, în loc să apere trecătorile, le-a indicat, în mare taină, tătarilor intrările nepăzite în 
Ardeal15. 

Criza se adânceşte. Opoziţia îi cere ultimativ lui Sigismund fie să renunţe la politica 
anti-otomană, fie la tron. Încercând să obţină sprijinul lui Rudolf, principele îl expediază pe 
Carrillo la împărat cu decretul de încuviinţare a acordului, însă iezuitul este prins aproape 
de graniţă de rebeli, care-l ţin în arest cîteva zile la castelul de la Beclean. 

Oştile nobilimii răzvrătite fac joncţiunea pe câmpia de lângă Turda cu trupele 
comandate de Balthazar. Conspiratorii încearcă să-l atragă aici pe principe, la “dieta de 
tabără”, pentru a-l aresta şi ucide. Aparent pentru a obţine confirmarea sigură a drepturilor 
nobilimii, pe care fiecare principe era dator să o dea la înscunărea sa, i se cerea lui Sigismund 
să vină personal, pe şesul Turzei, să joare a doua oară, fiindcă <atunci> când a jurat în 
Mediaş în anul 1588, încă nu fusese de vârstă legiuită, iar acum plinise 24 de ani16. 

Imperialii fuseseră înfrânţi. Tătarii pustiiseră Ungaria Superioară. Aflase de intenţia 
lui Kendy de a-l prinde şi preda turcilor. Astfel, Sigismund a intrat în panică. Pe 20 iulie, 
şi-a cheamat vărul la Alba-Iulia. I-a înmânat o scrisoare. Prin ea, Sigismund declara că 
renunţă de bunăvoie la coroană în beneficiul lui Balthazar, numit guvernator general al 
Transilvaniei17. 

13 József Kádár, Károly Tagány, László Réthy, Szolnok-Doboka Vármegye Monographiája, VI, Dées, 1903, p. 
221.
14 Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilo, III-1, 1576-1599, Bucureşti, 1880, no. 
179, p. 187; III-2, 1576-1600, Bucureşti, 1888, no. 54, p. 36-40.
15 Vezi şi Ştefan Andreescu, Relaţiile între Habsburgi şi Rusia: misiunea lui Nicolae Warkotsch la Moscova 
(1593), în Idem, Restitutio Daciae,  III, Studii cu privire la Mihai Viteazul (1593-1601), Bucureşti, 1997, p. 57-
58, 61-64.
16 Gheorghe Şincai, Hronica românilor, ediţie Florea Fugariu, II, Bucureşti, 1978, p. 306.
17 Gh. Şincai, Hronica, II, p. 306.
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[Sigismund] s-a întocmit cu Baltasar Batori, cu care era văr primare, 
adică erau feciori din doi taţi, să-i lase lui stăpânirea Ardealului, supt condiţia 
aceasta, ca să-i plătească lui Sigismund din an în an câte zece mii de galbeni, 
oriunde va fi pe lume, pentru că şi-a fost băgat în cap, să meragă în Italia şi în 
alte ţări creştineşti

Invocând faptul că este bolnav şi că doreşte să plece, de îndată, în Italia la Loreto, 
unde mai trăia fostul său educator Ioan Leleszi, el a eludat invitaţia stărilor, care cereau 
o expli-caţie de despărţire şi a reuşit să fugă în ascuns din capitală, având asupra sa 
tezaurul ţării. După Pietro Busto din Brescia, muzicianul curţii, principele fugea astfel de 
cei 100 de lăncieri trimişi de răzvrătiţi să-i ia viaţa şi comorile. El a reuşit să ajungă la 
cetatea Kövár (Chioar), via castelul de la Uioara (Ocna Mureş)18 unde a aşteaptat evoluţia 
evenimentelor.

A fost o fugă disperată generată de prăbuşirea morală a principelui, sau mai degrabă 
o retragere tactică, menită a da impresia conspiratorilor că şi-au atins ţelul dorit ? Era o 
salvare in extremis a lui Sigismund, sau dimpotrivă, s-a dovedit a fi o manevră abilă, pusă 
la cale, cum scrie Busto, fie dintr-o prefăcătorie, fie dintr-o bună judecată19 menită a câştiga 
timp în perspectiva unei sângeroase revanşe? Părerile istoricilor sunt împărţite. 

[Principele] cheltuise fără ştirea divanului şi acum la atâta agiunsese, cât 
nu avea cheltuielile cele mai mărunte şi de toate zilele, afară de acestea căzuse 
şi în ura sfetnicilor, şi pentru că voia să se scoale asupra turcilor şi pentru că 
a vrut să-i omoare, pentru toate acestea s-a gândit să se lase de stăpânire şi să 
pribegească în lume.

Cert este faptul că părăsirea capitalei în împrejurările prezentate mai sus, punerea la 
adăpost a principelui şi a valorilor sale, reprezentau, pentru moment, tot atâtea necesităţi 
vitale. Probabil este şi că la baza erodării tânărului suveran a stat şi o gestionare frauduloasă 
a fondurilor din visteria ţării, sume mari de bani fiind deturnate el în scopuri personale.

***

Complotul partidei antihabsburgice, şi pro-otomane, se extinde în Moldova. Un grup 
de boieri trebuia să-l înlăture pe Aron şi să aleagă un domn iubitor de pace cu turcul20. 
Balthazar, puternic susţinut de socrul său Alexandru Kendy, trebuia să fie ales principe al 
Transilvaniei, dar doar după ce obţinea acordul Dietei convocate pentru august 1594, la 
Cluj. 

Blocul complotiştilor a părăsit Turda şi a intrat în Cluj. Balthazar însuşi, împreună cu 
soţia Susana şi slujitorii săi, s-a cazat cu tot fastul în reşedinţa clujeană a principelui21. În 
paralel, socrul său se ocupa de organizarea noii diete, intenţionând chiar, la un moment dat, 
să meargă la Ţarigrad, să aşeze lucrurile ţerei cu poarta turcească. Victoria părea aproape.

Refugiatul de la Kövár nu putea rămâne pasiv. Beneficiind de trupele credincioşilor 
săi Gaspar Kornis, căpitan de Hust, Ştefan Bocskai, căpitan de Oradea, Cristofor Kereszturi 
de la Kövár, Francisc Geszty, stăpânul Devei, şi primind ajutorul a 8000 de secui, dar şi al 
câtorva contingente de saşi, care-i rămaseră fideli, el se pregătea pentru ripostă. Manifestele 

18 Scrisoarea lui M. Pietro Busto din Brescia, muzician al serenisimului principe al Transilvaniei, către fratele 
său în care povesteşte marea conjuraţie împotriva persoanei Alteţei Sale serenisime împreună cu descrierea 
Transilvaniei, Alba-Iulia, 21 ianuarie 1595, în Călători,  III, p. 442; Gh. Şincai, op cit., p. 306.
19 Busto, p. 442.
20 I. Sîrbu, Istoria, p. 60.
21 Gh. Şincai, op. cit., p. 307.

5



Corneliu Crăciun70

trimise la Cluj anunţau populaţia şi Dieta adunată că el nu a părăsise domnia. Ulterior, el 
a poruncit secuilor să mărşăluiască urgent spre Cluj, creând presiune asupra factorilor 
politici. 

Măsurile principelui au avut darul de-a destabiliza coaliţia pro-Balthazar şi de a 
agita mai mult lucrările Dietei. În final, participanţii au ales să-l recheme pe Sigismund 
caprincipe. În aceste condiţii, membrii conspiraţiei nu puteau decât să spere la o iertare din 
partea suveranului reconfirmat. De aceea însuşi Balthazar, înfrângându-şi orgoliul, se puse 
în fruntea unei strălucite deputăţii care-l aducea triumfal pe principe la Cluj22. 

Sigismund simţea că este momentul să obţină ceea ce-şi dorea. În zilele de 22-
23 august, după grele dezbateri, Dieta hotărăşte ruperea relaţiilor cu Poarta. Principele 
mai vroia ceva, că circulau zvonuri despre un posibil atentat îndreptat împotriva sa. 
După Busto, conjuraţii [...], prefăcându-se cât puteau ei mai bine, se îndreptau cu vorbe  
bune şi către principe şi către popor, punând la cale între ei să-l otrăvească. Ulterior, au 
renunţat la venin, decizând asasinarea sa, prin orice chip23, pe drumul principelui spre 
liturghie.

Se pare că Sigismund fusese anunţat despre intenţiile lor. Sfătuit de căpitanii săi, el 
a apucat să-şi ia cele mai eficiente măsuri de protecţie. În dimineaţa zilei de 28 august 
1594, pre la nouă ceasuri înainte de amiezi, toţi nobilii participanţi la Dietă sunt chemaţi 
la palatul, pentru a-l însoţi pe suveranul, victorios politic, la biserica din Cluj-Mănăştur24.

La un moment dat, în timp ce magnificii se pregăteau de plecare, Sigismund, 
invocând o durere de cap apărută brusc, se retrage în camera sa, în timp ce garda princiară, 
primind semnalul convenit, îi arestează cu brutalitate pe treizeci dintre cei mai mari domni 
ai ţării <care> au fost îndată legaţi spre uimirea lumii, fără zgomot şi fără vreo apărare 
şi, punându-le îndată fiare grele la picioare, au fost aruncaţi în grea închisoare. Printre 
aceştia s-au aflat Balthazar Báthori, cancelarul Kovácsoczy, cei trei fraţi Kendy, Szalanczi, 
Bornemisza. Suspecţii, supuşi la cazne, au mărturisit toate întocmai şi s-au aflat toţi părtaşii 
lor. Mai mult decât atât, asupra unora dintre ei s-au găsit scrisori şi răvaşe de îndatorare pe 
care şi le scriseseră unul altuia şi cu peceţi fase probe indubitabile ale conspiaţiei25.

Capetele de acuzare au fost deosebit de grave: tentativa de asasinare a principelui, 
trădarea sârbilor răsculaţi din Banat, călăuzirea tătarilor invadatori şi legăturile ascunse cu 
turcii din Timişoara. Mai erau alte 20 de incriminări împotriva conjuraţilor, dintre care nu 
mai puţin de 16 erau formulate împotriva lui Balthazar. Vărul principelui era învinuit de o 
serie de deficienţe în conducerea justiţiei şi administraţiei ţării, îngăduind stupri, adulterii, 
assassinamente di strada26, baterea de monede false în castelele unor partizani ai săi, ori 
implicarea în complotul boierilor moldoveni îndreptat împotriva lui Aron-vodă. 

Pedepsele au fost pe măsură. Cinci dintre nobili sunt decapitaţi, pe 30 august, la ora 
patru dimineaţa, în piaţa mare din Cluj. Doi dintre ei, închişi la Gilău, au suferit acelaşi 
supliciu.27 George Vass, fostul căpitan al cetăţii Gherla a fost ucis la 1 septembrie. Nobilii 
Ioan Gerendi, Balthazar Silvasi şi Albert Lonay au beneficiat de iertarea principelui. 

Execuţia din centrul Clujului fusese privită de la una din ferestrele palatului şi de către 
Sigismund. Pe când era condus la locul osândei, Alexandru Kendy îl văzu şi îi strigă: Nici o 
lege dumnezeiască sau omenească nu sufere osândirea unui om fără a-l asculta. După el, a 
veniy rândul lui Ioan Iffiu, tatăl vitreg al Báthoreştilor, apoi Gabriel Kendy, Ioan Foro, care, 
în zadar, ceru altă sabie, cea a călăului nu mai tăia, şi în sfârşit, Grigore Literatu28

22 I. Sîrbu, Istoria, p. 60.
23 Busto, p. 442
24 Gh. Şincai, Hronica, II, p. 308.
25 Busto, p. 442; cf. Kemény, p. 39, doar unsprezece dintre marii domni au fost arestaţi.
26 Călători, III, p. 453. 
27 La Gherla, au fost lichidaţi şi Francisc Kendy şi Ioan Bornemisza (13 septembrie 1595). Wolfgang Bethlen 
aminteşte că ultimul, conştientizând isfârşitului, începu a cânta un cântec de jale şi-şi întinse de bunăvoie capul 
călăului.
28 N. Bălcescu, Români, p. 80-81.
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Proprietăţile complotiştilor au intrat în posesia principelui. El le-a distribuit mai departe 
pentru câştigarea de fideli. Kemény susţine că însuşi Sigismund s-a îmbogăţit cu averile 
nobililor executaţi, lăudându-se că din aceste bunuri i-ar ajunge bani să lupte împotriva 
turcilor. Sub această formă, îmbogăţirea lui Sigismund a fost reţinută şi de Şincai29.

[Sigismund] din averile celor tăiaţi, mai mult de o sută de mii de galbeni, 
numai în bani bătuţi, afară de argintul cel mult şi alte scumpeturi, tătuşi, aşa 
le-a izidit toate pe taliani, şpanioli şi pe mincinoşii de lângă el, de, după o 
gimătate de an, nemica i-a rămas şi ar fi trăit în foarte mare lipsă întru avenire, 
de nu l-ar fi ajutat papa de la Roma, craiul Hişpaniei şi duxul Hetruriei, ba 
doară… şi ţeara o ar fi vândut nemţilor.

Pe 14 aprilie 1596, din Alba Iulia, Sigismun poruncea introducerea lui Mihai Viteazul 
în posesia moşiilor lui Alexandru Kendy, Badoc, Lujerdiu, Chidea şi Dârja, din comitatul 
Dăbâca. Clujul, martor tăcut al evenimentelor, îşi sporeşte zestrea funciară, prin donaţia 
principelui (8 octombrie 1594). Îi reveneau părţi din Escu (Vecz), Jurca (Georgykepataka), 
Lak, Ciaca (Chiaca), Hăşmaş (Hagymas), Poiana–Valea Lungă (Hozzumezeo) şi Iapa 
(Guczfalva/ Kabolapatak), stăpânite anterior de Alexandru Kendy. Alte părţi din aceste sate, 
împreună cu aşezarea Vyfalu (azi cătunul Ciureni), aflate în proprietatea lui Gabriel Kendy, 
sunt date şi ele Clujului (26 ianuarie 1595). Posesiunile au format aşa-numita moşie a 
Gârbăului a oraşului30

***

Situaţia lui Balthazar era specială Ca văr al principelui, se dovedise un pretendent 
periculos la tronul principatului31. De prea multă vreme el încerca într-un fel sau altul să-i 
submineze autoritatea şi de prea multe ori Sigismund, îşi călcase pe mândrie, acceptând să-l 
ierte, în urma diferitelor intervenţii. El trebuia pedepsit exemplar, dar nu în văzul lumii.

Pe 1 septembrie, seara pe la orele zece, după închiderea lucrărilor Dietei, Balthazar 
Báthory şi cancelarul Kovácsoczy, au fost trimişi cu o escortă condusă de Martin Benker 
din Cluj, în mare taină, la Gherla32. Aici ei urmau să fie predaţi noului castelan Gheorghe 
Ravazdi, fost jude regal în Terra Siculorum şi trimis al lui Sigismund la Istanbul în vremea 
în care, în capitala imperială, Mihai Viteazul încerca să obţină domnia (1593) 3333.

O dată ce opozanţii au ieşit din Cluj, Sigismund a părăsit şi el oraşul, spre sud însă. 
Ajungând în Turda, i-a adresat o scrisoare credinciosului său, Ravazdi prin care îi poruncea 
să săvârşească, acel lucru, util pentru principe34, în legătură cu care va fi informat de 
Benker la sosirea sa în Gherla, serviciul său urmănâd să fie răsplătit de principe. Mesajul 
era urgent şi clar. Răzvrătiţii trebuiau eliminaţi, fără judecată, execuţia urmând să aibă loc 
cât mai curând, acolo la Gherla. Crima era premeditată. Sigismund îi răspundea vărului 
său cu aceeaşi monedă. Nu se puntea însă problema otrăvii ca în planul făcut în jurul lui 
Balthazar.

În dimineaţa zilei de 11 septembrie 1594, castelanul a sfătuit-o pe Susana Báthory să 
plece de îndată la Alba-Iulia şi să încerce obţinerea clemenţei princiare pentru soţului său. 
După ce ea a părăsit cetatea, Ravazdi, cu 3 dărăbani, a pătruns în celula lui Balthazar şi 

29 Kemény, p. 33; Gh. Şincai, Hronica, volumul II, p. 309.
30 Elek Jakab, Oklevéltár Kolozsvár történetéhez, II [-III], Budapest, 1888, no. 74-75, p. 166-169 (1594-1595); 
no. 78, p. 174-175 (1600); Andrei Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Tării 
Româneşti, V, Acte şi scrisori. 1596-1599, Bucureşti, 1932, no. 21, p. 28; Nicolae Edroiu, Domeniul feudal al 
oraşului (secolele XIV-XVI), în Istoria Clujului (coordonator Ştefan Pascu), Cluj, 1974, p. 174-175.
31 G.-V. Rusu, Asasinat, p. 73.
32 Szolnok-Doboka, VI, p. 222.
33 N. Bălcescu, Românii, I, p. 77-78.
34 L. Kövári, Emlékek, p. 165.
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i-a anunţat iminenţa morţii sale. Încercând să câştige timp, acesta i-a cerut lui castelanului 
permisiunea de-a termina o scrisoare pe care tocmai o formula principelui. Condamnatul 
n-a mai apucat să scrie nimic. Dărăbanii l-au încolţit şi sugrumat cu un lanţ. S-a zbătut multă 
vreme în laţ şi s-a luptat cu călăii, până când într-un final, epuizat, a cedat. Sângele său a 
rămas multă vreme vizibil pe pereţii celulei iar lanţul a fost păstrat în arhiva închisorii. 

Farkas Kovácsoczy şi-a petrecut zilele întristate ale detenţiunii la Gherla, cu scrisul, 
cititul şi cântarea, fiind însoţit doar de aprodul său. Cancelarul a fost executat cu o noapte 
înainte de sfârşitul lui Balthazar. Dărăbanii l-au ucis în timp ce dormea. Probabil că 
principele l-ar fi graţiat şi pe el, dacă nu i-ar fi stat pe cap Ştefan Ioşica, ca să poată fi el 
cancelar, precum s-a şi făcut, şi nu bine a isprăvit dregătoria aceea în anul 159835. 

După execuţie, Sigismund Bathory i-a scris lui Clement VIII că Balthazar avusese 
parte de un legitim proces, în urma căruia a fost condamnat la moarte, sentinţa fiind dusă la 
împlinire. Acest lucru este cel puţin îndoielnic. Dieta îşi încheiase lucrările la 1 septembrie, 
cu 10 zile înainte de asasinat, fără să se fi pronunţat relative la soarta lui Balthazar. Abia 
Dieta din aprilie 1595, prin vot unanim, a acceptat, post factum, acţiunea principelui. El 
justificase acţiunea de la Gherla, prin aceea că nu se cade a face o execuţie publică cu cei 
din sângele principelui, şi totodată şi din consideraţie pentru ilustrisimul cardinal, fratele 
aceluia, măcar că Ştefan Báthory a uneltlit contra principelui conform celor mătrurisite de 
rebeli36.

Asasinii nu şi-au primit niciodată pedeapsa. Acţionând în calitate de militari, ei n-au 
făcut altceva decât să urmeze ordinul comandatului supreme. Astfel, ei erau absolviţi de 
orice formă de răspundere. Mai mult decât atât, din izvoare aflăm că unul dintre ucigaşi, 
pe Albert Kérei sau Kéröi, care era mai mare peste dărăbanii cetăţii, a fost ulterior înnobilat. 
Este posibil ca ek să fie rudă cu un anume Leonard Kéröi, care, în 1577, primise de la 
Ştefan Báthory, o moşie pe raza satului Kérö (Băiţa) din apropiere, pentru merite militare 
deosebite. Peste 14 ani, terenul a fost vândut de familie perceptorului Mihail Tasnadi din 
Gherla37.

Castelanul a ajuns în anturajul lui Sigismund Báthory, cu ocazia încheierii tratatului 
dintre Ţara Românească şi Translivania (mai 1595). Se pare că a avut un rol de prim plan, 
alături de noul cancelar Ştefan Josica, în acceptarea acordului de către delegaţia de boieri 
valahi. La sfârşitul lunii, Ravazdi era trimis de principe, împreună cu Gavril Haller, la 
curtea lui Mihai Viteazul pentru a căuta “punctele de apropiere” între cele două ţări. În 
iunie 1599, el a revenit la Târgovişte, în calitatea de consilier al noului principe Andrei 
Báthory, alături de Nicolae Vitéz, pentru a-i cere lui Mihai jurământ de credinţă faţă de 
cardinal38.

Ravazdi a fost, implicat alături de Bocskay, şi în sălbatica reprimare a mişcării 
secuilor, înşelaţi prin făgăduiala solemnă a lui Sigismund, făcută în prejma campaniei 
din 1595, că le va restitui străvechile privilegii. În fruntea forţelor de represiune din 
scaunele Kézdi, Orbai şi Sepsi, Ravazdi a dat încă o dată dovadă de zel exagerat în 
îndeplinirea sarcinilor. Prin manevre militare şi execuţii de o rară cruzime, George 
Ravazdi a atras asupra sa ura şi dispreţul locuitorilor din Treiscaune39. Secuii n-au uitat. 
Ocazia răzbunării, asupra celuia a cărui ascensiune politică se datora în bună măsură a 
celui lucru util, îndeplinit în numele principelui său la Gherla, a venit peste patru ani, pe 
câmpul de la Şelimbăr (1599).

35 Szolnok-Doboka, p. 222; Gh. Şincai, Hronica, p. 308; Lajos Szádeczki, Kovácsoczy Farkas, Budapest, 1891, 
p. 34, 37.
36 Hurmuzaki, III-2, no. 402, p. 387-390; I. Sîrbu, Istoria, p. 60.
37 Szolnok-Doboka, IV, p. 341; VI, p. 222.
38 Ioachim Crăciun, Cronicarul Szamosközy şi însemnările lui privitoare la români 1566-1608, Cluj, 1928, p. 
121; Ştefan Josica era nobil de origine română, căsătorit cu văduva lui Paul Gyulai, numit în această demnitate 
de Sigismund Báthory imediat după momentul Cluj. Va fi cancelar până în data de 4 aprilie 1598.
39 Călători, IV, Bucureşti, 1972, p. 126, nota 66; Lajos Demény, Răscoala secuilor din anii 1595-1596 şi urmările 
ei, în Răscoala secuilor din 1595-1596. Antecedente, desfăşurare şi  urmări, Bucureşti, 1978, p. 190.
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Ioan Darahi, mic nobil ardelean ridicat de pe domeniul cetăţii Satu Mare, devenit 
pentru o scurtă vreme secretar interimar şi tălmaci al lui Mihai Viteazul, a fost martorul 
evenimentelor derulate lângă Sibiu, În două rânduri oastea voievodului a fost pusă pe fugă 
din flancul stâng, dar au fost prinşi de către ai noştri, consilierii cardinalului <anume> 
Gaspar Kornis, <şi> George Ravazdi; Korniş a fost salvat, Ravazdi a fost dat secuilor liberi 
şi a fost rupt în bucăţi. Există însă şi o versiune, potrivit căreia însuşi Mihai l-ar fi ascuns pe 
consilierul rănit în luptă, în careta sa, dându-i propriile haine, pentru a nu fi recunoscut de 
secui. Însă, până la urmă, duşmanii săi l-au identificat şi omorât în chip bestial40. 

Există şi o controversă privind încăperea supliciului. După Joszef Kádár, ea era în 
beciul palatul Martinuzzi, sub capela din extremitatea nordică a acestuia. László Kövári o 
plasează la subsolul bastionului care servea, în veacul XIX, drept locuinţă a comandantului 
închisorii, fiind o celulă adâncită în pământ şi în dreapta intrării în cetate. În ambele cazuri 
era vorba de tainiţe umede, reci şi mai ales întunecoase, aspect pe care-l observă Carol 
Vajna atunci când descrie fortificaţia. Fostul comandant al penitenciarului şi un mare 
pasionat al istoriei fortificaţiilor militare transilvane era de părere că Balthazar avea nevoie 
de lumină pentru a-şi redacta scrisoarea; ori exemplele propuse de cei doi istorici maghiari 
erau neconvingătoare din acest punct de vedere. Probabil că ţinând-se cont de numele şi 
rangul nobilului inculpat, acesta a fost pus sub pază în condiţii cât de cât decente, cel mai 
probabil undeva în corpul palatului martinuzzian, clădirea centrală a edificiului41

Crima mai adduce şi o dispută asupra sorţii cunoscute de trupul lui Balthazar. Într-o 
primă fază, el a fost îngropat, foarte probabil, în cetatea Gherlei, în capela lui Martinuzzi, 
fără nici o cinste. Dar, potrivit lui Darhai, cadavrul lui [Andrei Báthory] a fost dus la Alba Iulia 
şi îngropat într-un sicriu de argint pe care îl ridicase cu mare cheltuială pentru rămăşiţele 
lui Balthazar Báthory42. Ar rezulta că principele-cardinal vroia să-i facă o înmormântare 
fratelui ucis, cu toată pompa rezervată unui mare aristocrat, dar nu a mai apucat. După 
circa trei săptămâni de la Şelimber, mai exact la 24 noiembrie, Balthazar a fost exhumat 
şi înmormântat, în catedrala romano-catolică din capitala Transilvaniei, împreună cu 
Andrei.

Kristóf Songott, amintea că, în vara lui 1780, cu cinci ani înainte de transformarea 
cetăţii Gherla în Carcer Magni Principatus Transilvaniae, s-au efectuat importante lucrări 
de renovare la altarul capelei, refăcute din temelii43. Astfel, s-au descoperit cranii umane, 
printre ele, numărându-se, după părerea lui Songott, şi cel al lui Balthazar Báthory. Lipsa 
unor cercetări arheologice sau antropologice, ne împiedică să ne pronunţăm în acest 
sens. 

Un lucru este cert. Baltazar Báthory a fost victima primului asasinat politic din istoria 
cetăţii, comis din “raţiuni de stat” şi întâiul din lunga listă a marilor crime de la Gherla.

***

Neutralizarea a ceea ce istoria a reţinut sub numele de Conspiraţia nobiliară de la 
Cluj a întărit pentru moment poziţia nestatornicului suveran în stat şi în familia Báthory. 
Politica sa autoritatră dezvoltată pe fondul pacificării aristocraţiei adus o pace înşelătoare. 
Vremurile tulburi care au urmat, au dovedit şubrezimea edificiului politic creat prin 
sânge.

40 Dare de seamă anonimă [atribuită lui Ioan Darahi], în Călători, IV, p. 136; şi vezi Călători, op. cit., p. 126, 
nota 66.
41 Szolnok-Doboka, VI, p. 222; L. Kövári, Emlékek, p. 164; C. Vajna, în K. Szongott, Szamosujvár szavad királyi 
város monografiája, I, Szamosújvár, 1901, p. 21-22; G.-V. Rusu, Scurtă monografie a cetăţii Gherla, în Az 
örmény Szamosújvár, Szamosújvár, 2004, p. 48-49.
42 Darahi, p. 136-137; N. Bălcescu, Românii, p. 81
43 K. Szongott, Szamosújvár a magyar-ármeny metropolisz, Szamosújvár, 1898, p. 15. 

9



Corneliu Crăciun74

POLITICS AND SOCIETY IN PRINCIPATE OF TRANSYLVANIA,
AT THE END OF THE XVth   CENTURY

Abstract

Used to proudly talking big and spending much, raised by the Jesuits in the spirit 
of the antique culture, the catholic ruler of a land with a protestant majority amongst the 
nobles, prince Sigismund Báthory of Sómlyo still had great dreams, even after he had 
failed in his claim to the former polish throne of his uncle, Stephen Báthory, that were now 
supported by the Holy League, and its patrons the pope and the german emperor, mostly 
unpopular among the Transylvanian nobles, who, in their majority, opposed their princes 
plan. The oposition found support even inside the House of Báthory, where a real dicordia 
consanguineorum, was developing and practically enabling Sigismund’s equally ambitious 
cousin Balthasar to rise as leader of the opposition. After two dramatic twists of faith, 
Sigismund managed to annihilate the conspirators, gathered in Cluj, when they were more 
sure than ever of their victory. The major figures of the opposition, with a few exceptions, 
were executed, Balthasar was executed (actually, murdered), even though he belonged to 
the princely family, their lands were confiscated and given to Sigismund supporters and, in 
quite large numbers, to Cluj, actor of witness of the events. Despite the fact that controversy 
still surrounds the exact way in which he died, the exact cell where it happened, one thing 
is for sure, Balthasar was the first, in a long line of political murders, committed in Gherla. 
Much more uncertain proved to be the effects of the annihilation of what the historians 
called the the nobiliary conspiracy of Cluj, upon the position of the still Transylvanian 
prince Sigismund Báthory.
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CONFESIUNE ŞI SOCIETATE ÎN BANATUL MONTAN LA GRANIŢA 
DINTRE EVUL MEDIU ŞI MODERNITATEA TIMPURIE

Adrian MAGINA

Cuvinte cheie:  confesiune, societate, Banatul Montan, structuri de familie
Key words:  conffesion, society, Mountain Banat, family structures 

În planul credinţei, nobilimea a fost îndeobeşte o atitudine puţin hieratică. În 
aceste condiţii, am încercat să oferim, înainte de toate, o viziune structuralistă, şi mai 
puţin speculativă asupra subiectului dependent de două epocii. Iar astfel, am integrat, 
prea amplu, prea restrâns, evoluţiile confesionale ale nobilimii bănăţene în cadrul creat 
de mecanismele laicităţii ei, care au făcut din această nobilime, cu o origine diversă şi o 
vechime considerabilă, poate una dintre cele mai reprezentative, ca familii, ca ansamblu, 
din regatul medieval ungar 

Aria teritorială şi structurile de familie

În Banat, trebuie să ne raportăm constant la cele două zone geografice distincte 
în care se împarte teritoriul de la sud de Mureş. Zona de câmpie, care corespundea 
comitatelor Cenad, Timiş şi Torontal, a fost mai devreme integrată în structurile regatului, 
aici regăsindu-se astfel cea mai veche nobilime bănăţeană. În zona montană (comitatele 
Caraş, Severin şi Cuvin), apariţia nobilimii în acte este mai târzie, şi datorită integrării 
ulterioare în cadrul regatului. 

Organizarea instituţională timpurie în zona joasă a Banatului (secolele XI-XII) a 
creat premisele apariţiei unei puternice nobilimi. Majoritatea nobililor îşi au originea în 
clanurile nobiliare (neamuri) a căror vechime coboară uneori până în timpul lui Ştefan 
cel Sfânt. Printre ele se numără neamurile Ajtony, descinzând din familia lui Ahtum, cu 
proprietăţi în Torontal şi Cenad, Aba, cu posesiuni în Timiş şi Torontal şi Bár–Kalán, cu mari 
proprietăţi în Torontal. Alte mari clanuri nobiliare, care se impun, în secolele XIII-XIV, sunt 
Dorozsma, Csanad, Mena sau Hunt-Pazman. Din rândul lor au apărut familiile nobiliare 
bănăţene din secolul XV. Familia Baki se trage din neamul Hunt–Pazman, cu proprietăţi 
în comitatele Torontal şi Timiş. Familia Papdi descinde din neamul Mena care stăpânea în 
jurul Timişoarei1 iar multe familii nobiliare se vor desprinde din neamul Csanád2. Pe de altă 
parte, familii bănăţene, ca Csak, Báthory, Bánffy, nu-şi au originile în vechile clanuri, ci vin 
din alte spaţii ale regatului. Iar, dintre familiile de magnaţi pomenite doar ramura de Ictar a 
Bethlenilor este originară din comitatul Timiş3. 

O parte deloc neglijabilă a nobilimii provine din cnezimea locală, ale cărei posesiuni 

1 Samu Borovszky, Temes vármegye története, Budapest, 1913, p. 519-523.
2 Miklos Lendvai, Temes vármegye nemes csaladja, I, Budapest, 1898, p. 19.
3 Ivan Nagy, Magyarország családai czimerekkel és nemzekrendi táblákkal, I, Budapest, 1857, p. 168.
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au primit confirmarea regală din secolul XIV. În Banatul de câmpie, cea mai importantă 
familie de acest tip este Danfi. În arealul montan, practic toată nobilimea are origini 
cneziale. Până la mijlocul secolului XIV, când cnezimea locală capătă atribuţiile nobilimii 
în care, în secolul XV, se va integra cu totul, instituţia cnezială se păstrează aici aproape 
nealterată4. 

Dintre cnezii care obţin statut nobiliar se remarcă mai multe familii. Familia Măcicaş 
îşi are originea într-un anume Struza, kenezius karansebesiensis (1299)5. Din acelaşi cneaz 
se trage familia Mâtnic, înrudită cu nobilii Măcicaş de Tincova. Şi alte familii reprezentative 
din zona montană, Fiat, Racoviţă, Gârlişte, Bizere ori Găman, au tot origini în cnezii 
locali6.

I. Evoluţii sociale şi politice în cadru confesional

Banatul a fost unul din cazurile fericite în care elementul nobiliar şi-a conservat 
privilegiile pe tot parcursul perioadei premoderne. Deşi la nivel teritorial şi etnic putem vorbi 
de o nobilime a zonei de câmpie–majoritar maghiară, şi una a celei de munte- covârşitor 
românească, sub raportul privilegiului nobiliar discutăm despre aspecte similare.

****

Proprietatea este unul dintre factorii cei mai importanţi în studiul nobilimii, care, 
într-o măsură covârşitoare, şi conferă statutul nobiliar. În cazul bănăţean, este o nobilime 
careia i se pot sesiza trei filiere de provenienţă, unul din marile clanuri a căror vechime 
ajunge până în epoca întemeierii statului arpadian, o a doua, locală, din cnezii înnobilaţi 
începând cu secolul XIV, specifică zonei muntoase, şi ultima, din familii care provin din 
alt spaţiu al regatului.

Cea mai mare parte a familiilor din câmpie şi-au avut originea în clanurile nobiliare, 
etnic maghiare. În consecinţă, şi familiile descendente au aceeaşi origine etnică. O singură 
suspiciune persistă în ceea ce priveşte originea clanului Ajtony, descins din Ahtum, întrucât 
originea acestuia nu este pe deplin stabilită7. Dintre familiile din alte părţi ale regatului 
care au primit domenii în Banat, doar câteva au fost ne-maghiare, dar şi ele apar târziu, 
în secolele XV-XVI. Magnaţii, cei din familiile Banffy, Bathory, Bethlen sau Csaky, sunt cu 
toţii maghiari. 

În secolul XV, în epoca Huniazilor, apar în Banat familii nobiliare de o altă origine 
etnică. Prima dintre ele ar fi chiar a Hunedoreştilor, care a ajuns să stăpânească inclusiv 
oraşul Timişoara8. O altă familie românească cu posesiuni în Banat este Ungur de Nădăşdia, 
provenită din aceeaşi arie haţegană9. Pe de altă parte, familia Danfi de Duboz, şi ea 
românească, îşi are origine cnezială chiar în comitatul Timiş10, fiind cea mai importantă 
familie de acest tip din zona joasă a Banatului. Tot din cnezimea românească din comitatul 
Timiş este şi familia Besan de Belinţ care de-a lungul timpului se orientează matrimonial 

4 Ligia Boldea, Nobilimea românească din Banat în secolele XIV-XVI. Origine, statut, studiu genealogic, Reşiţa, 
2002.
5 Biblioteca Academie Române (BAR), Cluj, colecţia Kemeny, nr. 461/1, József Kemeny, Laterculi genealogici 
stematographiam Transilvaniae (mss),volumul I, tab. XVII (=Laterculi).
6 Ioan Drăgan, Nobilimea românească din Transilvania 1440-1514, Bucureşti, 2000, p. 278-301.
7 Numele de Ahtum este de origine turcică dar nu concordă întotdeauna cu etnia purtătorului. Este sigur 
că Ahtum descindea din Glad pentru care s-au propus mai multe variante de origine: română, pecenegă, 
bulgară (Ioan-Aurel Pop, Românii şi maghiarii în secolele IX-XIV. Geneza statului medieval în Transilvania, 
Cluj-Napoca, 1996, p. 118-119; 129-130).
8 Adrian Andrei Rusu, Ioan de Hunedoara şi românii din vremea sa. Studii, Cluj- Napoca, 1999, p. 220-222; I. 
Drăgan, Nobilimea, p. 307-308.
9 Ioan Puşcariu, Date istorice privitoare la familiile nobile române, II, Sibiu, 1892, p. 340.
10 I. Drăgan, op. cit., p. 294.
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spre nobilimea Banatului de munte11.
În a doua jumătate a secolului XV, în faţa ameninţării otomane, regele Matia Corvin 

colonizează mai multe familii de origine sârbească12 în comitatele Arad, Cenad şi Timiş. 
Cea mai importantă dintre ele, familia Jaksics de Nădlac, venită din Jagodina sârbească, are 
numeroase posesiuni la sud de râul Mureş în comitatele Timiş, Cenad şi Caraş. Alte familii 
de origine sârbă cu domenii in zonă vor fi Olćarović, Branković şi Petrović. 

În afară de aceste familii sârbeşti, în Banatul de câmpie la începutul secolului XVI îşi 
face simţită prezenţa un reprezentant al unei mari familii de origine germană. Este vorba 
de Georg, markgraf de Hohenzollern. Prin căsătoria cu Beatrice de Frangepan, văduva lui 
Ioan Corvin, el a intrat în posesia imenselor stăpâniri ale Huniazilor din Banat13.

În teritoriul muntos, unde aproape toată nobilimea era de origine cnezială, populaţia 
era majoritar românească. Studiind şapte dintre cele mai importante familii de origine 
cnezială din Banatul muntos, Ligia Boldea le consideră etnic româneşti, pornind, în general, 
de la argumentul că, în Banatul medieval, cnezi puteau fi doar românii14. O parte dintre 
aceşti cnezi sau nobili chiar apar în acte ca olahi, ceea ce ne arată fără dubiu originea 
românească. 

Familia Mâtnic se trage din Bogdan Olahus, pomenit la 138715. Familia Măcicaş, una 
dintre cele mai importante din zona montană, era de asemenea de origine românească. 
Într-un document din 1698, care cuprinde mai multe transumpturi, se află şi un act din 
1440 emis de capitlul din Arad. Prin el, mai mulţi membri ai familiei erau puşi în diferite 
posesiuni din Banatul montan. Ei sunt numiţi valachorum nostrorum nobilium dicitur 
de Macskas16. Alte două familii, Bizerea şi Dej de Temeşel au aceleaşi origini cneziale 
româneşti17. Familia Fiat care se ridică între baronii regatului, are, se pare, aceeaşi origine 
românescă, potrivit monografului ei Dragoş-Lucian Ţigău18. Una dintre cele mai ilustre 
familii nobiliare din Principatul Transilvaniei, în veacul XVII, Josika, are tot o origine 
românească. Cancelarul lui Sigismund Báthory, Ştefan Josika, din care se trage familia, 
era din Jdioara, din zona montană a Banatului, iar în documentele epocii se face referire 
frecvent la el ca fiind român19.

Pe tot parcursul secolelor XVI–XVII, oraşul Caransebeş a fost o adevărată pepinieră 
de nobili. Iezuitul Antonio Possevino remarca de altfel că oraşul era residenta di nobili20 
în marea lor majoritate români. În secolul XVII cronicarul Szamosközi considera oraşul 
valachoro oppidum21. În acelaşi secol unul dintre aceşti mici nobili, Mihail Halici jr., 
sublinia cu mândrie originea sa românească, nobilis Romanus Civis de Caransebes22. 

Putem considera fără să greşim că majoritatea nobilimii bănăţene din zona de munte 
era din punct de vedere etnic românească. Spre diferenţă de teritoriul montan în partea 
de câmpie nobilimea are origini etnice diverse. Deşi cele mai multe familii nobiliare sunt 

11 Printre soţiile membrilor familiei găsim multe originare din Lugoj (Margareta) sau din familia Vaida din 
Caransebeş (BAR-Cluj, colecţia Mike, 24/I, Sándor Mike, Collectio nobilitatis Transilvanicae (mss), volumul I 
(=Collectio), p. 96). 
12 Silviu Dragomir, Banatul românesc. Schiţă istorică [ediţie Viorica Goicu], Cluj-Napoca, 1999, p. 43; S. 
Borovszky, Nagylaki urodalom története, în Értekezések a történeti tudományok köréböl, XVIII, Budapest, 
1900, passim.
13 M. Lendvai, Csaladjai, p. 55-56.
14 L. Boldea, Înnobilare şi confesiune în lumea românească din Banat, în “Banatica”, XIII2,1995, p. 27-44.
15 Eadem, Nobilimea, p. 31.
16 Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale (DJAN), filiala Cluj, Cluj-Napoca, fond Matskasy de Tincova (= Arh. 
Matskasy), cutia 18, nr. 1769, f. 4v (publicat de  Fryges Pesty în Krássó vármegye története, III, p. 374, care omite 
însă sintagma valachorum nostrorum).
17 L. Boldea, Nobilimea, p. 172-188, 191-200.
18 D.-L. Ţigău, Familia Fiat de Armeniş în secolele XV–XVII, în “Banatica”, XIV, 1996, p. 37.
19 Stephanum Josicam …valachum natione (Monumenta Antiqua Hungariae (MAH), editor Lukács Lászlo, III, 
1587-1592, Roma, 1981, p. 354.
20 I.-A. Pop, Instituţii medievale româneşti, Cluj-Napoca, 1991, p. 76.
21 F. Pesty, A szörény Bánság és a szörény vármegye története, I, Budapest, 1878, p. 234-235.
22 Doru Radosav, Cultură şi umanism în Banat. Secolul XVII,Timişoara, 2003, p. 178.
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maghiare deloc neglijabilă este prezenţa unor nobili din alte etnii.
În planul proprietăţii, apar din nou diferenţe între partea de câmpie şi cea montană. 

În prima, numărul proprietarilor este cel mai mare, dar aici apar şi cele mai întinse domenii. 
La sfârşitul secolului XV, în întreg Banatul, erau 549 de proprietari (390 în Timiş, 84 în 
Caraş, 45 în Torontal, 30 în Keve23). Lor ar trebui adăugaţi şi parte din cei 232 de proprietari 
cu domenii în comitatul Cenad, dar la sud de râul Mureş, în spaţiul bănăţean. Astfel, s-ar 
putea spune că, la sfârşitul secolului XV, numărul nobililor din Banat depăşea cifra de 
600. 

Cei mai mari proprietari se regăsesc în comitatele Timiş, Torontal şi Cenad. De 
departe, cele mai importante proprietăţi le-au Hunedoreştii, Timişoara, Jdioara, Borzsliuk, 
Comiatul, Mănăşturul, Becse, în comitatele Timiş şi Torontal şi alte 4 târguri şi 26 de sate 
în Cenad şi Arad. Ca număr de proprietăţi, ei erau urmaţi, în ordine, de familii din zona 
de câmpie. Familia Csaky avea peste 50 de moşii (1497). Familia Bánffy deţinea un număr 
aproximativ egal de moşii, între ele fiind incluse şi părţi din oraşele Lipova şi Şoimoş24. Cei 
mai importanţi proprietari de origine română din comitatul Timiş erau din familia Danfi de 
Duboz. La sfârşitul secolului XIV, ea avea 44 de moşii răspândite în trei comitate25. 

După numărul de posesiuni, între 20 şi 40, dar majoritatea condivizionale, deţinute în 
proprietate comună de mai mulţi membrii, familiile româneşti din teritoriul înalt al Banatului 
pot fi integrate în rândul nobilii mici şi mijlocii. Nobilii din familia Măcicaş au avut circa 
33 de proprietăţi, printre care şi târgul Czikowasarhel, nobilii de Bizere în jur de 36, printre 
ele şi o casă în Caransebeş. Cei mai mari posesori din Banatul montan provin din familia 
Fiat de Armeniş. Împreună, membrii familiei aveau aproximativ 40 de proprietăţi, situate 
în marea lor majoritate în districtele Caransebeş şi Mehadia, familia deţinând imobile şi 
în Caransebeş26. În secolele XVI-XVII printre cei mai importanţi proprietari din teritoriul 
muntos se numără şi familia Josika care în zona Jdioarei avea în stăpânire circa 60 de 
sate27.

Deşi la o primă vedere familiile româneşti din zona montană deţin aproape acelaşi 
număr de posesiuni ca şi marile familii din partea de câmpie, nu se pot compara cu acestea. 
Domeniile din Banatul înalt cuprindeau terenuri slabe din punct de vedere agricol, iar 
marii magnaţi din zona de câmpie mai deţineau şi alte zeci, sute de posesiuni pe cuprinsul 
regatului. Raportat totuşi la nivelul exclusiv al nobilimii româneşti din cuprinsul regatului 
ungar, familiile bănăţene apar drept cele mai reprezentative prin numărul de proprietăţi 
deţinute28.

Întreaga nobilime a regatului era considerată mădular al Sfintei Coroane, ceea ce-i 
oferea dreptul de a accede în diferite funcţii. De multe ori, ascendenţa socială era dată şi 
de mărimea proprietăţilor, ele sporind importanţa familiei. Nobilii bănăţeni, dincolo de 
originea etnică sau de mărimea domeniilor, au avut acces la funcţiile cele mai importante 
din regat. În zona lor, în Banat, cele mai importante funcţii erau acelea de comite de 
Timiş şi ban de Severin  în secolul XV, şi, de la jumătatea secolului XVI, ban de Lugoj 
şi Caransebeş29. Nobilii din zona de câmpie au ocupat în proporţie mai mare funcţii 

23 Dezsö Csánki, Magyarország történelmi földrájza a Hunyadiak korában, II, Budapest, 1898, passim.
24 A. Magina, Nobilimea bănăţeană în secolele XV – XVI (Disertaţie de masterat), Cluj-Napoca, 2001 (mss), p. 
17-19.
25 I. Drăgan, Nobilimea, p. 294.
26 L. Boldea, Nobilimea, passim; I. Drăgan, op. cit., p. 286-295.
27 Familia Josika possidebat olim in Banatu Tomosiensi arcem Sidovar monti segregi impositam cum 60 pagis 
(Laterculi, volumul, I, tab I).
28 Familiile româneşti din Haţeg deţineau între 2 şi 20 de moşii în zona de origine, iar nobilii români din 
Maramureş se încadrau între aceleaşi limite (A.A. Rusu, Ctitori şi biserici din Ţara Haţegului până la 1700, 
Satu–Mare, 1997, p. 31 (cazul haţegan); I. Drăgan, Nobilimea, p. 296-299 (nobilii români din Maramureş).
29 Până la 1526 comitele de Timiş se număra printre cei mai însemnaţi demnitari în stat fiind retribuit cu 7000 
de florini. De obicei comiţii deţineau şi funcţia militară de căpitan suprem al părţilor inferioare ale regatului 
(supremus capitaneus Regni Hungariae Inferioris), ceea ce-i punea în postura de a fi persoanele cu cea mai 
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importante, pe când nobilimea mică şi mijlocie, în care se încadra şi cea românească, 
a avut acces mai mult la funcţiile de la nivel comitatens şi districtual. În secolul XVI, în 
condiţiile disoluţiei regatului, schema se modifică într-o oarecare măsură. Funcţii de reală 
importanţă au fost ocupate şi de nobili care nu făceau parte din categoria magnaţilor, ceea 
ce a a dus la apariţia unei adevărate “nobilimi de funcţie”. 

Funcţia de comite de Timiş a fost ocupată până la 1552 de reprezentanţi ai marii 
nobilimi a regatului, ca Báthory şi Losonczy, încă înainte de 1526. După Mohacs, comiţi 
de Timiş, au ajuns pentru o scurtă perioadă Petru Perény şi Valentin Török. Din 1528 până 
în 1534, funcţia a fost ocupată de Emeric Cibak, un războinic ajuns şi episcop de Oradea. 
După moartea sa, până în 1551, ban a fost fidelul familiei Zapolya, Petru Petrović30. 
Ultimul comite de Timiş, Ştefan Losonczy, a murit în timpul cuceririi otomane a Timişoarei 
(1552)31. 

Cu excepţia lui Petru Petrović şi Emeric Cibak, toţi ceilalţi comiţi de Timiş din secolul 
XVI, au aparţinut unei mari familii de magnaţi. Alta este situaţia în ceea ce priveşte bănia de 
Lugoj–Caransebeş. Din 1536 şi până în 1658, când şi Banatul Montan intră sub stăpânire 
otomană, în funcţia de ban se perindă circa 30 de bani. Dintre ei, doar membrii familiei 
Bethlen de Ictar pot fi încadraţi în rândul marii nobilimi. Familiile din care provin ceilalţi 
ocupanţi ai funcţiei sunt mai degrabă modeste, aparţinând nobilimii mici şi mijlocii32.

Nobilimea de origine română din zona montană a ocupat în special funcţiile de la 
nivel comitatens, orăşenesc sau de viceban de Lugoj – Caransebeş. În aceste demnităţi 
se regăsesc membri ai familiilor Floca, Gârlişte, Măcicaş, Josika, Fiath, Peica ori Duma. 
Dacă în privinţa banilor, doar o parte erau originari din Banat, la nivelul ierarhic inferior al 
administraţie cvasi totalitatea funcţiilor aparţinea oamenilor din zonă33. 

La nivelul întregului Banat (secolele XVI–XVII), membrii ierarhiei administrative cu 
rol decizional major provin din familii de magnaţi dintre care majoritatea sunt originari 
din alte părţi ale regatului. Treapta inferioară a fost apanajul aproape exclusiv al familiilor 
bănăţene. În special în teritoriul montan, în afară de funcţia de ban de Lugoj – Caransebeş, 
toate celelalte demnităţi erau deţinute de membrii celor mai reprezentative familii din 
zonă. Astfel, un aspect asupra căruia atragem atenţia este cel al confesiunii nobilimii de 
funcţie, respectiv a religiei comiţilor de Timiş şi a banilor de Lugoj –Caransebeş, pentru că, 
din aceste funcţii, puteau duce o politică religioasă cu repercusiuni la nivelul întregului 
teritoriu.

***
Un aspect dificil de urmărit este acela al evoluţiei confesionale a familiilor nobiliare 

bănăţene. Dificultatea se datorează atât lipsei materialului documentar cât şi faptului că în 
sânul aceleiaşi familii pot exista diferite opţiuni religioase. În analiza aspectelor religioase 
trebuie să ne raportăm pe de o parte la diferenţele geografice iar pe de altă parte la cele 
etnice. În zona de câmpie, unde marile familii de magnaţi sunt de origine maghiară, religia 
catolică este cea care domină în rândul nobilimii. Dimpotrivă, în zona montană, nobilimea 
românească, cu rare excepţii, pare să fi mărturisit confesiunea ortodoxă până în secolul XV, 

mare autoritate din sudul regatului (I. Drăgan, op. cit., p. 144). Primul  ban de Lugoj - Caransebeş apare 
pomenit în 1536, dar abia după 1541 se remarcă o continuitate în funcţie a banilor, fapt explicabil pentru 
că  după ocuparea Ungariei Centrale de către otomani şi apoi după ocuparea zonei de câmpie bănăţene în 
1552 era nevoie de o întărire a părţii sud-vestice a Principatului realizată tocmai prin acordarea unei mai mari 
importanţe instituţiei băniei (F. Pesty, Története., I, p. 293-300).
30 Carierele comiţilor de Timiş, la F. Pesty, Temes vármegye föispánjai, în “Magyar Törtenelmi Tár”, IX, 1863, 
p. 211.
31 M. Lendvai, Csaladjai., p. 67.
32 Numărul banilor l-am determinat după informaţiile lui F. Pesty, Története, II p. 293- 312, completate cu 
unele date din colecţia manuscrisă a lui Mike (Collectio, I, p. 92; II, p. 590). Datele din Collectio fac referire şi 
la doi deţinători ai funcţiei de ban ale căror nume nu sunt incluse în rândul acestor demnitari de către Pesty. 
Este vorba despre Wolfgang Petki, care a deţinut funcţia de ban de Lugoj şi Caransebeş sub Cristofor Báthory la 
o dată neprecizată,  şi de Ladislau  Bercsényi junior, ban de Severin (?) cândva la sfârşitul secolului XVI.
33 F. Pesty, Története, I, passim.
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când apar modificări semnificative la nivel religios. În secolul XVI, odată cu pătrunderea 
Reformei, peisajul confesional se diversifică.

Nobilimea regatului ungar încă din vremea primilor regi Arpadieni a cunoscut o 
diversitate în domeniul religios. Populaţia Ungariei în afară de maghiari cuprindea 
numeroase alte etnii care împărtăşeau la rândul lor diferite credinţe. Dacă populaţia 
maghiară era ataşată tradiţional catolicismului, românii, rutenii sau sârbii din regat erau 
adepţi ai bisericii ortodoxe de tradiţie bizantin răsăriteană. Începând încă din secolul XIV 
regalitatea maghiară, prin măsurile luate sub Ludovic cel Mare, a încercat să impună o 
confesiune unică, cea catolică, pentru întreaga nobilime a regatului. Prin aceste hotărâri 
calitatea de nobil urma să fie recunoscută numai prin apartenenţa la catolicism. Pentru a-şi 
păstra privilegiile, nobilimea de altă credinţă a fost deci nevoită să se conformeze noilor 
reguli34. Măsurile vor afecta în special cnezimea română, rămasă până atunci ortodoxă. La 
nivelul Banatului hotărârile diplomelor din 1366 au avut rezultate semnificative. Diferiţi 
nobili bănăţeni vor începe să fie confirmaţi în posesiunile lor, fiind uneori amintită şi religia 
acestora. În 1373 nobilii români Paul Laţcu, soţia sa, Elisabeta, şi voievodul Ştefan cu soţia 
Ana primesc dreptul de la papa Grigore IX de a avea un duhovnic propriu. Câţiva ani mai 
târziu, în 1380, abatele Leonard de la Conventul Batha, acordă iertarea păcatelor unui alt 
nobil bănăţean, Iacob de Gârlişte din Caransebeş35.

Trecerea unei părţi a nobilimii româneşti la credinţa catolică s-a putut realiza datorită 
existenţei unor convente franciscane pe teritoriul bănăţean, care aveau tocmai acest rol de 
convertire. Succesul misionarilor franciscani este mai puţin evident în rândul categoriilor 
sociale inferioare, fiind mai accentuat la nivelul nobilimii36. Nobilimea şi cnezimea din 
Banat se pare că au trecut direct la varianta romană a catolicismului, spre diferenţă de 
nobilimea românească din Haţeg sau Maramureş care iniţial a cochetat cu unirea cu 
biserica romană, în varianta propusă de conciliul de la Ferrara - Florenţa37. 

Pe parcursul secolului XV apare tot mai mult menţionată în izvoare confesiunea unor 
nobili originari din Banat. În 1444, Nicolae de Bizerea era pomenit ca fiind de catholice 
fide. Printre canonicii Capitlului de Cenad apar membri ai familiilor Măcicaş, Basarab, 
Bizerea şi Pâclişar, cu toţii originari din zona Caransebeşului (1454). Cei din familia 
Măcicaş par să fi fost chiar catolici fervenţi, în 1455, Iacob şi Ana de Măcicaş fiind primiţi 
ca membri externi ai ordinului terţiar minorit, datorită donaţiilor făcute38. Familia Mâtnic, 
una dintre primele care au adoptat catolicismul, a rămas ataşată Bisericii Romane, şi astfel, 
la 1490 şi 1497, în urma unor bogate danii, mai mulţi membri ai familiei sunt primiţi în 
ordinul Sfântului Francisc39.

În jurul anului 1500, atât comunitatea orăşenilor din Caransebeş cât şi nobilimea 
originară din zonă erau catolice. Într-un act din anul respectiv episcopul Luca de Cenad se 
adresa totalităţii nobililor şi locuitorilor târgurilor noastre Sebeş şi Caransebeş în problema 
plăţii decimei care era patru dinari anual de familie40. Un alt argument că nobilimea din 
teritoriul montan era confesional catolică provine dintr-un document al aceluiaşi an. În 
act se specifică faptul că nobilii din familia de Porecha au fost deposedaţi de domeniile 
lor care erau dăruite familiei Fiat deoarece au abandonat credinţa catolică şi au revenit la 
vechea credinţă schismatică. Trecerea de la catolicism la ortodoxie a fost un moment unic 
printre nobilii bănăţeni. Măsura din 1500 va fi reactualizată şi în 1547 pentru Bogdan de 
Porecha41.

34 I.-A. Pop, Instituţii, p. 21-22, 51-52.
35 L. Boldea, Nobilimea, p. 143.
36 Viorel Achim, Catolicismul în Banatul medieval, în “Revista Istorică”, sn, VII, 1996, 1-2, p. 44-47.
37 A.A. Rusu, Ctitori, p. 32-40; I. Drăgan, Nobilimea, p. 99 – 104.
38 L. Boldea, Înnobilare, p. 38-39.
39 Eadem, Nobilimea, p. 312.
40 F. Pesty, Története, III, p. 129; actul a fost comentat de către V. Achim (Catolicismul, p. 45) în favoarea ideii 
că întreaga nobilime a zonei era în acest moment catolică.
41 L. Boldea, Înnobilare, p. 40.
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Secolul XV a marcat, pe de o parte, convertirea în totalitate a nobilimii din Banatul 
Montan la catolicism, iar, pe de altă parte, în prima sa jumătate, când au fost promovate la 
sud de Mureş ideile husite, a creat fisuri în lumea catolică din teritoriul de câmpie. Mişcare 
eretică, husitismul a găsit adepţi în zona Cenadului şi a Lipovei. Datorită răspândirii 
periculoase a ereziei, episcopul de Cenad cere intervenţia inchizitorului Iacob de Marchia 
care trece la acţiune în 1436, mulţi dintre eretici fiind readuşi în sânul bisericii romane42.

Elita sârbă, care a trecut în Ungaria în faţa ameninţării otomane, a fost iniţial ortodoxă. 
Familia Jaksić, imediat după stabilirea pe domeniul de la Nădlac, s-a arătat a fi o sprijinitoare 
a mănăstirilor şi bisericilor ortodoxe. Fraţii Jaksić sunt creditaţi ca fondatori ori donatori 
în cazul majorităţii mănăstirilor sârbeşti din Banat43. În prima jumătate a secolului XVI 
probabil că unii membri ai familiei, unul chiar mai mult, au fost atraşi spre ideile husite. Pe 
domeniul de Nădlac, în aceeaşi biserică, serveau preoţi ortodocşi şi husiţi, despărţiţi doar 
de un zid de piatră44. O Ana Jaksić, care frecventa biserica husită, ajunsă, prin căsătorie 
membru al familiei, era originară din Boemia. Pe de altă parte, până spre 1550, o parte 
dintre membrii familiei frecventau biserica catolică45.

Importanţa secolului XV în domeniul evoluţiei confesionale a elitei nobiliare din 
Banat constă în integrarea cnezimii şi nobilimii din teritoriul înalt în lumea catolică 
precum şi în apariţia şi dezvoltarea unui nucleu eretic cel puţin în jurul familiei nobiliare 
Jaksić. Aceste două aspecte vor reprezenta componentele fundamentale care au favorizat 
pătrunderea Reformei la nivel elitar. Ideile Reformei au găsit aici teren favorabil într-o lume 
deja catolică iar existenţa unei firave tradiţii eretice a fost un impuls pentru acceptarea 
noilor idei de către nobilime.

II. Pătrunderea şi impactul Reformei

Prin alianţe matrimoniale în secolele XVI şi XVII membrii unei familii, inclusiv soţii, 
ajung să aibă opţiuni confesionale diferite. Întrucât în secolul XV catolicismul era credinţa 
mărturisită de toate familiile de magnaţi din zona de câmpie, am insistat asupra celor 
câtorva familii care par a fi cochetat cu ortodoxia sau husitismul. În zona montană se 
poate urmări evoluţia dinspre ortodoxie spre catolicism în secolul XV, pentru ca, din a 
doua jumătate a secolului XVI, să găsim şi prezenţe timide ale Reformei în rândul nobilimii 
locale.

*** 
Reforma pătrunde în teritoriul de la sud de Mureş începând cu prima jumătate a 

secolului XVI, mai întâi în oraşe, şi de-abia în a doua jumătate a secolului ea a intrat în 
contact cu zonele rurale. Întrucât marea majoritate a teritoriului rural era populat de către 
sârbii şi românii ortodocşi, succesul ei a fost mai puţin vizibil în acest mediu. Pe de altă 
parte, nobilimea catolică a fost mai uşor atrasă. Datorită măsurilor aspre luate de Vladislav 
II contra luteranilor, până la Mohacs, nobilimea nu se grăbise însă să adere la noile idei. 
După 1526 în condiţiile vidului de putere creat, o parte dintre nobili au intrat în contact cu 
ideile Reformei, fără nici o oprelişte, mai ales că fiecare dintre cei pretendenţi la coroană 
încerca să-şi atragă un număr cât mai mare de aderenţi, evitând să intervină în problemele 
religioase.

Primul nobil care a aderat la noile învăţături a fost markgraful Georg Hohenzollern 
de Brandenburg (1524). El deţinea numeroase proprietăţi în întreaga Ungarie dar mai ales 

42 Vasile V. Muntean, Contribuţii la istoria Banatului, Timişoara, 1990, p. 124.
43 Jenö Szentklaray, A szerb monostoregyházak történeti emlékei Délmagyarországon, Budapest, 1908, passim; 
Yovan Radonić, Histoire de serbes de Hongrie, Paris-Barcelone-Dublin, 1918, p. 109-110.
44 Sándor Márki, Arad vármegye és Arad szabad Király város monographiaja, I, Budapest, 1892, p. 514-515; S.  
Borovszky, Csanád vármegye története1715-ig, II, Budapesta, 1896, p. 428.
45 S. Márki, Arad, p. 518.
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în zona bănăţeană, unde i-a sprijinit pe cei care aleseseră această confesiune46. Nobilimea 
locală nu s-a grăbit însă să primească noua doctrină. Cazul lui Ladislau More din comitatul 
Arad, protestant declarat la 1534, a fost singular. Ioan Zapolya a considerat necesar să-l 
aresteze şi, prin capelanul său, George Szeremi, să încerce să-l readucă în sânul bisericii 
catolice47.

După moartea lui Zapolya (1540), familiile nobiliare din zona de câmpie încep să 
cocheteze cu una sau alta dintre confesiunile Reformei. Familii ca Patocsy, Csáki, Magocsi 
sau Bebek, care aveau şi domenii în Banat, trec la Reformă spre mijlocul secolului XVI48. O 
parte din membrii familiei Jaksić devin şi ei adepţi ai noilor învăţături. În târgul Torony, aflat 
în mâinile familiei, se ţin două sinoade ale protestanţilor din Ungaria de sud (1549, 1550)49. 
O altă familie nobiliară despre care se ştie sigur că a fost reformată este Lippay din Lipova. 
Mai mulţi membri ai ei s-au format la universităţile din Viena şi Cracovia, aceştia deţinând 
şi funcţii religioase la nivel zonal: Ambrus, canonic de Arad, Ioan, arhidiacon al eparhiei 
Cenadului. După 1540 regăsim membri ai familiei studenţi la Wittenberg, precum Cristofor 
sau Petru, ceea ce arată că o parte din membrii familiei adoptaseră ideile Reformei50.

Înainte de căderea Banatului de câmpie sub otomani, în afară de familiile Jaksić şi 
Lippay, sunt destul de puţini membri ai elitei din această zonă care au optat clar pentru 
Reformă. Marile familii menţionate mai sus (Patocsy, Magocsy, Csáki, Bebek) se evidenţiază 
ca fiind adepte ale ideilor protestante numai în a doua jumătate a secolului XVI, când 
legăturile lor cu teritoriul bănăţean sunt minime şi ies deci din sfera noastră de cercetare.

Comiţii de Timiş au fost, până la 1552, autoritatea judiciară şi administrativă supremă 
a zonei. Între 1526 şi 1528 funcţia de comite de Timiş va fi deţinută de Petru Perény şi 
Valentin Török. Deşi în epocă au ajuns să fie cunoscuţi ca adepţi ai ideilor luterane şi 
sprijinitori ai Reformei, în perioada cât au deţinut funcţii în Banat ambii comiţi erau încă 
catolici51. Între 1528-1534, comite de Timiş a fost Emeric Cibak, care ajunsese şi episcop 
de Oradea. El a făcut tot posibilul ca erezia să nu pătrundă în zonele aflate sub jurisdicţia 
sa52. 

Cel mai important nobil de funcţie şi sprijinitor al Reformei din sudul Ungariei a fost 
Petru Petrović de Suraklin, ajuns comite de Timiş în 1534, datorită înrudirii şi fidelităţii faţă 
de familia Zapolya. El a cumulat funcţia cu aceea de ban de Lugoj–Caransebeş şi de căpitan 
general al părţilor inferioare ale regatului (după 1542)53. De origine sârbă, din Bosnia, 
iniţial catolic, Petrović a evoluat spre ideile protestante, probabil după 1540. Ulterior, a 
sprijinit cu toate forţele dezvoltarea mişcării reformate, în Banat şi în Principatul propriu-zis 
al Transilvaniei. 

Astfel, el a ajutat financiar tinerii care doreau să urmeze cursurile unor universităţi 
protestante din afara Ungariei. Petrović a pus şi bazele unui învăţământ reformat la Timişoara, 
beneficiind de colaborarea lui Ştefan Kiss din Szeged. De asemenea, a permis convocarea 
celor două sinoade de la Torony, unde a fost ales primul episcop luteran maghiar, Mathias 
Gönczi. 

În paralel cu sprijinul oferit comunităţilor protestante, el a favorizat Reforma şi prin 
măsurile anti-catolicile. Pe seama sa sunt puse atacuri contra preoţilor, confiscarea averilor 
lor şi violenţe fizice care i-au determinat fie să părăsească zona, fie să se convertească. 
Măsurile sunt mai evidente la nivelul principatului. La iniţiativa sa, Dieta l-a alungat pe 

46 M. Lendvai, Csaladai, p. 36.
47 S. Marki, Arad, p. 513.
48 K. Rácz, A Zarándi egyházmegye története, Arad, 1880, p. 11-14.
49 L. Földváry, Szegedi Kis István élete, Budapest, 1894, p. 55.
50 M. Lendvai, Csaladai, p. 66.
51 L. Földvary, Szegedi élete, p. 8.
52 Ibidem, p. 10-11.
53 F. Pesty, Története, I, p. 294.
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episcopul catolic din ţară şi a secularizat averile bisericii catolice, în multe cazuri prin 
forţă (1556). În Banat, în oraşele care se aflau sub directa sa jurisdicţie (Timişoara, Lipova, 
Becicherecul Mare, Lugoj, Caransebeş) au apărut şi s-au dezvoltat comunităţi protestante. 
Petrović a fost unul dintre nobilii interesaţi de problemele religioase. Asemenea lui 
Francisc David, el a evoluat dinspre una spre alta dintre variantele Reformei, pentru găsirea 
adevăratei credinţe. Din luteran devine prin 1551 calvin şi apoi, sub influenţa lui Francisco 
Stancaro, adoptă ideile antitrinitare54.

După plecarea forţată a lui Petrović din funcţie, comite de Timiş ajunge un catolic 
fervent – Ştefan Lossonczi. El ia măsuri contra comunităţilor reformate, alungă pastorii şi 
redă bisericile credincioşilor catolici. Hotărârile sale vor fi aplicate însă pentru scurt timp, 
deoarece un an mai târziu otomanii vor transforma Banatul de câmpie în eyalet55. 1552 a 
făcut ca familiile nobiliare ale zonei să se retragă înspre Transilvania, astfel că Reforma s-a 
manifestat doar în rândul categoriilor sociale inferioare, în special din zonele urbane. 

***

În zona montană Reforma a pătruns cu un oarecare decalaj, faţă de partea de câmpie, 
fapt care a dus la apariţia a trei paliere confesionale. Nivelul superior este reprezentat 
de nobilimea de funcţie, respectiv de banii de Lugoj–Caransebeş. Palierul secund este 
configurat de familiile de tradiţie din zonă. Pe cel de al treilea se regăseşte mica nobilime 
urbană. 

Banii de Lugoj–Caransebeş, cei mai importanţi funcţionari din zona de sud–est a 
principatului, cu atribuţii multiple56, s-au implicat şi în problemele religioase în teritoriile 
aflate sub jurisdicţia lor. La o mare parte dintre ei li se cunoaşte confesiunea. Marea 
majoritate au optat pentru una sau alta dintre variantele Reformei. De pildă, despre Petru 
Petrović se ştie cu siguranţă că a parcurs întreaga gamă a confesiunilor reformate. Alţi bani 
foarte importanţi din secolul XVI, Grigore Bethlen de Ictar, Toma Tornyai, au devenit adepţi 
ai antitrinitarianismului. Paul Keresztesi, ban în prima jumătate a secolului XVII, a fost chiar 
aderent al ideilor radicale, fiind cunoscut în epocă drept sabatarian57. Cei mai importanţi 
bani din secolul XVII, Paul Nagy şi Acaţiu Barcsay, proveneau din familii reformate de 
tradiţie. Fryges Pesty, analizând statutul acestor funcţionari, nu a găsit decât un singur ban 
catolic, Simon Lodi (1603-1604), în scurta perioadă a revirimentului catolic din timpul 
generalului imperial Giorgio Basta 58. 

Banii au favorizat în special confesiunile cărora le-au aparţinut. Prima mărturie 
despre prezenţa ideilor protestante o avem abia din 1564. Dieta de la Sighişoara încerca 
să soluţioneze neînţelegerile în privinţa unui lăcaş de cult, ivite între catolicii şi protestanţii 
din Caransebeş, când ban era Grigore Bethlen de Ictar59. Toma Tornyai (1578-1584)vcvv 
introduce în oraş un predicator unitarian care încearcă să atragă adepţi, în defavoarea 
catolicilor60. Urmaşul său în funcţie, George Palatics, deşi reformat, a permis iezuiţilor 
să activeze în zonă. Datorită acestei permisivităţi, chiar membri ai familiei sale au fost 

54 Activitatea sa pro Reformă a fost bine surprinsă de Andreas Illia, autor catolic din secolul XVII. Petrus Petrovitius 
clam primum secta Lutheranus , post vero apertus Arianus…variasquae haeresis per totam Transylvaniam 
disseminarii fecit…eiectis passim Catholicis Sacerdotibus, Monachis, et Canonicis (datele esenţiale privind 
biografia lui Petrović au fost extrase din studiul manuscris, în curs de definitivare, A. Magina, Petru Petrović).
55  Lajos Kropf, Egy incidens Temesvárott, în “Századok”, XXXII, 1898, 5, p. 434-436.
56 D.-L. Ţigău, Banii de Cransebeş şi Lugoj. Consideraţii asupra atribuţiilor şi competenţelor acestora  (I), în 
“Studii şi Materiale de Istorie Medie”, XVI, 1998, p. 225-241; (II), XVII, 1999, p. 237-251.
57 A. Magina, Confesiunea unitariană în Banat în secolul al XVI–lea, în “Studia Universitatis Babeş-Bolyai. 
Historia”, XLVIII, 2004, 1-2, p. 57-64.
58 F. Pesty, Története, I, p. 332.
59 Monumenta Comitialia Regni Transilvaniae. Erdélyi Orszaggyülési emléke (szerk. Szilágy Sándor), II, 1556-
1576, Budapest, 1876, p. 224.
60 A. Magina, Confesiunea, p. 63.
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convertiţi la catolicism61. 
În secolul XVII, comunităţile reformate româneşti din Lugoj şi Caransebeş au fost cele 

mai importante din întreg principatul, şi datorită sprijinului venit din partea banilor. Paul 
Nagy de Deva (1620–1644, cu intermitenţe), favoriza reformaţii prin măsuri anti-catolice. 
Iezuiţii şi franciscani se plângeau autorităţilor centrale că el le reţinea colectele strânse de 
la credincioşi, le interzicea accesul în Lugoj şi-i ameninţa permanent cu închisoarea ori 
tragerea în ţeapă (1640)62. 

Acaţiu Barcsay, ultimul ban de Lugoj – Caransebeş înaintea ocupaţiei otomane, a 
favorizat şi el comunitatea reformată. La fel ca predecesorul său, el a luat măsuri contra 
catolicilor, interzicând repararea reşedinţei şi a unei biserici catolice în satul Slatina63, fiind 
considerat de misionarii franciscani un adevărat inamic al catolicismului. Barcsay oferă 
un important sprijin comunităţii reformate din oraşul Lugoj. În 1648 predicatorul Ştefan 
Fogarasi edita cu ajutorul banului Catehismul reformat, tradus din maghiară în româneşte. 
În prefaţă, predicatorul reformat închina această carte tocmai Domniei sale, Domnului 
Acatiu Bartsai, al Lugoşului şi Caransebeşului, mare Ban. Catehismul urma să fie folosit 
în şcolile reformate din cele două oraşe pentru întărirea în credinţă a tinerilor elevi de 
acolo64. 

Putem considera că aceşti funcţionari, în majoritate reformaţi, au favorizat prezenţa 
protestantă în cele două centre urbane din Banatul montan. Beneficiind de generozitatea 
banilor, comunităţile reformate din Lugoj şi Caransebeş au putut face faţă concurenţei 
catolice în a doua jumătate a veacului XVII. Mai mult, ei au produs o cultură specifică, 
punând accentul pe folosirea limbii române în cartea tipărită şi în problemele de cult65.

În această categorie sunt incluse cele mai reprezentative familii din teritoriul muntos, 
Fiat, Măcicaş, Gârlişte, Racoviţă, Găman, Ivul, Mâtnic, cu tradiţie nobiliară încă din secolul 
XV, dar şi familii de o mai mică importanţă cantonate aproape exclusiv în mediul urban. La 
nivelul administraţiei, ele au ocupat majoritatea funcţiilor intermediare. Membrii acestor 
familii îndeplineau atribuţii de castelani, vicebani, juzi ai nobililor, notari şi uneori comiţi 
de Severin66. 

În prima jumătate a secolului XVI, această nobilime încă nu intrase în contact cu 
ideile Reformei. Mai mulţi nobili din oraş67 depuneau jurământ în legătură cu o problemă 
de proprietate la 1534 în faţa unui monah din claustrul franciscan. În 1542 Mihail de 
Mâtnic era provisoris arhiepiscopatus ecclesiae Strigoniensis68. Un Nicolae din familia 
Gârlişte apare ca mare prepozit  al capitlului din Arad, zece ani mai târziu69. 

Nobilimea domenială reprezentativă pare să fi rămas preponderent catolică, în câteva 
familii existând o situaţie mixtă la nivel confesional. Într-o matricolă din 1736 referitoare la 
botezul unor copii ai căror părinţi erau reformaţi, în dreptul naşilor este trecută o Ana Fiat, 
la 1593. Nu este neapărat necesar ca această nobilă bănăţeană să fie reformată, deoarece 

61 Valentin Lado, în Călători străini despre ţările române (redactor Maria Holban), III, Bucureşti, 1971, p. 120.
62 D.-L. Ţigău, Banii (II), p. 250.
63 Ubi etiam residentiam penes ecclesiam ligneam sat jam antiquam et ruinae propinquam aedificare coeperam, 
sed jam parietibus usque ad tectum erectis, prohibitus sum a domino Bano Caramsebensiensis Calvino, nostrae 
religionis inimicissimo (Relationes missionarum de Hungaria et Transilvania (editor Tóth István György), 
Budapest, 1994,  p. 83).
64 Intervenţia banului în tipărirea Catehismului a fost esenţială, după cum lasă să  se întrevadă prefaţa: Şi Măria 
Ta, cinstite domnule Ban, când ţi l-am arătat îndată ai primit a se tipări sub protecţia dumitale, în aceste două 
locuri cu deosebire, în Lugoş şi Caransebeş (Ion Bianu, Nerva Hodoş, Bibliografia românească veche, volumul 
I, Bucureşti, 1904, p. 163).
65 Pentru ambianţa culturală a epocii vezi D. Radosav, Cultura, passim.
66 F. Pesty, Története, I, p. 319-329.
67 Ibidem, III, p. 190.
68 Egyháztörténelmi emlékek Magyarországon hitujtás korábol (szerk. Bunytay Vincze, Rapaics Raimond, 
Korácsony János), V, Budapest, 1912, p. 316.
69 K. Rácz, Története, p. 16, notă.
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din date de la sfârşitul secolului XVII, rezultă că familia era catolică70. Mai probabil 
solidaritatea nobiliară şi prestigiul de a avea drept naş un membru al unei familii marcante 
decât aspectul confesional a făcut ca această nobilă să apară în matricola respectivă. 

Următoarele date mai importante despre confesiunea nobililor bănăţeni le avem din 
secolul XVII. Sporadic apare situaţia confesională mixtă despre care am pomenit. În cazul 
unor familii cunoscute drept catolice, unii membri au optat pentru Reformă. Este şi cazul 
Margaretei Găman. Ea îşi redacta în 1600 testamentul în faţa mai multor martori, printre 
ei şi Paul Kovácsházi, predicator al Lugojului71. Dacă această doamnă de viţă nobilă are 
înclinaţii spre Reformă, despre o rudă de-a sa, tot Margareta, din aceeaşi familie Găman, 
ştim sigur că era o bună catolică. Prin testamentul din 9 aprilie 1637, ea lasă diferitelor 
rude din familiile Kun, Török, Csáki, o mulţime de lucruri, de la imobiliare până la banale 
piese de îmbrăcăminte. Mai mult, se îngrijea şi de problemele sufleteşti, cu toate că din 
testament nu reiese că era o persoană foarte înstărită. Ea lasă importanta sumă de 100 de 
florini pentru biserica catolică din Alba-Iulia şi alţi 100 de florini pentru şcoala catolică din 
acest oraş72. 

Câţiva ani mai târziu avem din nou date despre confesiunea familiilor nobiliare. 
Misionarul franciscan Ivan Desmanić, care a acţionat, între 1644-1645, la Caransebeş, a 
intrat în contact şi cu membri ai nobilimii locale. La botezul fiului lui Ştefan Kun, Nicolae, 
în dreptul naşilor este trecută Domina Gerlestiana. Catholica. La un alt botez, în familia 
Lugosi, naşă era consors Dominj Iacobi Fiat. Catholica. La botezul unui copil din familia 
Gârlişte, naşă era Domina Machkazina. Un an mai târziu o Sara din familia Măcicaş apare în 
dreptul naşilor la un botez al unui copil dintr-o familie catolică73. În 1645 un grup de nobili 
catolici din Caransebeş confirmau cu semnăturile lor o scrisoare a aceluiaşi Desmanić, 
prin care îşi justifica bogata activitate misionară în Banat. Nobilii semnatari erau Gabriel 
şi George Gârlişte, Gabriel Kun, Nicolae Măcicaş şi Nicolae Ivul74, reprezentanţii unora 
dintre cele mai ilustre familii nobiliare ale zonei. Din familia catolică Ivul face parte şi 
Gabriel, figură reprezentativă a umanismului românesc din secolul XVII, care a studiat la 
universităţile catolice din Târnava şi Graz, la prima obţinând şi un doctorat în filozofie. O 
bună bucată de vreme decan al facultăţii de teologie a universităţii din Tirnavia, el a scris 
şi numeroase lucrări de filozofie şi teologie75. 

O altă evoluţie au avut ramuri ale familiilor bănăţene stabilite definitiv în Principatul 
Transilvaniei. Acest fapt poate fi exemplificat prin analiza evoluţiei confesionale a două 
astfel de familii: Josika şi Măcicaş de Sânmartin Măcicaş. 

Familia Josika era catolică. Informaţii iezuite din 1589 lasă să se înţeleagă despre cel 
mai ilustru reprezentant al ei, Ştefan, viitor cancelar, că urmase cursurile Colegiului Roman 
şi că era un bun catolic. De altfel, acesta păstra legături strânse cu iezuiţii, vizibile la nivel 
epistolar76. În secolul XVII însă, o parte din familie a făcut trecerea de la catolicism spre 
Reformă, astfel că Petru Bod, autor reformat din prima jumătate a secolului XVIII, putea să-i 
considere printre familiile celebre de magnaţi care au aderat la biserica reformată77.

Mult mai numeroase sunt datele despre ramura transilvăneană a familiei Măcicaş. 

70 D.-L. Ţigău, Familia Fiat de Armeniş în secolele XV-XVII, în “Banatica”, XIV, 1995, p. 37.
71 Costin Feneşan, Documente medievale bănăţene (1440-1653), Timişoara, 1981, p. 118-119.
72 In rationem Templi Albensis Catholici Albensis florenos centum, pro ut et in rationem scholariorum Albensis 
catholicorum, alios centum florenos manibus Reverende Patris Stephani assig (DJAN-Cluj, Matskasy, cutia 8, 
nr. 817).
73 Krista Zach, Die Bosniche Franziskaner Mission in Südöstliche Ungarn, München, 1979, p. 86-88.
74 Litterae missionariorum de Hungaria et Transilvania (editor Tóth István-György),  II, Budapest, 2003, p. 
1452.
75 Pentru viaţa şi activitatea lui G. Ivul, vezi D. Radosav, Cultură, p. 155-176.
76 Le stanze d’Alba se diceva che le haveva d’havere Stefano Jozica, scolare di Collegio Romano … Il detto 
Stefano sin’hora estato buono catholico (MAH, III, p. 411; corespondenţa sa cu iezuiţii se găseşte în acelaşi 
volum).
77 Péter Bod, Historia Hungarorum Ecclesiastica, II, Lugduni Batavorum [Leiden], 1890, p. 267.
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Desprinsă probabil cândva în secolul XVI78, ea s-a făcut remarcată în Principat pe întreg 
parcursul secolului XVII. Ascensiunea ei a fost fulgerătoare faţă de ramura rămasă în Banat. 
Membrii ei au ajuns să deţină funcţii cheie în timpul principilor calvini ai Transilvaniei. 

Fără îndoială esenţiale în acest caz au fost adoptarea confesiunii reformate şi 
înrudirea cu marile familii de magnaţi din Ardeal fapt ce a permis accesul la marile funcţii 
în Principat79. Astfel un Mihail este căpitan de Făgăraş în 1610 iar rudele sale, Melchior 
şi Francisc, vor deţine şi ei înalte demnităţi. Melchior era în 1624 castelan suprem de 
Oradea80. Fratele său, Francisc, apare într-un document din 1627 ca aulica Equestris militia 
nostrae vicecapitanis. În acelaşi document principele Gabriel Bethlen îl numeşte comite 
suprem al comitatului Alba81. Membri ai familiei îşi permiteau pedagogi personali, formaţi 
în Colegiul Reformat de la Aiud. De altfel un membru al familiei, Francisc, a şi urmat 
cursurile acestui colegiu82. Baltazar Măcicaş, nepotul lui Francisc, a fost în 1671 comite de 
Solnoc şi în acelaşi timp curator al colegiului reformat din Aiud83. Acelaşi Baltazar a fost 
în 1698 curator al Consistoriului Reformat din Transilvania84. Familia se bucura de o mare 
importanţă în cadrul bisericii reformate  din moment ce era convocat un sinod parţial  în 
1696 doar pentru a soluţiona o problemă de divorţ între Emeric Măcicaş, fiul lui Baltazar, şi 
soţia sa Ana Lugosi85 probabil originară din Banat după cum se întrevede din numele care îl 
are. La un moment dat un membru al familiei, căruia nu i se dă numele, a cochetat cu ideile 
unitariene, fiind amintit cu mândrie de istoricii confesiunii printre magnaţii antitrinitari din 
Transilvania86

Un foarte mare procent din populaţia celor două centre urbane din Banatul Montan 
era constituit din nobili. La sfârşitul veacului XVII, din cele 1318 case din Lugoj, 400 
aparţineau nobililor, adică circa 30 % din populaţie87. Aceşti nobili, care deţineau câte 
o casă şi grădină sau teren în perimetrul oraşului, erau de fapt orăşeni înstăriţi care se 
bucurau şi de anumite privilegii nobiliare.Dacă familiile cu tradiţie nobiliară mai veche au 
rămas catolice, în rândul nobilimii de factură urbană şi-au făcut apariţia ideile Reformei.

Social, ei aveau acces de obicei la demnităţile de la nivel urban, primar al 
Caransebeşului (judex supremus), juraţi în sfatul oraşului, notari orăşeneşti dar şi la funcţii 
la nivel districtual sau comitatens. Cele mai reprezentative familii de acest fel au fost Fodor, 
Vajda, Halmágy, Duma, Halici, Bokosnicza, Peika, Bobik, unii din membrii lor preluând 
ideile Reformei. 

Date despre aspectele confesionale ale nobilimii urbane se regăsesc încă de la 
sfârşitul secolului XVI. Valentin Lado, misionar iezuit la Caransebeş în 1586, remarca 
faptul că opt nobili din oraş sunt susţinătorii cei mai aprigi ai predicatorului calvin88. 
Informaţii mai ample avem din secolul XVII, atât din relatările misionarilor catolici cât şi 
din surse reformate. Pe parcursul misiunii sale în oraş, George Buitul, iezuit originar din 

78 Miklós Lázár, Tinkovai Matskasy család, mss (DJAN-Cluj, Matskasy, cutia 18, nr. 1759, f. 6v); autorul deşi 
consideră că este posibil, pare mai degrabă să se îndoiască de relaţia de rudenie dintre cele două ramuri ale 
familiei Măcicaş.
79 Printre familiile ilustre cu care se înrudesc se numără Bethlen (Judita Bethlen căsătorită cu Mihail fiul lui 
Francisc); Kemeny ( Ana Kemeny căsătorită cu Francisc); Huszár (Margareta căsătorită cu Baltazar fiul lui 
Mihail).
80 DJAN-Cluj, fond Bethlen de Iktar, reg. VI, fasc. 195, nr.49 (generoso Menyhart Matsikassy supremus castelanus 
arcis Varadinum).
81 DJAN-Cluj, fond. cit., reg. VI, fasc. 195, nr. 45.
82 Zsigmond Jakó, István Juház István, Nagyenedi diákok 1662-1848, Kolozsvár, 1976, passim.
83 S. Veszpremi, Succinta medicorum Hungariae et Transilvaniae biographia, IV, Vindobonnae [Viena], 1787, 
p. 331.
84 Balthasar Matskasy fuit 1698 curator Consistoris Reformatorum (BAR-Cluj, Colecţia Kemeny, nr. 421; J. 
Kemeny, Repertorium nobilitatis Transilvanicae (mss), volumul VIII, f.4r).
85 Ana Dumitran, Religie ortodoxă – religie reformată, Cluj-Napoca, 2004, p. 180.
86 Sándor Székely, Unitária vallás Erdelyben, Kolozsvár, 1839, p. 113.
87 Ionuţ Costea, Solam virtutam et nomen bonum. Nobilitate, Etnie, Regionalism în Transilvania Princiară, Cluj-
Napoca, 2005, p. 119.
88 Lado, p. 120-121.
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Caransebeş, se plânge de faptul că a intrat în conflict cu primarul Mihai Fodor, reformat 
care îi obstrucţiona activitatea89.

Tot din rândul nobilimii mărunte orăşeneşti de orientare calvină face parte şi familia 
Fogarasi. Se pare că membrii ei primiseră nobilitatea tocmai în calitate de preoţi reformaţi, 
sub Gabriel Bethlen90. Cei mai iluştri reprezentanţi ai familiei au fost Ştefan Fogarasi, 
predicator în Lugoj, traducătorul Catehismului din 1648, şi Francisc Fogorasi, predicator în 
aceeaşi perioadă în Caransebeş. Cel din urmă era trecut de către Benkö Joszef între erudiţii 
din Transilvania, datorită traducerii unui catehism din limba engleză în limba maghiară, 
apărut în 165491. 

Cea mai cunoscută familie nobiliară urbană de tradiţie reformată din Banat era Halici 
de Caransebeş. Aceşti mici nobili români s-au numărat între cărturarii bănăţeni din secolul 
XVII. Mihail Halici tatăl avea serioase studii de teologie şi a rămas cunoscut prin traducerea 
psalmilor în limba română, el folosind grafia latină. După ocuparea Caransebeşului (1658), 
familia s-a refugiat în Transilvania, unde s-a făcut cunoscut Mihail Halici fiul, cea mai 
reprezentativă personalitate încadrabilă în fenomenul cultural umanist bănăţean din secolul 
XVII92. Deşi la distanţă de Banat, n-a ezitat să-şi afirme originea nobiliară, bănăţeană şi 
românească, în acelaşi timp. A peregrinat mult pe la marile universităţi din vestul Europei, 
murind la Londra, după 1700, în exilul autoimpus93. Deşi nu şi-a creat opera în Banat, 
importanţa sa este majoră pentru că s-a format în mediul calvin din Caransebeş.

Odată cu căderea Banatului montan în mâinile otomanilor la 1658, mica nobilime 
reformată s-a retras în Transilvania. O parte, ajunsă la Deva, au solicitat predicator calvin 
care să ştie limba română, pentru ca ei să nu-şi piardă credinţa. Dintre cei ajunşi în satul 
Bărăbanţ din comitatul Alba, s-au remarcat membrii familiilor Duma, Peica, Balog. Ioan 
Duma trece spre sfârşitul secolului XVII la catolicism, traducând în limba română cartea 
iezuitului maghiar Paul Bárány94. O altă parte a nobilimii din Caransebeş şi Lugoj a ajuns în 
Haţeg, unde a acumulat domenii şi s-a implicat în problemele locale95. Este cazul nobililor 
din familiile Bokosniczai, Keresztessy, Vaida, Bobic. Desprinşi din mediul calvin bănăţean, 
ei au continuat să sprijine comunităţile şi colegiile reformate din Transilvania. 

III. Rolul Casei de Habsburg

După perioada de glorie din timpul regelui Matia, regatul ungar trece la începutul 
secolului al XVI-lea printr-o perioadă dificilă. Pe plan intern elitele se lasă greu controlate 
de regalitate, iar masele izbucnesc în mişcări sociale teribile cum a fost cea din 1514. 
Pe plan extern presiunea otomană devine din ce în ce mai puternică la frontiera sudică 
a regatului. Pe 29 august 1526, această presiune se va concretiza în lupta decisivă de 
la Mohács unde Soliman I Magnificul a distrus elita politică, militară şi eccleziastică a 
regatului. Tronul Ungariei, devenit vacant după moartea în luptă a regelui maghiar, va 
fi disputat de Ferdinand de Habsburg, cumnatul defunctului, şi Ioan Zapolya, voievodul 
Transilvaniei, care reprezenta partida alcătuită din nobilimea mică şi mijlocie.

***

89 Antál Molnár, Jezsuita Misszió Karánsebésen, în “Történelmi Szemle”, XLI, 1999, 1-2, p. 145.
90 D. Radosav, Cultură, p. 134.
91 Joseph Benkö, Transivania sive magnus Principatus Transilvaniae, II, Vindobonnae [Viena], 1782, p. 389.
92 D. Radosav, op. cit., p. 177
93 Pentru tumultoasa viaţă a lui Mihail Halici fiul, vezi  Nicolae Drăganu, Mihail Halici. Contribuţie la istoria 
culturală românească din secolul XVII, în “Dacoromania”, I, 1924-1926; D. Radosav, op. cit., p. 177-234.
94 Paul Binder, Contribuţii la studierea factorilor interni în problema dezvoltării scrisului în limba română 
(secolele XVI – XVII), în “Apulum”, XX, 1982, p. 177-180.
95 A. A. Rusu, Ctitori, passim.

13



Adrian Magina88

Confruntarea dintre cei doi va fi destul de acerbă şi se va întinde pe o perioadă de 
mai mulţi ani. Deşi obţinuse o serie de succese în fata rivalului său, Ferdinand va fi înfrânt 
în 1529 de către Zapolya, care beneficiase de ajutorul sultanului Soliman I Magnificul. 
Disputa dintre cei doi regi şi statutul Ungariei vor fi reglementate în 1541 prin directa 
intervenţie a sultanului. Partea de vest şi nord rămânea Habsburgilor sub forma Ungariei 
regale, partea centrală era transformată de către otomani într-un eyalet cu centrul la Buda, 
iar Transilvania va evolua spre formula principatului independent96.

Situaţia la nivel politic are multiple repercusiuni în domeniul religios, mai întâi de 
toate la nivelul ierarhiei catolice din regatul ungar. În lupta de pe câmpia mlăştinoasă de la 
Mohács au căzut arhiepiscopul primat Paul Thomori, Francisc Perény, episcop de Oradea, 
Balázs Pacsy, episcop de Györ, Francisc Csákholi, episcop de Cenad, Filip More, episcop 
de Pécs şi Francisc Pálinai, episcop al Bosniei97. Drastica pierdere s-a resimţit şi la nivelul 
ierarhiei inferioare. Lipsite fiind de autoritatea religioasă care de multe ori era dublată de 
una seculară, nu este de mirare că preoţii sau membrii ordinelor religioase au început să 
fie interesaţi de ideile Reformei. Mai mult, locul episcopilor este luat de persoane laice 
ca Valentin Török la Eger, Gaspar Perusici la Cenad sau Emeric Cibák la Oradea. Fiecare 
dintre aceşti potentaţi era angajat politic de partea unuia sau altuia din candidaţii la tronul 
ungar98. 

În al doilea rând, situaţia politică a permis difuzarea Reformei, care a perturbat viaţa 
religioasă din Ungaria. Iniţial pătrunde sub forma luteranismului, apoi se impune în varianta 
calvină, în special în a doua jumătate a secolului XVI. Reuşita protestantismului în Ungaria 
a fost legată tocmai de presiunile politice şi militare făcute de otomani. Dacă înainte de 
1526, luteranii erau arşi pe rug, după ce turcii presează frontierele, prea puţini s-au mai 
arătat interesat de problemele religioase, astfel că ideile protestante pot fi propagate în spaţii 
care până atunci erau inaccesibile. În acest fel s-a ajuns ca în a doua jumătate a secolului, 
majoritatea populaţiei maghiare să adere la una sau alta din variantele Reformei99.

Iniţial, ambii regi s-a străduit să menţină măcar nominal instituţia Bisericii tradiţionale 
şi să îşi numească propriii aderenţi în diferitele dioceze ale regatului. În partea estică aflată 
sub autoritatea lui Zapolya, acesta numeşte candidaţi fideli, iar Ferdinand face acelaşi 
lucru numindu-şi propriii oameni. Avem astfel o dublă ierarhie politică şi religioasă care 
se suprapune, dar care în realitate controlează greu teritoriul din subordine, pentru că 
foarte puţine episcopii maghiare au scăpat destructurării instituţionale provocate de haosul 
de după Mohács şi situaţiei datorate luptelor pentru tron. Pe de altă parte, Habsburgii 
s-au străduit să păstreze viabilă instituţia episcopală considerându-se pe bună dreptate 
urmaşii legali la tronul Ungariei şi în consecinţă asumându-şi rolul de protectori ai Bisericii 
Romano-Catolice. 

Casa austriacă era tradiţional legată de religia romană. Pe parcursul secolelor XVI-
XVII, a devenit un exponent al Contrareformei în Europa Centrală. Habsburgii s-au bazat 
în opera de refacere a catolicismului tocmai pe instituţia episcopală şi pe ordinul iezuit. În 
paralel Curtea a iniţiat ample măsuri antiprotestante care au modificat situaţia confesională 

96 Bătălia de la Mohács şi situaţia regatului ungar de după această luptă au generat o bibliografie impresionantă. 
Se pot aminti doar: Ferenc Szakály, A mohácsi csata, Budapest, 1979; Géza Perjes,The fall of the medieval 
kingdom of Hungary: Mohács 1526-Buda 1541, Boulder, 1989; Pál Fodor, Ottoman policy towards Hungary 
1520-1541, în “Acta Orientalia Academiae Scientiarium Hungaricae”, XXXVI, 1991, 3-4, p. 287-306; Gábor 
Barta, La route qui mené a Istanbul 1526-1528, Budapest, 1994; Cristina Feneşan, Constituirea Principatului 
autonom al Transilvaniei, Bucureşti, 1997; Lajos Bardossy, Magyar politika a mohácsi vész után (ediţia a II-a), 
Budapest, 2000; Octavian Tătar, Aspecte internaţionale ale constituirii Principatului Transilvaniei, Hunedoara, 
2001.
97 G. Barta, op. cit, p. 10.
98 Rudolf Bzenszeky, Syllogimaeorum Transylvanae ecclesiae. Liber secundus (ediţie Vasile Rus), în “Acta 
Musei Napocensis”, XXXII-XXXIII2, 1998, p. 257. 
99 St.ephen Fischer-Galaţi, The protestant Reformation and Islam, în The mutual effect of the Islamic and iudeo 
christian world (edited by A. Ascher), New-York, 1972, p.  53-62.
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în favoarea Bisericii Romano-Catolice100. Dinastia a făcut tot posibilul ca instituţiile bisericii 
catolice din Ungaria să rămână funcţionale. 

În acest sens, a susţinut cele două arhiepiscopii de Esztergom şi Kalocsa şi toate celelalte 
episcopii unde puteau interveni, chiar şi indirect cum e cazul Transilvaniei. Profitând de 
faptul că situaţia politică îi este favorabilă în urma înfrângerii lui Zapolya, Ferdinand începe 
din anul 1527 să completeze cu titulari posturile de episcopi, din diecezele vacante ale 
fostului regat maghiar. Începând cu anul 1625, Congregaţia de Propaganda Fide s-a opus 
numirii de către împărat a episcopilor în acele dieceze unde Monarhia nu avea control 
efectiv, Sfântul Scaun preferând varianta unor vicari apostolici care urmau să activeze în 
teritoriile respective101. 

Eparhia Cenadului s-a aflat în dificila situaţie de a-şi pierde episcopul în marea 
bătălie cu otomanii. Această episcopie era una dintre cele mai vechi şi cu tradiţie din 
întregul regat al Ungariei. Întemeierea sa se leagă de Sf. Gerardo care avea să devină martir 
pentru credinţă în 1046. A funcţionat pe întreg parcursul evului mediu deservind populaţia 
catolică dintre Mureş, Tisa şi Dunăre. Moartea episcopului Francisc Csákholi la Mohács 
a deschis problema la succesiunea scaunului episcopal, deşi bunurile episcopiei intraseră 
sub administraţia laică a unui fidel al partidei zapolyene, Gaspar Perusici, croat de origine, 
care practic guverna dieceza în lipsa unui episcop. Ioan Zapolya s-a ferit să numească 
un episcop pentru această eparhie preferând loialitatea unui senior al războiului cum era 
Perusici, mult mai folositor în condiţiile dificilei confruntări  pentru tronul regatului102.

***

Cu toate că Cenadul intra în jurisdicţia lui Zapolya, împăratul habsburgic a trecut 
la numirea de titulari pentru dieceză. Primul episcop numit de către Ferdinand va fi Ioan 
Gervai de Musina care primeşte de la împărat episcopia cu toate cele ce ţin de ea inclusiv 
dreptul de jus patronatus103. Începutul fiind făcut, Arhicasa avea să îşi asume rolul de a 
numi toţi episcopii de Cenad din secolele XVI-lea şi XVII. De altfel Curtea vieneză rămânea 
singura autoritate seculară care mai putea sprijini Biserica Romană din Ungaria, întrucât 
Principatul Transilvaniei aluneca spre formula unui stat protestant. Primul episcop de Cenad 
de după Mohács se va putea menţine doar până la 1529 când Zapolya îşi recucereşte 
regatul din mâinile partizanilor Casei de Austria. 

Următorul episcop numit de dinastia de la Viena nu va avea nici atât succes. Italianul 
Ioan Bonzagano, doctor în drept canonic, deşi era aşteptat încă din anul plecării lui Gervai 
de Musina nu ajunge în dieceză decât în 1532. Cu greu va putea să rezide în episcopia 
sa până în 1537. După acest moment episcopii de Cenad numiţi de împărat practic nu 
vor mai avea acces în dieceza lor din cauza instabilităţii politice. Francisc Ugodi noul 
episcop, este împiedicat de către Martinuzzi să rezide la Cenad, pentru că cel din urmă îşi 
adjudecase rolul de vicar in spiritualibus pentru catolicii din aceste părţi104. În faţa lipsei 
braţului secular care să îi sprijine şi din cauza pericolului otoman episcopii de Cenad vor 
fi nevoiţi să îşi mute definitiv reşedinţa la nord de râul Mureş. În 1551-1552 cea mai mare 

100 Politica eclesiastică a Habsburgilor în ţările Coroanei bine surprinsă la Robert J.W Evans, Felix Austria. 
L’ascesa della monarchia absburgica 1550-1700, Roma, 1981; Jéan Berenger, Istoria Imperiului Habsburgilor, 
Bucureşti, 2000.
101Lucian Periş, Prezenţe catolice în Transilvania, Moldova şi Ţara Românească 1601-1698, Blaj, 2005, p. 
212-213.
102 Situaţia episcopiei de la întemeiere până în secolul al XVI-lea şi problemele cu care aceasta se confruntă 
se regăsesc la S. Borovszky, Története I, Budapesta, 1896 şi în numeroasele studii ale lui Károly Juhász, dintre 
care menţionăm: A timisoarai püspökség története, I, 1526-1608, II, 1608-1699, Makó, 1935-1936 precum şi 
Das Tschanad –Temesvarer Bistum wahrend der Türkenherennschaft 1552-1699, Dülmen, 1938.
103 Magyar Országos Levéltár (MOL), Budapesta, E 229, Collationes, I, p. 2-3.
104 S. Borovszky, Története, p. 367-370.
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parte a diecezei, inclusiv sediul episcopal, va fi ocupată de trupele turceşti105.
Deşi teritoriul intra în sfera dominaţiei otomane episcopia va continua să existe 

prin menţinerea ierarhiei care va guverna însă in absentia. Păstrarea viabilă a instituţiei 
episcopale chiar în lipsa unui control direct asupra zonei se poate surprinde foarte bine în 
cazul Cenadului. Titularii episcopiei de Cenad se vor retrage în zona din nordul şi vestul 
fostului regat, controlată politic şi administrativ de către Arhicasă, de unde vor continua să 
îşi exercite teoretic jurisdicţia asupra teritoriului diecezan106. 

Funcţionarea legitimă a instituţiei s-a făcut prin menţinerea şi numirea episcopilor ca 
şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat şi dieceza ar fi fost sub directul control al Habsburgilor. 
Documentele de numire a episcopilor sunt în acest sens concludente. La 10 septembrie 
1556, împăratul Ferdinand I dona episcopia cu toate cele ce ţin de ea lui George Body 
prepozit de Lelesz care probabil nici nu îşi cunoştea dieceza107. Practica va fi continuată 
pe tot parcursul secolelor XVI-XVII. Cei mai mulţi dintre episcopi erau rulaţi de la o dieceză 
la alta fără să ajungă să ajungă nici măcar într-una dintre ele. Singurele dieceze în care 
episcopii rezidau efectiv şi îşi îndeplineau atribuţiile specifice erau cele din Ungaria 
regală108. În rest, majoritatea eparhiilor se afla sub turci sau în zone inaccesibile, precum 
Principatul calvin al Transilvaniei. Cu toate acestea, aparenţele legale trebuiau păstrate. 

Episcopia de pe Mureş a avut o situaţie specială. În ciuda interdicţiei Vaticanului din 
1625, Curtea a continuat practica numirii episcopilor pe tot parcursul acelui secol. Cum 
s-ar putea explica altfel faptul că împăratul donează episcopia de Cenad, spre exemplu în 
1623109 ori 1686110, cu tot ce ţine de ea, oraşe, cetăţi, posesiuni, predii, într-o zonă în care 
Habsburgii nu mai deţineau controlul direct de decenii? 

Menţinerea ideii episcopale nu răzbate numai din aceste acte care practic susţineau o 
ficţiune. Habsburgii au dorit să aibă acoperirea legală oferită de Roma. Dacă în cazul altor 
dieceze se opunea, în ceea ce priveşte Cenadul, Sfântul Scaun s-a implicat în confirmarea 
episcopilor. S-au păstrat actele proceselor de numire a viitorilor episcopi care erau trimise 
apoi la Roma pentru confirmare. 

Aceste procese de numire se ţineau la Viena în palatul apostolic. Acolo, comisia 
alcătuită din reprezentanţi ai Sfântului Scaun, ai împăratului habsburgic şi uneori ai 
ordinelor religioase, ancheta riguros persoana propusă precum şi dieceza respectivă111. 
Esenţial era ca toate aceste acţiuni să asigure cadrul juridic şi legitimitatea în speranţa unei 
reveniri ulterioare. 

În paralel, în teritoriu funcţiona o ierarhie alternativă care deservea populaţia catolică 

105 Petre Iambor, Cucerirea Banatului de către turci şi transformarea lui în paşalâc, în Vilaetul Timişoarei (450 
de ani de la întemeierea paşalâcului 1552-2002), Timişoara, 2002, p. 15-16.
106 Spre exemplu, episcopul de Cenad, Ioan Koloszvári, era retras la Tyrnavia, de unde, în 14 noiembrie 1562, 
îşi redacta testamentul  (MOL, E 150 Acta, Regestrata, 3 doboz, fasc.14, no. 7, f. 3rv).
107 MOL, E 229, Collationes, I, p. 46.
108 Spre exemplu, la 1563 Ferdinand îl muta pe episcopul de Pécs, George Draskovics la Zagreb iar pe Andrei 
Dudics, episcopul de Cenad, la Pécs, pentru ca la Cenad să fie numit prepozitul de Szepes, Grigore Bornemisza 
(MOL, E 229, Collationes, I, p. 66-67).
109 MOL, E 229, Collationes, I, p. 283-284.
110 MOL, E 150, Acta, Irregestrata, 16 doboz, 2 tétel, f. 404r; între 1660 şi 1687 sunt confirmate de către 
autorităţi mai multe posesiuni ale capitlului de Cenad care se aflau însă în zona de ocupaţie turcească. Împăraţii  
austriecii nu par să fie incomodaţi de faptul că dau în posesie bunuri care nu le aparţin. Satele confirmate 
capitlului apar în Arhiva Episcopiei (Romano-Catolice de Timişoara-Cenad/ Temesvár-Csanád Egyházmegye 
Levéltár (AECT), Annales, liber II, p. 110-114.
111 Procesele diecezei de Cenad  se găsesc în Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano, Archivio della 
Nunziatura di Viena, Processi dei vescovi e degli abbati, no. 4 (Mathias Herovics), 45 (George Dubovszky), 
58 (Ioan Püsky), 94 (Mathias Tarnóczy), 179 (Ferdinand Pálffy), 197 (Ioan Kéry), 218 (George Fenessy), 233 
(Mihai Dvornikovics) şi începând cu 1617 şi în Archivio Consistoriale, Processi consistoriali, LI, f. 1080r-1103v 
(Mathias Tarnóczy; 1649), LXXVIII, f. 117r-127v (Ioan Kéry; 1679), LXXXIV, f. 100r-108r (Mihai Dvornikovics; 
1685-1687), XC, f. 136r-142v (Ştefan Telekessy; 1696). O bună prezentare asupra situaţiei diecezei, a mărturiilor 
aduse la procesele de numire a episcopilor de Cenad şi a implicării Sf. Scaun în confirmarea candidaţilor se 
regăsesc la A. Molnar A, Adalékok a csanádi püspökség 17. századi történetéhez, în “Magyar Egyháztörténeti 
Vázlatok. Regnum”, XII 2001, 1-2, p. 67-83. 
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locală şi care se supunea direct Romei. Este vorba de vicarii apostolici ajutaţi în special 
de misionarii franciscani. Este compromisul măsurii din 1625: Habsburgii menţin viabilă 
instituţia episcopală nominal iar Sfântul Scaun, prin trimişii săi, administrează efectiv 
dieceza până la revenirea armatelor imperiale112.

La recucerirea Banatului, Casa de Austria nu mai a fost nevoită să facă apel la 
Sfântul Scaun pentru a aproba înfiinţarea unei noi episcopii pentru că ea exista deja şi era 
funcţională. Episcopul, care până atunci condusese nominal, era pus în drepturi depline 
în dieceză. În cazul Cenadului, la începutul secolului XVIII, episcopii care rezidau în zona 
controlată de austrieci, au fost readuşi în eparhie. 

La 1698, după ce austriecii au ocupat pentru o perioadă teritoriul bănăţean, au 
încercat imediat să reactiveze instituţiile Bisericii Catolice, să refacă bisericile ori să ridice 
altele noi. În 1711 Ladislau Nádasdi, episcopul de atunci, cerea chiar Consistoriului Cameral 
să îi pună la dispoziţie actele legate de episcopie şi dovada că a funcţionat în această 
perioadă113. Episcopul s-a stabilit imediat în dieceza sa la Szeged, iar pentru întreţinere 
Curtea îi  acorda dreptul de a încasa impozitele care i se cuveneau114.

Casa de Austria a avut un rol covârşitor în menţinerea şi funcţionarea corpului 
episcopal catolic din Ungaria. Sprijinul acordat de dinastie a fost total şi constant. Casa 
imperială s-a străduit să asigure continuitate şi legitimitate instituţiei episcopale maghiare. 
La rândul lui, corpul episcopal a servit întotdeauna şi cu promptitudine dinastia. Cazul 
diecezei de Cenad este unul semnificativ. Fiind una dintre cele mai vechi episcopii maghiare 
era necesară funcţionarea sa măcar la nivel teoretic. De altfel, dinastia austriacă n-a lăsat 
de izbelişte nici unul dintre episcopatele fostului regat ungar. Socotindu-se continuatorii 
legitimi ai tradiţiei regale maghiare, Habsburgii s-au erijat şi în susţinători ai catolicismului 
pe care vechile dinastii ale Ungariei antemohaciene îl promovaseră. Cenadul exemplifică 
la nivel microregional politica dusă de Arhicasă la scara întregului imperiu, şi anume aceea 
de a păstra, şi pe cât posibil, de a revigora Biserica tradiţională, Romano-Catolică, într-o 
epocă a deselor schimbări politice, teritoriale şi religioase.

Privire de ansamblu

Datorită originilor diverse, până în veacul XVI, sunt prezente cel puţin două confesiuni, 
catolică şi ortodoxă. Familiile reprezentative din teritoriul de câmpie, cu minime excepţii, 
erau catolice. În zona înaltă, cnezii români, care obţinuseră nobilitatea, se integraseră în 
structurile regate, inclusiv la nivel religios, prin adoptarea catolicismului, religia oficială.

Secolul XVI aduce marile mutaţii în domeniul religios. Primele defecţiuni în blocul 
catolic apar mai ales în cazul nobililor cu funcţii, cel mai bun exemplu fiind Petru Petrović. 
Şi în cazul său şi în cel al banilor de Lugoj–Caransebeş, există două constante: implicarea în 
problemele religioase şi sprijinirea pe cât posibil a comunităţilor religioase. Dacă la nivelul 
nobililor de funcţie predomină orientarea pro-reformă, nobilimea domenială românească 
a receptat într-o mică măsură ideilor protestante, rămânând ataşată catolicismului. Un mai 
mare impact a avut Reforma în rândul micii nobilimi urbane. Din cadrul ei s-au ridicat 
străluciţi reprezentanţi ai umanismului bănăţean, cel mai cunoscut rămânând Mihail Halici 
fiul. 

Familiile nobiliare de relativă importanţă din Banat au rămas în marea lor majoritate 

112 S. Borovszky, Története, p. 437-438; pentru misiunea franciscanilor în Ungaria, ca exponenţi ai Sfântului 
Scaun, a se vedea Ferenc Galla, Ferences misszionáriusok Magyarországon: a Királyságban és Erdélyben a 17-
18. században, Budapest-Roma, 2005; raporatele franciscane referitoare la zona Banatului au fost publicate 
de către István György Toth, Litterae missionariorum de Hungaria et Transilvania, I-IV, Budapesta-Roma, 2002-
2005.
113 AECT, Annales, liber II, p. 115; MOL, E 150, Acta, Irregestrata, 16 doboz, 2 tétel, f. 398r.
114 AECT, Annales, liber II, p. 116.
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fidele confesiunii catolice. Opţiunile reformiste apar ca o excepţie. Ramurile desprinse din 
familiile bănăţene şi stabilite în principat au avut însă o cu totul altă cale. Cei rămaşi în 
Banat s-au mulţumit cu deţinerea unor funcţii de importanţă la nivel local, fără a se implica 
în marile probleme politice, pe când ramura desprinsă din familia Măcicaş, spre diferenţă 
de rudele din Banat, a cunoscut o ascensiune deosebită atât din punct de vedere politic 
cât şi religios. 

Destinul nobililor din oraşele Banatului Montan a fost mai puţin favorabil. Ocupaţia 
otomană a dus la dispariţia ultimilor reformaţi din Caransebeş. După obţinerea Banatului 
de către Habsburgi, nobilii n-au mai avut forţa necesară să-şi recupereze vechile privilegii 
şi domenii. Nobilimea catolică, prin cele câteva familiile de marcă din Banatul Montan, 
a avut aceeaşi soartă. După 1718, mai toate familiile nobiliare cele de tradiţie, şi cele 
cantonate în mediul urban, îşi vor continua destinul politic, social şi religios în afara 
cadrelor provinciei. 

În perioada de efervescenţă religioasă a secolelor XVI-XVII, nobilimea bănăţeană, 
la fel ca şi structurile sociale similare din Principatul Transilvaniei, a oscilat între religia 
tradiţională (catolică) şi cea reformată. În general, nobilii români de o oarecare importanţă la 
nivelul Banatului, au rămas tradiţionalişti din punct de vedere confesional, pe când cei care 
au depăşit graniţele provinciei au evoluat spre una dintre variantele protestantismului.

CONFFESION AND SOCIETY IN THE MOUNTAIN BANAT BETWEEN 
MIDDLE AGEAND THE EARLY MODERN AGE

Abstract

In a region divided until the Reformation, between Catholicism and Orthodoxy, the 
nobles from Banat, predominantly of Romanian origin and orthodox, in the mountain area, 
until the cneses started being recognized as nobles by the crown and consequently went over, 
first only by name, to Catholicism (14th-15th centuries), and mainly of Hungarian descent in 
the plain region and generally of Catholic faith (the most notable exception were the Jaksić), 
had the good fortune to preserve the privileges during the entire Early Modern Period. This 
naturally affected the impact of the reformation and the dramatic changes brought by it, 
especially during the second half of the 16th Century. The first ones to cross-over from 
Catholicism to one of the Protestant denominations were the nobles with dignities, the best 
example being the count of Timişoara, Peter Petrović. In his case, as in those of the bans 
of Lugoj-Caransebeş, one common feature can be identified: the involvement in religious 
affairs and the support given, as much as possible, to religious communities. Meanwhile, 
the Romanian nobles remained largely Catholics. The Reformation was more successful 
among the small nobles in the towns, including the Romanian ones, from which rose, 
later on, the best-known humanist scholar from Banat, Mihail Halici-the Son. One could 
generalize by saying that the more the nobles got involved, even in a rather small manner, 
in the affairs outside of the Banat, the sooner they changed confession and embraced the 
confession of the majority (or all) of the high-ranking political figures.

The House of Austria had a substantial contribution to the safeguarding and the 
functioning of the Catholic Episcopal group in Hungary. The support provided by the 
dynasty had been an unmitigated and constant one. The imperial house struggled to 
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guarantee the continuity and the legitimacy of the Magyar Episcopal institution. In its turn, 
the Episcopal group would always promptly serve the dynasty. The case of the diocese of 
Cenad is a weighty one. As one of the oldest Magyar episcopates, its functioning at least 
at a theoretical level was a must. Actually, the Austrian dynasty did not abandon any of 
the episcopates of the former Hungarian kingdom. Since they considered themselves as 
the legitimate successors of the Magyar royal tradition, the Habsburgs also emerged into 
supporters of the Catholicism promoted by the former dynasties of Hungary. The case of 
Cenad illustrates, at a minor regional level, the politics of the ruling House of Austria in an 
era of frequent political and territorial changes.
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POPULAŢIA ORAŞULUI ORADEA ÎN LUMINA UNEI CONSCRIERI 
CONFESIONALE DE LA MIJLOCUL SECOLULUI AL XVIII-LEA

Cristian APATI, 
Mihai GEORGIŢĂ

Cuvinte cheie: populaţie, Oradea, conscriere, episcopie catolică, protestanţi 
Schlosswörter: bevölkerung, Grosswardein, kroncription, katolisches Bisstum  

Protestanten 
 
În urma asediului austriac din 1691-1692 oraşul Oradea a fost distrus aproape 

complet rămânând numai 21 de case locuibile. A fost nevoie de un efor imens din partea 
noii administraţii imperiale şi a locuitorilor pentru a reface urbea şi ai imprima o dezvoltare 
modernă, efort reluat după revolta curuţilor care a năruit ceea ce s-a edificat în anii 
precedenţi. Datorită meritelor comunităţii orădene la înfrângerea insurgenţilor, împăratul 
Carol al VI-lea a emis un decret imperial în 1712 care reîntărea privilegiile anterioare ale 
oraşului, acordând în plus scutiri semnificative cu scopul de a spori numărul populaţiei1. 
La nivel local, aşezarea unor noi locuitori s-a reglementat prin contractul de convieţuire 
semnat de reprezentanţii orăşenilor, în anul 1713, la Viena2. 

Oradea habsburgică s-a dezvoltat pe vetrele vechilor târguri Olosig şi Velenţa şi mai 
noului Ujváros; pe parcursul secolului al XVIII-lea, fiecare dintre acestea şi-a avut propria 
administraţie. După primirea privilegiilor, cele trei consilii de conducere au intrat în conflict 
cu stăpânul de domeniu, respectiv cu Episcopia romano-catolică, care deţinea Olosigul şi 
Velenţa, şi cu Capitlul romano-catolic care avea Oraşul Nou (Ujváros), deoarece aspirau să-
şi câştige independenţa. Aflată în plin proces de recuperare, de punere în practică a liniilor 
de contrareformă, Episcopia şi Capitlul romano-catolic nu doreau în nici un chip ca Oradiei 
să-i fie acordat statutului de oraş liber regesc. În anul 1748, Capitlul spunea, într-o scrisoare 
adresată împărătesei Maria Tereza, că acest fapt ar periclita poziţiile catolicismului local, 
întrucât un mare număr de inşi de alte confesiuni se stabilesc în târg, iar consiliul local, 
în mare majoritate necatolic, nu era interesat în menţinerea catolicismului în Oradea3. 
Îngrijorare firească atât timp cât elementul catolic a fost restaurat cu multă greutate, după 
ce la începutul secolului el era aproape inexistent, dominând numeric protestanţii şi cei 
de rit grec. Bunăoară, primul episcop latin de după eliberarea oraşului de sub stăpânirea 
turcească, Benkovics Augustin, a fost nevoit să invite clerul ortodox din oraş la procesiunea 
prilejuită de Ziua Domnului nedispunând de cler şi credincioşi proprii4.   

Politica de recuperare purtată de prelaţii romano-catolici de pe Crişul Repede nu a 
rămas fără urmări. Efectele acesteia se pot observa şi într-o conscriere confesională elaborată 

1 Mihai Georgiţă, Contribuţii la istoricul cetăţii Oradea – secolele XVIII-XIX, în Crisia, XXX (2000), p. 185-
186.
2 Ştefan Lupşa, Istoria bisericească a românilor bihoreni, vol. I, Oradea, 1935, p. 62.
3 Istoria oraşului Oradea, Editura Cogito, Oradea, 1995 (în continuare: Istoria oraşului…), p. 169.
4 Ibidem, p. 184; Ştefan Lupşa, op. cit., p. 32; Nicolae Firu, Biserica ortodoxă din Bihor în luptă cu unirea 1700-
1750. Schiţă istorică, Caransebeş, 1913, p. 37.
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în mediul catolic orădean în anul 17565. Neavând practic nici un credincios la începutul 
secolului, comunitatea romano-catolică însuma în 1756 un număr de 2836 de credincioşi, 
din 3612 de persoane recenzate. Dintre ei, 2131 erau capabili de a se confesa, având 
vârsta necesară, iar 705 nu. Pe zone, după cum sunt menţionaţi în document, aceştia erau 
aşezaţi astfel: în Oradea (Varadini), dintr-un total de 1517 locuitori, 1215 erau catolici (925 
capabili de a se confesa şi 290 incapabili); în Olosig (Olaszi), din cei 1807 de locuitori 
ai târgului, 1440 îmbrăţişau confesiunea romană (1097 capabili de a se confesa şi 343 
incapabili); în oraşul de sus, pe deal, dincolo de pârâul Paris (Superioris Civitatis Trans 
Fluviolum /vulgo Paris Patak/), din cei 233 de inşi care vieţuiau acolo, 149 mărturiseau 
credinţa catolică (90 capabili de a se confesa şi 59 incapabili). Alături de aceste zone 
geografice, conscrierea integrează şi o categorie etnică: ţiganii (zingarorum). Din rândurile 
acestora, 55 în total, au fost înregistraţi 32 de romano-catolici (19 capabili de a se confesa 
şi 13 incapabili). Este interesant că centralizatorul de faţă nu aminteşte nimic despre filia 
catolică care activa în cetate, unde în acelaşi an au fost recenzaţi următorii credincioşi: 
comandantul cetăţii, Ioseph Nachhelfer, concubina acestuia, Barbara, şi servitoarea lor, 
căpitanul artificierilor, Joannes Perger, fiica sa şi servitoarea lor, familia Gibel şi cumnata, 
un vizitiu şi un frate dominican, genistul Philipus Benzini cu servitorul său, locotenentul de 
infanterie Mihael Krill şi familia sa, temnicerul regimentului Leopold Sartori cu familia sa, 
hornarul Petru Kopa şi soţia sa şi cârciumarii celor două crâşme din cetate6. 

Alături de proprii credincioşi conscriptorii episcopiei latine au recenzat cu această 
ocazie şi pe cei protestanţii. La nivel general, din totalul celor 3612 de locuitori înregistraţi, 
738 erau calvini, iar 37 luterani. În târgul Oradea, printre cei 1517 cetăţeni, se numărau 
277 calvini şi 25 luterani; în târgul Olosig, din 1807 de locuitori, 354 erau calvini, iar 12 
luterani; pe deal, dincolo de Paris, din suma de 233, 84 erau calvini; dintre ţiganii, 55 la 
număr, 23 erau calvini. Interesul clerului romano-catolic faţă de numărul protestanţilor 
care conveţuiau împreună cu populaţia catolică, materializat aici prin recenzarea acestora, 
lasă să se întrevadă un scop prozelitist urmărit cu consecvenţă de  episcopii latini orădeni 
în acele vremuri. Cu doi-trei ani în urmă, episcopul Forgách îi scria împărătesei: „Acest 
oraş episcopal a fost întotdeauna nepătat de eretici şi schismatici. Înainte cu 35 de ani, 
când sectarii calvini l-au inundat aproape pe jumătate, ei au fost alungaţi toţi, împreună 
cu femeile, cu copiii şi cu averile lor, …, de atunci acestă cetate a rămas curată de orice 
erezie până în ziua de azi”7.

Procentual situaţia confesională surprinsă în conscriere ni se înfăţişează astfel: pe 
ansamblu, romano-catolicii erau 78,51 %, calvinii 20,43 % iar luteranii 1,02 %; în Oradea 
romano-catolicii erau 80,09 %, calvinii 18,25 %, luteranii 1,64 %; în Olosig romano-
catolicii erau 79,69 %, calvinii 19,59 % iar luteranii 0,66 %; dincolo de Paris, pe deal, 
romano-catolicii erau 63, 94 %, calvinii 36,05 %, iar luteranii 0 %; ţiganii erau romano-
catolici în proporţie de 58,18 %, calvini 41,81 % iar luterani 0 %8. Confruntând procentele 
confesiuni catolice, vedem că: în Oradea erau cu 1,58 % mai mulţi catolici decât procentul 
lor general, în Olosig cu 1,18 %, dincolo de Paris fiind mai puţini cu 14,57 %, iar între 
ţigani cu 20.33 %. Calvinii erau în Oradea mai puţini cu 2,18 % faţă de procentul general, 
în Olosig cu 0,84 %, mai mulţi erau dincolo de Paris, cu 15,62 %, şi între ţigani, cu 
21,38 %. Luteranii erau în Oradea mai mulţi cu 0,62 % şi mai puţini în Olosig, cu 0,36 
%; dincolo de Paris şi între ţigani nu erau luterani. Aşadar, episcopul exagera. O ştia şi el, 
căci o altă conscriere, din anului 1752, redată sub formă de sumă totală la finalul celei din 
1756, indică existenţa a 2540 catolici (1964 capabili de a se confesa, 582 incapabili), 687 

5 Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Bihor, fond Episcopia Romano-Catolică Oradea, Acte Publico-
Eclesiastice, dos. 7, f. 140-157. Vezi ANEXA I.
6 Mihai Georgiţă, op. cit., p. 191-192.
7 D. Ioanoviciu, Unirea din registrele lui Pavel Forgách şi feliu cum s-a făcut, în Legea Românească, Oradea, 
1922, nr. 19, p. 4.
8 Vezi ANEXA II. 
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calvini şi 30 de luterani; în total 3260 de suflete. Procentual: 77,91 % catolici, 21,07 % 
calvini şi 0,92 % luterani9. Dacă comparăm procentele din cei doi ani, observăm o creştere 
a ponderii credincioşilor romano-catolici cu 0,60 %, o scăderea cu 0,64 % a calvinilor şi 
o creştere infimă a luteranilor, cu 0,10 %.

Modul de efectuare al conscrierii, pe „porţi”, ne-a permis adunarea acestora, atât 
în general, cât şi pe categorii, operaţiune care nu a fost realizată de autorii documentului. 
Suma totală a „porţilor” era 611, dintre care 576 erau case (domo), 14 alodii (alodio), iar 
restul instituţii, laice sau ecleziastice, crăşme (educilae) şi cantine (coquinae); trebuie spus 
aici că persoanele recenzate pe alodii sau la diverse instituţii ori crâşme îşi duceau traiul 
de zi cu zi în acele locaţii şi nu aveau case în altă parte. În Oradea (Varadini), dintre cele 
258 de „porţi”, 240 erau case10, 8 alodii, iar diferenţa este acoperită de: crâşma oraşului 
(educilio civitatis), „La casa dintr-un arbore verde” sau „La arborele verde” (ad viridem 
arborem) – posibil o altă crâşmă, casa oraşului (domo civica), seminarul romano-catolic 
(familia venerabilis seminary)11, capitlul (venerabilis capituli)12, casa ţiganilor oraşului (in 
domo civis zingari), îngrijitorul capitlului (in cura[to]ribus v. capituli), conventul capucin 
(in conventu pp. capucino familia), altă instituţie publică in domo civica zdaria (?), casa 
sării (in emporio salis); dintre alodii remarcăm pe cel al oraşului şi pe cel al seminarului 
romano-catolic (in alodio civitatis, in alodio v. seminary). Peste Criş, în Olosig numărul 
total al „porţilor” ajungea la 302. Dintre acestea, 285 erau case13, 6 alodii, 5 cârciumi şi 
cantine: „La coroana de aur” (ad auream corona)14, „La miel” (educilio ad agnu), cârciuma 
oraşului (educilio civitatis), „bucătăria părinţilor iezuiţi” (in coquina patrum iesuita), 
„bucătăria părinţilor franciscani” (coquina pp. franciscanorum)15, precum şi: o tipografie 
(typographia)16, casa procuraturii (in domo executoria iustitia), casa oraşului (in domo 
civica), vama episcopiei (telonio episcopali), staraja de la podul de piatră din Olosig (in 
domo vigilium Olasziensiu ad portem lapideum)17 şi sediul episcopiei romano-catolice 
(in domo [pastoris] episcopalis)18. Dintre alodiile aflate în Olosig amintim pe cel al vice-
comitelui şi pe cel al călugărilor paulini19. Dincolo de Paris şi la ţigani nu existau nici 
alodii şi nici instituţii, nu erau decât case20. Pârâul Paris şi o palisadă de lemn erau în acea 
perioadă limita de nord a oraşului. Casele protestante de peste pârâu este posibil să se fi 
construit după ce episcopul Forgách a distribuit terenuri refomaţilor în acea margină de 
oraş21.

În mod cert, cele 611 „porţi” enumerate în conscriere nu reprezintă totalitatea 
„porţilor” existente în zonele specificate, în anul 1756. Spre exemplu, ştim că în 1754 în 
Oradea ortodocşii au înfiinţat o şcoală pe strada Peţei22; ea nu putea să funcţioneze dacă 

9 Se observă că sumele conscrierii din 1752 sunt greşite, fapt care a afectat stabilirea porcentajul. Le-am 
transcris după original, deoarece diferenţele sunt nesemnificative.
10 Inquilinii văduvei Raditsiana au fost consemnaţi separat, i-am considerat şi noi ca având o casă aparte.
11 A funcţionat în noua clădire ridicată vis-à-vis de catedrala Sf. Ladislau, sub acelaşi acoperiş cu sediul 
episcopal, cf. Istoria oraşului…, p. 450.
12 În Ibidem, p. 186 se spune că episcopul Forgách a obligat Capitlul să se mute în Olosig, iar aici îl regăsim 
în Oradea.
13 Inquilinii lui Iosephi Szilagyi au fost consemnaţi separat, i-am considerat şi noi ca având o casă aparte. 
14 Clădirea acestui han se pare că a fost donată în anul 1746, de către episcopul Csáki Miklos, iezuiţilor, care 
au transformat-o în şcoală, cf. Ibidem, p. 185.
15 S-ar putea ca acestă bucătărie să fi funcţionat pe lângă mănăstirea ridicată de ei în Olosig, azi Spitalul militar, 
cf. Ibidem, p. 184, 197.
16 Tipografia a fost înfiinţată pe lângă Seminarul romano-catolic, în anii 40. Prima carte datată cu certitudine 
este din anul 1745, cf. Ibidem, p. 185, 194.
17 Se afla în apropierea cetăţii; era singurul pod care lega cele două porţi ale oraşului, cf. Ibidem, p. 197.
18 Este posibil să fie vorba de vechiul sediu construit de episcopul Benkovics, deoarece episcopul Csáki Miklos 
ridicase deja altul, în faţa catedralei Sf. Ladislau, pe locul actualei primării, cf. Ibidem, p. 184, 185, 450. 
19 În anul 1740 au primit donaţie un teren pentru a ridica o mănăstire, cf. Ibidem, p. 185.
20 Vezi ANEXA IV.
21 Istoria oraşului..., p. 198, 461.
22 Nicolae Firu, Date şi documente cu privire la istoricul bisericii greco-ortodoxe române din Oradea Mare, 
Arad, 1909, p. 9.
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nu avea copiii în apropiere, deci alte case. În acelaşi an, preoţii ortodocşi din Oradea 
solicitau ajutorul episcopului Sinesie, deoarece consilierii de confesiune răsăriteană au 
fost alungaţi, împotriva pactului de convieţuire, în locul lor fiind puşi greco-catolici şi 
romano-catolici23; ei reprezentau cetăţenii de confesiunea lor în conducerea oraşului, 
ale căror „porţi” nu sunt pomenite. Mai mult, în anul 1769 erau recenzate în Velenţa şi 
Oradea un număr de 224 de case ortodoxe24. Existau cu siguranţă  mai multe „porţi” în 
anul 1756 decât cele trecute în tabel. Oricum, faţă de cele 21 de case rămase în picioare 
după războiul împotriva turcilor, sau faţă de cele 164, înregistrate pentru anul 171625, este 
o creştere semnificativă, în primul caz de aproape 30 de ori, în cel de al doilea de peste 3 
ori; pentru anul 1800 sunt menţionate 684 de case26, o creştere de 11,9%.

Analizând componenţa confesională a „porţilor” înregistrate în acestă conscriere 
constatăm că din numărul total al acestora, respectiv 611, „porţi” în care convieţuiau doar 
credincioşi romano-catoli au fost în număr de 338: în Oradea 155, din 258, în Olosig 159, 
din 302, pe deal, dincolo de Paris, 21 din 42, în cazul ţiganilor 3 din 9. Doar credincioşi 
de confesiune helvetică locuiau în 240 de „porţi” din cele 611: în Oradea 38 din 258, în 
Olosig 33 din 302, dincolo de Paris 13 din 42, la ţigani 4 din 9. Nu existau „porţi” unde să 
trăiască doar luterani. „Porţile” în care calvinii reprezentau cel puţin jumătate din numărul 
locatarilor, dar fără să fie numai calvini, ating în total cifra 32 din 611: în Oradea 6 din 258, 
în Olosig 21 din 302, dincolo de Paris,3 din 42, la ţigani 2 din 9. Luteranii erau majoritari 
în  6 cazuri din 611: în Oradea 4 din 258, iar în Olosig 2 din 302. Cel puţin un calvin trăia 
în 240 de „porţi” din 611: în Oradea 96 din 258, în Olosig 117 din 302, dincolo de Paris 
21 din 42, la ţigani 6 din 9. Cel puţin un luteran locuia în 21 de „porţi” din 611: în Oradea 
12 din 258, în Olosig 9 din 302, dincolo de Paris şi între ţigani nu s-a înregistrat nici un 
luteran27. 

Din punct de vedere confesional, populaţia înregistrată în dreptul „porţilor” aparţinând 
oraşului era predominant catolică: în Oradea, la crâşma oraşului trăiau 7 catolici, în casa 
oraşului 3, în domo civica [ zdaria] 7 catolici şi un luteran, la casa sării 9 catolici, în casa 
ţiganilor oraşului 9 calvini, iar pe alodiul oraşului un calvin; în Olosig, la tipografie erau 3 
catolici şi un luteran, în casa procuraturii 5 catolici, în crâşma oraşului 6, în casa oraşului 5, 
de asemenea, straja de la podul de piatră era formată din 4 catolici. Este posibil ca această 
realitate să fie produsul activităţii episcopului Forgách, care, spre exemplu, în anul 1750 a 
obligat adunarea generală a comitatului, în calitatea sa de comite suprem al Bihorului, să 
voteze o hotărâre care prevedea ca toţi funcţionarii comitatului să fie romano-catolici28.

Media populaţiei romano-catolice în cazul „porţilor” unde au fost înregistraţi doar 
credincioşi de această confesiune este de 5,26 oameni la o „poartă”; pe zone: 5,54 în 
Oradea, 4,90 în Olosig, 5,38 dincolo de Paris, 9,33 la ţigani. În cazul calvinilor media 
este de 4,92; în Oradea 4,89, în Olosig 5,12, dincolo de Paris 4,92, la ţigani 3,5. Făcând 
excepţie de confesiune şi raportând numărul populaţiei la numărul de „porţi” rezultă pentru 
totalitatea conscrierii o medie de 5,91 de locuitori la o „poartă”. Separat, în Oradea media 
este de 5,87, în Olosig de 5,98, dincolo de Paris de 5,54, iar la ţigani de 6,11 29. 

Conscrierea pune în evidenţă şi unele categorii sociale. Alături de ţigani şi inquilini, 
sunt amintiţi notabilii oraşului şi văduvele. În Oradea locuiau 16 notabili şi 14 văduve; 
în Olosig erau 39 de notabili şi 17 văduve; dincolo de pârâul Paris şi la Ţigani era câte o 
văduvă. În total erau 55 de notabili şi 33 de văduve.

23 Ibidem.
24 Cristian Apati, Conscrierea parohiilor ortodoxe din Bihor realizată în anul 1769, în Cele Trei Crişuri, seria a 
III-a, 2007, nr. 11-12, p. 24.
25 Lakos Lajos, Nagy-várod múltija és jelenjéből, Nagyvárod, 1904, p. 176.
26 Ibidem.
27 Vezi ANEXA V.
28 Istoria oraşului..., p. 186.
29 Vezi ANEXA VI.
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Analizând numele de familie al celor înregistraţi putem spune că în jur de 100-106 
de familii erau de origine germană; aproximativ câte 50 în Oradea şi Olosig, iar dincolo 
de pârâul Paris 4-5. 

Datele relevate de conscriere ne indică o creştere semnificativă a populaţiei orădene 
în comparaţie cu începutul secolului, evoluţie explicabilă prin puseul demografic general, 
care caracterizează secolul al XVIII-lea, şi prin măsurile privilegiale adoptate de curtea 
vieneză. Însă ceea ce pune cu pregnanţă în relief această conscriere este ponderea 
considerabilă a populaţiei de rit latin, aproape inexistentă în momentul revenirii Episcopiei 

catolice în Oradea, şi trendul descrescător al celei de confesiune protestantă.  

 

BEVÖLKERUNG DER STADT GROSSWARDEIN IM Licht EINER 
KONFESIONELLEN KONSKRIPTION AUS DER HALFE DES 18. JHDS.

Zusammenfassung

 Nach der  Eroberung der Festung Grosswardein von der österreichischen 
Armee in 1692, sind nur 21 volle Hvuser geblieben und die Stadt wurde fast gänzlich 
vernichtet. Die neue Verwaltung versuchte die Stadt durch verschiedene Sonderrechte 
wiederum  zu bevölkern. Das katolische Bisstum, der Grundherr der Stadt, förderte eine 
Katolizisierungspolitik, die jedoch die Ergebnisse gehabt hatten, weil die katolischen 
Familien am Anfang des 18. Jht. beinahe nicht vorhanden waren. Die vom katolischen 
Bisstum durchgeführten Konscription aus 1756 stellt eine bedeutende Mehrheit der 
katolischen Bevölkerung und Verniedrigung der Protestanten dar.    
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ANEXA I

Conscriptio Animarum tam Catholic quam vero Acatholic 
ad Parochiam Varadiensem Spectantium Anno 1756

Nr. crt. Varadini
in domo

Nomina et 
Cognomina

A
ni

m
a

C
at

ho
lic

i

C
on

fe
ss

io
ni

s 
C

ap
ac

es

C
on

fe
ss

io
ni

s 
In

ca
pa

ce
s

C
al

vi
ni

st
a

Lu
th

er
an

i

1. Illustrissimi 
Domini

Stephani Ketzer 8 7 7 - 1 -

2. Illustrissimi 
Domini

Francisci 
Pollentari

9 9 9 - - -

3. Illustrissimi 
Domini

Georgÿ 
Győngyősi

7 7 7 - - -

4. Illustrissimi 
Domini

Francisci Makay 10 10 10 - - -

5. Illustrissimi 
Domini

Ioannis Rutseni 7 7 5 2 - -

6. Illustrissimi 
Domini

Stephani Szentzÿ 9 9 8 1 - -

7. Illustrissimi 
Domini

Ladislaj Kebel 6 5 4 1 1 -

8. In domo Georgÿ Helszter 11 10 10 - 1 -
9. In domo Francisci Poger 5 5 2 3 - -

10. In domo Martini Szokab 7 7 5 2 - -
11. In domo Antonÿ Straub 11 9 9 - 1 1
12. In domo Ioannis Raizinger 5 5 5 - - -
13. In domo Rudolphi Flemer 9 3 3 - 1 5
14. In domo Antonÿ Kromer 8 7 6 1 - 1
15. In Educilio civitatis 7 7 7 - - -
16. In Domo civica 3 3 2 1 - -
17. In domo Andrea Martin 14 14 8 6 - -
18. In domo Josephi Sutber 5 5 4 1 - -
19. In domo Stephani Fűsős 9 - - - 9 -
20. In domo [...]llustri D. 

Martini Béra
9 9 7 2 - -

21. In domo Francisci Radnóti 7 4 4 - 3 -
22. In domo Martini Gyarmathi 9 - - - 9 -
23. In domo Stephani Jakab 4 4 4 - - -
24. In domo Francisci Dávid 8 8 4 4 - -
25. In domo Ioannis Valker 7 7 4 3 - -
26. In domo Ioannis Árva 4 4 4 - - -
27. In domo Ioannis Szütz 3 3 3 - - -
28. In domo Ioannis Lődőr 3 3 3 - - -
29. In domo Iudita Erdélyi 5 5 5 - - -
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30. In domo Ioannis Kis 3 3 3 - - -
31. In domo Georgÿ Mikulasi 5 4 3 1 1 -
32. In domo Alexandri Deső 10 10 7 3 - -
33. In domo Ioannis Kőrősi 6 5 3 2 1 -
34. In domo Michaelis Matótsi 3 - - - 3 -
35. Familia Venerabilis 

Seminarÿ
9 8 8 - 1 -

36. In domo Ioannis Manzini 9 9 6 3 - -
37. In domo Petri Ián 8 5 3 2 3 -
38. In domo Ioannis Kelemen 10 8 3 5 2 -
39. In domo Andrea Alter 2 2 2 - - -
40. In domo Andrea Benyő 9 7 5 2 2 -
41. In domo Martini Szendrej 3 1 1 - 2 -
42. In domo Georgÿ Miticzki 5 5 5 - - -
43. In domo Martini Boga 4 4 4 - - -
44. In domo Georgÿ Hamari 8 8 6 2 - -
45. In domo Georgÿ Szijartó 10 7 3 4 3 -
46. In domo Stephani Ritsoszki 3 3 3 - - -
47. In domo Stephani 

Murakőzi
8 - - - 8 -

48. In domo Bartholomai 
Kraier

5 5 3 2 - -

49. In domo Georgÿ Klozer 8 7 5 2 1 -
50. In domo Ioannis Foche 2 2 2 - - -
51. In domo Josephi Lévaj 4 4 4 - - -
52. In domo Francisci 

Mészáros
3 3 3 - - -

53. In domo Ioannis Kis 9 8 6 2 1 -
54. In domo Stephani Molnár 4 4 2 2 - -
55. In domo Georgÿ Kerekes 6 6 5 1 - -
56. In domo Stephani Győri 9 8 4 4 1 -
57. In domo Sigismundi Váradi 5 5 5 - - -
58. In domo Ioannis Vasárheli 6 1 1 - 5 -
59. In domo Ioannis Balás 4 4 2 2 - -
60. In domo Martini Barbus 4 4 2 2 - -
61. In domo Ioannis Kábaj 4 3 2 1 1 -
62. In domo Francisci Rébej 3 3 2 1 - -
63. In domo Georgÿ Munkáthi 5 5 4 1 - -
64. In domo Ioannis Bende 2 - - - 2 -
65. In domo Ladislai Cséhej 6 4 3 1 2 -
66. In domo Stephani Szilagyi 9 9 8 1 - -
67. In domo Francisci Kovács 5 5 2 3 - -
68. In domo Ioannis Katona 6 6 2 4 - -
69. In domo Ioannis Fakáts 3 - - - 3 -
70. In domo Iosephi Szomoraj 5 4 3 1 1 -
71. In domo 

vidua
Elisabetha Székel 5 5 4 1 - -

72. In domo Ioannis Riga 5 3 3 - 2 -
73. In domo Ioannis Farkas 7 7 4 3 - -
74. In domo Stephani Nagy 4 4 3 1 - -
75. In domo Ioannis Ugotsaj 4 4 4 - - -
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76. In domo Ioannis Hankus 5 5 2 3 - -
77. In domo 

vidua
Maria Pekkin 1 1 1 - - -

78. In domo Stephani Kovácsi 3 - - - 3 -
79. In domo Gregorÿ Maté 4 4 2 2 - -
80. In domo Andrea Ujlaki 3 - - - 3 -
81. In domo Andrea Luka 4 4 2 2 - -
82. In domo Nicolaj Ugotsi 2 - - - 2 -
83. In domo Iosephi Laczi 2 2 2 - - -
84. In domo Venerabilis 

Capituli 
10 7 7 - 3 -

85. In domo Iosephi Pauker 7 7 3 4 - -
86. In domo Petri Bodnár 5 - - - 5 -
87. In domo Ladislaj Vizi 7 6 6 - 1 -
88. In domo Iacobi Rósa 4 4 2 2 - -
89. In domo Francisci 

Horvá[th]
5 5 3 2 - -

90. In domo Georgÿ Erdelyi 3 - - - 3 -
91. In domo Stephani Szendrej 5 - - - 5 -
92. In domo Pauli Varga 9 - - - 9 -
93. In domo Samuelis Benke 9 - - - [9] -
94. In domo Elisabetha 

Zombori
5 5 3 2 - -

95. In domo Georgÿ Kartaj 3 - - - 3 -
96. In domo Ioannis Szinder 6 6 3 3 - -
97. In domo Stephani Szabó 9 8 5 3 1 -
98. In domo Ioannis Czizer 7 7 4 3 - -
99. In domo Andrea Horváth 5 5 3 2 - -

100. In domo Stephani Vintze 5 2 2 - 3 -
101. In domo Petri Szalagwaj 6 6 2 4 - -
102. In domo Pauli Sajó 5 5 4 1 - -
103. In domo Andrea Pűspőki 4 4 2 2 - -
104. In domo Nicolaj Zahári 4 4 2 2 - -
105. In domo Georgÿ Baikó 5 5 2 3 - -
106. In domo Georgÿ Szántó 3 3 3 - - -
107. In domo Stephani 

Szobozlaj
4 - - - 4 -

108. In domo Ioannis Gábor 8 8 2 6 - -
109. In domo Gabrielis Lakatos 3 3 2 1 - -
110. In domo Georgÿ Pűspőki 4 4 3 1 - -
111. In domo Andrea Mészáros 4 4 4 - - -
112. In domo Iacobi Domokos 5 5 4 1 - -
113. In domo Mathia Brumóczki 5 5 2 3 - -
114. In domo Georgÿ Szűtz 8 8 4 4 - -
115. In domo Petri Szűtz 3 3 3 - - -
116. In domo Ioannis Konyáti 5 - - - 5 -
117. In domo Andrea Kontz 6 6 5 1 - -
118. In domo Ioannis Dongo

Civis Zingari
9 - - - 9 -

119. In domo 
vidua

Szoho[liana] 4 4 4 - - -
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120. In domo Bartholomaj 
Tavasko

11 9 6 3 1 1

121. In domo 
vidua

Raditsiana 10 9 8 1 1 -

122. In domo 
eadem

Inquilini 6 6 4 2 - -

123. Ad viridem 
arborem

Ioannis Petska 8 8 8 - - -

124. In Eararibus 
V. Capituli 

1 1 1 - - -

125. In domo Iosephi Mitter 6 6 5 1 - -
126. In domo 

illustrissimi
D-ni Ioannis 
Csenranski

12 11 9 2 1 -

127. In domo Meldioris Paul 2 2 2 - - -
128. In domo Francisci Balás 12 12 8 4 - -
129. In domo Iosephi 

Grobzoffer
9 9 5 4 - -

130. In domo Andrea Auer 6 2 2 - - 4
131. In domo D. Iosephi Nagy 10 [8] 8 [-] 2 -
132. In domo Ioachimi Veicht 3 3 3 - - -
133. In domo Andrea Nemeth 5 - - - 5 -
134. In domo Pauli Szahál 5 5 3 2 - -
135. In Conventu P.P. 

Capucino familia 
3 3 3 - - -

136. In domo Ioannis Tal 7 7 3 4 - -
137. In domo Ioannis Gőrőg 7 7 3 4 - -
138. In domo Adami Durhb 8 8 8 - - -
139. In domo Georgÿ Telegdi 7 7 7 - - -
140. In domo 

illustrissimi
D-ni Stephani 

Kelemen
8 8 8 - - -

141. In domo Francisci 
Sipkovics

11 9 8 1 2 -

142. In domo Ioannis 
Bartasovics

5 5 5 - - -

143. In domo Mathia Posser 8 8 6 2 - -
144. In domo Caroli Pajerh 10 10 8 2 - -
145. In domo D. Ioannis Stacho 10 10 9 1 - -
146. In domo Civica Zdaria 4 3 3 - - 1
147. In domo Adami Khodl 5 4 4 - 1 -
148. In domo Ioannis Raidmon 6 6 4 2 - -
149. In domo Michaelis 

Szekeres
11 11 7 4 - -

150. In domo Ioannis Haraj 5 5 5 - - -
151. In domo Ioannis Molnár 5 5 4 1 - -
152. In domo Ioannis Sebelis 5 5 4 1 - -
153. In domo Ioannis Kőrmendi 11 9 9 - 2 -
154. In domo Ill. D. Michaelis 

Nagy
8 6 6 - 2 -

155. In domo Stephani Antalfi 7 7 6 1 - -
156. In domo Ladislaj Rédaj 4 4 4 - - -
157. In domo Ioannis Olá 5 4 3 1 1 -
158. In domo Francisci Sebestén 7 7 6 1 - -
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159. In domo Ioannis Tarczali 5 5 4 1 - -
160. In domo Stephani Molnár 3 3 3 - - -
161. In domo Ludovici 

Gettersdorfer
5 5 2 3 - -

162. In domo Simonis 
Monetzeller

3 3 3 - - -

163. In domo Pauli Kuglis 10 5 2 3 1 4
164. In domo Georgÿ Hladik 6 6 5 1 - -
165. In domo Adami Grande 3 1 1 - 1 1
166. In domo Vidua Ballaiana 7 6 5 1 1 -
167. In domo Ioannis Rothkegl 4 3 2 1 - 1
168. In domo Iacobi Krokoviczj 5 5 5 - - -
169. In domo Ioannis Galina 7 7 5 2 - -
170. In domo Ioannis Vagner 3 2 2 - - 1
171. In domo Francisci Kugler 4 4 4 - - -
172. In domo Ioannis Iákis 9 8 7 1 - 1
173. In domo Ioannis Steier 12 11 9 2 1 -
174. In domo Antonÿ Hidafi 9 9 8 1 - -
175. In domo Mathia Kolleroser 7 7 6 1 - -
176. In domo Andrea Peer 7 7 6 1 - -
177. In domo Laurentÿ 

Khumhueber
4 4 4 - - -

178. In domo Iosephi Vagner 8 8 5 3 - -
179. In domo Georgÿ Kovács 5 4 2 2 1 -
180. In domo Vidua Palfiana 8 8 6 2 - -
181. In domo D-ni Ioannis 

Beilinger
6 6 5 1 - -

182. In domo Ernesti Paltzer 10 10 5 5 - -
183. In domo Ioannis Erdélyi 8 6 6 - 2 -
184. In domo Michaelis Kemény 6 6 5 1 - -
185. In domo Vidua Fűle 

[Mihiana]
7 7 4 3 - -

186. In domo Mathia Krisa 8 8 6 2 - -
187. In domo Martini Fraitzig 7 5 4 1 2 -
188. In domo Georgÿ Eraszt 8 8 5 3 - -
189. In domo Ioannis Hanefild 2 2 2 - - -
190. In alodio Bartholomaj 

Tavasko
1 - - - 1 -

191. In domo Iosephi Monel 5 5 3 2 - -
192. In domo Ioannis 

Volkenstein
3 3 2 1 - -

193. In domo Georgÿ Erdélyi 6 5 5 - 1 -
194. In domo Thoma Nikodemi 11 11 7 4 - -
195. In domo Georgÿ Perger 5 4 4 - 1 -
196. In domo Georgÿ Plozer 8 4 4 - - 4

197. In domo Michaelis Pap 4 4 3 1 - -
198. In domo Ioannis Kovács 5 2 2 - 3 -
199. In domo Michaelis 

Kolosvari
6 5 5 - 1 -

200. In domo Francisci Lakatos 4 3 3 - 1 -
201. In domo Emerici Erdélyi 8 8 5 3 - -
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202. In domo Iosephi Majer 5 5 4 1 - -
203. In domo Ill. Domini 

Pauli Iurkovics
13 11 8 3 2 -

204. In domo Ioannis Szilágyi 3 3 3 - - -
205. In domo Georgÿ Mauerer 5 5 4 1 - -
206. In domo Stephani Kovács 8 - - - 8 -
207. In domo Stephani Horváth 9 8 6 2 1 -
208. In domo Vidua Langiana 6 6 5 1 - -
209. In domo Ioannis Liptaj 7 - - - 7 -
210. In domo Georgÿ Sáreczki 5 4 2 2 1 -
211. In domo Iosephi 

Volgemuth
5 5 5 - - -

212. In domo Pauli Deáki 6 6 4 2 - -
213. In domo Vidua 

Szakmariana
4 3 3 - 1 -

214. In domo Stephani Zutt 3 2 2 - 1 -
215. In domo Vidua Sromiana 4 3 3 - 1 -
216. In domo Michaelis 

Formányos
3 3 3 - - -

217. In domo Stephani Kálgyi 4 - - - 4 -
218. In domo Georgÿ Nagy 5 - - - 5 -
219. In domo Laurentÿ 

Formányos
6 6 5 1 - -

220. In domo Michaelis Hárs 5 - - - 5 -
221. In domo Michaelis 

Madarasi
6 5 2 3 1 -

222. In domo Andrea Deső 4 - - - 4 -
223. In domo Ioannis Vékony 4 - - - 4 -
224. In domo Francisci Ungvári 2 - - - 2 -
225. In alodio Ioachimi Veicht 5 5 4 1 - -
226. In domo Georgÿ Orbán 5 5 3 2 - -
227. In domo Martini Fantsó 4 4 4 - - -
228. In Alodio V. 

Seminarÿ
13 7 4 3 6 -

229. In domo Mathia Csizmadia 2 2 2 - - -
230. In domo Michaelis Kovács 7 7 6 1 - -
231. In domo Michaelis Bényej 10 10 4 6 - -
232. In alodio Antonÿ Straub 7 7 4 3 - -
233. In domo Ioannis Szabó 7 - - - 7 -
234. In domo Ladislaj Pap 6 - - - 6 -
235. In domo Francisci Ianko 4 3 3 - 1 -
236. In domo Georgÿ Horváth 6 6 4 2 - -
237. In domo Ioannis Orosz 3 3 3 - - -
238. In domo Iosephi Porkoláb 2 2 2 - - -
239. In domo Ioannis Kedves 5 5 5 - - -
240. In domo Ioannis Balás 3 3 2 1 - -
241. In domo Ioannis Obsitos 6 6 4 2 - -
242. In domo Stephani Szabó 5 - - - 5 -
243. In alodio Ill. D. Makaj 4 4 2 2 - -
244. In domo Vidua Alafiana 6 5 1 4 1 -
245. In domo Ioannis Hunyadi 7 - - - 7 -
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246. In domo Andrea Simon 5 - - - 5 -
247. In domo Michaelis Vesszős 6 5 3 2 1 -
248. In domo Michaelis Olá 4 - - - 4 -
249. In domo Stephani Kis 5 - - - 5 -
250. In domo Vidua Ioannis 

Szabo
4 4 1 3 - -

251. In domo Ioannis Nagy 3 3 2 1 - -
252. In domo Ioannis Szűts 6 - - - 6 -
253. In domo Vidua Mihályfiana 1 1 1 - - -
254. In alodio Civitatis 1 - - - 1 -
255. In alodio D-ni Pauli 

Iurkovics
1 - - - 1 -

256. In Emporio Salis 9 9 7 2 - -
257. In domo Godefridi Sreiber 5 5 5 - - -
258. In alodio Francisci Balás 4 4 4 - - -

Summa animarum 1517 1215 925 290 277 25

Sequitur Conscriptio Animaru In Olaszi Existentia

Nr. 
crt.
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1. In Domo Ill. Domini

Iacobi Fábri
14 14 14 - - -

2. In Domo Ill. Domini
B. Michaelis Vétsej

12 11 9 2 1 -

3. In Domo Ill. Domini
Francisci Ujvári

11 11 11 - - -

4. In Domo Ill. Domini
Georgÿ Kesserű

10 9 8 1 1 -

5. In Domo [Eximÿ] D-ni
Adami Horvát

9 9 9 - - -

6. In Domo Spectabilis D-ni
Michaelis Bőiti

17 15 13 2 1 1

7. In Domo Spectabilis D-ni
Ladislaj Lacskovics

10 8 8 - 2 -

8. In Domo [Ill.] D-ni Iosephi 
[Szenbivanyi]

12 11 9 2 1 -

9. In Domo Francisci Szabo 6 6 4 2 - -
10. In Domo A. R. D-ni Iosephi 

Salamon
3 3 3 - - -

11. In Domo Szeged Diana 5 5 4 1 - -
12. In Domo Georgÿ Mészáros 4 4 2 2 - -
13. In Domo Georgÿ [Ochtman] 7 7 7 - - -
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14. In Domo Mathia Zillig 5 5 2 3 - -
15. In Domo Iosephi Kovács 8 5 5 - 3 -
16. In Domo Michaelis Greskovics 5 4 2 2 1 -
17. In Domo Gregorÿ Sutt 6 6 2 4 - -
18. In Domo Ill. Domini Alapi 16 14 14 - 2 -
19. In Domo [Bogusiana] 8 8 8 - - -
20. In Domo Ferdinandi Majergoffer 11 11 5 6 - -
21. In Tipographia 4 3 3 - - 1
22. In Domo Ladislaj Tőtő 5 5 4 1 - -
23. In Domo Simonis Czuzer 4 4 2 2 - -
24. In Domo Francisci Sronk 5 5 2 3 - -
25. In Domo Ioannis Lipovaj 11 11 4 7 - -
26. In Domo Ioannis Lengfeldt 5 5 4 1 - -
27. In Domo D-ni Ladislaj Hegyi 6 6 6 - - -
28. In Domo Mathia Leberszorg 5 5 5 - - -
29. In Domo Antonÿ Miske 5 5 5 - - -
30. In Domo Ioannis Kőlgyesi 7 6 3 3 1 -
31. In Domo Iosephi Vinkler 9 8 8 - - 1
32. In Domo Vidua Bagosiana 11 10 10 - 1 -
33. In Domo Mathia Montsko 9 9 5 4 - -
34. In Domo Petri Bartik 5 1 1 - 4 -
35. In Domo Iacobi Szabó 6 4 3 1 2 -
36. In Domo Martini Gegert 6 5 3 2 1 -
37. In Domo Andrea Draga 7 7 5 2 - -
38. In Domo Gregorÿ Bolgár 4 4 4 - - -
39. In Domo Stephani Olá 5 5 3 2 - -
40. In Domo Georgÿ Nagy 7 2 2 - 5 -
41. In Domo Spectabilis D-ni 

Francisci Ferdényi
9 8 8 - 1 -

42. In Domo Ill. D-ni Iosephi Szalaj 6 5 4 1 1 -
43. In Domo Antonÿ Tőrők 5 5 5 - - -
44. In Domo Vidua Ioannis Csiszár 5 1 1 - 4 -
45. In Domo D. Michaelis Szász 10 8 4 4 2 -
46. In Domo D. Georgÿ Baranyi 5 5 3 2 - -
47. In Alodio D-ni Vicecomitis 4 2 2 - 2 -
48. In Domo D. Ladislaj Sánta 13 12 9 3 1 -
49. In Domo [Xenodochÿ] 1 1 1 - - -
50. In Domo Danielis Spectis 4 2 1 1 1 1
51. In Domo D. Alexandri Cheh 8 5 4 1 3 -
52. In Domo Emerici Lambeck 7 7 6 1 - -
53. In Domo Ill. D-ni Balthazaris Iantsó 10 10 7 3 - -
54. In Domo Caroli Halleflandt 12 5 5 - 7 -
55. In Domo D. Francisci Pár 2 2 2 - - -
56. In Domo D-na Palugyai Ana 3 3 3 - - -
57. In Domo Ioannis Iablonszki 5 5 5 - - -
58. In diverso[ri]

o
Ad Auream Corona 4 4 3 1 - -

59. In Domo Pauli Kintses 5 4 2 2 1 -
60. In Domo Iosephi Fekete 6 6 5 1 - -
61. In Domo Georgÿ Bikabi 6 6 3 3 - -
62. In Domo Elia Karpiseh 3 2 2 - - 1
63. In Domo Stephani Barát 5 5 3 2 - -
64. In Domo Ioannis Kuliss 4 4 2 2 - -
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65. In Domo Ioannis Sipos 3 3 2 1 - -
66. In Domo Ioannis Kerekes 5 5 2 3 - -
67. In Domo Ioannis Kuli 3 - - - 3 -
68. In Domo Michaelis Harsányi 9 3 2 1 6 -
69. In Domo Petri Boda 6 - - - 6 -
70. In Domo Georgÿ Puskás 4 3 2 1 1 -
71. In Domo Petri Aáts 2 2 2 - - -
72. In Domo Petri Tót 4 4 4 - - -
73. In Domo Ioannis Madarász 6 5 2 3 1 -
74. In Domo Iosephi Tót 7 7 5 2 - -
75. In Domo Excutoris Iustitia 5 5 3 2 - -
76. In Educillio 

Ad Agnu
Caroli Smeller 8 8 6 2 - -

77. In Domo Philippi Svartz 9 9 9 - - -
78. In Domo Vidua Kosztobanyiana 5 5 5 - - -
79. In Domo Martini Grueber 4 3 3 - - 1
80. In Domo Iacobi Elek 9 9 6 3 - -
81. In Domo Sebastiani Srob 5 5 3 2 - -
82. In Domo Godefridi Pongsz 4 4 3 1 - -
83. In Domo Iacobi Richter 4 4 4 - - -
84. In Domo Cristiani Zedlmaer 8 8 4 4 - -
85. In Domo Sigismundi Makai 6 4 3 1 2 -
86. In Domo Leopoldi Márgaffer 8 8 6 2 - -
87. In Domo Petri Csetneki 5 1 1 - - 4
88. In Domo D. Emerici Balog 7 6 5 1 1 -
89. In Domo Stephani Kakes 7 6 6 - 1 -
90. In Domo Stephani Nagy 6 4 2 2 2 -
91. In Domo Ioannis Masszányi 7 6 4 2 1 -
92. In Domo Vidua Cséfaiana 2 - - - 1 1
93. In Domo Ioannis Erdélyi 8 3 2 1 5 -
94. In Domo Vidua Szabaiana 14 2 1 1 12 -
95. In Domo Stephani Kozma 8 - - - 8 -
96. In Domo Martini Farkas 5 - - - 5 -
97. In Domo Iosephi Komaromi 8 5 4 1 3 -
98. In Domo Ana Maria Raczilin 4 4 4 - - -
99. In Domo Vidua Raganyiana 4 4 4 - - -

100. In Domo Ignatÿ Kobetics 5 3 3 - 2 -
101. In Domo Ladislaj Fogado 9 9 8 1 - -
102. In Domo Michaelis Vaiszmon 7 7 4 3 - -
103. In Domo Andrea Meltzer 5 5 4 1 - -
104. In Domo Mathia Huszti 8 3 2 1 5 -
105. In Domo Vidua Nemes Saniana 4 4 3 1 - -
106. In Domo Vidua Namesniana 10 9 6 3 1 -
107. In Domo Francisci Kőlgyesi 4 1 [1] - 3 -
108. In Domo Iosephi Suspech 7 7 7 - - -
109. In Domo Ioannis Csúzi 7 7 4 3 - -
110. In Domo Ioannis Herman 9 8 4 4 1 -
111. In Domo Ioannis Kardos 7 6 5 1 - 1
112. In Domo Samuelis Szaitz 9 9 6 3 - -
113. In Domo Andrea Martonfi 5 5 5 - - -
114. In Domo Ioannis Pauer 7 6 5 1 1 -
115. In Domo Stephani Fazékas 7 3 2 1 4 -
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116. In Domo Iosephi Pilles 7 7 4 3 - -
117. In Domo Iosephi Dubel 7 7 5 2 - -
118. In Domo Udalrici Possenvetter 7 7 6 1 - -
119. In Domo Georgÿ Moder 3 3 3 - - -
120. In Domo Adami Hodnyik 5 5 4 1 - -
121. In Domo Ioannis Eperjefi 7 7 5 2 - -
122. In Domo Stephani Csengeri 5 4 2 2 1 -
123. In Domo D. Stephani Kéri 9 6 6 - 3 -
124. In Educilio Civitatis 6 6 4 2 - -
125. In Domo Civica 5 5 4 1 - -
126. In Domo Iosephi Szilágyi 8 7 4 3 1 -
127. In Eadem Domo Inquilini 4 4 3 1 - -
128. In Domo D-ni Gabriélis Ferdini 10 9 9 - 1 -
129. In Domo Nicolai Cseh 8 8 5 3 - -
130. In Domo Martini Veber 7 7 5 2 - -
131. In Domo Ioannis Mauerer 5 5 3 2 - -
132. In Domo Pauli Erdélyi 8 8 6 2 - -
133. In Domo Georgÿ Miskoltzi 5 4 4 - 1 -
134. In Domo Andrea Váradi 4 4 3 1 - -
135. In Domo Michaelis Tót 2 1 1 - 1 -
136. In Domo Martini Szabó 6 6 3 3 - -
137. In Domo Ioannis Igladi 9 7 4 3 2 -
138. In Domo Mathia Mentz 8 8 6 2 - -
139. In Domo Ioannis Somogyi 3 3 3 - - -
140. In Domo Iosephi Pika 3 3 3 - - -
141. In Domo Ioannis Buzás 4 - - - 4 -
142. In Domo Martini Varga 5 1 1 - 4 -
143. In Domo Ioannis Lányfalusi 3 3 2 1 - -
144. In Domo Ioannis Kovács 4 3 2 1 1 -
145. In Domo Cristophori Benedek 6 6 3 3 - -
146. In Domo Andrea Rézméves 6 1 1 - 5 -
147. In Domo Ioannis Bányaj 4 4 3 1 - -
148. In Domo Danielis Sztrazoszkj 5 5 4 1 - -
149. In Domo Andrea Rézj 6 1 1 - 5 -
150. In Domo Pauli Karsaj 4 4 2 2 - -
151. In Domo Antonÿ Mosótzy 9 5 5 - 4 -
152. In Domo Iuditha Kalnaj 5 5 5 - - -
153. In Domo Stephani Szabo 7 - - - 7 -
154. In Domo Ioannis Halaszi 5 5 4 1 - -
155. In Domo Stephani Kolgyesi 7 7 5 2 - -
156. In Domo Michaelis Galamb 3 3 2 1 - -
157. In Domo Ioannis Larn 5 5 2 3 - -
158. In Domo Michaelis Kotsis 5 1 1 - 4 -
159. In Domo Adami Bahar 10 10 7 3 - -
160. In Domo Ioannis Csengi 5 5 4 1 - -
161. In Domo Georgÿ Posta 6 - - - 6 -
162. In Domo Stephani Iuhász 8 - - - 8 -
163. In Domo Vidua Nyitraiana 7 5 3 2 2 -
164. In Domo D. Emerici Bőjti 10 10 9 1 - -
165. In Alodio P.P. Paulinoru 12 12 9 3 - -
166. In Domo D. Mathia Pongrátz 16 14 10 4 2 -
167. In Domo Philipi Kantz 4 4 4 - - -
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168. In Domo Michaelis Turkovics 6 5 4 1 1 -
169. In Domo Stephani Szénási 12 12 10 2 - -
170. In Domo Georgÿ Szinder 5 5 4 1 - -
171. In Domo D. Stephani Sembeti 5 5 4 1 - -
172. In Domo D. Antonÿ Goda 10 7 5 2 3 -
173. In Domo Iosephi Fraxinger 13 13 10 3 - -
174. In Domo Iosephi Tórők 11 9 7 2 2 -
175. In Domo D. Francisci Kapi 10 5 4 1 5 -
176. In Domo Iuliana Andrási 10 9 8 1 1 -
177. In Domo D. Iosephi Marsoszki 7 5 5 - 2 -
178. In Domo Iosephi Ebel 3 3 2 1 - -
179. In Domo D. Georgÿ Suga 9 6 5 1 3 -
180. In Domo D. Emerici Budaj 4 3 2 1 1 -
181. In Domo Ioannis Dursinszki 8 8 6 2 - -
182. In Domo Francisci Barinaj 8 7 6 1 1 -
183. In Domo Stephani Pap 13 13 12 1 - -
184. In Domo Martini Vaskoszki 8 8 6 2 - -
185. In Telonio Episcopali 4 3 2 1 1 -
186. In Domo D. Iosephi David 10 10 8 2 - -
187. In Domo D. Andrea Marsinski 13 11 9 2 2 -
188. In Domo Valentini Kapusánski 5 2 2 - 3 -
189. In Coquina Patrum Iesuita 4 4 3 1 - -
190. In 

[Corundem]
Alodio 12 12 6 6 - -

191. In Domo Stephani Daroczi 5 - - - 5 -
192. In Domo Michaelis Kenderesi 7 - - - 7 -
193. In Domo Michaelis Bagosi 8 8 4 4 - -
194. In Domo Michaelis Nagy 5 - - - 5 -
195. In Domo Stephani Kis 5 - - - 5 -
196. In Domo Iosephi Tót 6 6 4 2 - -
197. In Domo Francisci Szilágyi 5 5 3 2 - -
198. In Domo Michaelis Szabó 3 2 2 - 1 -
199. In Domo Vidua Marton 3 3 2 1 - -
200. In Domo Petri Szilágyi 4 - - - 4 -
201. In Domo Michaelis Sétesi 5 - - - 5 -
202. In Domo Vidua Levaj 3 - - - 3 -
203. In Domo Vidua Tokaj 8 - - - 8 -
204. In Domo Vigilum Olasziensiu Ad 

Pontem Lapideum
4 4 3 1 - -

205. In Domo Adami Hetz 5 5 3 2 - -
206. In Domo Sebastiani Entzl 5 5 4 1 - -
207. In Domo Ioannis Suster 3 3 3 - - -
208. In Domo Christophori Punzini 2 2 2 - - -
209. In Domo Michaelis Szarvar 6 5 2 3 1 -
210. In Domo Stephani Barna 3 3 3 - - -
211. In Domo Stephani Vas 4 - - - 4 -
212. In Domo Georgÿ Tót 2 2 2 - - -
213. In Domo Martini Meszáros 7 7 4 3 - -
214. In Domo Stephani Lakatos 5 - - - 5 -
215. In Domo Stephani Buidosó 8 - - - 8 -
216. In Domo Stephani Szakmári 4 - - - 4 -
217. In Domo Stephani Sváb 3 3 2 1 - -
218. In Domo Ladislaj Asztalos 6 - - - 6 -
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219. In Domo Petri Kell 3 3 2 1 - -
220. In Domo Martono Irana 15 15 8 7 - -
221. In Domo Fridenci Niklesz 2 2 2 - - -
222. In Domo Mathia Aizendommer 6 6 4 2 - -
223. In Domo Iosephi Peringer 9 9 7 2 - -
224. In Domo Stephani Szekeres 3 3 3 - - -
225. In Domo Mathia Heim 6 6 6 - - -
226. In Domo Nicolaj Domokos 4 4 3 1 - -
227. In Domo Ioanis Fűlőp 3 3 3 - - -
228. In Domo Ioannis Űveges 4 4 3 1 - -
229. In Domo Antonÿ Najmar 3 3 2 1 - -
230. In Domo Martini Kovásc 6 6 3 3 - -
231. In Domo Catharina Erugedi 6 6 2 4 - -
232. In Domo Laurentÿ Balás 5 5 2 3 - -
233. In Domo Pastoris Episcopalis 4 4 3 1 - -
234. In Domo Stephani Kovács 6 5 5 - 1 -
235. In Domo Vidua Bernar Diana 3 3 3 - - -
236. In Domo Iosephi Fodor 5 5 5 - - -
237. In Domo Vidua Retiana 3 3 3 - - -
238. In Domo Ioanis Kakes 4 4 4 - - -
239. In Domo Sigismundi Szigethi 3 3 3 - - -
240. In Domo Francisci Engedi 3 - - - 3 -
241. In Domo Mathia Ribics 4 4 3 1 - -
242. In Domo Vidua Károliana 4 4 3 1 - -
243. In Domo Andrea Kis 4 4 2 2 - -
244. In Domo Andrea Kelemen 7 3 3 - 4 -
245. In Domo Thoma Kőméves 5 5 4 1 - -
246. In Domo Georgÿ Klein 3 3 3 - - -
247. In Domo Ioannis Rátz 2 2 2 - - -
248. In Domo Stephani Dátz 2 - - - 2 -
249. In Domo Stephani Lukáts 3 - - - 3 -
250. In Domo Georgÿ Hubert 2 2 2 - - -
251. In Domo Ioannis Kutser 4 4 3 1 - -
252. In Domo D. Iacobi Petroczi 8 8 7 1 - -
253. In Alodio R-disimi D. Ujvari 3 3 2 1 - -
254. In Alodio D-ni Budaj Emerici 4 4 2 2 - -
255. In Alodio D. Vidua Pauli Szász 3 3 3 - - -
256. In Coquina P.P. Franciscanoru 7 7 7 - - -
257. In Domo Stephani Boros 5 4 3 1 1 -
258. In Domo Andrea Balog 7 - - - 7 -
259. In Domo Iosephi Kiner 4 4 3 1 - -
260. In Domo Iosephi Eng 2 2 2 - - -
261. In Domo Andrea Rédaj 2 - - - 2 -
262. In Domo Andrea Nagy 8 4 2 2 4 -
263. In Domo Sigimundi Szilágyi 5 - - - 5 -
264. In Domo Ioannis Szilágyi 3 3 3 - - -
265. In Domo Ioannis Vetési 3 1 1 - 2 -
266. In Domo Georgÿ Pap 4 3 2 1 1 -
267. In Domo Ioannis Licska 9 9 5 4 - -
268. In Domo Ioannis Gál 5 5 3 2 - -
269. In Domo Ladislaj Betze 4 4 2 2 - -
270. In Domo Mathia Bo[d]us 6 6 4 2 - -
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271. In Domo Simonis Lidl 3 3 3 - - -
272. In Domo Iacobi Robmár 5 5 3 2 - -
273. In Domo Gregorÿ Tum 2 2 2 - - -
274. In Domo Pauli Háj 7 - - - 7 -
275. In Domo Michaelis Emgedi 6 - - - 6 -
276. In Domo Stephani Varga 4 4 4 - - -
277. In Domo Michaelis Alsó 6 - - - 6 -
278. In Domo Iosephi Hank 4 4 3 1 - -
279. In Domo Gabrielis Tépel 6 4 4 - 2 -
280. In Domo Ladislaj Téglási 4 - - - 4 -
281. In Domo Ioannis Dichtler 2 2 2 - - -
282. In Domo Ladislaj Puskás 8 7 3 [4] ? ?
283. In Domo Andrea Urbancz 4 4 2 2 - -
284. In Domo Thoma Pantzél 2 2 2 - - -
285. In Domo Ioannis Mile 5 - - - 5 -
286. In Domo Petri Sándor 8 8 4 4 - -
287. In Domo Francisci Balog 5 5 5 - - -
288. In Domo Thoma Szitág 4 4 3 1 - -
289. In Domo Francisci Szabó 4 4 4 - - -
290. In Domo Michaelis Csordás 3 - - - 3 -
291. In Domo Francisci Lénárd 7 6 3 3 1 -
292. In Domo Ioannis Roskó 4 3 2 1 1 -
293. In Domo Georgÿ Schmitz 2 2 2 - - -
294. In Domo Stephani Bene 5 5 5 - - -
295. In Domo Iacobi Heintz 6 6 4 2 - -
296. In Domo Vidua [Potsebnevin] 7 7 4 3 - -
297. In Domo Emerici Kartaj 6 6 4 2 - -
298. In Domo D. Michaelis Lengyel 8 8 7 1 - -
299. In Domo Ioannis Visinszki 8 7 5 2 1 -
300. In Domo Caroli Higl 6 6 5 1 - -
301. In Domo Antonÿ Hartinger 3 2 2 - 1 -
302. In Domo Martini Matyus 3 3 2 1 - -

Summa animarum 1807 1440 1097 343 354 12

Sequitur Conscriptio Animarum Superioris Civitatis Trans Fluviolum /vulgo Paris Patak/ 
[nuncupatu]

Nr. 
Crt.
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1. In Domo Pauli Ebel 2 2 2 - - -
2. In Domo Pauli Tót 7 7 4 3 - -
3. In Domo Ioannis Iudász 5 5 3 2 - -
4. In Domo Ioannis Rácz 7 7 3 4 - -
5. In Domo Petri Erős 5 - - - 5 -
6. In Domo Petri Osvád 3 - - - 3 -
7. In Domo Stephani Dienes 5 - - - 5 -
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8. In Domo Stephani Létaj 3 - - - 3 -
9. In Domo Nicolaj Kuk 4 - - - 4 -

10. In Domo Petri Takács 10 - - - 10 -
11. In Domo Stephani Kocsis 11 - - - 11 -
12. In Domo Francisci Motsári 5 5 2 3 - -
13. In Domo Stephani Szabó 11 4 2 2 7 -
14. In Domo Thoma Orosz 5 5 2 3 - -
15. In Domo Vidua Helena Szantó 7 7 5 2 - -
16. In Domo Ioannis Egri 6 6 3 3 - -
17. In Domo Iosephi Kelemen 9 9 5 4 - -
18. In Domo Michaelis Kalotsaj 3 - - - 3 -
19. In Domo Francisci Téglás 10 10 5 5 - -
20. In Domo Michaelis Csikós 4 - - - 4 -
21. In Domo Stephani Molnár 4 4 2 2 - -
22. In Domo Abrahami Fulk 6 6 3 3 - -
23. In Domo Ioannis Szabó 4 - - - 4 -
24. In Domo Ioannis Szászi 4 - - - 4 -
25. In Domo Ioannis Tót 7 6 5 1 1 -
26. In Domo Ioannis Hantzér 3 3 3 - - -
27. In Domo Martini Kerekes 4 4 2 2 - -
28. In Domo Ioannis Bernárd 8 8 3 5 - -
29. In Domo Stephani Betze 4 2 2 - 2 -
30. In Domo Stephani Magótsi 7 6 2 4 1 -
31. In Domo Ioannis Sűtő 5 5 2 3 - -
32. In Domo Ioannis Kanisaj 2 2 2 - - -
33. In Domo Francisci Ruska 5 5 4 1 - -
34. In Domo Michaelis Szalaj 5 5 4 1 - -
35. In Domo Iosephi Ofra 6 - - - 6 -
36. In Domo Simonis Tomás 4 1 1 - 3 -
37. In Domo Georgÿ Szilágyi 2 2 2 - - -
38. In Domo Stephani Vékony 4 3 3 - 1 -
39. In Domo Ioannis Nagy 10 7 5 2 3 -
40. In Domo Iosephi Fűlőp 9 7 5 2 2 -
41. In Domo Stephani Murvaj 2 - - - 2 -
42. In Domo Mathia Madáth 6 6 4 2 - -

Summa animarum 233 149 90 59 84 0
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Sequitur Conscriptio Zingarorum

Nr. 
crt. In domus Nomina et cognomina

A
ni

m
a

C
at

ho
lic

i

C
on

fe
ss

io
ny

 
ca

pa
ce

s

C
on

fe
ss

io
ny

 
in

ca
pa

ce
s

C
al

vi
ni

st
o

Lu
th

er
an

i

1. In Domo Petri Mursi 8 3 2 1 5 -
2. In Domo Zingara Vidua Balogiana 8 8 6 2 - -
3. In Domo Ladislaj Ionás 3 - - - 3 -
4. In Domo Vaida Olaszie[rtis] 5 - - - 5 -
5. In Domo Zingari Gábris 2 - - - 2 -
6. In Domo Georgÿ David 4 - - - 4 -
7. In Domo Georgÿ Rácz 8 8 4 4 - -
8. In Domo Michaelis Rácz 5 1 1 - 4 -
9. In Domo Ioannis Dávid Zingari 12 12 6 6 - -

Summa animarum 55 32 19 13 23 0

Tabel recapitulativ privind sumele conscrierii realizate în anul 1756

Locul 
Nr. 

„porţi”
Nr. 

suflete

Catolici 
Calvini Luterani

suma
Capabili 
de a se 
confesa

Incapabili 
de a se 
confesa

Oradea 258 1517 1215 925 290 277 25
Olosig 302 1807 1440 1097 343 354 12
dincolo 
de Paris

42 233 149 90 59 84 0

Ţigani 9 55 32 19 13 23 0
TOTAL 611 3612 2836 2131 705 738 37

„Conscriptio animarum Anno 1752”

Nr. 
„porţi”

Nr.  
suflete

Catolici
Calvini Luteranisuma Capabili 

de a 
confesa 

Incapabili 
de  a se 
confesa

TOTAL ? 3260 2540 1964 582 687 30

 Sursa: Arhivele Naţionale – Direcţia Judeţeană Bihor, fond Episcopia Romano-Catolică Oradea, 
Acte Publico-Eclesiastice, dosar 7, f. 140-157.
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ANEXA II

Procentajul confesiunilor orădene recenzate în 1756

Confesiunea

Locul 
Catolici Calvini Luterani

Oradea 80,09 % 18,25 % 1,64 %
Olosig 79,69 % 19,59 % 0,66 %
Paris 63,94 % 36,05 % 0 %
Ţigani 58,18 % 41,81 % 0 %
TOTAL 78,51 % 20,43 % 1,02 %

ANEXA III

Procentajul confesiunilor orădene în anii 1752 şi 1756

  Confesiunea
Anul 

Catolici Calvini Luterani

Anul 1752 77,91 % 21,07 % 0,92 %
Anul 1756 78,51 % 20,43 % 1,02 %

ANEXA IV

Tabel reprezentând numărul „porţilor” recenzate în 1756 şi tipurile acestora

Locul Nr. de case
Nr. instituţii, 

cârciumi/
bucătării

Nr. alodii Nr. de „porţi”

Oradea 240 10 8 258
Olosig 285 11 6 302

Dincolo de 
Paris

42 0 0 42

Ţigani 9 0 0 9
TOTAL 576 21 14 611
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ANEXA V

Tabel reprezentând aspecte ale componenţei confesionale a „porţilor”

„Porţile” Oradea Olosig dincolo 
de Paris Ţiganii TOTAL

nr. total de „porţi” 258 302 42 9 611

„porţi” doar cu catolici 155 159 21 3 338

„porţi” doar cu calvini 38 33 13 4 88

„porţi” unde calvinii erau cel puţin 
jumătate, dar nu numai calvini

6 21 3 2 32

„porţi” unde era cel puţin un calvin 96 117 21 6 240

„porţi” doar cu luterani 0 0 0 0 0

„porţi” unde luteranii erau cel puţin 
jumătate, dar nu numai luterani

4 2 0 0 6

„porţi” unde era cel puţin un luteran 12 9 0 0 21

ANEXA VI

Tabel compartiv 
privind media generală a populaţiei şi 

media credincioşilor în caselor în care exista o singură confesiune

Tipul mediei Oradea Olosig dincolo de 
Paris

Ţigani Media în
 ansamblu

Media generală 
făcând abstracţie de confesiune

5,87 5,98 5,54 6,11 5,91

Media din casele în care au fost 
recenzaţi doar catolici

5,54 4,90 5,38 9,33 5,26

Media din casele în care au fost 
recenzaţi doar calvini

4,89 5,12 4,92 3,50 4,92
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RELAŢII DE RUDENIE ÎN MEDIUL INTELECTUAL ROMÂNESC DIN 
VESTUL TRANSILVANIEI ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI 19 ŞI 

ÎNCEPUTUL SECOLULUI 20.
 STUDIU DE CAZ – FAMILIA AURELIEI POPOVICI-VULCAN

Lucia CORNEA 

Cuvinte cheie: români, Transilvania, familie, Aurelia Popovici-Vulcan,
Mots clefs: roumains, Transylvanie, famille, Aurelia Popovici-Vulcan

În lucrarea de faţă vom lua în discuţie câteva componente ale mediului social, 
profesional şi cultural în care au evoluat familiile de intelectuali români din partea de Vest 
a Transilvaniei în această perioadă, din punctul de vedere al rolului pe care l-au jucat în 
stabilirea unor relaţii de rudenie, în speţă în ce priveşte încheierea căsătoriilor. 

Frecventarea aceloraşi instituţii şcolare, secundare şi/sau superioare, apartenenţa 
la acelaşi mediu profesional şi social, întâlnirea în cadrul unor evenimente culturale şi/
sau asociaţioniste româneşti, frecventarea aceloraşi saloane ale unor familii de intelectuali 
români au constituit tot atâtea posibilităţi şi ocazii de întâlnire şi de cunoaştere reciprocă 
atât pentru tinerii candidaţi la căsătorie cât şi pentru părinţii lor. 

În puţinele şcoli secundare româneşti existente în epocă, erau în general primiţi elevi 
de ambele confesiuni, atât ortodocşi cât şi greco-catolici. Aşa era de pildă la Gimnaziul 
din Beiuş, unde şi-au făcut studiile numeroşi tineri români, indiferent de confesiune, 
din toată partea de Vest a Transilvaniei. Un exemplu concret este cel al lui Mihai Velici, 
ortodox din părţile Aradului care a studiat la Beiuş, în prestigioasa şcoală întemeiată de 
episcopul greco-catolic Samuil Vulcan. Această situaţie contribuia la apropierea tinerilor, 
la stabilirea unor relaţii de prietenie care continuau apoi şi în viaţa adultă. Tinerii români se 
cunoşteau şi legau prietenii şi în şcolile secundare maghiare, cum era de pildă Gimnaziul 
Premonstratens din Oradea, frecventat de un număr mare de elevi români1. De asemenea, 
şcolile superioare din cele două capitale ale Imperiului austro-ungar, Viena şi Budapesta, 
erau frecventate de numeroşi studenţi români. Una din cele mai căutate era Facultatea de 
Drept a Universităţii din Budapesta.

nturajul profesional a avut şi el importanţa sa în conturarea viitoarelor relaţii de 
familie. Oameni care aparţineau aceleiaşi profesii se întâlneau mai întâi în anturajul lor 
profesional, ajungând apoi să depăşească relaţia profesională, s-o dubleze cu o relaţie de 
prietenie, caracterizată de frecventarea reciprocă, inclusiv în anturajul familial. De aici 
până la stabilirea unor relaţii de rudenie prin căsătoriile între tineri nu mai era decât un 
pas. Fenomenul este foarte vizibil de pildă în mediul avocăţesc, căruia îi aparţinea de fapt 
şi familia Aureliei Popovici-Vulcan. Pentru a oferi un exemplu chiar din această familie, 
ajunge să menţionăm că toate cele patru fete ale avocatului Alexiu Popovici, Aurelia şi 

1Între 1850-1860, circa 27% din totalul elevilor care frecventau acest Gimnaziu erau români (Lucian Drimba, 
Iosif Vulcan, Editura Minerva, Bucureşti, 1974, p. 22).
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surorile sale, s-au căsătorit cu avocaţi.
Avocaţii români formau în Transilvania celei de-a doua jumătăţi a secolului 19 

şi-n primele decenii ale secolului 20 o categorie importantă a vieţii politice şi culturale 
româneşti. Tinerii avocaţi îşi făceau stagiatura în birourile unor avocaţi mai în vârstă, cu 
un prestigiu profesional deja bine consolidat. Traian Şincai, de pildă, şi-a început cariera 
profesională în 1896 la Ineu, ca stagiar în biroul avocaţial al viitorului său socru, avocatul 
George Feier2.

Intelectualii români erau de multe ori angrenaţi în activitatea bisericii, făcând parte, 
ca mireni, din diferitele foruri aparţinătoare de aceasta. Astfel, de pildă, Alexiu Popovici, 
tatăl Aureliei, a fost „coleg” în Sinodul Eparhial Ortodox arădean cu doi dintre viitorii săi 
gineri – George Feier şi Mihai Velici.

Din punct de vedere confesional, căsătoriile se încheiau în general în interiorul 
aceleiaşi confesiuni, dar existau şi excepţii care reuşeau să depăşească această barieră. De 
pildă, Iosif Vulcan – greco-catolic s-a căsătorit cu Aurelia Popovici – ortodoxă. Un exemplu 
similar îl găsim în familia Lazăr din Oradea: avocatul Demetriu Chiş – greco-catolic s-a 
căsătorit cu Cornelia Lazăr (sora lui Aurel Lazăr) – ortodoxă3.

Atunci când vorbim despre căsătorie în general şi mai ales despre căsătoriile încheiate 
în mediul intelectual ardelean în perioada de care ne ocupăm, trebuie să ţinem cont şi de 
mentalitatea epocii, care crease o «separare timpurie» a celor două sexe, încă din şcoală, 
datorită sistemului educaţional în vigoare bazat pe separarea sexelor. Această separare, 
precum şi nivelele diferite de educaţie de care beneficiau tinerii şi tinerele, duceau la 
constituirea mai târziu, în viaţa adultă, a două sfere sociale diferite, cea masculină şi cea 
feminină. «Bărbaţii şi femeile îşi petreceau cea mai mare a timpului în tovărăşia unor 
semeni de acelaşi sex [...] în sens simbolic, putem vorbi de o suprapunere între sfera 
feminină şi sfera privată a vieţii sociale, pe de o parte şi de o identificare a sferei publice 
cu sfera masculină pe de altă parte. Căminul [...] reprezenta sfera de acţiune a femeii, în 
timp ce strada, instituţiile publice, localurile şi cazinourile constituiau câmpul predilect de 
afirmare a bărbatului»4. În aceste condiţii, înafară de saloanele familiale, ocaziile oferite 
de frecventarea aceluiaşi mediu cultural au jucat un rol important în epocă, facilitând 
cunoaşterea reciprocă a tineretului de ambele sexe.

În ce priveşte mediul cultural, este cunoscut faptul că instituţiile de spectacole şi 
muzicale româneşti lipseau cu desăvârşire în Transilvania perioadei dualiste. În consecinţă, 
marea majoritate a manifestărilor culturale româneşti erau organizate prin forţe proprii, prin 
mişcarea de diletanţi [actori amatori], care a luat amploare mai ales spre sfârşitul secolului 
19. Această mişcare a constituit un puternic factor de socializare a tineretului român.

Tinerii români se întâlneau în cadrul spectacolelor de diletanţi, urmate de regulă 
de dans, din dorinţa de a petrece «...o seară, în care să audă sunând de pe scenă limba şi 
muzica noastră naţională, să danseze dansurile româneşti şi să se veselească împreună»5. 
La Oradea, prima reprezentaţie teatrală românească susţinută de diletanţi a avut loc în 
1894. Limba română nu mai răsunase de pe scenă în oraşul de pe Crişul Repede din vremea 
turneului teatral din 1871 al trupei lui Mihai Pascaly, adică de peste două decenii6.

La repetiţiile pentru spectacole, apoi la seratele dansante (aşa-numitele «conveniri 
sociale împreunate cu dans»7) se trezeau simpatii, se năşteau idile, se legau relaţii cu urmări 

2 Dan Demşea, Delegaţi arădeni la Adunarea Naţională de la Alba Iulia. Antecedente biografice ale unor 
categorii socio-profesionale, In: Ziridava, XVIII, Arad, 1993, p. 274
3 Căsătoria a avut loc la 4/16 februarie 1884 (Biserica şi Şcoala, Arad, an.VIII, 1884, nr. 6, 5/17 februarie, p. 
50).
4 Vári Sándor, Alice în oglindă sau repere pentru o imagologie a femeii în mediile urbane transilvănene de 
la sfârşitul secolului XIX, In: Viaţă privată, mentalităţi colective şi imaginar social în Transilvania, editat de 
Asociaţia Istoricilor din Transilvania şi Banat şi Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea – Cluj, 1995-1996, p. 288-289
5 Familia, 1898, nr. 5, p. 59
6 Ibidem, 1894, nr. 49, p. 585
7 Ibidem, 1902, nr. 43, p. 515
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dintre cele mai serioase şi durabile. Studenţi, învăţători, funcţionari, avocaţi, preoţi, ofiţeri, 
doamne şi domnişoare etc. „socializau” cu mult entuziasm cu astfel de prilejuri. La balurile 
româneşti se dansau foarte popularele dansuri pe motive folclorice cum erau româna şi 
ardeleana. Tinerii studenţi, în costume naţionale, dansau cu entuziasm căluşerul8. Făcând 
cronica unei astfel de petreceri, Iosif Vulcan scria în revista Familia: «Dimineaţa la orele 5 
½ când scriem aceste rânduri, ca să nu întârziăm de la tipar, publicul nu s-a depărtat încă 
şi se dansează în sală cu aceeaşi veselie ca la început»9. Participanţii la aceste evenimente 
cultural-mondene nu erau doar localnici, ci veneau uneori de la distanţe mari, chiar din 
comitatele vecine. Câteva exemple: la concertul şi reprezentaţia teatrală din Oradea, de 
la 31 ianuarie 1895 au participat şi spectatori din comitatele Sălaj, Sătmar şi Arad; la 
«petrecerea cu dans» din Oradea din 26 februarie 1900 au luat parte şi numeroase familii 
de intelectuali din diferite localităţi ale comitatului Bihor: din Beiuş şi Tinca, dar şi din 
Micherechiu, Cefa, Cheresig, Tulca, Sâmbăta, Tăşad, Ioaniş, Borod, Negreni etc.10.

Eforturile de organizare erau dintre cele mai serioase. Pentru spectacolul din 1895 
amintit mai sus s-au trimis de pildă nu mai puţin de 900 de invitaţii11. Pentru a sugera 
odată în plus succesul de care se bucurau astfel de «conveniri»  şi pentru a confirma 
cele scrise de Vulcan, reproducem şi o scurtă cronică de presă a unui bal românesc din 
Arad, aproximativ din aceeaşi perioadă: «Balul român din Arad ţinut la „Crucea albă” în 
preseara Duminecei trecute, a avut un succes strălucit. Public ales din loc, din provinţă 
şi din depărtări mari a înpopulat bine sala balului român din Arad, care obicinuit oferă 
distracţiune, petrecere şi veselie atât de animată, încât şi de astădată timpul de o noapte s-a 
strecurat prea iute şi – după constatările tinerimei – zorile dalbe prea de cu grabă s-au ivit 
la Arad. Pe lângă succesul moral, balul a avut şi un frumos succes material»12.

La Oradea, locul consacrat pentru manifestările culturale româneşti în a doua jumătate 
a secolului 19 era sala mare a Hotelului Arborele Verde. Acolo s-au ţinut şedinţele publice 
ale Societăţii de Lectură din Oradea, numeroase concerte şi serate muzicale, spectacole 
ale unor turnee artistice de peste Carpaţi etc. O singură dată, în timpul carnavalului din 
1897, concertul românesc s-a mutat în sala Hotelului Vulturul Negru, mult mai spaţioasă, 
cea mai mare din Oradea13. În anul următor s-a revenit însă în sala de la Arborele Verde. 
Probabil cea de la Vulturul Negru depăşea posibilităţile materiale ale studenţimii orădene 
organizatoare, sau poate era prea mare pentru numărul de participanţi care veneau în mod 
obişnuit la aceste reuniuni. 

Pentru exemplificare, ne vom referi la una din aceste serate româneşti orădene care a 
repurtat un succes deosebit. Concertul-spectacol s-a ţinut la 3 februarie14 1898, ca de obicei 
în sala mare a Hotelului Arborele Verde, veniturile realizate cu acel prilej fiind destinate 
pentru ajutorarea studenţilor săraci «din loc». Diletanţii au prezentat un spectacol cu piesa 
Gărgăunii dragostei de Iosif Vulcan, iar în pauză s-au jucat căluşerul şi bătuta15. După 
spectacol, când publicul a început să danseze, româna şi ardeleana s-au numărat printre 
dansurile preferate. «Constatăm din capul locului – se scria într-o cronică a petrecerii – că 
nici una din cele opt domnişoare care au avut roluri în concert şi în piesa teatrală, n-a 
fost din Oradea Mare. A veni din marginea de dincolo a Aradului şi a Sătmarului ori din 
ţinuturile mai depărtate ale Bihorului, a sta aici timp mai lung la repetiţii spre a da ajutor 

8 În Colecţia de fotografii a Secţiei de Istorie a Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea se păstrează o fotografie a 
lui Sabin Ignat, tânăr jurist, fiul memorandistului Vasile Ignat din Beiuş, în chip de vătaf de căluşeri, costumat 
ca atare, la una din petrecerile româneşti (nr. inv. 3320).
9 Familia, 1898, nr. 4, p. 48
10 Ibidem, 1900, nr.8, p. 95-96
11 Ibidem, 1895, nr. 3, p. 34-35
12 Biserica şi Şcoala, 1894, nr. 6, p. 47
13 Familia, 1897, nr. 4, p. 46
14 Astfel de petreceri aveau loc mai ales la începutul anului (ianuarie-februarie), în perioada aşa-numitului 
carnaval.
15 Familia, 1898, nr. 1, p. 11
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la înălţarea unei sărbători naţional-culturale – desigur este un fapt vrednic de recunoştinţă 
şi de laudă...»16.

Pe de altă parte, mişcarea asociaţionistă românească ardeleană, foarte activă în a 
doua jumătate a secolului 19, oferea şi ea frecvente prilejuri de reunire a intelectualilor 
români, împreună cu familiile lor. Adunările generale ale ASTREI17, ale Societăţii pentru 
Fond de Teatru Român etc., care se desfăşurau de fiecare dată în altă localitate şi întruneau 
participanţi din toate părţile Transilvaniei, erau de regulă precedate de aşa-numita „seară 
de cunoştinţă” şi urmate de concerte şi baluri, tot atâtea prilejuri pentru tinerii români de 
a se cunoaşte şi împrieteni18. Baluri organizau şi Reuniunile de Femei. Organizarea unor 
concerte urmate de bal era şi o modalitate frecvent utilizată pentru adunarea de fonduri 
băneşti în sprijinul unor acţiuni caritabile sau a unor idei constructive. Aşa a fost, de pildă, 
acţiunea pentru înfiinţarea unei instituţii pentru educarea fetelor române din Crişana, care 
a beneficiat de organizarea a numeroase astfel de concerte19. 

Câteodată, artişti de dincolo de Carpaţi (actori, cântăreţi, muzicieni etc.) organizau 
turnee în Transilvania, evenimente care adunau laolaltă publicul românesc ardelean din 
oraşele vizate. De pildă, la adunarea generală anuală a ASTREI ţinută la Beiuş în august 
1898, în cadrul obişnuitei «producţiuni literar-artistice» ce a urmat adunării propriu-zise s-a 
produs mica pianistă Aurelia Cionca, venită tocmai de la Bucureşti, cea care avea să devină 
în următorii ani o pianistă celebră şi pedagog de renume la Conservatorul bucureştean. 
Publicul entuziast întrunit la Beiuş o percepea ca reprezentând «geniul creator al artei 
româneşti»20. Tot astfel, în vara anului 1902 revista Familia relata despre concertul susţinut 
la Oradea de Irina Vlădaia, solistă a Operei Române din Bucureşti21.

 Urmărind genealogia familiei Aureliei Popovici-Vulcan, observăm că această 
familie, în sens larg, a fost o familie extrem de unitară din punct de vedere social, profesional, 
cultural şi chiar politic, întrunind oameni din cadrul aceleiaşi profesii, aparţinând aceluiaşi 
mediu şi nutrind aceleaşi idealuri. Nu întâmplător, urmând exemplul bătrânului Alexiu 
Popovici, generaţia cumnaţilor Aureliei (George Feier, Mihai Velici) a militat în structurile 
bisericeşti şi în asociaţiile româneşti ale epocii, pentru emanciparea religioasă şi culturală 
a românilor ardeleni. Nu întâmplător, din generaţia nepoţilor Aureliei Vulcan, un grup 
compact (Sever Miclea, Traian Şincai, Aurel Lazăr, Romul Velici) a reprezentat la 1 
Decembrie 1918, interesele românilor ardeleni la Adunarea Naţională de la Alba Iulia.

 Oferim, în cele ce urmează, ca studiu de caz, familia Aureliei Popovici-Vulcan, în 
măsura în care, cu informaţia avută la dispoziţie, am putut reconstitui tabloul acesteia.

Familia Aureliei Popovici-Vulcan
[vezi arborele genealogic de la sfârşitul lucrării]

În linie paternă, cele mai vechi rude ale Aureliei Popovici-Vulcan despre care avem 
informaţii sunt bunicii ei: Iacob Popovici, preot în Comlăuş (comitatul Arad), căsătorit 
cu Ana (sau Cornelia?) Babeş (?)22. Aceştia au avut trei copii: Alexiu, Eufrosina şi Tatiana. 
Alexiu Popovici fiind tatăl Aureliei, despre urmaşii lui vom vorbi pe larg mai jos.

16 Ibidem,  nr. 5, p. 59
17 Pentru exemplificare, vezi, de pildă, relatări de la adunarea generală a ASTREI de la Şomcuta Mare din 1869, 
In: Blaga Mihoc, Religie şi naţionalitate, Editura Logos, Oradea, 1998, p. 109
18 Un exemplu concret: preotul Ioan Mihu din părţile Sibiului şi-a cunoscut viitoarea soţie la balul ce a urmat 
adunării generale a ASTREI de la Alba Iulia din 1866 (Nina Cionca, Aurelia Cionca, Editura Muzicală, Bucureşti, 
1986, p.14).
19 Vezi, de pildă, Federaţiunea, an.III, 1870, nr. 46, p. 180-181
20 apud Nina Cionca, op.cit., p. 32
21 Familia, 1902, nr. 24, p. 285-286
22 Informaţie oferită domnului dr. Blaga Mihoc, muzeograf la Muzeul Memorial Iosif Vulcan  din Oradea, de 
către profesorul Răzvan Givulescu din Cluj, la data de 15 iulie 2002. Mulţumim şi pe această cale domnului B. 
Mihoc pentru amabilitatea cu care ne-a pus la dispoziţie documentul respectiv, care conţine şi alte informaţii 
despre familia Aureliei Popovici-Vulcan.
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Despre Eufrosina ştim doar că a fost căsătorită cu un anume Şandor [nume de 
familie].

Tatiana Popovici s-a căsătorit cu învăţătorul Ioan Dascăl din Comlăuş şi au avut un 
singur copil, pe Alexandra Dascăl, căsătorită la rândul ei, în 188523, cu Protase Givulescu 
(1864-195024), învăţător în Săvârşin (comitatul Arad). Alexandra şi Protase Givulescu au 
avut doi fii: Cornel Givulescu şi Iulian Givulescu. 

Cornel Givulescu s-a născut în 1893 la Săvârşin. În perioada interbelică, a fost 
profesor de muzică la Academia Teologică Ortodoxă din Oradea25. 

Cornel Givulescu a fost tatăl lui Răzvan Givulescu.

În linie maternă, nu cunoaştem numele bunicilor materni ai Aureliei, ci doar numele 
mamei – Liuba Demetrovici. Liuba a avut o soră, pe Elena Demetrovici, căsătorită cu un 
anume Nicodinovici26.

Din căsătoria lui Alexiu Popovici (1824-188227) cu Liuba Demetrovici (1825-190228) 
au rezultat patru fete: Emilia, Aurelia, Silvia şi Elena. 

Alexiu Popovici29 a fost mai întâi notar în localitatea Sântana din comitatul Arad, apoi 
avocat în Comlăuş. A fost puternic implicat în activitatea bisericească şi şcolară patronată 
de Eparhia Ortodoxă a Aradului. Ani la rând a fost deputat în Sinodul Eparhial arădean dar 
şi în Congresul Ortodox de la Sibiu, membru al Epitropiei fondurilor comune ale diecezelor 
ortodoxe de Arad şi Caransebeş, asesor consistorial etc. La moartea sa, în 1882, redacţia 
revistei arădene Biserica şi Şcoala îi prezenta în felul următor personalitatea şi activitatea: 
«Ca un bărbat care şi-a iubit naţiunea sa până la fanatism, el a luat parte activă la toate 
mişcămintele [sic!] naţionale câte au avut loc de la 48 încoaci, cu deosebire la cele din 
comitatul Aradului, încât putem zice că n-a fost nici o adunare naţională unde Alessiu 
Popovici să nu concure cu inteligenţa şi cu sfatul său, n-a fost congregaţiune comitatensă 
unde el să nu alerge pentru a apăra interesele poporului, când se agita desopre acestea. În 
adunările bisericeşti, în congrese, în sinoade, în consistorii, Alessiu Popovici niciodată nu 
lipsea de la postul său, el era totdeauna cel întâi»30. A fost înmormântat în cripta familială 
din Comlăuş.

În cele ce urmează ne vom ocupa de familia întemeiată de fiecare dintre fiicele 
sale.

Familia Emiliei Popovici-Miclea
Emilia Popovici  (1850-193231), soră mai mare a Aureliei, s-a căsătorit cu avocatul 

Timotei Miclea. Au avut doi copii: Hortensia Miclea şi Sever Miclea.
Ca tânără fată, Hortensia Miclea a fost prezentă de multe ori la Oradea, împreună cu 

mama sa, Emilia, aflându-se adesea printre protagoniştii spectacolelor orădene de diletanţi. 
De pildă, la spectacolul din 3 februarie 1898 s-a produs cu un monolog de Iosif Vulcan – 
Prima rochie lungă. Se pare că era legată de Iosif Vulcan, căruia-i spunea «unchiuţul»32. 
Nu este exclus ca şi Iosif Vulcan, cu nostalgia lipsei propriilor copii, să fi apreciat tonica 

23 Biserica şi Şcoala, Arad, 1885, nr. 38, p. 302. În această perioadă Tatiana Dascăl era deja văduvă.
24 Informaţie de la Răzvan Givulescu - 2002
25 Amănunte despre biografia sa în Monografia – almanah a Crişanei. Judeţul Bihor, redactată de Aurel Tripon, 
Tipografia Diecezană, Oradea, 1936, p. 395
26 Biserica şi Şcoala, an. XXVI, 1902, nr. 7 (17 februarie/2 martie). În 1902 Elena Nicodinovici era deja 
văduvă.
27 Ibidem, 1882, nr. 35, p. 369
28 A murit la 27 februarie 1902 şi a fost înmormântată în Cimitirul orăşenesc din Arad (Biserica şi Şcoala, an. 
XXVI, 1902, nr. 7 (17 februarie/2 martie).
29 Un portret al acestuia se află în colecţia Muzeului Memorial Iosif Vulcan din Oradea, cu nr. inv. 47. Este o 
donaţie din 1971 de la Silvia Muscan din Sibiu.
30 Biserica şi Şcoala, 1882, nr. 35, p. 368-369
31 Informaţie de la Răzvan Givulescu - 2002
32 Familia, 1898, nr. 4, p. 47-48; nr. 5, p. 58
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prezenţă a acestei nepoate a soţiei sale. 
 Sever Miclea s-a născut la Cacova (Caraş-Severin) în 1885. Ca şi tatăl său, a devenit 

şi el avocat, profesând în Arad. La 1 Decembrie 1918 a participat, ca delegat al cercului 
electoral Pecica, la Adunarea Naţională de la Alba Iulia33.

 
Familia Aureliei Popovici-Vulcan
Aurelia Popovici (1852-1928) s-a căsătorit cu Iosif Vulcan (1841-1907), avocat de 

profesie, dar care s-a dedicat în întregime scrisului şi gazetăriei, legându-şi numele de 
destinul uneia din cele mai longevive şi prestigioase reviste culturale româneşti ardelene – 
Familia. Personalitatea şi activitatea lui Iosif Vulcan fiind bine cunoscute, nu mai insistăm 
asupra acestora.

Francisc Hossu-Longin, avocat şi gazetar care s-a aflat în anturajul imediat al lui Iosif 
Vulcan în anii 1868-1869, fiind angajat în redacţia Familiei şi a celorlalte publicaţii editate 
de Vulcan, ne-a lăsat un portret al acestuia în anii tinereţii, cu puţin înainte de căsătoria 
sa: «Iosif Vulcan a fost un bărbat tânăr, frumos, cu o statură elegantă. Pe faţa lui să zărea 
– deabia – rămăşiţa unei urme de vărsat, tonul foarte puţin, cam răguşit, domol şi mai 
mult serios – ceea ce nu-l făcea de tot simpatic, mai ales la cei cari „l-aveau în guşă”...»34. 
Se pare că relaţia dintre F. Hossu-Longin şi Iosif Vulcan depăşise cadrul strict al relaţiei 
patron-angajat, primul devenind în curând prieten apropiat şi chiar confident al lui Vulcan. 
În contextul în care ajunsese să frecventeze şi pe părinţii lui Vulcan, aflaţi în comuna Leta 
Mare (Bihor), F. Hossu-Longin aminteşte un episod „sentimental” interesant din viaţa lui 
Vulcan, episod premergător căsătoriei cu Aurelia Popovici. Se pare că ar fi fost vorba, 
imediat înainte de 1870, de perspectiva unei alte căsătorii, dar cu care mama lui Vulcan 
nu se declara nicicum de acord. Ca un fiu ascultător (se ştie că era foarte legat de mama 
sa35), s-a supus opiniei acesteia şi a rupt relaţia nedorită: «Câtă vreme am stat la Leta Mare 
mi se pare că s-a vorbit şi de o căsătorie de care mama nu voia să audă şi formal să revolta 
de câte ori să punea în discuţie. Poate această supărare a făcut că întru o zi şeful meu [î]
mi zise, cu o confidenţă oarecare, următoarele: „Te rog, du acest pachet domnişoarei...
şi i-o predă – dar numai după ce-ţi va da şi ea un asemenea pachet care să mi-l aduci 
încoace”. După pipăite şi după cele ce auzisem, am presupus că pachetele conţineau 
corespondenţele lor. Am făcut întocmai.»36.

Din păcate, prea puţine amănunte despre viaţa personală a lui Iosif Vulcan au mai 
ajuns până la noi. Astfel, nu putem şti în ce împrejurări au ajuns să se cunoască şi să se 
placă Iosif Vulcan şi Aurelia Popovici, primul, prins în vârtejul gazetăriei şi publicisticii 
la Budapesta dar păstrând mereu relaţia cu ţinuturile natale, cea de-a doua – o tânără 
domnişoară trăind în provincie, în hinterlandul Aradului. Putem doar să ne hazardăm şi 
să presupunem că s-au întâlnit şi cunoscut poate cu prilejul vreunei adunări generale a 
vreunei asociaţii româneşti sau cu prilejul vreunui bal românesc. Iosif Vulcan circula mult 
şi era puternic angrenat în mişcarea asociaţionistă românească. 

Căsătoria Aureliei Popovici cu Iosif Vulcan s-a celebrat la 20 noiembrie 1871 la 
Comlăuş. Vulcan a invitat pe istoricul Alexandru Papiu-Ilarian şi pe soţia sa să participe la 
celebrarea căsătoriei sale în calitate de «cumetri mari». Naşi le-au fost Iosif Hodoş, deputat 
în Parlamentul ungar şi membru marcant al coloniei române de la Budapesta şi soţia sa37.

Aurelia Vulcan a fost considerată până târziu, în anii maturităţii, drept o femeie 
frumoasă. Ştim, din mărturiile contemporanilor, că era şi deosebit de elegantă. Dacă 
poeta Lucreţia Suciu, pe care nu o putem suspecta în nici un caz de părtinire, o considera 

33 Dan Demşea, op. cit., p. 276
34 Francisc Hossu-Longin, Amintiri din viaţa mea, Text stabilit, introducere, note şi glosar de Georgeta Antonescu, 
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1975, p. 299
35 vezi  Lucian Drimba, op. cit., p. 96-97
36 Francisc Hossu-Longin, op. cit., p. 301
37 apud  Lucian Drimba, op. cit., p. 95
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pe Aurelia Vulcan, atunci trecută de patruzeci de ani, ca «foarte frumoasă»38, ne putem 
închipui impresia pe care, ca tânără fată de 19 ani, Aurelia a putut s-o facă asupra tânărului 
Vulcan39. Se pare că era şi o femeie inteligentă, lucru remarcat chiar de Titu Maiorescu40. 
A fost o căsnicie fericită; Aurelia Vulcan şi-a secondat soţul, cu înţelegere şi admiraţie, în 
întreaga sa activitate redacţională, scriitoricească şi culturală în general41.

N-au avut urmaşi; în aprilie 1872 soţii Vulcan au pierdut un copil42 şi se pare că acea 
sarcină pierdută nu a mai fost urmată de alta.

Nu avem prea multe date despre viaţa Aureliei după moartea soţului ei. Ştim doar 
că în 1918 a vândut casa (actualul sediu al Muzeului Memorial Iosif Vulcan din Oradea) 
şi s-a mutat într-un apartament din Casa Markovits, aflată la colţul dintre actualele străzi 
Piaţa Libertăţii şi Aurel Lazăr. În 1919, la 11 noiembrie, la constituirea filialei Crucii Roşii 
Române din Oradea, Aurelia Vulcan a fost aleasă ca preşedinte al acesteia43.

Familia Silviei Popovici-Feier
Silvia Popovici (1855-192344), soră mai mică a Aureliei,  s-a căsătorit cu  George 

Feier, avocat în Ineu (comitatul Arad). Ştim despre acesta că, pe lângă practicarea profesiei 
de avocat, a activat şi în structurile locale ale Bisericii Ortodoxe, fiind ani la rând deputat 
din partea cercului Ineu în Sinodul Eparhiei Ortodoxe de Arad şi asesor consistorial. 

George şi Silvia Feier au avut trei copii: Lucia, Valeria şi Eugen.
În 1894, poeta Lucreţia Suciu le remarca pe surorile Feier ca pe nişte prezenţe plăcute 

la unul din obişnuitele baluri româneşti: «Mai mult mi-au plăcut fetele advocatului Feier 
din Boroşineu, care are de nevastă pe Silvia Popovici [...] Sunt nişte fete drăgălaşe şi, după 
cum se vede, bine crescute»45. 

Lucia Feier s-a căsătorit la 7 august 1898, în biserica ortodoxă din Ineu46, cu avocatul 
Traian Şincai.

Originar din Valea Vinului (Maramureş), Traian Şincai şi-a cunoscut viitoarea soţie 
foarte probabil la Ineu, unde era avocat stagiar în biroul tatălui ei. Cam prin 1908, familia 
Şincai s-a mutat la Vinga. Ca delegat al cercului electoral Vinga, Traian Şincai a participat 
la 1 Decembrie 1918 la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia. Se pare că a activat şi 
la Oradea, unde, în mod firesc, a avut legături cu Aurel Lazăr47.

Valeria Feier (1877-195348) s-a căsătorit în 189749 cu cunoscutul avocat şi om politic 
orădean Aurel Lazăr (1872-1930). 

Nu ştim exact unde s-au cunoscut. Valeria locuia la Ineu împreună cu familia ei. 
Aurel Lazăr avea şi el rude la Ineu, după mamă. Pe de altă parte, taţii celor doi tineri, 
Teodor Lazăr şi George Feier, se cunoşteau în mod sigur, atât din mediul profesional, ambii 
fiind avocaţi, cât şi din cel confesional, ambii activând în structurile Eparhiei Ortodoxe 
de Arad. În al treilea rând, cei doi tineri s-au putut cunoaşte şi cu prilejul numeroaselor 

38 Florian Dudaş, Vămile destinului. Scrisori inedite de la Lucreţia Suciu (1891-1900), Editura Lumina, Oradea, 
2004, p. 170. Lucreţia Suciu a remarcat-o cu prilejul unei serate româneşti la Oradea, în februarie 1895.
39 Un portret al Aureliei Vulcan tânără, îmbrăcată în costum popular, fotografie datată 1875, se află în colecţia 
Muzeului Memorial Iosif Vulcan din Oradea (nr. inv. 39).
40 Titu Maiorescu, Însemnări zilnice (1903), reproduse de Geo Şerban în Manuscriptum, an.III, 1972, nr. 2, p. 
125
41Acest lucru a fost remarcat de mai mulţi autori care s-au ocupat cu viaţa şi activitatea lui Iosif Vulcan. Printre 
alţii, profesorul beiuşean Constantin Pavel scria în 1927, la comemorarea a două decenii de la moartea lui 
Vulcan : «...era secundat şi încurajat de Doamna Aurelia Vulcan, adevărat tovarăş de muncă, care îl însoţeşte 
pretutindenea.» (Familia, 1927, nr. 12, p. 22).
42 Lucian Drimba, op. cit., p. 95
43 Szabadság [Libertatea], Oradea, 1919, 12 noiembrie, p. 3
44 Informaţie de la Răzvan Givulescu - 2002
45 Florian Dudaş, op. cit., p. 159-160
46 Biserica şi Şcoala, 1898, nr. 27, 5/17 iulie, p. 315
47 Dan Demşea, op. cit., p. 274
48 Repere cronologice înscrise pe monumentul ei funerar din Cimitirul Rulikowski – Oradea.
49 Familia, 1897, nr. 44, 14 noiembrie, p. 527
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reuniuni cultural-mondene pe care tinerimea română le organiza în ultimul deceniu al 
secolului 19, fie la Oradea, fie la Arad. Cel puţin pentru petrecerile româneşti organizate 
la Oradea, Aurel Lazăr, ca lider al studenţilor români de la Academia de Drept, s-a aflat 
adesea în comitetul organizator.

Aurel şi Valeria Lazăr au avut un singur copil – Liviu. 
 Relaţiile dintre familiile Lazăr şi Vulcan au fost dintre cele mai apropiate. Încă 

înainte de a se căsători cu nepoata prin alianţă a lui Iosif Vulcan, Aurel Lazăr a avut de 
mai multe ori prilejul de a veni în contact cu familia Vulcan. De pildă, la începutul anului 
1895, după ce amatorii orădeni prezentaseră un spectacol reuşit cu una din piesele lui 
Vulcan, «tinerimea română» i-a făcut acestuia o demonstraţie de simpatie, prezentându-se 
la locuinţa lui şi oferindu-i un frumos album. Albumul a fost prezentat de o «deputaţiune» 
în frunte cu Aurel Lazăr, pe atunci student la drept50. 

Relaţia cu familia Vulcan a devenit şi mai strânsă, în mod firesc, după căsătoria cu 
Valeria Feier. Valeria şi Aurel Lazăr au fost prezenţi de pildă în februarie 1898 la spectacolul 
de diletanţi cu Gărgăunii dragostei de Iosif Vulcan, Lazăr aflându-se şi de această dată în 
comitetul organizator51. În 1904, la jubileul de 40 de ani al revistei Familia, moment de 
excepţie în biografia lui Iosif Vulcan, s-a situat de asemenea în prim-planul organizării 
evenimentului. La 8 iunie 1904, în ajunul festivităţii propriu-zise, rudele sărbătoritului s-au 
adunat la cină în casa soţilor Vulcan. Cel care a rostit felicitările în numele familiei a fost 
Aurel Lazăr52. Mai târziu, în anii interbelici, ajuns preşedinte al ASTREI orădene, acesta a 
avut grijă de posteritatea lui Vulcan trimiţând la Sibiu pentru Muzeul ASTREI două fotografii 
ale acestuia53. A contribuit de asemenea activ la iniţiativa şi acţiunea de dezvelire a unui 
bust al lui Iosif Vulcan, acţiune materializată în 192754.

Cât despre Valeria, aceasta, după Unire şi-a secondat soţul în activitatea sa politică, 
urmându-l inclusiv la Sibiu în perioada Consiliului Dirigent. După moartea lui Aurel Lazăr 
(1930), a rămas în Oradea. În mod sigur, şi înainte şi după moartea lui Vulcan, Valeria 
a ţinut legătura cu Aurelia Vulcan, care locuia începând din 1918 pe aceeaşi stradă, la 
distanţă de două case de familia Lazăr. Pe baza acestei legături de rudenie, mobilierul 
din locuinţa familiei Vulcan, precum şi alte obiecte de valoare au ajuns, după moartea 
Aureliei, în posesia familiei Lazăr55. 

La scurtă vreme după intrarea în vigoare a prevederilor Dictatului de la Viena, la 4 
octombrie 1940, Valeria Lazăr a fost expulzată din Oradea, într-un grup de 285 de români, 
de autorităţile ungare şi s-a refugiat pe moment la Arad56. Nu ştim exact cât timp a rămas 
acolo şi nici dacă a mai revenit la Oradea în 1945.

Despre locuinţa familiei Lazăr ştim că a fost închiriată în perioada 1940-1942 
Consulatului Român la Oradea, care şi-a avut acolo sediul, tot acolo fiind şi locuinţa 
consulului. Consulatul Român a dorit chiar să cumpere Casa Lazăr, oferind pentru aceasta 
110.000 de pengő. În cele din urmă însă casa a fost cumpărată la începutul anului 1943 
de Poşta Regală Ungară [Magyar Királyi Pósta], care avea nevoie de ea pentru extinderea 
centralei telefonice, cu suma de 150.000 de pengő. De vânzare s-a ocupat Liviu Lazăr57.

Valeria Lazăr a murit în 1953 şi a fost înmormântată în Oradea, în Cimitirul Olosig, 

50 Ibidem, 1895, nr. 8, p. 95
51 Ibidem, 1898, nr. 1, p. 11 ; nr. 4, p. 47-48
52 Amănunte despre desfăşurarea acestui jubileu în Ibidem, 1904, nr. 23-24, p. 265-292
53 Transilvania, 1925, nr. 7-8, p. 292
54 În 1971, Valentina Lazăr, cea de-a doua soţie a lui Liviu Lazăr, a donat Muzeului Memorial Iosif Vulcan 
din Oradea două fotografii cu aspecte de la dezvelirea monumentului (nr. inv. 45, 46), precum şi o scrisoare 
adresată Primăriei Municipiului Oradea de Aurelia Vulcan cu acel prilej (nr. inv. 15).
55 În 1965, zece piese, mobilier şi alte obiecte care au aparţinut familiei Vulcan, au fost achiziţionate de 
Muzeul Memorial Iosif Vulcan din Oradea de la Liviu Lazăr (nr. inv. 75, 78-86).
56 Istoria oraşului Oradea, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, coordonatori Liviu Borcea şi Gheorghe Gorun, 
Editura Arca, Oradea, 2007, p. 384
57 Nagyvárad, 1943, 8 ianuarie, p. 7
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alături de soţul ei. Ulterior, la desfiinţarea Cimitirului Olosig, cele două morminte au fost 
strămutate în Cimitirul Rulikowski.

Liviu Lazăr, unicul fiu al Valeriei şi al lui Aurel Lazăr, a devenit şi el avocat. 
La momentul Unirii din 1918 era student la Academia de Drept din Oradea. A avut 
şansa să participe la Adunarea Naţională de la Alba Iulia, ca delegat din partea 
cercului Báránd-Hosszúpályi. După 1 Decembrie 1918 a activat în cadrul Gărzii 
Naţionale Române din Oradea58. În 1926 a fost ales vicepreşedinte al Reuniunii de 
Cântări Hilaria. În perioada interbelică a profesat avocatura, fiind în acelaşi timp şi 
cadru didactic la Facultatea de Drept din Oradea unde a predat cursul de legislaţie 
agrară şi industrială. În 1934 s-a mutat la Cluj, odată cu întreaga Facultate de Drept 
din Oradea, preluată de Facultatea similară din Universitatea clujeană. Liviu Lazăr 
a fost căsătorit de două ori: prima dată cu Várró Ágnes59, la Oradea, iar a doua oară 
cu Valentina, la Cluj.

Eugen Feier a fost singurul care a ieşit din tiparul profesional al familiei, 
îmbrăţişând nu cariera juridică, ci pe cea militară. În 1902 era ofiţer în Regimentul 
nr. 33 staţionat la Arad60.

Familia Elenei Popovici-Velici
Elena Popovici (1857-192261), soră mai mică a Aureliei, s-a căsătorit în 188062 

cu avocatul Mihai Velici. 
Mihai Velici (1846-1921) s-a născut la 26 mai 1846 în localitatea Şepreuş 

din comitatul Arad. Studiile liceale le-a făcut la Gimnaziul din Beiuş, urmând 
apoi cursurile Academiei de Drept din Oradea63. A continuat studiile juridice la 
Budapesta, obţinând diploma de avocat în 1879 şi tot în acelaşi an s-a stabilit 
ca avocat în Chişineu Criş, după ce, între 1873-1876 fusese notar în Şepreuş64. A 
practicat avocatura în Chişineu până în primii ani ai secolului 20 când îl întâlnim 
ca avocat în Giula65. A revenit ulterior la Chişineu, unde de altfel a şi murit.

Mihai Velici a fost un membru marcant al Partidului Naţional Român. Cea mai 
semnificativă pagină din activitatea sa politică se leagă de mişcarea memorandistă. 
În urma procesului Memorandumului a fost condamnat la doi ani de închisoare, 
pedeapsă pe care a ispăşit-o în închisoarea de la Vác. A fost apoi ani la rând deputat 
din partea cercului Chişineu în Sinodul Eparhiei Ortodoxe de Arad, activând în 
diferitele comisii ale acestuia. În anii de început ai secolului 20 era preşedintele 
organizaţiei arădene a P.N.Român. În octombrie 1918 a fost proclamat preşedinte 
al Consiliului Naţional Român din Arad. Era însă deja bătrân şi bolnav. A murit la 
26 martie 1921 la Chişineu Criş66.

Mihai şi Elena Velici au avut cinci copii: Cornelia, Romul, Emil, Silvia şi Mihai 
jr.

Dintre toţi aceştia, doar despre Romul Velici ştim că a devenit la rândul său 
avocat şi membru al Partidului Naţional Român. La 1 Decembrie 1918 a participat 

58 Ion Zainea, Aurel Lazăr (1872-1930) viaţa şi activitatea, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 
1999, p. 120-121, 129
59 Conform ferparului publicat de familie la moartea lui Aurel Lazăr, reprodus în Sever Dumitraşcu, Familia 
Lazăr. Roman istoric, Europrint, Oradea, 2007, p. 80
60 Biserica şi Şcoala, 1902, nr. 37, p. 318
61 Informaţie de la Răzvan Givulescu - 2002
62 Biserica şi Şcoala, 1880, nr. 10, p. 79
63 Nicolae Roşuţ, Mihai Veliciu - luptător pentru libertate naţională şi socială (1846-1921), In: Ziridava, IX, 
Arad, 1978, p. 369
64 Ibidem, p. 370-371
65 Biserica şi Şcoala, an.XXVI, 1902, nr. 41, p. 348
66 Nicolae Roşuţ, op. cit., p. 381
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ca delegat la Adunarea Naţională de la Alba Iulia67. În 1920 era prefect de Arad.

Toate aceste relaţii de rudenie se regăsesc la modul sintetic, în tabloul 
genealogic al familiei Aureliei Popovici-Vulcan, pe care l-am întocmit în încheierea 
lucrării.

RELATIONS DE PARENTÉ DANS LE MILIEU INTELLECTUEL ROUMAIN DE 
L’OUEST DE LA TRANSYLVANIE PENDANT LA DEUXIÈME MOITIÉ DU 

XIXe SIÈCLE ET LE DÉBUT DU XXe SIÈCLE
ÉTUDE DE CAS – LA FAMILLE D’AURELIA POPOVICI-VULCAN

Résumé

 L’auteur analyse les milieux sociaux, professionnels et culturels dans lesquels 
ont évolué les familles d’intellectuels roumains de l’Ouest de la Transylvanie pendant 
cette période, du point de vue du rôle joué par ces milieux dans l’établissement de 
relations de parenté, notamment les mariages.

 Le peu d’écoles roumaines qui existaient à l’époque accueillaient en général 
des élèves des deux confessions (orthodoxe et gréco-catholique). Cela facilitait les 
rencontres entre jeunes et l’établissement de relations d’amitié qui continuaient 
pendant leur vie d’adultes.

 Il n’y avait en Transylvanie pendant la période dualiste aucune institution 
roumaine musicale ou  théâtrale. Dans ces conditions, la grande majorité des 
manifestations culturelles roumaines étaient organisées indépendamment par le 
mouvement d’amateurs qui prit de l’ampleur  surtout vers la fin du XIXe siècle. Ce 
mouvement fut un puissant facteur de socialisation de la jeunesse roumaine. Lors 
des répétitions pour les spectacles et lors des soirées dansantes qui y suivaient 
s’éveillaient des sympathies, naissaient des idylles qui aboutissaient à des relations 
durables. Les participants n’étaient pas que des locaux, certains venant parfois de 
très loin, même des comtés voisins.

 D’autre part, le mouvement associatif des Roumains de Transylvanie, très 
actif pendant la deuxième moitié du XIXe siècle, offrait de nombreuses occasions 
de réunion aux intellectuels roumains et à leurs familles.

 Quant à la confession, les mariés appartenaient en général à la même, mais 
il y avait aussi des exceptions qui arrivaient à dépasser les barrières de celle-ci.

 L’entourage professionnel joua un certain rôle dans la création du futur 
entourage familial. Des gens qui appartenaient à la même profession se rencontraient 
tout d’abord dans leur milieu professionnel, cette relation finissant par être dépassée 
et ensuite renforcée par une relation d’amitié, les personnes se fréquentant ensuite 
dans leur entourage familial. De là  à établir des relations de parenté par les 
mariages entre jeunes, il n’y avait plus qu’un pas. Cet état de fait était, par exemple, 
particulièrement visible dans le milieu des avocats auquel appartenait aussi la 
famille d’Aurelia Popovici-Vulcan.

 Les intellectuels roumains de Transylvanie s’investissaient souvent dans 
les activités de l’Église, faisant partie, en tant que laïcs, des différentes structures 
67 Dan Demşea, op. cit., p. 276
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appartenant à l’Église.
 L´ouvrage étudie le cas de la famille d’Aurelia Popovici-Vulcan, dans la 

mesure où nous avons pu reconstituer la situation à l’aide des données dont nous 
disposions.

 Cette famille fut très homogène du point de vue social, professionnel et 
même politique, réunissant des gens de la même profession, qui appartenaient au 
même milieu et qui nourrissaient les mêmes idéaux. Ce n’est pas par hasard que 
de nombreux membres de cette famille militèrent, dans le cadre des structures 
confessionnelles et associatives de l’époque, pour l’émancipation religieuse et 
culturelle des Roumains de Transylvanie. Un groupe composé  de membres de cette 
famille, représenta le 1er décembre 1918, auprès des autres délégués, les intérêts des 
Roumains de Transylvanie à l’Assemblée Nationale d’Alba Iulia qui allait décider 
de l’union de la Transylvanie avec la Roumanie.

 Un tableau généalogique de la famille d’Aurélia Popovici-Vulcan se trouve 
à la fin de l’ouvrage.
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Aurelia Popovici-Vulcan
Atelier Fekete Sándor – Oradea, circa 1895

© Muzeul Memorial Iosif Vulcan – Oradea, inv. 40
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CENTENAR BRUCHENTHAL
1908 – 2008

Constantin MĂLINAŞ

 Cuvinte cheie: Mihai Pop Bruchental,  profesor, Colegiul „Samnuil Vulcan”, Beiuş
 Mots Clefs: Mihai Pop Bruchental, professeur, Lycée „Samuil Vulcan”, Beiuş

Profesorul greco-catolic de muzică Mihai POP BRUCHENTHAL, personalitate de 
legendă a Bihorului cultural, s-a născut la 15 ianuarie 1908 în localitatea Derna, din 
familia învăţătorilor greco-catolici Mihai POP BRUCHENTHAL (1883-1930) şi Emilia 
FAUR, ajungând notoriu ca  dascăl la Beiuş, unde a funcţionat începând de la 1 septembrie 
1935 şi până  la 1 septembrie 1972, cât şi ca autor al unei ample şi valoroase opere 
muzicale, de factură componistică, clasică şi populară. El a fost nepot de dascăl, întrucât 
bunicul său, Michael POP de  BRUCHENTHAL (1843-1924) a fost timp de 55 de ani 
învăţător în satul meu Ciutelec, alături de străbunica  Aloisia CALNOCHI (1856-1918), de 
asemenea învăţătoare. De la bunicul lui din Ciutelec a învăţat mai întâi cetirea şi scrierea 
în româneşte, cu litere chirilice, după un abecedariu vechi, cum însuşi mărturiseşte. Apoi, 
între anii 1913-1918, pe când tatăl lui era fugar pe păduri, de teama ungurilor,  a urmat 
şcoala primară în satul Hotar, de lângă Aleşd, unde locuia cu mama lui. A făcut şcoala 
primară în limba maghiară, după porunca strâmbă a vremii, deşi în sat nu era nici o familie 
de etnie maghiară şi nu se vorbea deloc limba maghiară.

În limba română la şcoală se predau doar lecţiile de religie, de două ori pe săptămână. 
Prin ele se făcea legătura copiilor cu istoria, cultura şi literatura română. În timp ce restul 
orelor erau chinuitoare pentru copii, deoarece ei nu cunoşteau limba maghiară, iar 
domnişoara învăţătoare maghiară, adusă din Alfold, nu ştia o boabă româneşte, la lecţiile 
de religie, conduse de către preotul greco-catolic local, copii au învăţat cântece româneşti, 
precum Latina gintă, după Vasile Alecsandri, Deşteaptă-te române, Treceţi batalioane, 
Drum bun toba bate, romanţe şi colinde, sau poezii însufleţitoare.

Între  anii 1918-1927 a urmat liceul şi bacalaureatul la Colegiul „Emanuil Gojdu” 
în Oradea, după care s-a înscris la Academia Teologică Română Unită, tot din Oradea, 
pe care a absolvit-o în anul 1931, iar la 2 noiembrie 1932 obţine Diploma de profesor 
de religie. Continuă studiile la Academia de Muzică şi Artă Dramatică din Cluj, secţia 
pedagogie, pe care a absolvit-o în anul 1937. În paralel, în anii 1935-6 a promovat cursul şi 
examenele, cu care a luat Certificatul de absolvire a Seminarului pedagogic, pentru a putea 
preda în învăţământul secundar şi pedagogic. Respectiv, în primăvara anului 1937 a trecut 
examenul pentru şef de muzică militară, fiind repartizat la Deva. Nu s-a dus, deoarece a 
optat să rămână la Beiuş, leagănul său, unde se formase deja muzica militară, primul dirijor 
fiind viitorul general Dinu STELIAN.

Tânărul profesor Mihai Pop Bruchenthal vine în toamna anului 1935 la Beiuş şi 
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rămâne aici 37 de ani, mai întâi ca profesor de muzică vocală şi instrumentală (vioară) la 
Colegiul „Samuil Vulcan”, iar de la 30 septembrie 1949 la celălalt liceu, devenit Şcoala 
pedagogică de educatoare, de unde este pensionat în anul 1972. De remarcat că în final 
de septembrie 1944, Familia Bruchenthal se refugiază de la Beiuş la Arieşeni, în Munţii 
Apuseni, mergând cu căruţa şi pe jos, împreună cu mai multe familii de intelectuali, de 
teama ungurilor, care erau încurajaţi de mersul războiului şi se manifestau ameninţător 
la adresa lor. Au rămas la Arieşeni două săptămâni, revenind în Beiuş la 14 octombrie 
1944, chiar de ziua fiicei lor, Michaela, unde au găsit casa devastată şi apoi ocupată de un 
spital de campanie rusesc. Cu greu au recuperat spaţiul şi o parte din lucruri, ca să poată 
locui din nou acolo. Noile autorităţi de ocupaţie au fost dure cu ei, iar profesorul a fost 
chiar arestat pentru o zi, din închipuiri ale unui poliţist maghiar, în uniformă românească, 
din Beiuş, care l-a etichetat de duşman al poporului. Alt moment greu în viaţa familiei 
Bruchenthal a apărut la 1 decembrie 1948, când s-a dat decretul de desfiinţare a Bisericii 
greco-catolice din România, act abuziv şi istoriceşte nemotivat al autorităţilor de inspiraţie 
comunistă, obediente la Moscova. Atunci profesorul Mihai Bruchenthal mai întâi s-a izolat 
în casă, zile întregi nu a stat de vorbă cu nimeni, de teamă, nu a mâncat nimic, s-a închis 
în camera lui de lucru şi a meditat asupra viitorului posibil în România pentru el şi familia 
lui. În cele din urmă au decis, că viaţa este mai importantă şi trebuie să trăiască, să păstreze 
spiritul creştin greco-catolic în mod discret în familie şi să lucreze public pentru educaţia 
muzicală a oamenilor, care este nobilă în sine şi foarte necesară în orice societate, chiar 
făcând mai bună o societate rea rea…  Treptat, profesorul Mihai Bruchenthal şi-a reluat 
vechile preocupări muzicale de la şcoală, chiar le-a extins în viaţa publică, formând noi 
coruri şi orchestre la Beiuş, respectiv  în toţi anii de după 1949 a continuat să predea 
muzica şi la liceul de băieţi, devenit Şcoala medie nr.1 Beiuş, având acolo, deasupra sălii 
de sport, o clasă lungă, special amenajată şi dotată cu partituri şi mulaje, pentru lecţiile 
de muzică şi artă. Pensionar din 1972, profesorul  a fost cu aceeaşi pasiune şi asiduitate 
prezent şi activ  pe mai departe în viaţa culturală şi mai ales muzicală a Beiuşului, ca 
dirijor de coruri şi orchestre,  pe care le schimba şi le înnoia mereu, dar şi în calitate de 
compozitor, până în ultimii ani ai vieţii, când s-a mutat la Oradea şi a fost doborât la pat 
de o boală necruţătoare. S-a stins şi a trecut la perenitate în ziua de joi, 19 ianuarie1989, 
fiind dus la Beiuş şi înmormântat în Cimitirul din deal, care este reşedinţa de onoare şi 
catedra de neuitare a multor profesori beiuşeni, ce merită recunoştinţă şi trebuie vizitaţi cu 
memoria noastră.

FAMILIA. Profesorul Bruchenthal s-a căsătorit la 30 noiembrie1935, cu profesoara de 
limba franceză Constanţa ILIESCU, de la Beiuş, originară din familia ofiţerului de artilerie 
George Iliescu de la Focşani. Au avut o fiică, pe Mihaela, născută la Beiuş, în 14 octombrie 
1936. Căsătorită Ţuţuianu, aceasta a avut la rândul ei pe Nicoleta, căsătorită Manu, de 
unde a rezultat un băiat, Ionuţ(Braşov, 7 februarie 1985) şi apoi fetiţa Sânzâiana Maria 
DAVID (Oradea, 23 octombrie 2004), din a doua căsătorie.

Venind din strămoşi liberi, înnobilaţi la 20 noiembrie 1664 de către  Principele 
Mihail Apafy I al Transilvaniei, profesorul Mihai Pop Bruchenthal este cel mai de seamă 
produs şi reprezentant cultural, pentru ceea ce înseamnă BRUCHENTHALII DE VEST, 
ramură mai veche şi mai prolifică, având descendenţi până la noi, în comparaţie cu ramura 
Bruchenthalilor din interiorul Transilvaniei, care a fost înnobilată numai la anul 1724. 
Există în acest caz o ciudăţenie genealogică şi de cronologie istorică, întemeiată pe cazul 
real, că acelaşi nume de înnobilare s-a acordat de două ori, la 1664  şi la 1724. Ceea ce 
nu se poate explica printr-o eroare, ci prin împrejurarea că cele două ramuri au fost găsite 
atunci ca fiind înrudite. Logic şi diplomatic, Bruchenthali de vest şi cei din interior au avut 
o tulpină comună, care le-a motivat numele unic de înnobilare, chiar dacă acordat în doi 
timpi, la distanţă de o jumătate de secol.

PREGĂTIREA MUZICALĂ. Cum adesea a mărturisit, profesorul Mihai Pop Bruchenthal 
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a moştenit dragostea pentru artă şi muzică din familie. Bunicul lui din Ciutelec a fost un 
bariton bun şi a cântat la vioară, tatăl lui a cântat la vioară, în casă au avut şase viori de bună 
calitate. Îndrăgostit de melosul popular, tânărul elev şi student Mihai a colindat pe sate şi 
a cules folclor muzical de pe Valea Bistrei, Valea Crişului Repede şi Valea Crişului Negru, 
punând din tinereţe bazele solide ale unei mari antologii de folclor muzical bihorean. 
Profesorul a tot sporit antologia, până la  maturitate, ajungând la o comoară manuscrisă 
de 1340 de piese, din care 30 sunt variante ale baladei Mioriţa, găsite de el în Bihor, 
majoritatea oarecum mascate sub formă de colinzi.

Apoi a urmat pregătirea muzicală sistematică, mai întâi la Colegiul Emanuil Gojdu, 
cu inimoşii profesori Eugen HÂNCU (vocal) şi SCHMELTZER Bela (vioară), la Academia 
Teologică Unită din Oradea, unde l-a avut profesor pe celebrul Francisc HUBIC (1883-
1947), iar la vioară s-a perfecţionat cu profesorul Iosif ROTH. În Academia de profil de la 
Cluj a avut profesori dintre cei mai valoroşi, recunoscuţi ca personalitate în muzicologia 
românească: Traian VULPESCU (teoria muzicii, notaţia psaltică, metodica solfegiului, 
folclor muzical), A.M.SKELETTY (armonie), Marţian NEGREA (teoria formelor muzicale şi a 
instrumentelor, contrapunct, muzică de cameră), Ion VASILESCU (dicţiune şi declamaţie), 
Augustin BENA (dirijarea corurilor). Astfel, viitorul profesor şi compozitor s-a format 
favorabil, dobândind cunoaşterea aprofundată şi plastică a materiei muzicale, în stilul 
armonic şi în stilul contrapunctic, cărora le-a găsit aplicaţie în propriile compoziţii. Totodată, 
a făcut multe exerciţii demonstrative, de aplicaţie muzicală a ceea ce învăţa, cântând în 
corul elevilor de la Colegiul Gojdu, sau în corul mixt, cu orchestră, al Catedralei „Sfântul 
Nicolae” din Oradea, condus de Francisc HUBIC. Ca elev septiman şi octavan, a condus 
el însuşi corul bărbătesc de patru voci al colegilor gojdişti, apoi corul elevilor din internat, 
cu care a învăţat colinzi, piese de George Dima, Kiriac, Fr.Hubic şi corul robilor din opera 
Nabucco de Verdi. Cu aceste formaţiuni corale a luat parte  la serbările naţionale, ţinute de 
către Asociaţiunea ASTRA la Oradea şi în jur, până la război.

OPERA MUZICALĂ. Deosebit de întinsă, opera compozitorului Mihai Pop Bruchenthal,  
bibliografiată deocamdată numai parţial, urmează două paradigme fundamentale: 
Compoziţii de sorginte şi inspiraţie populară, respectiv compoziţii de factură clasică. În 
total am găsit până acum date despre 164 de compoziţii de factură clasică şi 1340 de piese 
de stilistică populară. Toate formează o mare operă muzicală, aproape deloc cunoscută, 
puţin tipărită , în cea mai mare parte rămasă sub formă de partituri manuscrise, care nici 
nu se găsesc într-un singur loc, ci sunt periculos de risipite şi, deci, expuse factorilor de 
risc şi distrugere.  Credem că se impune şi în cazul Bruchenthal începerea unei munci 
de recuperare a acestui patrimoniu inestimabil şi de conservare a lui într-un fond public, 
pentru folosinţa educaţională a celor ce vin.  Patrimoniul muzical Bruchenthal, cât ni s-a 
dezvăluit până acum, cuprinde imnuri corale (11 titluri), cântece patriotice (7), poeme 
corale(10), preludii (10), madrigale şi cantate corale(58), lieduri şi romanţe(9), cântece 
pentru copii(18), muzică instrumentală(18), muzică de cameră(7), muzică simfonică (10), 
creaţii coralo-simfonice (3), muzică scenică(4). Pentru a ne apropia de spiritul şi mesajul 
unei opere muzicale atât de surprinzătoare, prin mărimea şi fineţea ei stilistică, inedită, 
vom aduce în continuare câteva exemple: 

Sonata nr.1 pentru vioară şi pian (1973) şi încă cinci alte sonate, care folosesc folclorul 
bihorean, preluat în stil rapsodic. Sonata nr.4, numită bihoreană. Balada ceasului, pentru 
vioară şi pian(1974). Formată din opt secţiuni, cu caracter de lied, care imită armonic 
sunetele de orologii din turnuri, prin acordarea deosebită a viorii. Tema l-a preocupat şi a 
reluat-o , amplificată ca şi concert pentru vioară solo şi cvartet de coarde. Privelişti bihorene. 
Fantezie simfonică, prin preluare de material de pe melodii vechi din Bihor (colecţia Bartok  
din 1910 şi colecţia proprie). Lucrarea ilustrează sonor un scenariu estival, în pădure, unde 
o fată diafană, ca o zână, se scaldă în apa primordială, iar un tânăr romantic o priveşte 
dintre frunze de arin, până o găseşte. Simfonia rustică, în re major, cursivă şi contrastantă, 
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cu sonorităţi ample şi bine fundamentate. Bucuria amintirilor, opus 252, suită de balet 
pentru orchestră simfonică, pornind în scenariu de la afirmaţia „Da, amintirile. Unicul 
scenariu din care nu putem să fim alungaţi!”, a poetului  german Jean Paul Richter (1762-
1826). Am insistat  cu exemple din creaţia simfonică, deoarece  am dorit o completare de 
imagine, faţă de părerea reductivă, ce s-a încetăţenit, că Mihai Pop Bruchenthal ar fi fost 
mai mult un autor de piese corale. Voi încheia exemplele cu creaţiile coral-simfonice, care 
sunt cele mai mari şi surprinzătoare. Primul a fost poemul coral-simfonic „Inochentie Micu 
Klein” ,compus în anul 1943, cu care autorul a luat parte la un concurs de compoziţie, 
lansat de la Blaj. Juriul de atunci, condus de către George ENESCU, i-a acordat premiul al 
treilea, însoţit de o mare sumă de bani, daţi ca încurajare de către Episcopia greco-catolică 
de la Blaj. A urmat „Nunta în Bihor”, operă într-un act, ce redă puternic şi autentic mersul 
ceremonialului de nuntă de la Hotar, Subpiatră şi Ţeţchea, transpus artistic. A mai urmat 
„Vicleimul”, operă în două acte  şi un tablou, apoi „Oratoriu de Crăciun” şi „Feleaga”, 
operetă populară într-un act (1967). Exemplele ar putea continua, pentru a avea cunoaşterea 
exactă a unui patrimoniu, ce  este periclitat şi trebuie recuperat.

LUCRĂRI DE MUZICOLOGIE. Profesorul a fost un studios neobosit şi neîncetat, care  
a dorit să fie bine informat în domeniu şi a redactat numeroase articole, studii şi câteva cărţi 
de specialitate, care au rămas în manuscris: Tratat de teoria instrumentelor simfonice, 
în trei volume, despre instrumentele de suflat din lemn, cele din metal, instrumentele cu 
coarde şi cele de percuţie. A scris un Tratat de teoria formelor muzicale, de uz academic, 
care a fost achiziţionat de către Uniunea Compozitorilor din România. 

ACTIVITATEA CULTURALĂ PUBLICĂ. S-a desfăşurat cu asiduitate pe tot parcursul 
vieţii active a profesorului de la Beiuş, şi în mod exclusiv în domeniul muzical. Mihai Pop 
Bruchenthal a devenit astfel cel mai productiv arhitect şi dirijor de formaţiuni muzicale, 
corale, sau instrumentale, din vestul românesc. Din anul 1935 şi până în 1972 a dirijat 
Corul Lyra, înfiinţat încă din anul 1903. A format şi a condus Corul sindicatelor din Beiuş 
(1945), Corul Cooperativei Muncitorul (1957), Corul Învăţământ (1961), Corul URCC Beiuş 
(1955), Corul Şcolii profesionale (1954-64), Orchestra semisimfonică a Beiuşului (1958), 
pe lângă formaţiunile  şcolare, deja menţionate. Tuturora le-a asigurat un repertoriu bine 
echilibrat,  românesc şi universal, cu piese valoroase, patriotice, populare, culte. Cu ele a 
dat peste trei sute de concerte  publice şi reprezentaţii în concursuri, luând o sumedenie 
de premii şi distincţii, între care Ordinul Meritul Cultural în anul 1969. A ţinut peste două 
sute  de conferinţe publice, de educaţie muzicală, în faţa beiuşenilor şi a altora. Suntem 
întemeiaţi să afirmăm, că profesorul Mihai Pop Bruchenthal, prin opera şi activitatea 
sa, prin devotamentul faţă de profesie şi naţiune, a personificat magistral modelul de  
intelectual astrist, că a fost un risipitor de sens superior cu sine, cu viaţa lui, pentru a fi 
generos  în folosul neamului său, a comunităţii, a elevilor. Tuturor le-a transmis dragostea 
pentru muzică şi artă, disciplina dragostei şi focul cunoaşterii, deprinderea de a face din 
aceasta o componentă a modului de viaţă, adică a învăţat tinerii să trăiască nu numai 
sportiv şi  comercial, dar să trăiască muzical şi cultural. Prin tot ce a făcut, a fost un om de 
atitudine publică, cu misiune de formator.  Dar acestea se duc, se uită, acum  la centenar 
creşte tot mai mult dimensiunea sa de compozitor, opera sa componistică, monumentală, 
nepieritoare, de legătură  superior elaborată între cultura populară şi cea academică, pentru 
care merită recunoştinţa posterităţii.  Încheiem, spunând că este necesar să înceapă fără 
întârziere procesul de căutare şi recuperare a acestui tezaur muzical, de formare unitară 
a unui Fond Bruchenthal, acum risipit, de adunare a lui într-un singur loc şi de cercetare 
a lui.. În această idee de recuperare, publicăm în continuare un manuscris autobiografic 
al profesorului, care se deschide cu cugetări emoţionante despre menirea sa, continua cu 
date şi mărturii autobiografice, urmează lista operei sale muzicale, intercalată cu judecăţi 
de stilistică muzicală. Manuscrisul este în fapt un caiet şcolar de format octavo, având 160 
de pagini, scrise de mână cu cerneală albastră.                                                   
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2

DIALOG CULTURAL
între unchi şi nepot

 Joi, 4 septembrie 1986.
 Seara vizită, împreună cu soţia  Elena, la familia profesorului Mihai Pop Bruchenthal, 

în Oradea, pe strada Lisabonei, stăm mult de vorbă până la ultimul tramvai, cum se 
întâmplă. Vară-mea, Muţi, e ca un motor diesel, mă refer că e forţoasă şi agitată, altfel e 
un model de femeie, mică şi plină. Bătrânul unchi e amărât. Ea îl terorizează, s-au inversat 
acum rolurile. La Beiuş, el a vândut cărţile ei, serii editoriale de romane poliţiste, romanul 
de dragoste, că numai din astea mai poate ea citi. Cum aşa? - Aşa bine, zice unchiu Mihai, 
că ea prinde cartea în mână, citeşte, citeşte, nu înţelege nimic, nu vede şi nu aude nimic, 
se odihneşte. Altceva nu poate citi.

Iar tâmpitul acesta!, zice ea şi ni-l  arată, mi le-a vândut pe  toate.- 
La cine, mă, la cine? 

- La un electrician!
 - Cu cât, mă, că te omor, cu cât?

- Cu cât! Cu 4-5 lei! 
 - Auzi!!! Că înnebunesc! Şi acuma eu ce mă faaaac!, ce mai las moştenire pentru 

Nicoleta, că nu am nimic, decât mia aia de cărţi!... Nu mă interesează, scurt, te duci după 
ele, nu mai viiiii aici!, în apartamentul ăsta, până nu-mi aduci înapoi cărţile! Ai înţeles?

- Am fost! Da nu vrea să le dea! Poate citeşte şi el ca tine din ele!
- ...
Dar pe mine mai puţin mă interesa recitalul lui Muţi, cu discursul ei neeconomicos 

şi lipsit de eficienţă, eu voiam de la Nestor amintiri. Amintiri despre biblioteca de la Beiuş, 
a liceului. Iată, prin urmare, ce mi-a relatat, am făcut şi note, ca să reproduc mai exact:

- Obiceiul era ca secretarul liceului să coboare zilnic în piaţă, să cumpere toate 
ziarele şi revistele pe care le punea pe masă în cancelaria profesorală. Acolo profesorii le 
citeau, care ce voia. La amiază secretarul le aduna pe toate şi le depunea în bibliotecă, la 
colecţie, în dosare. Aşa a fost obiceiul şi s-a adunat la bibliotecă o mare colecţie de ziare şi 
reviste, Universul, Vestitorul, Legea Românească, Gazeta de Vest, nu mai spun de Familia. 
Toate care apăreau în vânzare, se găseau şi la Beiuş.

Biblioteca se afla la etaj, deasupra porţilor, ocupa aproape tot etajul până la colţ, 
unde e acum internatul. Aveau cărţi vechi, latineşti, româneşti, nemţeşti, ungureşti, greceşti. 
Foarte multe erau legate în piele (Muţi sare: Toate erau legate în piele! - Cum toate?!). În 
1948-1950 director a fost unul Florian Salvan, profesor de istorie, însă era slab pregătit. El a 
fost omul epocii. Sub el s-a făcut multă risipă în bibliotecă, s-a dus şi s-a distrus carte. (Dar 
şi mai înainte!, sare Muţi). -Da, şi mai înainte, acceptă Bruchenthal, apoi revine: - Eu spun 
ceea ce ştiu, ceea ce am văzut şi am trăit! În curte s-a făcut un foc mare, în care au aruncat 
cărţile pe geamuri, de la etaj. Mare nenorocire a fost atunci în Beiuş.

Însă el a fost şi un om interesat, căci mai înainte de a face focul a adus sub poartă nişte 
cufere mari, nişte lăzi, atât de mari erau. Au stat acolo câteva zile, le-am văzut, nu ştiam 
de ce-s acolo, ce-i cu ele! Într-o noapte le-a umplut cu cărţi, ce a ales el din bibliotecă, a 
doua zi nu am mai văzut cuferele sub poartă.

Mai în urmă s-a mutat, a plecat şi el la Braşov, acolo trăieşte şi acum. Muţi nu se mai 
poate răbda: - O tune-l Dumnezeu, că i-am făcut eu o reclamaţie! - Când ?, prin 1976, 
când a apărut legea aia de patrimoniu? - În 1974! - Atunci i-am făcut o reclamaţie la 
securitate, să ia cărţile de la el, că nu-s a lui! Da nu mi-a răspuns nimeni. Am arătat totu, 
cum a mai adunat. El era căsătorit prima dată cu fiica unui preot greco-catolic nerevenit. 
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L-a ameninţat pe socru-său, că-l denunţă, dacă nu-i dă pe numele lui casa din Braşov şi 
biblioteca. Ce să facă, i le-a dat! Avea socru-său o bibliotecă!

După ce a obţinut casa şi biblioteca, a divorţat, nu i-a mai trebuit fata, îi strica dosarul. 
Aşa cred că acolo a dus şi cărţile furate de la Beiuş. El a fost şi pe front, în Basarabia, de 
acolo iar, la rândul vremii, a adus cărţi, ce a putut fura.

- Într-un timp, intervine taică-său, am auzit că a cerut, de la Academie din Bucureşti, 
cercetători ca să-i evalueze biblioteca. Poate a dat statului ceea ce a furat. Însă, să ştii că 
multă carte de la bibliotecă din Beiuş s-a dat între beiuşeni. Foarte mulţi oameni noi ridicaţi, 
elevi, profesori, au avut şi au acasă câte 15-20 de cărţi luate de la bibliotecă. Fântânaru a 
dat multă carte împrumut şi când a văzut ce e, n-a mai cerut-o, a tot dat.

- Şi Dumneavoastră aveţi?
- Avem!, sare Muţi. Albumele şi dicţionarele alea de artă! În piele! Da nu le mai dau 

nici la Dumnezeu că numai noi ştim ce spaime am tras pentru ele ani la rând.
- Mai au ştampila aceea ovală pe ele?
- Oh! De mult nu o mai au!
- Nu a împrumutat din cărţile vechi, din codexuri şi în folii, zice unchiul, care a crezut 

că nu se va atinge nimeni de ele, căci nu erau politice. Mai bine le împrumuta, căci alea au 
devenit cele mai politice... La mine a venit acasă, pe strada Sadoveanu, strada profesorilor, 
aşa-i spunea, unul Misăilă! Era un om pogănoc, avea nişte mâini uriaşe. De speriat! Avea 
putere mare! A venit cu poliţistul, ca să vadă ce cărţi am în bibliotecă. Eu aveam toată 
presa, decupam viaţa cuturală şi muzicală românească, aveam tot Glasul Bihorului, aveam 
o documentaţie grozavă. - Bine, acolo era     ici-colo şi portretul lui Antonescu, mă rog, 
cum se întâmplă şi astăzi!

- Ce faci cu astea?, m-a întrebat.
- Ce să fac! Vreau să le păstrez! Atunci, aşa palmă mi-a tras, că mi-a spart timpanul. 

De atunci complet nu mai aud cu urechea asta! (Stânga). Noroc că l-a prins poliţistul de 
braţ, care era şi pe strada noastră, mă cunoştea. Că altfel mă mai bătea încă. Mi-a curs 
sânge din nas, nevasta a început să plângă, să mă îngrijească.

- Ce vrei!, a strigat Misăilă la mine, să vă adunaţi şi să ne daţi jos!
A trimis după aceea omul de serviciu de la primărie, cu ăstea, un fel de cărucior, l-a 

umplut sub supravegherea lui. Mie mai ales presă mi-a luat. A dus-o direct la fabrica de 
spirt. Doamne, multă carte au dus atunci la fabrica de spirt, din oraş, de la liceu, direct în 
foc... Tăcem!

- Aveam de la tata multe calendare. El lua în fiecare an un calendar de lux, pentru 
mama. Şi lua unul simplu pentru el, pe care însemna anumite evenimente casnice, recolta, 
când a fătat vaca, preţuri, socoteli. Şi pe astea le-a luat Misăilă. Că de ce-s bisericeşti! Da 
nu erau. Eu nu am mai avut curajul să-i explic. Tata mergea în fiecare an la Alba Iulia la 1 
decembrie. De acolo avea o medalie şi o diplomă mare, de bun cetăţean. Şi astea le-a găsit 
şi le-a luat cu el. A zis că-s fasciste. Mai aveam de la tata un dicţionar cu litere chirilice 
şi cu latine, parcă şi cu gotice, nu mai ştiu. Nu era atât de mare, cum se fac acum, era de 
mărime obişnuită, dar era foarte gros. Tipărit pe la Buda, prin 1820. Şi pe ăsta l-a aruncat în 
căruţ. Ca noroc, însă că s-a umplut căruţu cu ziare şi reviste, au plecat şi nu au mai revenit 
după alte cărţi. Pop Emil avea şi el un dicţionar din ăsta, da a lui a scăpat, el avea mare 
autoritate şi protecţie. La el nu s-au dus. A fost prefect. Da nu i-a ajutat Dumnezeu, căci a 
dat în darul beţiei.

- Cine?
- Misăilă, ăsta! La urmă a divorţat nevasta de el. A ajuns un nimic. Şi era băiat de 

preot, nu poţi să spui că nu ştia ce-i aceea carte!
Le las extrase cu lucrările mele despre biblioteca din Beiuş, sub cuvânt să citească, 

să ne mai vedem, să mai povestim.
- D-apoi, dragul meu, eu nu mai văd să citesc! Nici de scris nu mai văd să scriu!
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- Uite, Muţi, citeşte-le te rog cu voce tare, când ai timp.
Apoi lucrăm la arborele genealogic, cârâindu-ne vreo două ceasuri, mai ales cu 

Muţi.
Vineri, 5 septembrie 1986.
Comitetul de cultură ne cere propuneri pentru planul editorial pe 1987. Poate în 

urma scrisorii mele către Ana Săndulescu, pentru catalogul de carte românească veche.
De azi începem în echipă să mutăm periodicele din vechile depozite în depozitul 

nou, fosta sală de balet a Şcolii populare de artă. Lucrez cu V. Podoabă şi M. Copil. O 
depistăm şi o punem alfabetic. Mai întâi: Abstinenţa, pe care nu o găsim, apoi Academia 
Română, cu Anale şi Memorii. Le avem de la vol. 6/1874.

Sala cărţii de patrimoniu este gata mai dinainte.
Duminică, 5 octombrie 1986, orele 10-13. 
Potrivit înţelegerii de joi, 2 octombrie 1986, când unchiul Mihai m-a căutat la 

bibliotecă, azi ne-am întâlnit la locuinţa lui de pe strada Lisabonei. Era singur, Muţi fiind 
plecată la Braşov. Mă invită în camera lui, unde pe un raft înalt de lângă geam, în stânga 
şi-a sistematizat colecţia de manuscrise, partituri, documente. Dar nu e gata, mai are de 
ordonat câteva sute de cărţi, care-s îngrămădite pe poliţe în hol.

- Ascultă! Mă întreabă, ce-i aceea reciclare?
Explic simplu, perfecţionare, învierea informaţiei în cicluri pe 5 ani.
- Asta ştiu şi eu!, zice. Da atunci de ce nu fac noutăţile profesionale! De ce fac numai 

şi numai politică! Numai documentele şi cuvântările astea! Că alea şi acasă le pot învăţa. 
Dar noutăţile profesionale? Nu le pot învăţa singuri! Ascultă-mă bine, nu le pot învăţa 
singuri! Aici vine o pauză penibilă, căci nu am ce zice.

- Dar astea nu-s, ca să zic aşa, o noutate! Mă prinde iar unchiu Mihai. Uite, tatăl 
meu, a făcut şi el perfecţioanre. Dar cum? În vara anului 1921, sau 1920, nu mai ştiu exact, 
din vacanţă, a fost dus la Bucureşti! La un congres al învăţătorilor, sau cam aşa ceva! Da, 
el, învăţător în satul Hotar! Şi ce crezi că au făcut cu ei! Cum au ajuns, au primit noua lege 
a învăţământului, de fapt era prima. Şi au discutat-o şi au analizat-o articol cu articol. Apoi 
au luat la rând programa şcolară! Şi tot aşa? Ei vezi! Aceea a fost cu adevărat reciclare. Cu 
ce dragoste şi cu ce înflăcărare a venit el acasă de acolo! Da acuma, când îl vezi că aude 
careva de reciclare, parcă ar auzi de dracu, de patimile Domnului!

Am să-ţi mai spun una! Tatăl meu a făcut reciclare, ca să zic aşa, la Viena. O lună 
a stat acolo. Trimis de Revizoratul Şcolar. Ca să înveţe metodele de altoit şi de plantat, la 
pomi şi la vie. Când a venit acasă, a arătat şi a explicat toate metodele. Nu a fost casă în sat, 
la care să nu meargă ca să altoiască. Foarte mult iubea altoitul înnodat. De exemplu, cais 
în prun. Se ia un pui de prun roşu neciuntat. Şi se ia nuiaua de cais. Se taie nuuuu! direct, 
ci oblig, mă înţelegi! Se leagă. Trebuie lucrat foarte exact.

Eu am pus cinci puieţi altoiţi aşa, în Beiuş, pe strada Sadoveanu, când mi-a lăsat 
Buşiţa locuinţa. Aşa stăteau, plini de caise! Acolo i-am lăsat, când m-am mutat la bloc! 
- Dar cum se înmulţesc, vişinii ştii? Nu! Tot tata mi-a arătat! Apleci ramurile, le bagi în 
pământ şi un capăt, numai atâta, îl laşi afară. Face rădăcini şi face tufă. La anul următor le 
tai de către vişin şi ai prietenul puiet gata, cu rădăcină, să-l pui unde vrei.

Să ştii că tata a introdus via în Hotar şi la Subpiatră, până atunci nu au ştiut cultiva 
vie. Iar în 1924 a fost trimes o lună la Budapesta. Acolo a făcut un curs de desen şi material 
didactic.

***

Trecem şi discutăm despre aniversarea Astrei, ce o pregătesc pentru 4 noiembrie 1986. 
Mai întâi repertoriul corului „Hilaria”. E de părere să se cânte iarăşi piese, care au făcut 
carieră la concertele Astrei: Imnul Astrei, de I. Mureşianu, Voinţa neamului, Trompetele 
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răsună, Pe-al nostru steag, doine, etc. Toate nu se pot, căci Hilaria abia s-a înfiripat după 
reorganizarea de anul trecut. Luci Catarig e de acord să facă 1-2 piese noi, câte va putea, 
căci în octombrie are şi un concert cu Filarmonica, repertoriu preclasic. Îl rog să caute 
partitura cu Imnul Astrei. O află. E scrisă pentru cor bărbătesc.

- Nu-i problemă!, îmi zice, se poate scrie pentru cor mixt. Dar eu nu mai văd. Păcat 
că profesorii de acuma nu ştiu transpune, nu ştiu citi. Uite, nu e mare lucru, eu am învăţat 
de la tatăl meu. Pentru sopran rămâne ca la tenor I, pentru alt  ca la tenor II, pentru bas la 
fel, decât ştima de bariton, ca să se scrie pentru tenor, se trece cu o octavă mai sus. Ştie 
Luci să facă!

***

Apoi discutăm despre cuvântul ce-l va ţine, cu amintiri de la Astra. Se moşeşte, că 
nu trebuie, că nu vrea, că nu poate vorbi, că nu poate scrie. Buuun! Să povestească şi eu 
notez.

- Prima prezenţă la „Astra” am avut-o ca elev. Cred că în clasa a patra de liceu, 
la „Gojdu”. Toamna, în 1923. Cu cvartetul clasei, de corzi egale, patru viori, am cântat 
„Fantezie” din opera La Damme blanche, de Boieldieau, după o dare de seamă a Astrei, la 
Cercul catolic din Oradea, unde e acuma, cum se cheamă, cinematograful ăla „Arta”. Ne-
au chemat prin Pop Ioan, directorul liceului. A condus Aurel Lazăr. O verişoară a mea, care 
era secretara lui Lazăr, a luat procesul verbal. A fost vorbire şi câteva recitări. Aceasta a fost 
prima mea prezenţă la „Astra”, care mi-a rămas pentru totdeauna întipărită în minte.

Apoi în anii 1925-27, când eram în clasele 7-8, am organizat în clasă un cor bărbătesc 
la patru voci. Am învăţat piese patriotice diverse, populare şi câteva chiar străine, între 
care una de Beethoven, dar nu mai ţin minte care anume. Ca urmare, în fiecare duminecă 
însoţeau pe sate, un grup de conferenţiari de la „Astra”, medici, farmacişti, oameni de 
ştiinţe exacte, care ţineau conferinţe, în special pentru a combate alcoolismul, tuberculoza, 
bolile venerice, care atunci tare au fost la modă, erau multe cazuri. Şi despre asta, cum 
îi spune, problema nutriţiei. Şi a celor mici şi a celor mari. Aşa, de exemplu, mergea  dr. 
Matei, care era directorul policlinicii, dr. Găldău, care fost primul radiolog în Oradea şi 
dr. Gherman de asemenea radilog, după aceea doctorul... cum îi spune!, de la internatul 
ortodox. Ilea! Apoi umblau cu „Astra”: Teodor Neş, Aurel Lazăr, Ianovici, Cotruş, profesori. 
Noi mergeam după partea oficială. La oarele 10 venea o maşină după noi la şcoală şi 
plecam în comunele respective. Se ţinea totul după slujba la biserică, se ţinea şedinţa ceea, 
la urmă recitam şi cântam câteva coruri. Elevul Teodor Durgheu era cu partea comică, el 
spunea glume, cum fac ăştia acuma, era, cum se spune rapsod popular, însă termenul nu e 
bun, e greşit, căci el nu cânta, numai spunea glume, ca să întărească atenţia. Alţii recitau. 
Trei, Doamne şi toţi trei era la modă. Din Eminescu altele. Dar cea mai savurată şi mai 
înţeleasă de popor era poema lui Aron Cotruş: Horea... Nu-i în lumea... Horea să semene... 
din cremene! Nu mai ţin minte... Era cutremurător! Toată sala se încorda şi se ridica.

- Cine o recita?
- Elevii. Colegi de ai mei. Acuma, mai e încă ceva. Asta am făcut în 2 ani, aproape 

în fiecare duminecă, afară de vacanţe. Am fost aproape în toate comunele din jurul Orăzii, 
atunci am cunoscut eu satele Bihorului, Tinca, Salonta, Aleşd, Tileagd, Ceica şi în jur. Spre 
Beiuş nu am fost, că acolo erau ăi din Beiuş, care făceau partea aceea. Mai puţin am fost 
înspre Marghita, căci şi acolo făceau cei din loc. Era câte o duminecă în care ne duceam 
şi la două comune vecine. Programul se desfăşura în felul următor. Cel mai bătrân dintre 
profesori anunţa de ce am venit, ce vom face, se lua din timp legătura cu notarul, cu 
plutonierul, cu doctorul şi să ştii că se umplea clasa. În săli de învăţământ ţineam de obicei, 
la şcoală, nu era atunci cămin cultural, decât unde şi unde!

... Singur am pregătit corul clasei. Am învăţat de la tata cum să fac corul pe patru 
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voci. Şi aveam profesor de muzică pe unul bun, Hâncu. Eu atunci deja ştiam transcrie 
pe voci coruri bărbăteşti în mixt şi înapoi. - Ce cântam? Întotdeauna prima bucată era 
Rugăciune pentru patrie, de Cucteanu. Întotdeauna. Apoi, după aceea, în special cântam 
Pe-al nostru steag, Tricolorul, Hora Unirii. Aveam şi un cântec de Beethoven, dar nu mai 
ţin minte cum îi spunea. Trebuie că caut în colecţia de coruri. După aceea, venea Poporul 
lui Traian, vai!, ce le plăcea aiesta! Apoi Somnoroase păsărele, mai venea încă A ruginit 
frunza de vii, Hai, leliţo-n deal la vie. Apărea atuncea ceva revistă populară la Sibiu, Foaia 
poporului îi zicea, dădea coruri, prelucrări de Nicorescu, mai ales de acolo le luam şi le 
pregăteam corul. 

***

Asta a fost  într-un rând. În al doilea rând am condus corul studenţilor de la teologia 
greco-catolică în anii 1928-29. În sala de festivităţi a primăriei oraşului Oradea, - nu ştiu 
dacă mai există -, acolo am cântat, sus, în cor, de 4-5 ori între anii 1927-1931, cu ocazia 
diferitelor conferinţe ale „Astrei”. Ştii că atunci Astra era totul, era începutul şi sfârşitul, alfa 
şi omega, nu erau ca acuma cămine şi case de cultură şi teatru şi filarmonică. Era numai 
„Astra”, sărmana, ea se lupta pentru ca să ajungă la fiecare cultura, căci statul prea nu-şi 
bătea capul.

Părintele Tăutu era conducătorul Societăţii de lectură a teologilor. Avea permanent 
legătură cu Astra, cu cei care veneau ca să ţină conferinţe. Îl solicitau, atunci mergeam 
cu corul şi cântam după conferinţă. În repertoriu aveam mai multe cântece patriotice, 
populare, teologice. Şi anume, un Marş de Hubic „Prin munţi şi prin codri”, aşa începea. 
După aceea, Marşul libertăţii, de I. Vidu; Pui de lei. Mi-aduc aminte că o dată ne-a dus cu 
ocazia zilei eroilor şi a ţinut conferinţă la primărie un profesor universitar de la Cluj. Mai 
cântam piese religioase Ave Maria, Rugăciune, de Hubic, care sunt compoziţii de o valoare 
extraordinară cum n-are multe componistica românească, mai ştiam noi foarte bine piese 
după Eminescu, după poezia Rugăciune închinată Maicii Domnului, muzica excepţională, 
tot de Hubic. Aveam şi repertoriu cu text latinesc şi italienesc, din preclasici, din Palestrina, 
Orlando di Lasso! Aici, apoi s-a terminat Oradea, că eu am plecat la Cluj.

***

Legătură cu „Astra” am mai avut numai şi numai după ce am ajuns la Beiuş, începând 
din anul 1935... Acuma! Directorul liceului, dr. Nicolae Fluieraş era şi preşedintele Astrei la 
Beiuş şi toate manifestările Astrei se făceau în sala de festivităţi a liceului „Samuil Vulcan”, 
unde era o scenă pentru toate felurile de manifestări culturale din oraş şi nici nu se putea 
închipui în Beiuş pe vremea aceea altă sală, căci avea şi decor, era şi în centru, avea 
şi pian. Toate manifestările aveau afişe tipărite la tipografia „Doina”. Toate programele 
se popularizau prin afişe. Se deschidea poarta principală a liceului şi drept în sala de 
gimnastică mergea publicul. Pe vremea aceea nu erau probleme de lemne, de lumină, de 
bazaconii. Cu alte cuvinte, poţi să scrii şi să spui aşa: - Sala de gimnastică a liceului era 
la dispoziţia permanentă a Astrei la Beiuş! Acuma! Nu e. Totuşi, ca să-ţi dai seama cum 
era atunci activitatea culturală la Beiuş, răsfoieşte colecţia asta de articole... [Aduce patru 
volume mari]... Eu am avut şi toate afişele dintre anii 1935-1946, dar au venit deştepţii 
ăştia de securişti, ni le-au ridicat şi    le-au ars la fabrica de spirt... Ceva, ceva ce am salvat, 
i le-am dat lui Petruţ, care a fost directorul tipografiei! Ce om minunat! El a fost ucenic la 
tipografia „Doina”, ştiai asta?... Aşa a fost înţelegerea cu liceul, dimineaţa venea la lecţii, 
după amiaza lucra la tipografia lui Riţiu.

***

11



Constantin Mălinaş142

- Ca să revin, însă la Oradea! În clădirea bibliotecii atâta am cântat eu cu corul 
bărbătesc al elevilor teologi, prin anii 1927-31. A venit o dată la concert şi fie iertatul 
Rogalski. El tare lupta ca să facă viaţă muzicală prin radio românesc. A venit şi acolo, unde 
e biblioteca acum, a ascultat corul.     - Vino la mine, a zis, la radio! Şi fă-mi mie un cor 
bărbătesc, aşa ca şi ăsta!... Apoi, nu m-am dus. Îmi pare rău acuma. Dacă mă duceam, 
ajungeam şi eu undeva...

... La Oradea am cântat şi într-un cvartet. Tot aşa, la conferinţele „Astrei”. Pianist 
şi la vioara întâi era colegul Zitman, foarte bun pianist şi bărbat frumos. L-au deportat 
ungurii, fiindcă era evreu. Violist era Torşan Cornel, la violina doi era Mihai Bruchenthal, 
iar la violoncel era Lazăr, băiatul lui Aurel Lazăr. Mare dramă a fost cu el în familie. S-a 
căsătorit cu o unguroaică şi au plecat definitiv în Ungaria, îţi dai seama, că maică-sa numai 
gemea de durere. Acolo nevasta l-a părăsit, a fugit cu un fost ministru, sau prim-ministru 
al Ungariei, aşa era de frumoasă. Iar băiatul lui Aurel Lazăr a rămas p-acolo, s-a rătăcit şi a 
pierit de inimă rea, printre unguri!

***

- Dar despre Corul „Lyra”, cum a fost la Bucureşti, ai aflat? Scrie unele lucruri Petru 
Papp, dar nu complet... În Beiuş, ascultă! - Mai întâi  a luat fiinţă un cor al micilor meseriaşi, 
înainte de 1905-1906, eu îţi povestesc după cum mi-a relatat mie Buşiţa. A luat fiinţă 
mai întâi ca şi cor bisericesc, cânta într-o duminecă jos la uniţi, în cealaltă sus în deal la 
ortodocşi, fără absolut nicio deosebire, sau discuţie.

Acum, Astra din Beiuş, condusă de Constantin Pavel mai ales, a primit invitaţie ca 
să prezinte Beiuşul la expoziţia din Bucureşti, unde se adunase toţi românii, expoziţia 
jubiliară, din 1906, târgul acela sau ce dracu! 

Şi atuncea Astra a complectat corul meseriaşilor cu elemente foarte bune şi din 
intelectuali şi din meseriaşi, adică din populaţia Beiuşului, încât prin lucrarea Astrei, 
această formaţie a fost admisă să meargă la Bucureşti. Fiindcă Lugojul se pregătea cu Vidu, 
Năsăudul la fel, cu un cor, şi Beiuşul a mers cu un cor.

Noa, acuma pregătirea! A fost extraordinară! Îmi povestea Buşiţa că au trebuit să 
recurgă la anumite tactici. Au mers beiuşeni mulţi la expoziţie, dar înscrişi ca şi corişti, 
meseriaşi şi intelectuali, altfel nu ar fi putut merge.

Tot prin Astra au aflat ei repertoriul, ce se cerea de ştiut la Bucureşti şi imnul regal al 
României, Voinţa neamului, Trompetele răsună, Deşteaptă-te române. Au făcut repetiţii, 
pe ascuns, mi-a povestit şi Buşiţa, şi din foşti corişti şi coriste, dna Papp Luca, dna Mezea, 
cum s-au pregătit, cum au plecat. Femeile toate sub haine s-au încins de jur-împrejur cu 
steag românesc. Şi când au ajuns la Predeal, după ce au trecut graniţa, că acolo a fost 
graniţa, în cea mai frumoasă privelişte, trenul s-a oprit în prima gară românească. Frumos, 
toată lumea s-a dat jos din tren, bărbaţii şi femeile şi ceva copii ce aveau cu ei, toţi s-au lăsat 
în genunchi, au sărutat pământul, au scos de sub haine steagurile, s-au ridicat în picioare 
şi au fluturat tricoloarele strigând: „- Trăiască România”. Bine, bine, frumos, nespus de 
frumos, dar grănicerii şi oamenii ungurii au făcut raport, că uite beiuşenii, aşa şi aşa în gară 
la Predeal. Pentru chestia asta Buşiţa a tras scurta, după ce s-a întors acasă a fost purtat la 
Budapesta, la guvern, a căpătat tot felul de pedepse şi a fost îndepărtat de la conducerea 
corului „Lyra”, din Beiuş. 

La tot cazul, eu am tras concluzia că „Astra” a fost organul cel mai puternic în 
Ardeal, care a menţinut conştiinţa, limba şi unitatea neamului românesc de sub apărarea 
maghiară. Deci, rolul deosebit al ei şi atenţia din partea autorităţilor, faptul în sine că 
guvernul maghiar din Budapesta l-a chemat personal acolo pe Buşiţa şi i-a pus în vedere 
ca nu cumva să mai îndrăznească să se apropie şi să se ocupe de corul „Lyra”. Aşa că mie 
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Buşiţa mi-a povestit fir a păr, tot, tot, tot! Avea şi un caiet, în care avea totul însemnat.
Toate manifestările Astrei aveau un dublu sens, o dată pentru elevi şi şcolari şi apoi 

alt spectacol pentru locuitorii oraşului. Toate în sala de gimnastică.

***
 
Joi, 23 octombrie 1986.
Sala de teatru „A. Demetriade” s-a înfiinţat cu mult înainte de 1935, când m-am dus 

eu acolo deja şi era cinematograf. A existat şi în 1928, când a fost jubileul liceului. În sala 
aceea se dădeau piesele de teatru, cu care veneau trupele de la Cluj, de la Timişoara, de 
la Bucureşti, sâmbătă seara pentru publicul adult, duminecă înainte de masă şi după masă 
era pentru elevi, seara iarăşi pentru publicul adult. Dădeau pentru Liceul de fete, Liceul 
S.V., Şc. pedagogică, Şc. profesională. Ăştia nu încăpeau toţi odată. L. „S.V.” avea mai mulţi 
elevi, ei mergeau o dată. 

***

Ai putea memora faptul în sine cum a fost, că în epoca anilor 40-46   s-au ţinut 
activităţi culturale foarte bogate la Beiuş. De ceee? Pentru că luaseră fiinţă cele 2 U.M., 
6 vânători de munte şi 9 vânători de munte, având fiecare fanfară de 50-55 de persoane, 
deci în total 110 şi primul lor dirijor a fost Dinu Stelian, acolo la Beiuş a început cariera. 
Iar comandantul U.M. era col. Procopie Strat, mare amator de activitate culturală literară şi 
muzicală şi de politică românească şi om sprijinitor fără rezervă a Astrei. Datorită acestui 
fapt D. Stelian a putut organiza o orchestră veritabilă simfonică. Şi prin această orchestră 
s-a cântat pentru prima dată în Beiuş Rapsodiile lui Enescu, Simfonia III-a de Beethoven, 
Uvertură 1812 de Ceaikowschi, uverturi de Rossini, şi alte lucrări simfonice. Toate aceste 
concerte erau foarte mult frecventate de public.

Se dădeau tot în sala de festivităţi a liceului S. Vulcan.
După plecarea lui D. Stelian la Bucureşti, activitatea s-a continuat sub conducerea 

lui Dulgherescu, dirijorul fanfarelor celor 2 U. Militare. Colaborarea aceasta a fanfarelor 
militare cu Astra, cu talentele din oraş, cu cei veniţi în turnee, a intensificat mult activitatea 
Astrei. S-au făcut şi câteva spectacole reuşite în colaborare cu solişti şi soliste de la operele 
din Cluj şi Bucureşti. Acestea au inaugurat în Beiuş o atmosferă plăcută şi foarte artistică. 
Aşa de exemplu, au concertat Lia Pop Popovici din Cluj, un cvartet de coarde din Cluj, 
condus de artistul Pavel, pianistul Ciolac. Aşa! Iar Reuniunea Femeilor din Beiuş totdeauna 
a sprijinit şi a fost sprijinită de fanfara militară. Ca un exemplu în muzica militară exista un 
cântăreţ basist, care deşi era în fanfară suflător (adică helicornist), totuşi era şi un virtuos 
contrabasist, care, cu ocazia unei festivităţi a Reuniunii Femeilor a susţinut un concert, 
cântând mai multe piese foarte savurate, la contrabas. Taichnev era numele lui. Piesa cu 
care a început concertul a fost Mama, cunoscută romanţă, lied-rom, mai bine zis, lied-
ron. Apoi, Pe lângă plopii fără soţ, Mai am un singur dor. A uimit. Când a terminat cu Pe 
lângă plopii fără soţ de 3 ori a trebuit să cânte, aşa a impresionat. Era neamţ bănăţean. Un 
mucalit, dar un muzician distins. Apoi a cântat Ave Maria şi alte piese cunoscute şi făcute. 
După aceea! Aşeee! S-au ţinut câteva conferinţe, prezentându-se viaţa unor compozitori 
precum şi a unor literaţi, întotdeauna au fost încadrate conferinţele în programele artitice, 
susţinute de unele persoane cu o cultură muzicală deosebită. Ca de exemplu Viorel Doboş, 
de origină din Oradea, compozitor recunoscut şi autorul unor operete româneşti apreciate. 
Sau soţii de ofiţeri şi funcţionari din timpurile acelea, care prin priceperea şi dexteritatea lor 
instrumentală s-au impus cu interpretări de lucrări valoroase, din Chopin, Mozart, Bach, 
Beethoven. Asta a fost epoca cea mai prodigioasă în activitate.

 Zilele de obicei destinate Astrei erau sâmbătă seara şi duminică seara pentru public, 
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matinee pentru elevi şi eleve. În sala de la liceu, care era chiar în mijlocul oraşului. Publicul 
avea o comoditate plăcută de a veni, locul era aproape, curat, încălzit, oferea comoditate 
şi eleganţă societăţii din Beiuş. Şi apoi faptul în sine că între intelectualitatea oraşului, 
micii meseriaşi, muncitori, erau o bună legătură şi prietenie. Asta a fost meritul Astrei, că a 
realizat-o prin cultură.

Relaţia între intelctuali şi restul oraşului s-a materializat mult prin Astra, prin 
colaborarea în corul „Lyra”, îi aduna spiritul naţional, relaţia dintre locuitorii oraşului era 
de o puternică nuanţă naţională şi patriotică. Şi locul de întâlnire cu anumite ocazii, a 
Reuniunii Femeilor, a Astrei, a absolvenţilor liceului, întâlnirile erau la Casa Naţională. 
A fost acolo, unde-i acuma atelierul de ţesătorie, de la şcoala elementară mai jos. Aveau 
bucătărie jos la subsol. Aveau sus loc pentru onomastici, acolo organizau Sf. Ioan, de 
exemplu şi veneau toţii Ioanii şi Janosii. Nu era deosebire socială, era interesant, patriarhal. 
Nu se făcea nici diferenţă, că români, că unguri. De exemplu mai mulţi avocaţi, sau 
tâmplari, erau unguri. Cu toţii se întâlneau la Casa Naţională, petreceau, discutau, era o 
armonie patriarhală.

***

Am avut profesori de pian cu care am dat concerte, soacra avoc. Mureşanu, fostă 
profesoară la „Şcoala cantorum” din Paris. Fata ei era profesoară de franceză la Şc. de fete 
şi s-a căsătorit cu av. Mureşanu. Era brilantă, mai ales în lucrări de pian ale lui Chopin şi ale 
lui Liszt. Todeauna venea, nu a fost o dată ca să mă refuze. Era bătrânică, deja pensionară, 
dar aşa de fericită când putea să cânte. O chema Lili Şerbănescu.

A mai fost apoi doctoriţa de la spital René Pop. Tatăl ei a fost ataşat diplomat la Paris. 
Pe urmă nu ştiu eu ce divorţ a fost între părinţii ei. Dar la tot cazul, a fost pianistă foarte 
brilantă.

Dacă aveam eu elemetele astea, instrumentişti, pianiste, n-aveam nevoie să mă 
prăpădesc aşa tare, aveam curajul să pun în program lucrări grele, cum am spus. A fost 
una din epocile, în care Astra, într-adevăr a fost la înălţimea misiunii ei. Şi aceea trebuie 
să avem în vedere că foarte mulţi intelectuali din Oradea s-au refugiat la Beiuş şi i-am 
organizat în munca asta culturală a Astrei. După doamna Cosma, părinţii, fraţii, toţi au fost 
muzicieni. Dar eu pe ea am avut-o ca solistă ani de zile la serbările cele mai diferite. Aşa că 
am avut elemente bune, cu care să lucrez. De pildă unul Ardelean, un foarte bun pianist, 
numai că era cam băutor. Dar l-am folosit. Deci, aveam elementele necesare. Un flautist de 
la una din fanfare a ajuns solist în Bucureşti. Apoi Dinu Stelian era şi un foarte bun viorist. 
Nu trebuia să mă ocup prea insistent de ei, voiau să facă, veneau. Am avut şi o colaborare 
foarte bună şi foarte distinsă, pe doamna Neagu, fostă profesor a şcolii pedagogice din 
Beiuş şi apoi de aici! Aici s-a pensionat! O foarte distinsă profesoară de muzică şi de cor.

Când a venit muzicologul nostru Gh. Breazu la definitivatul ei a spus:
- În marile capitale poţi auzi numai aşa un cor femeiesc, cum a avut Şc. pedagogică 

din Beiuş. Ea a fost prima interpretă a  prelucrărilor mele de folclor. De exemplu, când a 
venit Rogalski de la radio şi prima dată a dus la Bucureşti şi a cântat la radio Bucureşti 
Şcoala pedagogică din Beiuş. Şi o prelucrare bihoreană de a mea au cântat. Înainte de 40, 
la tot cazul, după venirea la Beiuş.

După 1944 am compus compoziţii pentru radio, 4 compoziţii:
- Tractoristul. Text Gh. Botta
- Fata bihoreană
- Idilă bihoreană
- Ecoul codrilor
- Ecoul văilor

Aştea ştiu că au intrat în repertoriul radio şi am primit de la ei tipăritură, până prin 
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48.
***

Astra s-a ocupat intens şi de femei, încadrându-le în activitatea artistică culturală a ei. 
Doamne distinse din Beiuş recitau şi cântau la manifestările Astrei, mai ales în timpul când 
s-a inaugurat în Beiuş sărbătorirea lui Ciordaş şi Bolcaş, începând din 4 aprilie 1938. Corul 
Liceului „S.V.” lua parte, era format numai din băieţi. Era senzaţie! Aveau voci cristaline, 
i-am învăţat să cânte cu foarte mult control vocal. Ba chiar scriau poezii, care se recitau 
cu ocazia.

Ştii că în anii imediat după Unire, Astra organiza plecari la sărbătorirea zilei de 1 
decembrie la Alba Iulia, unde se ţineau serbări mari. Şi cum se practica! Învăţătorii formau 
câte un grup de copii, elevi de şcoală, a căror părinţi îi puteau susţine. Asta era an de an. 
Paralel cu timpul, se mergea în 3/15 mai la Blaj, când se sărbătorea amintirea adunării 
românilor pe Câmpia Libertăţii Acum, ce s-a întâmplat! Blăjenii, adică oraşul Blaj şi cu 
Astra, au construit un Ateneu popular în Blaj. La tot cazul, pentru acele timpuri era o sală 
foarte reuşită. Şi la inaugurarea sălii acesteia au chemat din toate judeţele. Cine poate să 
meargă. Conducerea lor din Blaj a iniţiat şi un concurs de lucrări muzicale, nu au dat ei 
aşa o temă, dar totuşi în cinstea evenimentului. În ultimul moment am aflat şi eu, deşi eram 
prieten foarte bun cu profesorul de muzică de la Blaj, nu prea am ştiut. Mă cheamă ep. 
FRENŢIU, bătrânul şi mă întreabă: - Gata ţi-e lucrarea pentru concurs. Ce concurs?... - Noa  
zice, acuma te duci acasă, te duci la vila Pavel la Stâna de Vale şi ai două săptămâni să faci 
lucrarea pentru concurs. Acolo m-am întâlnit cu prof. Ioan Georgescu, care era şi poet. - 
Da dacă, zice, vei face poemul simfonic cu cor şi cu solişti - Da n-am text!

- Hai, că-ţi fac eu text! Mi-a făcut un text frumos. Aşa am scris poemul simfonic 
pentru orchestră şi cor „Inokentie Micu Klein”.

Delegatul Bihorului - un grup de vreo 20-25 de băieţi de la liceu, vreo 15 fete de la 
liceul de fete, în costum Bihorenesc. Era în 3/15 mai, timp frumos şi profesorii. Acolo au 
venit mulţi. În prima seară a concertat Enescu şi filarmonica din Cluj. Mare amploare. În 
1943.

După ce am scris lucrarea nu am avut timp să transcriu cu cerneală şi am prezentat 
originalul aşa, scris cu creionul.

Ş-apoi s-a făcut un juriu, cu Enescu, ce ştiu io care or mai fi fost! Şi apoi s-a publicat 
în cadru festiv rezultatul. Am luat premiul III.

Primul premiu l-a luat dr. Toduţa Sigismund, primul român cu doctorat în muzică. 
Era acolo profesor la Blaj, venit de la Roma acasă. Cu un concert pentru pian şi orchestră, 
că el era pianist mare.

Premiul al doilea a fost a lui Luki Mureşanu, băiatul lui compozitorul Iacob Mureşanu. 
Foarte distins băiat. A murit săracu, mai târziu, acum vreo 8-10 ani dă când a murit. Cu o 
rapsodie, o compoziţie cu motive populare din Ardeal, foarte foarte stilizat. Toduţa a primit 
40.000, Luki 30.000 şi eu 20.000 de lei, astea au fost premiile. Era o sumă mare, ce aveam 
eu 3800 de lei salariul! Ăia erau bani atunci!

Din 1948 nu mai este compactorie la Beiuş. Între războaie Beiuşul avea compactorie 
bună şi era cunoscut Schwarz-baci. Avea atelierul în curte în spate la Librăria „Doina”, 
unde şi locuia. El era un compactor „oficial” al liceelor. Riţiu tipărea cataloagele, iar 
Schwarz-baci le compacta. Tot el compacta colecţiile de periodice din biblioteca liceului. 
Pe acestea, frumos legate, le-au luat şi le-au dus clujenii prin 1950.
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Michaela BRUCHENTHAL-ŢUŢUIANU. Medalion Mihai POP DE BRUCHENTHAL 
(15 ianuarie 1908-19 ianuarie 1989). În Crişana, Oradea, 16 ianuarie 1993, p.4 ; 23 
ianuarie 1993, p.4. 

Constantin MĂLINAŞ. Centenar BRUCHENTHAL 1908-2008. În Crişana, Oradea, 
12 ianuarie 2008, p.10.

Constantin MĂLINAŞ. Învăţătorul greco-catolic Mihai Pop de Bruchenthal din 
Ciutelec 1843-1924. În volumul colectiv Învăţământul românesc pe meleaguri bihorene. 
Oradea: Editura Episcop Vasile Aftenie, 2007, p.48-110.

Constantin MĂLINAŞ.1908-2008 Centenar Mihai Pop Bruchenthal. În Zodii în 
cumpănă. Oradea, an 2, nr.4, septembrie 2008, p.7-8.

3

MANUSCRISUL BRUCHENTHAL 1974

   Manuscrisul autobiografic al profesorului  Mihai POP BRUCHENTHAL de la 
Beiuş se prezintă sub forma unui caiet şcolar obişnuit, de formatul 21/15 cm., îmbrăcat 
în învelitoare neagră de plastic, cu 171 de pagini liniate industrial, numerotate manual 
de catre  autor, din care 159 de pagini sunt scrise de către acesta, cu cerneală albastră, 
în litere de mână, minuscule, sau majuscule (la titluri de capitole, la citate şi integral la 
partea de bibliografie a operei sale muzicale). De altfel, se cuvine precizat ca profesorul a 
agreat literele majuscule, folosindu-le preponderent în redactările sale, inclusiv în o parte 
din corespondenţă.

Sumarul manuscrisului este următorul:
P.1-2, goale.
P.3, fotografia profesorului la maturitate.
P.5-20, citate si cugetări sapienţiale, de o deosebită frumuseţe intelectuală.
P.21.          Nota autorului, datată Beiuş 1974. 
P.23-30.     DATE PERSONALE.
P.31-39.     STUDII MUZICALE. 
P.40-49.     ACTIVITATEA CA PROFESOR.
P.49-66.     ACTIVITATEA DE CREAŢIE.
P.67-73.     CREAŢIA INSTRUMENTALĂ.
P.73-82.     CREAŢIA CORALO-SIMFONICĂ.
P.73-84.     ACTIVITATEA FOLCLORICĂ.
P.85-87.     ACTIVITATEA DIDACTICĂ.
P.88-106.   ACTIVITATEA EXTRA-ŞCOLARĂ.
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P.107-114. ALTE ACTIVITĂŢI MUZICALE.
P.115-142. CATALOGUL COMPOZIŢIILOR CORALE, VOCALE, DE MUZICĂ DE 

CAMERĂ ŞI SIMFONICE.
P.143-159. COLECŢIA DE FOLCLOR.

CITATE ŞI CUGETĂRI

„ÎN LUMEA ACEASTA ORICE LUCRU, SAU FIINŢĂ  ARE O MENIRE, UN ROST 
BINE DETERMINAT. FILOSOFIA VIEŢII ESTE CA, DESCOPERIND-O DIN TIMP, SĂ O 
ÎNDEPLINEŞTI CU CINSTE ŞI CU DEMNITATE”.

„VIAŢA MEA AM SOCOTI-O CA UN CÂNTEC DE CHEMARE SPRE CULMI. INSPIRAŢIA 
AM SOCOTI-O CA PE O FECIOARĂ, CE DESPICĂ ŞI LUMINEAZĂ CU VÂLVĂTAIA 
CHIPULUI, A PLETELOR ŞI A OCHILOR EI DE FOC, DRUMUL PE CARE TREBUIE SĂ-L 
URMEZE LUMEA ÎN NĂZUINŢA EI SPRE MAI BINE, SPRE FERICIRE ŞI FRUMOS”.

   „UN CÂNTEC BUN ESTE TOTDEAUNA CA UN CRISTAL CURAT ÎN CARE NOI TURNĂM 
DE OBICEIU O PICĂTURĂ DIN INFINITUL SUFLETULUI NOSTRU .”           
G. ENESCU.

   ARTA ESTE FRUCTUL MUNCII PE TRUNCHIUL TALENTULUI CU RĂDĂCINI ADÂNCI 
ÎN CULTURĂ.

„VREAU SĂ AM UN SFÂRŞIT DE FILOSOF FILANTROP, TRĂIND ÎN PACE CU MINE 
ÎNSUMI. ASTFEL ÎNTREVAD EU VENINDU-MI MOARTEA. ÎMI VOI INTREBUINTA TOT 
CEEA CE MI-A MAI RĂMAS DIN LUCIDITATE. PERFORMANŢA MEA DE ARTIST VA FI 
ACEEA, CARE A FOST. NU-MI RĂMÂNE DECÂT SĂ ÎNCERC SĂ N-O BANALIZEZ ÎNTR-
UN FINAL PROSTESC. ŞTIU: AM ÎNCEPUT SĂ VORBESC PREA DES DE VÂRSTA MEA, 
DAR FAC ACEST LUCRU PENTRU CĂ ALT VIITOR NU MAI AM. VA TREBUI SĂ 
PĂRĂSESC MASA LA CARE AM MUNCIT ÎN MOD DEMN, FĂRĂ SĂ  MĂ PRĂVĂLESC 
DEDESUBTUL EI.”

„ACUM VIAŢA MEA N-ARE SENS ÎN AFARA LUMII AMINTIRILOR. VOI TRĂI 
ÎMPREUNĂ CU ELE. LE VOI PURTA TOT TIMPUL ÎN GÂNDUL ŞI ÎN INIMA MEA. ŞI 
VOI CĂUTA SĂ ÎMI PETREC RESTUL ZILELOR ÎN TOVĂRĂŞIA LOR. IAR CÂND VOI 

ÎMBĂTRÂNI, DACĂ ZIDITORUL NOSTRU VA BINEVOI SĂ-MI PRELUNGEASCĂ ATÂT 
DE MULT SUPLICIUL, STÂND LÂNGĂ FOC CA SĂ-MI ÎNCĂLZESC TRUPUL ÎNGHEŢAT 

DE SCURGEREA VREMII, VOI ÎNTINERI ORI DE CÂTE ORI VOI RETRĂI ACESTE 
CÂTEVA ZILE, CARE-AU FĂCUT DIN MINE CEVA MAI MULT DE CÂT UN OM DE 

RÂND, UN CREATOR DE OPERE DE ARTĂ” (NIKITAS)

DA, AMITIRILE: „UNICUL RAI, DIN CARE NU PUTEM FI ALUNGAŢI!”

VERSURI ALE POETULUI GERMAN JEAN PAUL RICHTER (1762-1826). REPRODUSE DE 
NIC. DELEANU ÎN ROMANUL „NEDEIA DIN POIANA MIRESEI”, VOL. II PAG. 309 ED. 
I-A.

ESENŢIALUL ÎN ARTĂ ESTE SĂ VIBREZI TU ÎNSUŢI ŞI SĂ-I FACI ŞI PE ALŢII SĂ 
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VIBREZE
GEORGE ENESCU

*

În evocările prezente voi căuta să expun momentele mai însemnate din viaţa mea 
de profesor, dirijor, folklorist şi compositor, schiţând mediile şi ambianţele în care am 
activat şi ideile care m-au călăuzit în activitatea mea de profesor, dirijor, folklorist şi 
compozitor.

 În expunere voi căuta să fiu cât mai realist, evitând orice poetizare, sau 
dramatizare.

  Beiuş, 1974.                            Bruchenthal Mihai.

DATE PERSONALE

 M-am născut în comuna DERNIŞOARA (DERNA), judeţul Bihor, la 15 ianuarie 1908, 
din părinţii MIHAIL POP BRUCHENTHAL ŞI EMILIA (EMA) FAUR, ambii cadre didactice, 
tata învăţător şi mama învăţătoare. Tatăl meu la rândul lui a fost fiu de învăţător. Bunicul 
meu a fost 46 de ani învăţător confessional, adecă fără plată de la stat, în comuna Ciutelec, 
judeţul Bihor. Tatăl meu a mai avut un frate, AUGUSTIN, care a fost tot învăţător în comuna 
Spinuş şi care la rândul lui a avut trei copii: ALEXANDRU, LENUŢA ŞI AUGUSTIN, toţi trei 
învăţători.

Dintre aceşti trei copii, Alexandru, a fost asasinat de hoardele teroriste fasciste în 
luna august 1944. Tatăl meu a terminat preparandia la Oradea Mare iar mama mea tot 
preparandia la călugăriţele ursuline din Oradea (azi liceul Magyarossi). 

Tatăl meu, câţiva ani a fost învăţător confessional în comuna Derna, unde m-am 
născut şi eu şi sora mea Emilia. Apoi s-a mutat la Hotar, unde a funcţionat 17 ani; mama 
mea, la început a funcţionat ca educatoare şi apoi ca învăţătoare. Apoi tata s-a mutat în 
comuna Ţeţchea, unde a decedat în 4 februarie 1930 în urma unei injecţii de 7 doze de 
chinină, administrate odată în mod criminal de doctorul Szirmai Kálmán de la circomscripţia 
medicală din ALEŞD şi care la 3 ore după moartea tatălui meu a dispărut şi a fugit în 
Ungaria. Scurt timp după moartea tatălui meu, mama mea s-a mutat - prin transfer  - la 
Vadu Crişului, comuna ei natală, şi unde a funcţionat ca învăţătoare până la ieşirea ei la 
pensie. După ieşirea ei la pensie, s-a mutat la Tileagd, unde este şi înmormântată.

Atât tatăl meu, cât şi mama mea au fost foarte muzicali şi dotaţi cu voce plăcută, tatăl 
meu a fost bun violonist. Ca învăţător a format un cor de şcolari la două voci egale, cu care 
a învăţat nu numai cântece patriotice şi scolăreşti, ci şi Liturghia la două voci de Gavril 
Muzicescu şi pe care o cânta tot la două săptămâni în biserica din sat.

Între anii şcolari 1913-14 şi 1917-18, am terminat cinci clase primare în comuna 
Hotar. Între anii şcolari 1919-1927 am terminat liceul şi bacalaureatul la Liceul de băieţi 
Emanoil Gojdu din Oradea.

După terminarea liceului, m-am înscris la Academia teologică unită din Oradea şi 
pe care am terminat-o în anul şcolar 1930-1931. Între anii şcolari 1931-32 şi 1934-1935, 
am absolvit Secţia Pedagogică pentru pregătirea profesională de muzică, de la Academia 
de Muzică şi Artă din Cluj. În primăvara anului 1937 am dat examen de şef de muzică 
militară, reuşind al III-lea pe ţară.

Ca elev de liceu, la liceul „Emanoil Gojdu din Oradea, am avut ocazia să studiez 
muzica destul de intens, având ca profesor de muzică şi cor pe inimosul profesor de muzică 
Eugen Hâncu. Vioara am studiat-o cu profesorul Iosif Roth, care şi în timpul cât am fost la 
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teologie venea să-mi dea ore de vioară; a fost un foarte distins profesor de vioară şi erudit 
muzician.

În clasa a IV-a de liceu, am făcut parte dintr-un cvartet de coarde (4 violine) cu alţi trei 
colegi şi cu cari am învăţat „MENUETUL ŞI TRIO-UL”, din „SERENADA” de A. Mozart şi o 
fantezie din Opera „Dama Albă” de Boildican. În clasele VII şi VIII am instruit şi am condus 
corul bărbătesc la 4 voci egale al clasei, care aproape în fiecare duminecă se deplasa la 
sate pentru a suţine diferite programe artistice în cadrul asociaţiei „Astra”, despărţimentul 
Oradea. Repertoriul corului a cuprins piese corale de Ciprian Porumbescu, Emil Cunţan, 
Nic. Oancea, Ion Nicorescu, George Dima, Alex. Alexiu şi Givulescu.

Ca elev, de liceu, am făcut parte permanent din corul mixt al liceului, la început ca 
altist, apoi ca tenor. În acest timp am studiat piesele corale: Tricolorul, Pe-al nostru steag 
e scris unire, de Porumbescu, Hora Unirii de Alex. Flechtenmacher, Pui de lei şi Presăraţi 
pe-a lor morminte de Ion Brăteanu, Imnul încoronării sau Din Carpaţi şi Pân la mare, Cui 
nu-i place dragostea, Eu mândruţo plec mă duc şi Ce stai bade tot pe prag, de Nic. Oancea, 
Dunărea albastră, de Ioh. Strauss, transcris pentru cor mixt de T. Teodorescu, Imn eroilor, 
de Paschil, D-auzi mândro, ori n-auzi de N. Oancea. Partiturile acestor piese corale, parte 
le-am cumpărat, parte le-am transcris de la profesorul Hâncu şi le păstrez şi acuma. Încă 
de atunci m-am deprins a transcrie partituri corect şi cetibil.

Ca student la Academia teologică din Oradea, am avut ca profesor de muzică 
bisericească şi muzică corală pe compozitorul FRANCISC HUBIC (1883-1947). Începând 
cu anul şcolar 1928-29, adecă în anul al II-lea, am instruit şi condus corul bărbătesc la 4 
voci al Academiei, care, a participat întodeauna cu 2-3 piese corale la diferite programe 
organizate cu ocazia diferitelor serbări naţionale: 1 decembrie, 24 ianuarie, Ziua eroilor.

Repertoriul coral al acestei formaţii, pe lângă valoroase piese liturgice în majoritate 
de Francisc Hubic, de Vidu, Timotei Popovici, Vorobschievici, Mandicevschi, cuprindea 
foarte multe piese corale valoroase de C. Porumbescu, Dima Chiriac, Vidu, Popovici 
Racoviţă; precum şi de compozitorii polifonişti: (Palestrina, Orlando di Lasso, Perossi).

Tot în timpul când eram student la academia teologică am instruit şi condus corul 
mixt al internatului de băieţi cu care am reuşit să învăţ liturghia lui Augustin Bena şi alte 
cântece precum: CORUL ROBILOR din opera NABUCO de VERDI, COLINDE de G. 
Dima, şi CHIRIAC, LĂSAŢI COPIII SĂ VINĂ LA MINE de Ghică Comăneşti. În organizarea, 
instruirea şi activitatea acestei formaţii am fost ajutat de prof. Dr. Aloisiu Tăutu.

STUDII MUZICALE

 În toamna anului 1931 m-am înscris la ACADEMIA DE MUZICĂ ŞI ARTĂ 
DRAMATICĂ DIN CLUJ, secţia pedagogică (pentru pregătirea profesorilor de muzică); şi 
pe care am terminat-o în primăvara anului 1935.

La Academia de muzică din Cluj am avut ca profesori personalităţi muzicale de 
seamă:

1. TEORIE ŞI SOLFEGIU, DICTAT MUZICAL ŞI FOLCLOR, pe profesorul TRAIAN 
VULPESCU, autor de manual.

2. LA ARMONIE, pe profesorul MIHAIL ANDREESCU-SKELETTY, compozitor şi 
autor de manual de armonie.

3. LA CONTRAPUNCT, FUGĂ, TEORIA FOMELOR MUZICALE, TEORIA 
INSTRUMENTELOR, MUZICĂ DE CAMERĂ, pe profesorul MARŢIAN NEGREA, compozitor 
renumit şi autor de manuale.

4. LA ISTORIA MUZICII, ACUSTICĂ ŞI ESTETICĂ, PEDAGOGIE ŞI PRACTICĂ 
PEDAGOGICĂ, pe profesorul GEORGE SIMONIS, compozitor şi autor de manuale.

5. LA PIAN AUXILIAR, pe profesorul VIORICA RADU, distinsă pianistă şi 
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pedagogă.
6. LA CÂNT AUXILIAR, pe profesorul IONEL CRIŞAN, maestru de canto şi artist de 

operă.
7. LA DICŢIUNE ŞI DECLAMAŢIE pe profesorul ION VASILESCU, artist de teatru.
 În Academia de muzică din Cluj, pe lângă teorie şi solfegiu, armonie şi contrapunct, 

istoria muzicii şi teoria formelor muzicale şi-a instrumentlor muzicale, am mai studiat 
muzica şi notaţia psaltică; valoarea şi notarea folclorului muzical românesc din toate 
regiunile ţării, dar mai ales al celui bihorean. Am studiat cu multă asiduitate instrumentele 
simfonice şi formele muzicale simfonice şi de cameră. Pentru a cunoaşte aceste probleme, 
adesea am participat - ca auditor - la orele de compoziţie ale maestrului Marţian Negrea.

Prin toate materile, dar mai ales prin teoria formelor muzicale m-am iniţiat până 
în cele mai mici amănunte despre structura şi specificele formelor muzicale vocale şi 
instrumentale şi de muzică de cameră. În această iniţiere am fost mult ajutat de îndrumările 
maestrului Marţian Negrea şi studiul individual al celor mai caracteristice şi complexe 
tratate şi publicaţii franceze şi germane, pentru fiecare în parte. În mod deosebit am studiat 
următoarele publicaţii:

1. CURS DE ARMONIE de Victor Gheorghiu (profesor şi compozitor).
2. TRATAT DE ARMONIE de Alexandru Zirra.
3. MARMONIELEHRE de Rudolf Lanis şi Ludwig Thuille, în 4 volume.
4. LECON D’ HARMONIE de Theodore Dubois.
5. OSZHAGZASTTAN de Şiklós Albert (în limba maghiară). 
6. TRAITE DE CONTREPOINT ET DE FUGUE de Théodore Dubois (tratat în patru 

părţi).
7. MANUEL D’ ANALYSE MUSICALE de W. R. Spalding.
8. LA MUSIQUE ET LES MUZICIENNES de P. Lavignac.
9. ZENEI FORMATAN (ALAKTAN) de Siklós Albert.
10. HANSSZERELÉSTAN (KETKÖTETBEN), de Siklós Albert.

Tot în Academia de muzică din Cluj mi-am cimentat concepţia clară şi practică despre 
valoarea şi frumuseţea muzicală a celor două stiluri: stilul armonic şi stilul contrapunctic.

În acest sens am studiat mult şi variat creaţiile specifice în stil armonic şi în cel 
contrapunctic, pe care mi le-a recomandat maestrul Marţian Negrea şi Andreescu-Scheletti. 
Am studiat mult creaţiile lui Ric. Wagner, Anton Bruchmen, Claude Debussy, I. S. Bach, 
Josif Haydn, George Dima, Sabin Drăgoi; precum şi contrapunctiştii Palestrina, Ludovico 
da Vittoria şi Penosii. În felul acesta am plecat din Academia de muzică din Cluj bine 
documentat şi clar iniţiat în structura formelor muzicale armonice şi contrapunctice cu 
caracter religios şi laic, vocal şi instrumental.

Ca documentaţie poate servi una din primele mele compoziţi realizată la Beiuş, ca 
profesor de muzică la liceul „Samuil Vulcan” , intitulată „CÂNTEC DE UNU DECEMBRIE”, 
în care prima parte este o contrapunctare a cunoscutei melodii „DEŞTEAPTĂ-TE ROMÂNE” 
cu o melodie de doină.

Intra aici scanare de portativ  din fişier BRUK MS 1974  009 şi 010

 Iar cât priveşte utilizarea în stil armonic a unei idei muzicale poate servi prima 
parte din compoziţia POEMUL DEŞTEPTĂRII (PENTRU COR MIXT), precum şi POEMUL 
CORAL CU ACOMPANIAMENT DE ORCHESTRĂ: INOCENŢIU MICU-KLEIN, în care 
motivele melodice din cunoscutul cântec „DEŞTEAPTĂ-TE ROMÂNE” sunt utilizate - în 
ambele aceste compoziţii - în foarte plastice şi sugestive episoade armonice. 

Inepuizabilul stil contrapunctic cu multiplele sale genuri şi forme     le-am utilizat 
mult, atât în lucrările religioase cât şi în prelucrările de folclor sau de colinde; precum şi în 
creaţii de extinderi mari cu tematică laică.
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Ţin să menţionez că multe din lucrăril mele în stil contrapunctic de extindere mare 
(VECERNIA, ÎNDEMN, DOXOLOGIA MARE, CONCERTUL DE CRĂCIUN, CONCERT LA 
BUNA-VESTIRE, CONCERT PENTRU TRIPLU COR), TOATE CU TEMATICĂ RELIGOASĂ, 
sunt compuse pentru concerte şi nu pentru servicii religioase.

La fel ţin să menţionez că în lucrările alcătuite din mai multe părţi fie cu tematică 
religioasă, fie cu tematică laică, sunt utilizate ambele stiluri. Aşa de exemplu:

ÎN SEARA DE CRĂCIN: (OPUS 50)
  ANDANTE = în stil armonic

ALEGRO MODERATO = în stil fugat
 DE-A PURUREA DE STRAJĂ: (OPUS 143)
           PRELUDIU = în stil armonic

          FUGA = stil CONTRAPUNCTIC 

ACTIVITATEA CA PROFESOR

Atât ca profesor, cât şi ca dirijor de cor sau compozitor, am căutat ca prin creaţiile 
muzicale să fac educaţie patriotică şi estetică intensă, făcând ca tineretul şcolar să-şi iubească 
patria, să cunoască trecutul glorios al ţării noastre, să-şi iubească eroii nemuritori, plaiurile 
şi frumuseţile patriei. De aceea din “Repertoriul Coral” al formaţiilor corale şcolare de la 
şcolile unde am funcţionat (LIC. SAMUIL VULCAN, LIC. DE FETE, ŞCOALA PEDAGOGICĂ 
DE EDUCATOARE, ŞCOALA PROFESIONALĂ, ŞCOALA SANITARĂ), n-au lipsit niciodată 
creaţiile corale de mare valoare patriotică din literatura noastră corală.

Ori de câte ori am obţinut, sau am găsit publicată vreo poezie cu conţinut patriotic, 
aptă pentru a i se crea muzică, am compus câte un cor cu conţinut educativ-patriotic, şi 
care întotdeauna a animat şi însufleţit coriştii şi publicul ascultător.

Nu mai puţine sunt lucrările mele corale, dar şi simfonice, în care sunt înfăţişate 
frumuseţile patriei şi aspectele vieţii sociale şi idilice ale satelor bihorene şi multele 
obiceiuri, ritualuri, după care se desfăşoară unele evenimente în viaţa satelor bihorene. Cu 
o deosebită atenţie am prelucrat pentru coruri mixte şi voci egale, elemente folclorice cu 
caracter satiric.

Iată o parte din repertoriul de piese corale, învăţate cu corurile pe care le-am instruit 
şi condus:

CIPRIAN PORUMBESCU:
 Tricolorul.
 Pe-al nostru steag.
 Cîntec de 1 Mai.
 Serenada (Somn uşor).
 Cisla. 

ALEX. FLECHTENMACHER:
 Hora unirii.
 Hora muncitorilor.

ALFONS CASTALDI:
 Se-ntorc eroii.
 La arme.

ION COSTESCU:
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 Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie.
 Doină zic.

W. A. MOYART:
 Imn festiv.
 O, mai frumos!
 Cîntec de leagăn.

 Noapte de vară.

LUDWIG VAN BEETHOVEN:
Oda bucuriei din simfonia a IX-a.
O, lume, ce frumoasă eşti!

GIUSEPPE VERDI:
Corul robilor din opera NABUCCO.
Marş din opera Aida. (fragment)

FRANZ SCHUBERT:
Teiul.
Cântec de leagăn.

IOSIF HAYDN:
Imn festiv.
Corul nr. 13 din oratoriul „Creaţiunea”.

KARL MARIA VON WEBER:
În crîng.
Corul Vânătorilor.
Floarea din livadă.
Concertul broaştelor.

IOAN CRISTU DANIELESCU:
Voinţa neamului.
Glorie ţie.
Cântec de leagăn.

IONEL BRĂTIANU:
Pui de lei.
Imnul eroilor (Presăraţi pe-a lor morminte)
Cer frumos al ţării mele.

IOSIV VELCEANU:
Pupi de flori.
Vin fetiţele.
Săbărelul.

GHEORGHE SCHELETTI:
Ce te legeni codrule.

FELIX MENDELSOHN-BARTOLDI:
Rămas bun codrului.
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Pe mare.
Ciocîrlia.

IOHANES BRAHMS:
Serenada.

DIMITRI ŞOSTACOVICI:
Lauda muncii.
Cântecul păcii.

GAVRIIL MUZICESCU:
Trompetele răsună.
Concertul de Crăciun.
Concertul de Paşti.
Răsai lună.

IACOB MUREŞIANU:
Deşteaptă-te Romăne!
Imn ocazional.
Mi-e dor de satul meu.
Brumărelul.

NICOLAE OANCEA:
Cătălina. 
Cântecul fusului.
Zboară dorule.
Pitpalacul.
Imn. 

TIMOTEI POPOVICI:
Poemul lui Avram Iancu.

SABIN DRĂGOI:
Idilă bihoreană.
Trandafir de pe răzoare.
Luntraşii de pe Volga (transcripţie).
Cucule pasăre grasă.
Imnul muncii.
De-aş avea un milion de inimi.
Cântă marile furnale.
Noi te slăvim drag Partid.

ION VIDU:
Răsunetul din Crişana.
Răsunetul din Ardeal.
Peste deal.
Ana Lugojana.
Marşul libertăţii.
Din şezătoare.
Grânele vara se coc.
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GEORGE ENESCU:
Ţara mea.

IOAN D. CHIRESCU:
Mama. 
Rodica.
Republică măreaţă vatră.
Măreţ pământ al patrie iubite.
Sub al păcii stindard.
Răsună codrul iar.
Să-nălţăm un cântec, drag.
Pace vrem şi cer senin.
Slăvim o viaţă nouă.
Ostaşii muncii.
Pe drum de victorii.
Partid, păvaza mea.
Hora marilor cîmpi.
Cântecul partizanilor păcii.

LUDVIG PACEAG:
Trenuţul.
Cântec de sărbătoare.
Republică, izvor de viaţă.
Cântec de sărbătoare.
Doi pescari.
Drag mi-e cântecul şi jocul.
Sârba colectiviştilor.

MIRCEA NEAGU:
Glorios partid.
Slăvită Românie.
Sub steagul păcii.
Drapelul ţării.
Republică, izvor de viaţă.
Te cânt partid!
Spre culmi, însorite!

GHEORGHE DANGA:
Sârba-n căruţă.
Sârba pe loc.
Senin e cerul ţării mele.
Noroc bun.

GHEORGHE DERIEŢIANU:
Slavă Republicii.
Sântem ai ţării primăvară.
Ne chiamă culmile albastre.
Învârtita de la Hunedoara.

VASILE TIMIŞ:

24



Centenar Bruchenthal 155

Noi din ape-am strâns lumină.
Steagul unităţii.
Cântecul şoimilor.
Este ziua sărbătorii.

GHEORGHE BAZAVAN:
Ţara-ntreagă cât măsori.
Patrie, pământ de aur.
Partidul ne-a condus.
Înalţă fruntea către soare.

ALFRED MENDELSOHNN:
Tineret, mândria ţării.
Zorii secerătorilor.
Cântec muncitoresc.
Cântec pentru cei mai buni.
Cântec tineresc.
Partidul ne cheamă.
Cântec tineresc.

DIMITRIE G. KIRIAC:
Cântecul pescarului.
Morarul.

 Din cele peste 400 de piese corale învăţate, am înşirat numai pe cele mai 
reprezentative şi de autorii mai cunoscuţi. În arhiva personală, păstrez catalogul tuturor 
persoanelor, care au făcut parte din corurile pe care le-am instruit şi dirijat.

MODUL DE CREAŢIE

Cred, este imperativ, ca să expun în cîteva pagini şi modul cum am compus; adecă 
„modul de creaţie”.

Întrucât toate compoziţiile mele muzicale, fie vocale sau instrumentale, sânt realizate 
unele prin prelucrare de folclor, iar altele prin elemente melodice create prin inspiraţie 
liberă, în acest capitol voi face expunerea sub două aspecte. Deci întâi voi expune cum 
am folosit materialul folcloric – muzica şi textul – în creaţiile mele corale, de muzică de 
cameră sau simfonice.

Problema utilizării folclorului muzical în compoziţii culte este o problemă, o tematică 
de creaţie încă nestabilită pe deplin şi nedeterminată cu precizie ca o normă fixă, deoarece 
opiniile variază de la compozitor la compozitor, de la profesor la profesor, de la Conservator 
la Conservator. Bine înţeles, eu nu am să fac aici expunerea variatelor opinii şi practice în 
acest sens, căci fiecare opinie îşi are justificarea şi documentarea sa bună şi estetică!

Eu mă voi rezuma la expunerea şi documentarea procedeelor pe care le-am folosit 
într-o formă personală şi mai ales voi arăta etapele mai însemnate ale modului de a folosi 
“folclorul muzical bihorean”. În linii mari, am utilizat două procedee mari, fără a face abuz 
de ele, sau fără a strica prin ele specificul folcloric, local sau de zonă!

Aceste două procedee sînt următoarele:
- utilizarea rapsodică a melosului popular.
- crearea de noi melosuri în spiritul folcloric zonal respectiv.

25



Constantin Mălinaş156

UTILIZAREA RAPSODICĂ este un procedeu de creaţie, cu ajutorul unor elemente 
melodice folclorice, folosite sub mai multe aspecte, întru cât compozitorii aceste elemente 
melodice folclorice le pot folosi cu mai multă sau mai puţină stricteţe; adecă în măsura în 
care compozitorul poate folosi melosul popular strict autentic, aşa cum se găşeşte notat 
în colecţia de care se serveşte; sau face unele modificări fără a strica, fără a altera esenţa 
melodică specifică zonei folclorice respective.

Sunt cazuri când autenticitatea se poate menţine în prelucrarea corală cultă, dar 
sunt cazuri când nu se poate menţine totalitatea elementelor melodice rustice, deoarece 
încarcă şi stinghereşte dinamica formei, în care se toarnă elementele melodice. În general, 
în piesele corale nu se pot utiliza linii melodice „AD LIBITUM”, aşa ornate şi cu exebiţii 
ca în debuturile solistice individuale. Eu  am căutat să fixez la fiecare melodie folclorică 
utilizată, linia melodică, desfăşurarea melodică în esenţa ei, menţinînd specificul genului 
respectiv şi nuanţele proprii ale zonei respective. Pentru ilustrare voi da cîteva exemple 
tipice:

„CÂNTEC DE LEAGĂN” ce face parte din compoziţia intitulată: DIVERTISMENT 
CORAL BIHOREAN NR. 2 pentru cor la trei voci egale. 

Scanare portativ  din BRUK MS 1974 011

În acest exemplu, melodia populară este utilizată în forma ei autentică, cu toate 
ornamentele sale specifice. Iată un exemplu în care pentru a putea realiza un „CANON 
DUBLU” şi mai ales pentru a fi prea încântată desfăşurarea melodică, am extras esenţa 
melodică şi am menţinut numai elementele ornamentale specifice ale doinei bihorene.

Scanare portativ  din BRUK MS 1974 012

Acest citat face parte din piesa corală: DE CÂND BĂDIŢA S-A DUS (-DOINA -) şi 
care a fost invăţată pentru prima oară de corul mixt din Vaşcău, în al cărui repertoriu a 
intrat ca piesă de concurs.

Iată  un exemplu în care melodia este mult ordonată, fără însă a se strica caracterul 
de doină bihoreană.

Scanare portativ  din BRUK MS 1974 013

Acest citat face parte din piesa corală:
DIVERTISMENT CORAL BIHOREAN NR. 1 (-DOINA-) pentru cor de trei voci egale 

cu solo.
Iată un alt exemplu de utilizare a unei melodii, într-un episod de fugă la patru voci:

Scanare portativ din BRUK MS 1974 014

Din această melodie de colindă din Colecţia lui Bela Bartók am extras motivele 
a) şi b) pentru a obţine o temă de fugă, utilizată în partea ultimă, CÂNT DE VESELIE, în 
compoziţia corală „LA ŞEZĂTOARE ÎN BIHOR” am omis motivele a1) şi c) pentru a nu 
repeta motivul a), dar pentru a le putea utiliza în încheierea fugii. E de remarcat că în acest 
exemplu linia melodică este cursivă şi lipsită de ornamente melodice.

CREAREA DE MELODII NOI ÎN SPIRITUL FOLCLORULUI ZONAL RESPECTIV

Este un procedeu mai lung, mai elastic şi destul de des întrebuinţat în lucrările corale 
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de extindere mai mare şi cu tematică mai vastă; constă în crearea de către compozitor a 
unui melos original, în care însă să se recunoască caracteristicile sructurale melodice ale 
zonei folcloric respective. În acest caz să se recunoască structura specifică tonală, ritmică 
şi melodică a zonei folclorice respective! Acest lucru însă presupune două elemente 
esenţiale:

cunoaşterea foarte bună sub toate aspectele a folclorului zonei respective, şia) 
talent pronunţat de a crea elemente melodice noi şi de valoare; deci  se b) 
presupune din partea compozitorului cunoaşterea folclorului şi talent!

În acest sens pot cita:
PARTEA I-A DIN DIVERTISMENTUL CORAL BIHOREAN NR. 1.
IDILA BIHOREANĂ NR. 1 ÎN ÎNTREGIME.
PARTEA I-A DIN LA ŞEZĂTOARE ÎN BIHOR.
IRONIA BIHOREANĂ NR. 7 ÎN ÎNTREGIME.
PARTEA II-A DIN  LIRICA BIHOREANĂ.
CÂNTECUL DORULUI ÎN ÎNTREGIME
MÂNDRĂ FLOARE E NOROCUL.
CÂNTECUL CRIŞURILOR.

PROBLEMA TEXTELOR

În cazul când voieşti să realizezi o compoziţie corală de valoare, trebuie neapărat să 
ai un text poetic, care să conţină o temă, un subiect bine conturat şi clar expus; să fie concis, 
bogat în idei ş sentimente. Imaginile poetice să fie plastice, sugestive; să fie realizate prin 
versuri clare, într-un limbaj literar bogat şi cursiv, dar mai ales complect. Ideile şi acţiunile 
să fie complete în desfăşurare.

Trebuie să menţionez de la început că în colecţiile de folclor muzical bihorean 
textele sunt destul de reduse şi incomplete; şi întrucât am căutat să am texte bune, de 
cele mai multe ori am formulat textele singur, folosindu-mă de publicaţiile pur literare 
ale folcloristului bihorean Ioan Bradu! Şi colecţia de folclor muzicalo-literar publicată de 
Mihail Bulzan.

Cât priveşte colecţiile de folclor musical utilizate, trebuie să fac următoarele precizări: 
înafară de colecţia personală, am mai utilizat următoarele colecţii:
BELA BARTOK:

CÂNTECE POPORALE ROMÂNEŞTI DIN COMITATUL BIHOR 1913.1. 
VOLKSMUSIK DER RUMANIEN VON MARAMUREŞ 1923.2. 

GEORGE BREAZUL: COLINDE (1938)
MÂRZA TRAIAN:

101 CÂNTECE ŞI MELODII DE JOC DE PE CRIŞURI (1966)1. 
FOLCLOR MUZICAL DIN BIHOR (1974)2. 
(cu o schiţă monografică)

G. GOMBOŞ – M. BRUCHENTHAL – I. BRAD:
 1. CINE-O-NCEPUT HORILE (1965) (toate vocale)
 2. MELODII POPULARE DIN CRIŞANA (1966) (toate instrumentale)
MIHAI BULZAN: CÂNTĂ, NANĂ, CÂNTĂ IAR – 1969
INSTITUTUL DE FOLCLOR DIN BUCUREŞTI:

200 CÂNTECE ŞI DOINE (1954)1. 
100 MELODI DE JOCURI DIN ARDEAL.2. 
(publicaţie din 1955)
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MODUL DE CREAŢIE PRIN INSPIRAŢIE LIBERĂ

Este un procedeu, o manieră de-a realiza o compoziţie muzicală inventînd o melodie 
ce acoperă ca şi conţinut muzical şi caracter, conţinutul unui text sau temă aleasă şi a 
cărei realizare armonică sau contrapunctică să fie la nivelul evoluţiei contemporane a 
celor două STILURI (ARMONIC ŞI CONTRAPUNCTIC) şi să potenţeze bogăţia de idei şi 
sentimente din text sau temă. În acest sens, trebuie să remarc unele aspecte şi practice pe 
care le-am folosit în creaţiile mele, realizate prin inspiraţie liberă!

Precum în arta poetică mijlocul de-a reda idei şi sentimente este „imaginea poetică”, 
tot aşa şi în arta muzicală mijlocul de-a reda idei şi sentimente, sau aspecte din natură 
sau viaţa socială, este imaginea sonoră (alcătuită din ritm, melodie, armonie şi timbru 
vocal sau instrumental). Valoarea artistică, estetică a unei compoziţii este intrinsec legată, 
dependentă, de „corelaţia (acoperirea perfectă) dintre cele două imagini”. Cu cât conţinutul 
musical a imaginii muzicale corespunde cu conţinutul imaginii poetice, cu atât compoziţia 
este mai expresivă şi mai bine înţeleasă de cei ce o ascultă.

Un alt principiu care trebuie să stea la baza unei compoziţii,  mai ales la cele 
instrumentale, este ca atmosfera generală a realizării musicale să fie aceaşi ca a textului 
sau a temei alese în lucrările instrumentalo-simfonice. Acest fapt, această realizare face ca 
ascultătorii să fie cu atenţia captaţi şi să urmărească desfăşurarea muzicală.

În afară de aceste două criterii, o compoziţie trebuie să aducă o noutate structurală 
ritmico-melodico-timbrală şi care, toate împreună, să ilustreze originalitatea creatoare a 
autorului, a compozitorului. Cu cît aceste elemente structurale uînt mai originale, mai noi, 
cu atât interesul auditorilor este mai mare pentru realizarea compoziţiei respective!

Compozitorul prin crearea une lucrări trebuie să urmăresacă sugerarea, convingerea 
ascultătorilor de justeţea, de frumuseţea şi măreţia ideilor pe care le exprimă şi să deştepte 
în sufletul şi inima lor sentimentele pe care le redă. Dar  pentru a putea realiza aceste 
deziderate înalte, aceste aspiraţii înalte, compozitorul trebuie să abordeze idei şi gânduri 
înalte, să redea sentimente nobile şi profund umanitariste (dragoste sinceră şi loială). Deci 
orice compoziţie, fie ea cât de mică sau cât de mare, trebuie să aibă un conţinut filosofic 
şi să stârnească sentimente înălţătoare! – adecă: „SĂ ADUCĂ LUMINĂ ÎN GÎÂNDIRE ŞI 
CĂLDURĂ ÎN INIMĂ”.

Desfăşurarea clară, îngrijită şi logică a formei specifice de realizare (forma lied, form 
sonată, etc.) dinamica acţiunii, încă contribuie la ridicarea valorii unei compoziţii! Tot ce 
depăşeşte necesarul, adecă încărcarea inutilă, scade valoarea estetică şi frumuseţea ideilor 
şi sentimentelor ce formează tematica compoziţiei.

Iată cîteva exemple:
PATRIA MEA DRAGĂ – cor mixt
OMAGIU EROILOR – cor mixt
CÂNTECUL ABSOLVENTELOR – 3 voci
IMN ÎNCHINAT SEMICENTENARULUI LIC. PED. DE EDUC. DIN BEIUŞ – 3 voci
PARTID, TE CÂNTĂ SAT ŞI ORAŞ – 3 VOC
MANDOLINATE – cor mixt
CÂNTEC DE IARNĂ – cor mixt
PRIMELE IUBIRI – cor mixt
CEI O SUTĂ – cor mixt

APUS – cor mixt
ODIHNA LĂUTARULUI – cor mixt
EU ŞTIU UN BASM – cor mixt
FETIŢA CU PĂPUŞA – 3 voci
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ROMANŢA TOAMNEI – cvartet de coarde
ÎN LUNCĂ SE FUGĂRESC DOUĂ TURTURELE – orchestră de cameră
SONATĂ ÎN RE MAJOR PENTRU PIAN
IUBIND ÎN TAINĂ – lied
ÎN VECI VA TRĂI – lied
O SEARĂ CU TINE – lied
BUCURIA AMINTIRILOR – suită simf.
DOUĂ PORTRETE – fanf. simf.

În compoziţiile realizate prin inspiraţie liberă am utilizat creaţiile următorilor poeţi: ŞT. 
OCT. IOSIF, GEORGE COŞBUC, OCTAVIAN GOGA, GEORGE TOPÎRCEANU, NICOLAE 
LABIŞ, ALEXANDRU ANDRIŢOIU, MIHAIL BENIUC, BRÂNDA NIC, DR. EMIL POP, 
CONSTANTIN NENCIULESCU, ION MEITOIU, MARCEL CIORCAN, ZIZI SAINENCO.

CREAŢIA INSTRUMENTALĂ

 Încă din anii copilăriei şi mai ales din anii de liceu, am simţit cele mai plăcute 
delectări muzicale ascultând muzică instrumentală ( - solo de vioară cu acompaniament de 
pian - ), muzică de cameră şi apoi muzică simfonică. Primul concert l-am ascultat şi care 
m-a impresionat foarte mult şi plăcut a fost cel susţinut de violonistul slovac PSIHODA, pe 
care l-am ascultat la Oradea.

Primul cvartet de coarde pe care l-am ascultat a fost susţinut la Oradea de cvartetul de 
coarde de sub conducerea profesorului IOAN BUŞIŢIA din Beiuş. Ca student la Academia 
de muzică din Cluj, am avut ocazia să ascult multă muzică de operă şi simfonică. La 
orele de „TEORIA FORMELOR MUZICALE”, cât şi la orele de analize susţinute la clasa de 
muzică de cameră, am căutat să pătrund sensul atât al genului simfonic cât şi al muzicii 
de cameră; am căutat să pătrund sensul acestor genuri, să cunosc mai bine şi cât mai mult 
structura lor specifică şi să cunosc cele mai celebre sonate pentru vioară şi pian, cele 
mai frumoase şi celebre cvartete de coarde. Marele meu maestru, MARŢIAN NEGREA NE 
SPUNEA: „ETAPA SUPERIOARĂ A CULTURII MUZICALE ÎNCEPE CU ÎNŢELEGEREA ŞI 
CUNOAŞTEREA MUZICII DE CAMERĂ; ŞI MĂ BUCUR CÂND VĂD CĂ STUDENŢII MEI 
SE INTERESEAZĂ ŞI SE PASIONAEZĂ PENTRU ACEST GEN; ÎNSEAMNĂ CĂ SUNT PE 
DRUMUL BUN!”.

 De altfel trebuie să menţionez că maestrul şi profesorul Marţian Negrea căuat să 
ne insufle mare dragoste, mare pasiune şi să ne iniţieze în mod deosebit în cunoaşterea 
STILULUI CONTRAPUNCTIC, A MUZICII DE CAMERĂ ŞI ÎN CUNOAŞTEREA FORMELOR 
MUZICALE ŞI A INSTRUMENTELOR SIMFONICE.

Pentru cunoaşterea cât mai temeinică a formelor muzicale şi-a instrumentelor 
muzicale, pe lângă manualul său, am mai studiat cele două lucrări (manuale) ale lui SIKLOS 
ALBERT: ZENEI FORMATAN ŞI HANGSZERELESTAN (VOL. 1).

Pentru cunoaşterea muzicii instrumentalo-simfonice şi a muzicii de cameră am 
studiat în mod deosebit lucrările lui I. S. BACH, SONATELE LUI BEETHOVEN, MUZICA 
DE CAMERĂ A LUI MOZART ŞI BEETHOVEN, SIMFONIILE LUI CEAIKOVSKI ŞI-A LUI 
ANTON BRUCKNER.

În domeniile muzicii simfonice, creaţiile mele, ca număr sunt reduse faţă de numărul 
celor corale şi vocale. În mod cronologic, aceste lucrări sunt următoarele:

PRIVELIŞTI BIHORENE, fantezie simfonică, construită numai cu melodii vechi din 
Bihor, luate fie din colecţia lui Bartok, fie din colecţia personală. Forma definitivă a primit-o 
abia în anul 1965. Este structurată în întregime în stil armonic.
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PRIN MUNŢII APUSENI, rondo pentru orchestră simfonică mare. Este alcătuită din 
7 unităţi mari. Fiecare unitate reprezintă, redă câte o scenă dintr-o călătorie prin munţii 
Apuseni. Aceste episoade sunt:

S-A PORNIT LA DRUM, (forma lied)
LA POALELE MUNŢILOR, (doină)
PE POTECI ÎNTORTOCHIATE, (forma rondo)
URCÂND SPRE PISCUL ŢAPULUI, (cupletul 1)
URCÂND ULTIMA POTECĂ, (forma rondo)
POPAS ÎN VÂRFUL MUNTELUI, (doină)
O NOAPTE-NTUNECOASĂ PRINTRE BRAZI, (forma sonată)
CALE-NTOARSĂ, (forma rondo)

Această compoziţie simfonică este o lucrare de maturitate, în care temele sunt 
sugestive, imaginile muzicale plastice, prelucrarea temelor logice, orchestraţia foarte 
colorată şi îngrijită. Instrumentele au peste tot multă melodicitate.

PRIVELIŞTI MARAMUREŞENE, fantezie simfonică pentru orchestră mare, realizată 
cu elemente tematic inspirate din colecţia maramureşancă a lui Bartok (VOLKSMUSIK 
RUMANIEN VON MARA-MURES). În întreaga lucrare am utilizat elemente ritmico-
melodice maramurăşene, pentru ca în felul acesta să imprim întregii lucrări un pronunţat 
caracter şi farmec folcloric regional maramureşan!

VIAŢĂ NOUĂ-N SAT LA NOI, uvertură festivă dedicată zilei învăţătorilor. Elementele 
melodice sunt de inspiraţie folclorică. Fondul armonic foarte Orchestraţia colorată şi 
variată; cuprinde nu multe părţi şi episoade în stil contrapunctic. În general episoadele au 
caracter descriptiv.

UVERTURA ROMÂNEASCĂ pentru orchestră mare. Are aceeaşi tematică şi construcţie 
ca uvertura de mai sus.

SIMFONIA ÎN RE MAJOR, alcătuită din trei părţi mari:
ALLEGRO NON TROPPO  = forma sonată;
ANDANTE = forma lied;
ALLEGRO FINAL = forma scherzo cutrio.
Temele melodice sunt create în spiritul folcorului muzical românesc.

BUCURIA AMINTIRILOR, studiate de balet pentru orchestră mare şi cuprinde următoarele 
unităţi mari:
 PRELUDIU = formă de preludiu

MARŞ FESTIV = forma lied 
CHEMAREA LA JOC, forma soată
RĂSUNĂ DOINA, forma lied
FUGA = balet
ÎN VÂRTEJUL JOCULUI = forma lied

 
Totul este alcătuit cu tematică melodică originală în spiritul folclorului românesc. 

Această lucrare se prestează pentru film.
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CREAŢIA CORALĂ – SIMFONICĂ

 Compoziţiile mai însemnate în acest gen sînt următoarele:
ÎNDEMN, text de Vasile Bucur, motet pentru cor femeiesc la 4 voci, cu acompaniament 

de orchestră simfonică, a fost interpretata de un grup de eleve de la Liceul de Fete din Beiuş 
acompaniat de orchestra simfonică a unităţii militare din Beiuş sub conducerea d-lui loct. 
Dinu Stelian şeful muzicii militare din Beiuş, în anii 1941 şi 1942. este una din cele mai 
reuşite lucrări vocalo-simfonice pe care le-am compus.

HRISTOS S-A NĂSCUT, oratoriu pentru solişti şi cor cu acompaniament orchestral. 
Textul este extras din MINEIU – 6 şi 25 dec. A fost terminat în ziua d 20 oct. 1941. Au fost 
cîntate fragmente din el de ocrul mixt al elevilor de la cele două licee din Beiuş.
VICLEIMUL (forma prescurtată), operă în două acte şi un tablou.

Această compoziţie a fost creată în următoarele împrejurări:
În Beiuş sărbătoarea Crăciunului întotdeauna se desfăşura cu mult fast şi pregătire 

deosebită; mai ales în şcoli înainte de plecarea elevilor şi elevelor  în vacanţă, clasele a VIII-a 
de la ambele licee dădeau o mare serbare pentru a realiza venit cât mai mare în vederea 
plătirii tabloului de absolvenţi şi a suportării cheltuielilor de banchet. Şi ca să se realizeze 
atât grandoarea sărbătorii Crăciunului, cât şi un venit considerabil se organiza o mare 
serbare de Crăciun. În anul 1938 s-a produs o mare schimbare în structura acestei serbări. 
S-a rupt cu tradiţia de a alcătui programul serbării cu piese variate şi incoerente, nelegate 
de sărbătoarea Crăciunului, înlocuindu-se totul cu obiceiuri de Crăciun Româneşti. Eu 
am ţinut mult la această schimbare întrucît mă pasiona mult folclorul de colinde bihorene 
şi aveam mult material folcloric în acest sens. De aceea în 17 dec. 1938 s-a ţinut prima 
serbare de Crăciun cu obiceiuri din Bihor, serbare în care seria obiceiurilor de Crăciun din 
Bihor s-a încheiat cu „VICLEIMUL”, practicat în comuna REMETEA.

An de an aceste obiceiuri s-au prezentat într-o formă artistică din ce în ce mai ridicată. 
Astfel că în anul 1941, dec 13, pentru o astfel de serbare profesorul şi pictorul Ioan Buşiţia 
a pictat un minunat decor ce reprezenta curtea unui ţăran dintr-un sat de munte, care 
primeşte colindătorii! Prin acest decor minunat, obiceiurile de Crăciun din Bihor au fost 
prezentate cu mult mai autentic şi la un nivel de interpretare artistică mult mai ridicat, ceea 
ce a adus cu sine un mare succes.

Pentru serbarea de Crăciun al anului 1943 am pregătit în prealabil un program nou, 
o formă nouă: „OPERA VICLAEMUL” în două acte şi un tablou, a cărei compunere am 
început-o încă din anul 1942. Textul l-am alcătuit din mai multe variante ale Vicleimului 
popular. Cu începutul anului şcolar 1943/44, am început pregătirile: am ales soliştii şi 
i-am instruit zi de zi; corurile au fost învăţate pe de rost şi cu mişcări de scenă; decorurile 
au fost pregătite din timp; instalaţia electrică a fost renovată, iar orchestra simfonică a 
batalioanelor de vînători de munte (6 şi 9) instruită! Repetiţiile au fost realizate cu mult 
avânt şi atenţie.

În zilele de 13 şi 14 decembrie 1943 opera afost reprezentată cu mult succes! Toate 
rorurile au fost interpretate de elevii din clasa VIII-a de  la liceul „Samuil Vulcan”, numai 
rolul copilului a fost interpretat de eleva MARIA PANTI din clasa IV-a de la liceul de fete. 
Conducerea muzicală a avut-o şeful muzicii militare loct. Constantin Dulgherescu; unde 
am fost tot timpul pe scenă, ocupat cu regizarea!

Atât noutatea spectacolului, cât şi felul corect în care au fost interpretate rirulile, 
succesul a fost mare! A lipsit însă fastul şi montarea mare, caracteristice operelor!

De aceea în anul următor pregătirile s-au făcut mai bine şi mai specific operei. 
Acţiunea a fost complectată cu noi scene, corul a  primit un rol mai bogat; s-au adăogat 
noi părţi corale, costumaţia a fost foarte îngrijită, decorul înnoit şi foarte adecvat, luminaţia 
bogată, mişcarea scenică mai proprie operei. Deci spectaculozitatea şi scenizarea au fost 
la un nivel superior! De aceea succesul a fost mare! Mare de tot! La cererea publicului 
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opera a fost reprezentată de 5 ori cu sala arhiplină; În special interpretarea elevei PANTI 
MARIA a avut un succes deosebit! La spectacolul al III-lea deja a fost o aglomeraţie aşa de 
mare, încât a trebuit să se deschidă uşile laterale ale sălii de gimnastică, pentru ca publicul 
să se poată urca pe laviţe pentru a urmări desfăşurarea acţiunii. În acest an actul întîi a fost 
precedat printr-un minunat prolog scris de profesorul şi poetul George Botta!

Atât pentru elevii şi elevele care au avut roluri (corul), cât şi pentru organizatori, 
ca dirigintele Victor Popovici, directorul Nicolae Fluieraş, mulţumirea şi bucuria s-a 
transformat într-o manifestare delirantă!

Eleva MARIA PANTI, fiind îmbrăcată într-o toaletă lungă albă de mătasă şi voal roz, 
pieptănată cu părul despletit şi lung, blond, ceea ce a făcut-o foarte drăgălaşă, şi mai ales 
având o voce extrem de frumoasă şi adecvată rolului; încât rolul copilului care-l înfruntă 
pe Irod a avut un success foarte mare. Profesoarele şi directoarea liceului de fete, colegele 
de clasă şi cele din alte clase i-au dăruit cadouri valoroase: (haine, albituri de pat, pantofi, 
corapi, batiste, cărţi, inele, mărgele, bomboane); la fel directoarea liceului Samuil Vulcan 
şi dirigintele clasei a VIII-a i-a dăruit toaleta de scenă ca amintire!

 Deşi cheltuielile de regie, luminaţia etc.,... au costat mult faţă de anul trecut, totuşi 
realizările băneşti au fost mari faţă de anii antecedenţi. Instrumetiştii  din orchestră, după 
fiecare spectacol, au fost invitaţi la o bogată cină oferită de internatul de băieţi al liceului!

Corul a fost îmbrăcat şi machiat foarte adecvat atmosferei acţiunii; animaţia corului de 
a fi cât mai bine costumat a fost foarte mare; şi-au procurat sandale, peruci, mustăţi, cămăşi 
lungi, văluri, coroniţe, brăţare, coşuleţe! Totul a fost la înălţime! Costumaţia rolanţilor (cei 
trei crai, Irod, ofiţerul etc...) încă a fost la înălţime!

Ţin să menţionez în mod deosebit frumuseţea decorului, autenticitatea lui, care a 
fost confecţionat cu multă artă şi grijă, de elevul BOLCAŞ DORIN, din clasa VIII-a, care pe 
cheltuială proprie a făcut totul din timp! La fel luminaţia a fost feerică!

După spectacolul al treilea, publicul a cerut să se mai reprezinte şi în serile următoare! 
De aceea s-a mai reprezentat de 2 ori (în 2 seri) cu sala iarăşi arhiplină. Şi de aceste date 
succesul a fost deplin, delirant şi însufleţit. La ultimul spectacol, corurile finale la ambele 
acte, au fost cântate de două ori; la fel şi dialogul dintre Irod şi Copil!

Pentru mine, succesul acestei creaţii a fost prima mare satisfacţie.

VICLEIMUL, FORMA MARE, operă feerică tot în două acte şi un tablou viu, pe texte 
de Victor Ion Popa. Desfăşurarea acţiunii este mai amplă ca şi în Vicleimul de mai sus! 
Orchestraţia este mai bogată, mai colorată; ariile celor trei crai mai vaste, iar dialogurile 
mai concludente; corul cu mai multe episoade; nu s-a putut prezenta în faţa publicului, 
datorită faptului că orchestranţii fiind militari, unii s-a pensionat şi-a părăsit oraşul, iar alţii 
au fost mutaţi la alte unităţi.

FELEAGA, operetă populară într-un act pe text de Ioan Brad, compusă  în anul 1967. 
Întreaga lucrare este alcătuită cu material folcloric bihorean din colecţiile publicate de 
Casa de Creaţie din Oradea!

O NUNTĂ ÎN BIHOR, operă într-un act; reprezintă o nuntă din Bihor; este 
spectaculoasă şi variată ca desfăşurare scenică!

ACTIVITATEA FOLCLORICĂ

Culegerea şi notarea folclorului muzical bihorean m-a pasionat încă din timpul 
cînd eram în clasa III-a de liceu, când am notat textele şi am învăţat pe de rost melodiile 
cântecelor auzite în comunele Hotar, Subpiatră, Ciutelec şi Vadu Crişului.

În timpul cât am fost elev de liceu am participat la foarte multe nunţi cu care ocazii am 
văzut multe obiceiuri legate de aceste evenimente; am auzit multe oraţii de nuntă, cântece 
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şi dansuri. Când am fost student la Conservatorul din Cluj, am notat în mod special colinde 
din Hotar, Subpiatră, Ţeţchea, Vadu Crişului, Topa de Criş; iar după ce-am venit la Beiuş ca 
profesor de muzică la Liceul Samuil Vulcan şi profesor de vioară la Şcoala Pedagogică de 
educatoare, încă din primul an şcolar am întreprins o foarte frumoasă activitate folclorică 
muzicală şi mai ales m-a pasionat culegerea şi notarea de colinde prin elevi şi eleve.

Până în prezent numărul melodiilor notate, şi mai ales a colindelor, trece peste opt 
sute.

În legătură cu colecţia mea de folclor, în comparaţie cu alte colecţii ce s-au publicat, 
trebuie să menţionez că ea cuprinde mai multe cântece de leagăn, mai multe cântece de 
nuntă, mai multe balade decât toate celelalte; cât priveşte colindele, nici nu poate fi vorbă 
de comparaţie!

Tot în legătură cu colecţia mea mai trebuie să menţionez, că ea este precedată de 
un studiu analitic vast şi document despre structura ritmico-metrică, melodico-tonală a 
folclorului bihorean.

Tot în legătură cu colecţia mea mai trebuie să menţionez că ea cuprinde creaţiile 
folclorice a mai multor comune şi sate decât celelalte colecţii, până acum apărute.

Activitatea mea folclorică însă nu este încheiată încă, căci şi acum mai colectez 
folclor muzical din Bihor prin eleve şi elevi.

ACTIVITATEA DIDACTICĂ

Începând cu anul şcolar 1935-36, am inaugurat cariera mea de profesor de muzică la 
Liceul „SAMUIL VULCAN” din Beiuş, unde am fost numit ca profesor de muzică la catedra 
de muzică vocală şi ansamblu coral. În primul an şcolar am predat orele de muzică şi cor, 
precum şi fanfară la Lieul. Samuil Vulcan, orele de muzică la clasa I-a de la liceul de fete 
şi corul, orele de vioară la Şcoala Pedagogică de Educatoare din Beiuş.

Pentru a reînoi tradiţia corală inaugurată cu ani în urmă de compozitorul Francisc 
Hubic şi continuată de Ioan Buşiţia, a trebuit mult efort, deoarece, totul era concentrat 
pentru fanfara liceului.

La început am organizat corul şcolii, format numai din elevii Liceului Samuil Vulcan, 
sopran şi alt, format din elevii claselor V-VIII. În primii doi ani, acest cor a fost aşa de 
bine antrenat şi vocile omogenizate, încât la una din serbările în cinstea ieşirii la pensie 
a profesorului Ioan Buşiţia, corul a interpretat corect şi frumos următoarele piese corale, 
preferate de cel sărbătorit:

G. Muzicescu: TROMPETELE RĂSUNĂ.
I. Vidu: RĂSUNETUL DIN CRIŞANA.
Ion Costescu: DOINĂ ZIC.
George Dima: DOUĂ INIMI NU-MI DAU PACE.
Fr. Hubic: POPOARE.
În anul şcolar 1940-41 am reuşit să realizez o colaborare corală amplă între cele 

două licee din Beiuş. Ceea ce a adus cu sine o mare ridicare a nivelului de execuţie şi 
mare îmbogăţire de repertoriu. Acest lucru s-a realizat uşor, căci elevele de la liceul de fete 
erau destul de instruite de mine prin corul la trei voci pe care l-am organizat încă din anul 
şcolar 1935-36.

Ca profesor de muzică la Liceul „Samuil Vulcan” şi la Liceul de fete, corurile acestor 
şcoli au participat permanent la serbările ce se organizau în vederea unor evenimente 
însemnate de peste an!

Nivelul de interpretare a avansat foarte mult, iar repertoriul s-a îmbogăţit foarte mult. 
La aceasta au contribuit nu numai elanul şi dragostea de muzică a elevilor şi elevelor, 
precum şi sprijinul deosebit dat de direcţiunea liceului şi diriginţii claselor, dar şi frumuseţea 
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pieselor alese şi atenţia şcolilor faţă de elevii şi elevele coriste: burse în internat, mese 
comune, „după mese cu dans” şi excursii în vacanţe la Stâna de Vale.

ACTIVITATEA EXTRA-ŞCOLARĂ

 Între ani 1945 şi 1974, am organizat şi instruit următoarele formaţii corale şi 
instrumentale:

CORUL SINDICATELOR DIN BEIUŞ

Alcătuit din 53 de sindicalişti din Beiuş, muncitori, meseriaşi, funcţionari, cadre 
didactice şi un mic număr de elevi şi eleve (8). Această formaţie cu timpul s-a complectat la 
85 de participanţi. Corul a participat la PRIMUL CONCURS JUDEŢEAN de formaţii corale, 
obţinând premiul al III-lea, în anul 1948 la Oradea Mare.

Această formaţie corală a fost primul cor mixt din Beiuş, care a luat fiinţă după al 
doilea război mondial. Noutatea concursurilor i-a pasionat pe corişti, aşa că la concursul 
al  II-lea, formaţia a obţinut premiul al doilea interjudeţean (17 aprilie 1949).

CORUL COOPERATIVEI MUNCITORUL

Puţin timp după înfiinţarea şi organizarea cooperaţiei meşteşugăreşti din Beiuş, din 
iniţiativa primului preşedinte, ia fiinţă corul mixt al cooperativei „MUNCITORUL” din 
Beiuş, care la început activează numai în Beiuş. În 31 martie 1957 participă la primul 
concurs a cooperativelor meşteşugăreşti, când la faza regională obţine premiul al III-lea.

Corul s-a deplasat în mai multe localităţi din jurul Beiuşului susţinând programe 
alcătuite din coruri şi dansuri, recitări şi brigăzi artistice. Unde s-a pregătit şi a participat 
la toate concursurile judeţene şi la concursul interjudeţean din Reşiţa. Acest concurs fiind 
ultima participare, corul s-a desfiinţat, deoarece profilându-se pe activităţi în ture, coriştii 
nu mai puteau participa la repetiţii.

CORUL SINDICAL AL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

Conducerea sindicală a muncitorilor din învăţământ, în dorinţa de-a da posibilitate 
cadrelor didactice de-a desfăşura activitate culturală în una din cele mai potrivite forme 
specificului lor profesional şi potrivit cu timpul lor liber, a înfiinţat corul sindicatului din 
Învăţământ, care la început a fost instruit de prof. Alexandru Condoroş a apoi de Antim 
Dringa, şi la urmă de subsemnatul.

Formaţia a participat la două concursuri judeţene, în anul 1961 şi anul 1962, obţinând 
în ambele cazuri premiul al III-lea.

La un moment dat, conducerea sindicală a acceptat să se contopească corul cu 
formaţia Casei de Cultură Nicolae Bălcescu din Beiuş în vederea unui mare concurs 
judeţean, unde se cerea ca formaţia să abă cel puţin 80 de corişti; după concurs însă 
formaţia sindicală s-a desmembrat împreună cu cea a Casei de Cultură. S-a mai încercat 
regruparea membrilor într-o nouă formaţie, dar nu s-a putut realiza nimic datorită atitudinii 
necorespunzătoare a conducerii Casei de cultură faţă de membrii corului. La acest fapt 
s-a mai adăugat şi înfinţarea cursurilor serale pentru tineret, unde mulţi dintre profesori şi 
cadre didactice au fost încadraţi cu catedră permanentă!
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A rămas hotărârea ca profesorii şi profesoarele neseralişti să se încadreze în Corul 
Lyra de pe lângă Casa de Cultură.

CORUL COLECTIVIŞTILOR DIN BEIUŞ

O formaţie corală unică dar alcătuită din elemente inimoase, pline de elan, dragoste 
şi mândrie, a fost CORUL COLECTIVIŞTILOR DIN BEIUŞ, care a luat fiinţă la puţin timp 
după înfiinţarea colectivului din Beiuş.

Repertoriul coral a fost alcătuit din piese corale uşoare şi cu conţnut specific legat de 
munca lor, transcrise pentru sopran-alt-bariton, întrucât bărbaţii au fost puţni în formaţia 
corală (6).

Mari dificultăţi am întâmpinat în ansamblarea vocilor.
Formaţia a debutat pentru prima oară la sfârşitul unei sedinţe de dare de seamă a 

comitetului de conducere, când executarea şi interpreatrea a 3 piese corale a fost nu numai 
satisfăcătoare, ci şi plăcută auditorului.

Formaţia a mai debutat încă de 3 ori la diferite spectacole în Beiuş, a făcut 5 deplasări 
şi în comunele învecinate; cu aceste ocazii repertoriul a fost îmbogăţit.

Datorită comasării cu satele Delan şi Sintmartim, activitatea corală  s-a sistat din 
cauza că membrii corului erau plecaţi la lucru în aceste sate anexate!

CORUL MIXT AL COOPULUI DIN BEIUŞ

Echipa corală a cooperativei din Beiuş a luat fiinţă în ziua de 28 III 1955, în cinstea 
zilei de 1 mai, când a debutat întâia oară în programul închinat acestei zile. Activitatea 
mai intensă însă s-a relizat în cinstea alegerilor şi în vederea concursului al IV-lea din anul 
1956, unde a obţinut premiul al II-lea.

În anul 1967 activitatea formaţiei completată cu corişti şi din alte instituţi, şi-a 
intensificat repetiţiile în vederea punerii în scenă a operei populare „O NUNTĂ ÎN BIHOR”, 
dar care nu s-a finalizat din cauza lipsei de orchestră simfonică şi lipsă de bunăvoinţă din 
partea Casei de Cultură!

În anul 1968, fiind forţată formaţia să fuzioneze cu corul foarte redus al Casei 
de Cultură, în vederea unui concurs, s-a desfiinţat, iar după concurs nu s-a mai putut 
reorganiza.

CORUL LYRA - CORUL CASEI DE CULTURĂ

Contingenţa mea personală cu Corul Lyra din Beiuş se reduce la trei aspecte 
caracteristice:

1. Am avut fericita ocazie de-a cunoaşte până în cele mai mari amănunte istoricul 
acestei formaţii corale ,de la înfiinţarea ei până la sfârşitul războului mondial, prin domnul 
profesor Ioan Buşiţia dirijorul acestei formaţii, care de mai multe ori mi-a istorisit şi cetit 
din memoriiile scrise, despre modul cum a luat fiinţă această formaţie, cum a fost instruită, 
repertoriul pe care l-a avut, membrii formaţiei şi activitatea ei, desfiinţarea ei şi reînfiinţarea 
ei într-o formaţie de cameră de către profesorul şi compozitorul Francisc Hubic.

2. Strânsa colaborare cu domnul profesor Ioan Buşiţia, precum şi faptul că foarte des 
a asistat la repertiţiile de cor ţinute în sala de desen şi văzând că metoda mea de instruire a 
corurilor celor două licee coincide cu vederile sale personale despre munca de pregătire a 
corurilor, l-a determinat pe domnul profesor Buşiţia să dăruiască întreaga arhivă a Corului 
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Lyra Bibliotecii muzicale a Liceului Samuil Vulcan. Această arhivă conţinea nu numai 
partituri, ci şi mape cartonate cu sute de ştime, pentru voci separate. A dăruit bibliotecii 
muzicale a şcolii circa 50 de mape cu ştime, pe care eu le-am predat, după plecarea mea 
la Şcoala Pedagogică de educatoare, tovarăşului profesor Alexandru Condoroş, profesor de 
muzică şi care a urmat după mine.

3. În anii 1968 şi 1969 am pregătit corul Casei de Cultură, care şi-a luat numele de 
„CORUL LYRA”, pentru aniversarea a 65 de ani de la înfiinţarea lui (1903-1969).

Concertul de aniversare din 6 februarie 1969 a cuprins 14 piese corale, din care trei 
piese au fost executate de Corul Şcolii Pedagogice.

Pe cât mi-a fost de mare bucuria când s-a reînfiinţat această formaţie corală, în 
speranţa şi credinţa că această formaţie îşi va continua activitatea cu toată seriozitatea 
pentru a ajunge la nivelul artistic pe care l-a ajuns corul în anul 1906 când a participat la 
concursul organizat în cinstea „EXPOZIŢIEI GENERALE ROMÂNE” din Bucureşti, pe atât 
mi-a fost decepţia căci imediat după aniversarea din 6 febr. 1969, „S-A RELUAT METODA 
VACANŢELOR PERMANENTE”, adecă practica de mai înainte, de-a suspenda repetiţiile 
pentru fel de fel de şedinţe şi motive; de a participa la repetiţii într-un număr restrâns şi cu 
mari decalaje între voci; acest fapt nu numai că nu mi-a dat posibilitatea de-a realiza vre-
un progres calitativ, de-a îmbogăţii repertoriul cu noi creaţii şi compuse în stiluri deosebite 
(armonia şi contrapuncţie), de-a ridica calitatea interpretării artistice, ci din contră, am 
fost şicanat şi calificat de persoane complect în necunoaştere de cauză că sânt exagerat, 
absurd, neînţelegător că la cor vin coriştii să se distreze (cetind reviste de modă în timpul 
cântatului, sau să dezlege rebus, sau să fumeze în timpul ansamblului între voci) şi nu să 
fie muştruluiţi că nu cîntă cum trebuie! – Problema s-a rezolvat prin aceea, că la urmă, să 
fiu îndepărtat prin intrigi şi calomnii din culise de la conducerea corului!

Pentru că am pretins ca repetiţiile de cor să se ţină de 2 ori pe săptămînă cu cea 
mai mare regularitate, într-un număr complect, cu toată atenţia şi disciplina desăvârşită, 
colaborând fiecare membru şi membre a formaţiei cu interes şi muncă egală; fiindcă 
am introdus pise noi, chiar în stil contrapunctic, pentru a realiza un repertoriu nou şi-o 
interpretare progresivă, am fost calificat că sânt un exagerat, învechit şi nesimpatizat de 
corişti şi coriste, printre care s-a făcut mare propagandă împotriva mea!

Este regretabil că azi când se cere de la formaţiile corale „NIVEL ARTISTIC 
RIDICAT”, „REPERTORIU INGENIOS ŞI NOU”, „DISCIPLINĂ CORALĂ DESĂVÂRŞITĂ”, 
„PARTICIPARE TOTALĂ A FIECĂRIU CORIST ŞI CORISTĂ”, „ECHILIBRU DESĂVÂRŞIT 
ÎNTRE VOCI”, din partea celor care ar fi trebuit să înţeleagă şi să sprijinească aceste 
aspiraţiuni juste şi actuale, caută să menţină formaţia în formă simplistă; să ţină formaţia 
la un nivel foarte scăzut şi incapabil de-a face progrese! Şi toate aceste deziderate să nu 
fie realizate prin mijloace nedemne şi prin nesinceritate, prin intrigi şi calomnii. Azi corul 
este inexistent !!!

CORUL ŞCOLII PROFESIONALE

Înafară de formaţiile corale mai sus amintite am mai instruit şi corul bărbătesc, apoi 
cel de fete a şcolii profesionale din Beiuş între anii 1954-1963.

În prima etapă corul a fost format numai din băieţi deoarece, la început, şcoala nu avea 
decît secţii de tîmplărie, zidărie, dulgherie şi zugravi. Această formaţie a participat trei ani 
consecutiv la concursurile artistice ale şcolilor profesonale, fazele judeţene şi interjudeţene, 
împreunîndu-se printr-o pregătire deosebită şi disciplină corală remarcabilă.

Repertoriul a fost format din cântece patriotice şi muncitoreşti, compoziţii legate de 
profesiile lor speciale: LEMNARUL, CONSTRUIM, PE ŞANTIER, FIERARUL.

Începînd cu anul şcolar 1959-60, înfiinţându-se la şcoală secţii cu profiluri pentru 
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fete (cofetărie, gospodărie, croitorie şi ţesătorie) s-a organizat prin strădania direcţiunii o 
frumoasă formaţie corală la 3 voci egale femeieşti, care 3 ani de-a rîndul a activat din ce în 
ce mai bine şi cu rezultate artistice din ce în ce mai înaintate.

Repertoriul a ajuns pînă la 18 cântece la 3 voci egale, cu conţinut variat: patriotice, 
partinic, pentru tineret şi prelucrări de folclor.

Ambele formaţii, întrucît au avut sprijinul şi ajutorul deosebit a direcţiunii şcolii, au 
realizat întotdeauna mari succese nu numai în cadrul programelor artistice organizate în 
oraş ci şi la concursurile la care au participat pe faze judeţene şi interjudeţene.

CORUL ŞCOLII PEDAGOGICE DE EDUCATOARE

A doua formaţie corală care în cariere mea de profesor, dirijor şi compozitor, a ajuns 
la culmi de perfecţiuni artistice deosebite, a fost corul de fete la trei voci egale a Şcolii 
Pedagogice de Educatoare din Beiuş, pe care am instruit-o şi condus-o din toamna anului 
1948 până la ieşirea mea la pensie, ba chiar şi după aceea, până la desfiinţarea ei!

Acestă formaţie corală a excelat întotdeauna nu numai în ceea ce priveşte valoarea 
repertoriului, ci şi prin executarea şi interpretarea artistică a celor mai reprezentative lucrări 
corale contemporane. Din repertoriul coral au făcut parte cele mai reuşite creaţii corale 
ale  compozitorilor contemporani: I. D. Chirescu, Derieţeanu, V.Timiş, Mircea Neagu, Gh. 
Danga. Sabin Drăgoi, Gh. Bazavan, etc...

Cu această formaţie am reuşit să interpretez câteva piese corale în stil contrapunctic şi 
chiar în stil fugat: „FIR DE DOR” de ZENO VANCEA; „TE CÂNTĂ SAT ŞI ORAŞ” PRELUDIU 
ŞI FUGA; „DE-A PURUREA DE STRAJĂ” PRELUDIU ŞI FUGĂ. (M. BRUCHENTHAL) etc...

Din repertoriul acestei formaţii n-au lipsit nici prelucrările de folclor din bihor: 
POPOARELE de Francisc Hubic (transcrise la trei voci egale). Cântec de nuntă de Givulescu; 
BIHOREANCA de Paul Constantinescu; precum şi prelucrări de folclor din alte regiuni ale 
ţării.

ORCHESTRA SEMISIMFONICĂ A CĂMINULUI CULTURAL

 Încă din anul 1958 primavara am întreprins o intensă activitate pentru înfiinţarea, 
organizarea, instruirea şi conducerea unei orchestre semisimfonică demnă de oraşul Beiuş, 
formată din intelectuali cunoscători de instrumente simfonice, profesionişti muzicanţi şi 
instrumentisti din muzica militară. Iată membrii formaţiei:

Doctor Cazacu Manole - flaut
Subof. Nenciu Constantin - clarinet 1
Subof. Guran Traian - clarinet 2
Subof. Cojocaru Costel - trompeta 1
Subof. Voina Costel - trompeta 2
Subof. Pogor Vasile - corn
Subof. Ursuţ Sache - trombon tenor
Subof. Comănescu Nicolae - trombon bass
Subof. Popescu Ioan - tuba bass
Subof. Sava Costel - saxofon
Funcţionar Pop Gheorghe - baterie
Muz. Hamza Nicola - acordeon
Doctor Kalman Ladislau - pian
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Doctor Biterman Ana - vioară
Doctor Racolţa Ioan - vioară
Ing. Pogorovici Mircea - vioară
Prof. Condoroş Alexandru - vioară
Prof. Morar Moise - vioară
Prof. Teodor Moise - vioară
Prof. Pantea Ioan - vioară
Prof. Niţă Vasile - vioară
Înv. Munteanu Aurelia - vioară
Înv. Orz Augustin - vioară
Înv. Ungur Teodor - vioară
Înv. Boţa Ioan - vioară
Educ. Sarca Maria - vioară
Educ. Kövari Maria - vioară
Subof. Lengyel Francisc - vioară
Muzicant Faur Petru - vioară
Muzicant Mursz Emeric - violoncel
Muzicant Covaci Ioan - contrabass
Contabil SCHULLER PETRU - violă

 Repertoriul formaţiei a fost alcătuit din următoarele piese:
Parchill: Floarea României
C. Porumbescu: Fantezie simfonică din opereta Crai Nou
W.A. Mozart: Mica serenadă
Mircea Chiriac: Prin Munţii Apuseni
M. Bruchenthall: Suită bihoreană
         Fantezie populară

Formaţia a activat în oraş şi a participat la Concursul interjudeţean de la Timişoara 
în anul 1959. Păcat că după concurs, formaţia s-a destrămat datorită faptului că membrii 
formaţiei - în mod just - au refuzat să cânte la onomastice şi chefuri! În felul acesta a luat 
sfîrşit un frumos capitol de viaţă muzicală din oraşul Beiuş.

ALTE ACTIVITĂŢI MUZICALE

Între anii 1945-1950 am grupat în jurul meu un colectiv inimos de instrumentişti şi 
cîntăreţi cu care am activat în cadrul organizaţiei CRUCEA ROŞIE, SINDICAT şi ARLUS, 
susţinînd programe muzicale în legătură cu tematica unei conferinţe.
Astfel:

În ziua de 29 August 1948 am conferenţiat cu ocazia Festivalului 1. 
muzical „FREDERICH CHOPIN”, după care a urmat un program muzical 
exemplificant susţinut de Doamna Lili Şerbănescu (profesoară de pian), Madi 
Maghiu, Mezea Florian şi Nicodim Ştefan.

La o altă dată am conferenţiat cu ocazia festivalului 2. „PIOTR ILICI 
CEAIKOVSKI”, urmat tot de program exemplificator din compoziţiile lui.

La o altă dată am conferenţiat despre 3. GAVRIIL MUZICESCU şi 
FRANCISC HUBIC, tot urmat de program susţinut la data aceasta, de corul celor 
2 licee din Beiuş; s-au interpretat mai multe piese caracteristice ale acestor doi 
compozitori

4.  În cadrul Casei de Cultură am conferenţiat despre W.A. MOZART cu 
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exemplificări la picap realizate de tovarăşul bibliotecar Marcel Ciorcan.
În aceste activităţi am fost ajutat de farmacistul Paul Cristescu, violonist 

rutinat şi în casa căruia am ţinut cele mai multe repetiţii, Puiu Munteanu, pianist 
foarte rutinat, Lili Şerbănescu, profesoară de pian, Dr. Reneé Pop, pianistă; 
profesorul Corneliu Simu, violonist elevul Florian Mezea, bun violonist, 
funcţionara Madi Naghiu mezzosoprană, profesoara Elena Alexandrescu, 
soprană, Alexe Ardelean, profesor de matematică, bun baritonist, şi subsemnatul, 
violist. Prin plecarea acestor inimoşi amatoi, formaţia s-a descompletat, iar 
activitatea s-a sistat.

Această formaţie a avut un repertoriu bogat şi valoros: lieduri de Brahms, 
Chopin şi Ceaikovski, piese scurte de Mozart, Beethoven, Haydn, Boccherini, 
arii din opere, fantezii extrase din operele lui Verdi, precum şi transcripţii din 
miniaturile lui Sabin Drăgoi. Întotdeauna s-a urmărit ridicarea nivelului cultural 
muzical al publicului din Beiuş. De aceea transcripţiile au fost foarte corecte 
şi muzicale, interpretarea artistică şi tehnica cea mai corectă; de aceea toate 
programele susţinute au fost mult apreciate şi frecvenţa publicului a fost mare.

Înafară  de aceste activităţi am mai întocmit două mari tratate la nivel 
academic:

1.TRATAT DE TEORIA FORMELOR MUZICALE (700 de pagini), 
achiziţionat de Uniunea Compozitorilor.

2. UN VAST TRATAT DE TEORIA INSTRUMENTELOR (434 de pagini) 
în 2 volume, tot pentru uz academic.

Am publicat mai multe articole de specialitate în revista „PAGINI 
DE UCENICIE”, în revista „ZBOR ALB”, în revista „VESTITORUL”, în revista 
„FAMILIA” şi în ziarul „CRIŞANA”.

Am participat şi am luat cuvântul la diferite festivităţi: comemorarea lui 
Francisc Hubic, sărbătorirea corului din Vaşcău, a corului Hilaria din Oradea.

În anul 1943, mai 15 am participat la concursul organizat de 
Despărţămîntul ASTRA din Blaj, obţinînd premiul al III-lea cu compoziţia 
INOCHENTIE MICU-KLEIN, poem simfonic pentru soli, cor şi orchestra mare 
simfonică, pe text de Ion Georgescu, profesor de istorie din Răşinari.

Am publicat în monografia „FRANCISC HUBIC” (editată de Com. de 
Cult. al judeţului Bihor, 1973) studiul „CONTRIBUŢIA COMPOZITOULUI 
FRANCISC HUBIC LA DEZVOLTAREA MUZICII CORALE ROMÂNEŞTI” (pag. 
87-107).

În cadrul Căminului Cultural din Beiuş am susţinut mai multe conferinţe 
cu subiecte muzicale. Astfel am conferenţiat de 4 ori despre viaţa, copilăria şi 
opera lui George Enescu; conferinţele au fost însoţite de proiecţii şi exemplificări 
de compoziţii cu epidiascop şi discuri. Am mai susţinut conferinţe despre Mihail 
Glinka, compozitor clasic rus, despre Bela Bartók cu ocazia comemorării sale. 
Conferinţa despre Bartók  a fost urmată de audierea unor compoziţii inspirate 
din folclorul muzical bihorean.

La fel am conferenţiat despre Gavril Muzicescu în cadrul Casei de 
Cultură. Conferinţa a fost urmată de program, susţinut de corul Şcolii Pedagogice 
de Educatoare din Beiuş.

Cu ocazia aniversării a 50 de ani de la înfiinţarea corului mixt din 
Vaşcău, am susţinut o cuvântare omagială. De altfel, ţin să mnţionez că legătura 
mea cu corul din Vaşcău, cu dirijorul său foarte merituos, Iuliu Gavriletea, a fost 
permanentă şi foarte fructuoasă. La faza pe ţară a unui concurs coral a obţinut 
Premiul al III-lea cu lucrarea mea: SCHERZO BIHOREAN. În repertoriul corului 
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totdeauna au figurat şi compoziţii de subsemnatul. La fel cu ocazia aniversării 
corului HILARIA din Oradea, am susţinut o scurtă cuvântare omagială.

În cadrul cercurilor pedagogice, unde am fost responsabil până la 
ieşirea la pensie, am susţinut mai multe conferinţe cu caracter educativ muzical 
metodic şi pedagogic, şi care de cele mai multe ori au fost urmate de lecţii 
deschise ilustrative.

În cadrul şcolii Pedagogice de Educatoare am susţinut mai multe 
expuneri despre compozitori şi genurile muzicale: Bach, Mozart, Verdi, Enescu, 
Ce-i opera? Ce este sonata? Ce este o suită? Toate însoţite de exemplificări. 
Am colaborat de mai multe ori cu diriginţii claselor, când am avut planificate 
probleme de educaţie muzicală: Enescu, Beethoven, muzica românească. 
Pentru copiii preşcolari am compus mai multe cântece, din care unele le-am 
publicat în revista „ZBOR ALB” şi în  Revista de Pedagogie.

Am îndrumat spre o cultură muzicală şi violonistică cultă, dând lecţii 
talentatului muzicant popular din Bihor, Rada Gheorghe din Coşdeni.

Am mai multe eleve cu rol însemnat în viaţa muzicală ca profesoare, 
soliste populare, precum şi elevi dirijori de cor şi activişti culturali.

P.115:

CATALOGUL COMPOZIŢIILOR CORALE, VOCALE, DE MUZICĂ DE CAMERĂ ŞI 
SIMFONICE

OP. TITLUL LUCRĂRII
A. MUZICĂ RELIGIOASĂ.

   1. CONCERT DE CRĂCIUN (în 3 părţi). C.M.
   2. CONCERT LA BUNA VESTIRE (IDEM). C.M.
   3. CONCERT DE PAŞTI (IDEM). C.M.
   4. CONCERT DE RUSALII (IDEM). C.M.
   5. CONCERT PENTRU TRIPLU COR(IDEM). C.M.
   6. VECERNIA. C.M.
   7. DOXOLOGIA MARE ÎN FA. C.M.
   8. DOXOLOGIA MARE ÎN RE. C.M.
   9. SFÂNT E DOMNUL (CONCERT). C.M.
  10. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU NR. 1. C.B.
  11. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU NR. 2 C.B.
  12. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU NR. 3. C.B.
  13. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU NR. 4. C.B.

B. CORALE RELIGIOASE.
  14. MARIEI. C.M.
  15. NUMELE MARIEI. C.M.
  16. MAICA BUNULUI SFÂNT. C.M.
  17. ÎN AL LACRIMILOR VALE. C.M.
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  18. AL TĂU NUME. C.M.
  19. MAMA SFÂNTĂ ŞI REGINĂ. C.M.
  20. STAI SUB CRUCE PE CALVAR. C.M.
  21 MARIA-I, DULCE MAMĂ. C.M.
  22. CU MANTIA LARGĂ. C.M.

C. MUZICĂ LITURGICĂ.
  23. LITURGHIA NR. 1. C.M.
  24. LITURGHIA NR. 2. C.M.
  25. LITURGHIA NR.3. C.M.
  26. LITURGHIA NR.4. C.M.
  27. LITURGHIA NR.5. C.M.
  28. LITURGHIA NR.6. C.M.
  29. LITURGHIA NR.7. C.M.
  30. LITURGHIA NR.8. C.M.
  31. TROPARUL ZILEI DE 8 NOV. C.B.
  32. TROPARUL CRĂCIUNULUI. C.M.
  33. TROPARUL ÎNVIERII. C.M.
  34. TROPARUL ÎNVIERII. C.M.
  35. TROPARUL ÎNVIERII. C.B.
  36. TROPARUL SFINTEI CRUCI. C.M.
  37. TROPARUL ŞI CONDACUL ZILEI DE 29 IUNIE. C.M.
  38. CONDACUL CRĂCIUNULUI. C.M.
  39. IRMOSUL CRĂCIUNULUI. C.M.
  40. IRMOSUL ÎNVIERII. C.M.
  41. TATĂL NOSTRU (STIL CONTRAPUNCTIC). V.E.
  42. TATĂL NOSTRU (STIL CONTRAPUNCTIC). C.M.
  43. TU EŞTI PENTRU (STIL CONTRAPUNCTIC). C.M.
  44. TU EŞTI PENTRU (STIL ARMONIC). C.M.
  45. LĂUDAŢI PE DOMNUL (STIL ARMONIC) C.M.
  46. LĂUDAŢI PE DOMNUL (STIL CONTRAPUNCTIC). C.M.

D. MUZICĂ CORALĂ OCAZIONALĂ.
  47. SONETUL ÎNVIERII. C.M.
  48. ÎNDEMN. (CVARTET VOCAL CU ORCHESTRĂ). V.E.
  49. COLINDĂTORII. C.M.
  50. ÎN SEARA DE CRĂCIUN. C.M.
  51. ÎN NOAPTEA DE CRĂCIUN. C.M.
  52. ÎN DIMINEAŢA DE CRĂCIUN. C.M.
  53. CRĂCIUNUL ÎN BIHOR. C.M.
  54. OBICEIURI DE IARNĂ DIN CRIŞANA NR. 1. 3.V.E.
  55. OBICEIURI DE IARNĂ DIN CRIŞANA NR. 2. C.M.
  56. SFÂNTUL DOMN ISUS.

E. COLINDE.
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  57. COLINDA DUBEI. C.M.
  58. SLOBOZI-NE GAZDĂ-N CASĂ. C.M.
  59. COLINDA SF. NICOLAE. C.M.
  60. MĂRIRE ÎNTRU CELE ‘NALTE. C.M.
  61. TREI COCOŞI NEGRI CÂNTARĂ. C.M.
  62. JUNEL, JUNELUI BUNU. C.M.
  63. HOI TRECU-MI-ŞI. C.M.
  64. COLINDA SF. IOAN. C.M.
  65. IATĂ VIN COLINDĂTORII. C.M.
  66. MAICA SFÂNTĂ PURCEDERE. C.M.
  67. COLINDĂ DE CRĂCIUN. C.M.
  68. SUB ROŞU DE RĂSĂRITU. C.M.
  69. POSORÂTU-I, POSORÂTU. C.M.
  70. O, CE VESTE MINUNATĂ. C.M.
  71. COLO SUSU, MAI ÎN SUSU. C.M.
  72. JUNELU-I BUNU. C.M.
  73. FLORILE-S DALBE. V.E.
  74. IOSIF ŞI CU MARIA. V.E.
  75. O, CE VESTE MINUNATĂ V.E.
  76. ASTA-I SEARA. V.E.
  77. VENIŢI TOATE NEAMURILE. V.E.
  78. DOAMNE A TALE CUVINTE. V.E.
  79. CATĂ-N SUS. V.E.
  80. ÎNGERI DIN CER AU VENIT. V.E.
  81. ÎNTR-O ZI DE SĂRBĂTOARE. V.E.
  82. COLINDA. V.E.
  83. LA POARTĂ LA ŞTEFAN VODĂ. V.E.
  84. DUSĂ-I LEANCA LA FÂNTÂNĂ. V.E.
  85. PE MUNŢII CU FLORILE. V.E.
  86. COLINDA FETEI. V.E.
  87. TREI COCOŞI. V.E.
  88. TREI CRAI DE LA RĂSĂRIT. V.E.
  89. ZORI DE ZI. V.E.
  90. O, DOMNE-MPĂRATE. V.E.
  91. FLUIERUL CEL PĂSTORESC. C.M.
  92. PLEACĂ LINA LA FÂNTÂNĂ. C.M.
  93. CIOBĂNAŞII DE LA OI. C.M.
  94. STEAUA SUS RĂSARE. C.M.
  95. COLINDĂ LA FEREASTRĂ. C.M.
  96. TOACĂ-N CER. C.M.
  97. PE MUNŢII CU FLORILE. C.M.
  98. IZBĂVIREA NE-A SOSIT. C.M.
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  99. DE CÂND DOMNUL S-A NĂSCUT. C.M.
100. COLINDA FETEI. C.M.
101. S-A GĂTIT O STEA. C.M.
102. TREI COCOŞI. C.M.
103. IEŞIT-O RĂSĂRIT-O. C.M.
104. NOI UMBLĂM A CORINDA. C.M.
105. FLORILE-S DALBE. C.M.
106. DRUMĂREII şi DUMBLĂ-ŞI, DOAMNE C.M.
107. RĂSĂRITU-I. C.M.
108. ZORI DE ZI. C.M.
109. HOI SUSU-MI-I. C.M.
110. CORINDA FETEI. C.M.
111. CORINDA FETEI. V.E.
112. CORINDA FETEI. C.M.
113. CORINDĂ DIN SEBIŞ. C.M.
114. STEAUA SUS RĂSARE. C.M.
115. CORINDĂ DIN LEHECENI. C.M.
116. CUM E-N CER. C.M.
117. CORINDĂ DIN BUDUREASA. C.M.
118. COLINDĂTORII. C.M.
119. ÎN ORAŞUL VIFLAIM. C.M.
120. ASTĂZI DOMNU CRISTOS. C.M.
121. COLINDA CIOBANULUI. C.M.
122. VENIŢI ASTĂZI CREDINCOŞI. C.M.

F. IMNURI ŞI CORURI PATRIOTICE.
123. IMNUL PATRONILOR (S-A PIERDUT). C.M.
124. IMNUL MARTIRILOR. CIORDAŞ ŞI BOLCAŞ. C.M.
125. IMN ÎNTEM. SAMUIL VULCAN (CÂNTATĂ). C.M.
126. IMNUL LIC. S. VULCAN (TEXT AL. ANDRIŢOIU). C.M.
127. IMN ÎNCH. SEMILENT. ŞC. PED. DE de ED. V.E.
128. CÂNTEC DE 1 DECEMBRIE. C.M.
129. OMAGIU CORULUI LYRA. (DR. POP EMIL). V.E.
130. IMN EROILOR (TEXT VIOREL HORJ). C.M.
131. CÂNTECUL ABSOLVENTELOR. V.E.
132. 1 MAI. C.M.
133. PESTE ŢARA ROMÂNEASCĂ (N. TĂUTU). C.M.
134. DRAPELUL. C.M.
135. ŢARA MEA(TEXT: MEITOIU). C.M.
136. PATRIA MEA DRAGĂ (DR. POP EMIL). C.M.
137. OMAGIU EROILOR (DR. POP EMIL). C.M.
138. PATRIA MEA DRAGĂ (MEIŢOIU). C.M.
139. POEMUL DEŞTEPTĂRII. C.M.
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140. PURTĂM ÎN OCHI TINEREŢEA. C.M.
141. CRĂIŞORUL HOREA. C.M.
142. POEMUL: INOCHENTIE MICU KLEIN. C.M.
143. DE-A PURUREA DE STRAJĂ. C.M.
144. PARTIDUL. C.M.
145. PARTID, TE CÂNTĂ SAT ŞI ORAŞ. C.M.
146. PARTID, TE CÂNTĂ SAT ŞI ORAŞ. V.E.
147. STEJARUL LIBERTĂŢII. C.M.
148. STEJARUL LIBERTĂŢII. (variantă) C.M.
149. VENIŢI ÎN ASTRA, FRAŢI. C.M.
150. SOLDATUL EROU : ION CRĂMADĂ. C.B.
151. ILENUŢA SPIC DE GRÂU. C.M.
152. CÂNTECUL CRIŞURILOR. C.M.
153. NUNTĂ-N GOSPODĂRIE. C.M.
154. TRACTORISTUL E TARE FERICIT. C.M.
155. CÂNTEC DE LEAGĂN. C.M.
156. CÂNTEC DE LEAGĂN. V.E.
157. PASTEL DE IARNĂ. V.E.
158. CÂNTEC DE IARNĂ. C.M.
159. FATA TRACTORISTĂ. C.M.
160. BRIGADIERUL. C.M.
161. MANDOLINATE. C.M.

G. CORURI ÎN STIL CONTRAPUNCTIC (FUGI).
162. PRIMELE IUBIRI (N. LABIŞ). C.M.
163. CEI O SUTĂ (N. LABIŞ). C.M.
164. ODIHNA LĂUTARULUI (N. LABIŞ). C.M.
165. APUS (O. GOGA). C.M.
166. EU ŞTIU UN BASM (O. GOGA). C.M.
167. FETIŢA CU PĂPUŞA. V.E.

H. URĂRI.
168. MULŢI ANI TRĂIASCĂ. NR. 1. C.M.
169. MULŢI ANI TRĂIASCĂ. NR. 2. C.M.
170. MULŢI ANI TRĂIASCĂ. NR. 3. C.M.
171. MULŢI ANI TRĂIASCĂ. NR. 4. C.M.
172. MULŢI ANI TRĂIASCĂ. NR. 5. C.M.

I. PRELUCRĂRI DE FOLCLOR.
173. IRONIE BIHOREANĂ. NR. 1. C.M.
174. IRONIE BIHOREANĂ. NR. 2. C.M.
175. IRONIE BIHOREANĂ. NR. 3. C.M.
176. IRONIE BIHOREANĂ. NR. 4. C.M.
177. IRONIE BIHOREANĂ. NR. 5. C.M.
178. IRONIE BIHOREANĂ. NR. 6. V.E.
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179. IRONIE BIHOREANĂ. NR. 7. V.E.
180. PLECAREA MIRESEI (TIPĂRIT). C.M.
181. FATA BIHOREANĂ NR. 1 (TIPĂRIT). C.M.
182. MÂNDRĂ-I AZI CRIŞANA MEA. C.M.
183. BĂDIŢA MI-I TRACTORIST. C.M.
184. BADE-AL MEU E TRACTORIST. C.M.
185. FANTEZIE BIHOREANĂ. C.M.
186. SCHERZO BIHOREAN. C.M.
187. ECOUL PĂDURLOR. C.M.
188. LA TÂRG. C.M.
189. ECOUL CODRILOR. C.M.
190. MÂNDRA LIŢA. C.M.
191. CUCULE PASĂRE MICĂ. C.M.
192. NU-I BAI. C.M.
193. ÎN GALOP NR. 1. V.E.
194. FLUIERAŞ SĂ CÂNŢI CU FOC. C.M.
195. FATA BIHOREANĂ NR. 2. C.M.
196. MURGULE DE CÂND TE-AM LUAT. C.M.
197. ÎN GALOP NR. 2. C.M.
198. IDILĂ DE PE VALEA CRIŞULUI. C.M.
199. FATA DE PE VALEA CRIŞULUI. C.M.
200. IDILĂ BIHOREANĂ NR. 1. C.M.
201. IDILĂ BIHOREANĂ NR. 2. C.M.
202. IDILĂ BIHOREANĂ NR. 3. C.M.
203. DE CÂND BĂDIŢA S-A DUS. C.M.
204. LA ŞEZĂTOARE ÎN BIHOR. C.M.
205. NU-I FRUMOS CINE SE ŢINE. NR 3. C.M.
206. E FRUMOS LA MÂNDRA-N CASĂ. C.M.
207. LEANA ARE MARE DOR. C.M.
208. MÂNDRĂ ŢARĂ E BIHORUL. V.E.
209. CUI NU IS DRAGI HORILE. V.E.
210. CÂNTECUL DORULUI. V.E.
211. DORUL MIE MI-AI LĂSAT. V.E.
212. DACĂ TOATE ACESTE VOR FI ÎNVĂŢATE. V.E.
213. MÂNDRĂ FLOARE E NOROCUL. V.E.
214. LIRICA BIHOREANĂ. V.E.
215. BIHOREANCA, OCHI FRUMOŞI. V.E.
216. NUMAI DOR ŞI IARĂŞ DOR. V.E.
217. DIVERTISMENT CORAL BIHOREAN NR. 1. C.M.
218. DIVERTISMENT CORAL BIHOREAN NR. 2. C.M.
219. JURĂMÂNTUL MOŢULUI. C.M.
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220. VARIAŢII CORALE. NR. 1. C.M.
221. MINIATURI CORALE NR. 1. C.M.
222. TACI CODRULE! C.M.
223. DAR ACUM N-AŞ VREA SĂ MOR.MINIATURI CORALE NR. 2. C.M.
224. MINIATURI CORALE NR. 2. C.M.
225. BĂTRÂNEŢE, HAINE GRELE. C.M.
226. PE MUREŞ ŞI PE TÂRNAVE. C.M.
227. MINIATURI CORALE NR. 3. C.M.
228. DOINĂ DE PE TÂRNAVE. C.M.
229. CÂNTEC POPULAR DIN VAŞCĂU. C.M.
230. CIOBANUL. C.M.
231. CÂNTECUL DORULUI NR. 2. C.M.

J. VOCALO-INSTRUMENTALE ŞI INSTRUMENTALE
(VIOARĂ + PIAN)

232. FELEAGA, OPERETA POP. ÎNTR-UN ACT.
233. O NUNTĂ ÎN BIHOR. OPERĂ ÎN 2 ACTE.
234. STAI ŞI-ASCULŢI, LIED - VOCE + PIAN.
235. ÎN VECI VĂTRA-I, LIED - VOCE + PIAN.
236. DE CE NU VII? LIED - VOCE + PIAN.
237. PESTE VÂRFURI, LIED - VOCE + PIAN.
238. CÂND AMINTIRI, LIED - VOCE + PIAN.
239. IUBIND ÎN TAINĂ, LIED - VOCE + PIAN.
240. DE TRESARI, LIED - VOCE + PIAN.
241. O SEARĂ CU TINE, LIED - VOCE + PIAN.
242. REVERIE, SOLO VIOARĂ + PIAN.
243. DOUĂ DANSURI DIN BIHOR. VIOARĂ  + PIAN.
244. ELEGIE, VIOARĂ + PIAN.
245. AMINTIRI, VIOARĂ + PIAN.

K. LUCRĂRI SIMFONICE.
246. PRIVELIŞTI BIHORENE ... FANT. SIMF.
247. PRIVELIŞTI MARAMURĂŞENE. FANT. SIMF.
248. PRIN MUNŢII APUSENI - RONDO SIMFONIC.
249. VIAŢĂ NOUĂ-N SAT LA NOI ... UVERTURĂ.
250. UVERTURĂ ROMÂNEASCĂ.
251. SIMFONIA ÎN RE MAJOR.
252. BUCURIA AMINTIRILOR  - SUITA DE BALET.
253. DOUĂ PORTRETE ... FANT. SIMFONICĂ.
254. DOUĂ PORTRETE ... FANT. SIMFONICĂ.
255. VICLEIMUL – (FORMĂ REDUSĂ) OPERĂ ÎN 2 ACTE.
256. VICLEIMUL – (FORMĂ MARE) OPERĂ ÎN 2 ACTE.

L. MUZICĂ DE CAMERĂ.
257. SONAT NR. 1 PENTRU VIOARĂ ŞI PIAN.
258. SONAT NR. 2 PENTRU VIOARĂ ŞI PIAN.
259. SONAT NR. 3 PENTRU VIOARĂ ŞI PIAN.
260. SONAT NR. 4 PENTRU VIOARĂ ŞI PIAN.
261. SONAT NR. 5 PENTRU VIOARĂ ŞI PIAN.
262. SONAT NR. 6 PENTRU VIOARĂ ŞI PIAN.
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263. SONAT NR. 7 PENTRU VIOARĂ ŞI PIAN.
264. SONATA ÎN RE MAJOR PENTRU PIAN.
265. VARIAŢII PE O TEMĂ DE SÂRBĂ ... CVARTET.
266. ROMANŢA TOAMNEI ... ORCH. DE CAMERĂ.
267. ÎN LUNCĂ – ORCH. DE CAMERĂ.
268. DIVERTISMENT BIHOREAN NR. 1 ORCH. CAM.
269. DIVERTISMENT BIHOREAN NR. 2 ORCH. CAM.
270. DIVERTISMENT BIHOREAN TERŢET. TRANSCRIS  ŞI PENTRU ORCH. 

DE CAMERĂ.
271. CRISTOS S-A NĂSCUT. ORATORIU.
272. FANTEZIE GRECEASCĂ. CVARTET.
273. SUITA ROMÂNEASCĂ – SOLO VIOARĂ CU PIAN.
274. UVERTURĂ ROMÂNEASCĂ ÎN STIL CLASIC.
275. FRAGMENT SIMFONIC.
276. COLINDĂ – CVARTET DE COARDE.

M. DIVERSE.
277. CÂNTĂ INIMA ÎN MINE. C.M.
278. COLECTIVA ÎNFLOREŞTE. C.M.
279. LA HORĂ NR. 1. C.M.
280. LA HORĂ NR. 2. C.M.
281. DE-AŞ AVEA ŞI EU O FLOARE. C.B.
282. LITURGHIA ÎN SI b MAJOR. C.B.
283. MAMA – MELODRAMĂ ... R+P
284. DĂSCĂLIŢA DE LA NOI. TEXT: ALEX ANDRITOI. LIED
285. FETELE DIN VALEA-LARGĂ. C.M.
286. FOAIE VERDE DE SECARĂ. C.M.
287. FETELE DIN VALEA LARGĂ 3 

VOCI
288. PĂRUŢ VERDE. C.M.
289. GREA BOALĂ E DRAGOSTEA. C.M.
290. FOAIE VERDE DE CICOARE. C.M.
291. PĂSTORII – SCENETĂ FOLCLORICĂ. C.M.
292. DOINĂ DE DOR. 3 

VOCI
293. TROPARELE ÎNVIERII. C.M.
284. DOINA LUI LUCACI. C.M.
295. MÂNDRĂ ŢARĂ E BIHORUL. 3 

VOCI
296. ŞCOLARII. C.M.
297. IDILA BIHOREANĂ NR. 4. C.M.
298. CÂNTEC DE NUNTĂ. C.M.
299. CINCI TABLOURI CORALE. C.M.
300. GRÂU-I DES ŞI CURAT. C.M.
301. SUB STEAGUL TĂU. C.M.
302. CÂND CÂNTĂ HILARIA. C.M.
303. BALADA CEASULUI. VIOARĂ + PIAN. C.M.
304. CÂNTECUL TRICOLORULUI. PENTRU COPII. C.M.
305. FRUMOASĂ E ŢARA MEA. C.M.
306. ŢARA MEA. C.M.
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NR. LUCRĂRI TIPĂRITE:
  1. COLINDĂ - COR ÎN REVISTA IZVORAŞUL; XII. 1936.
  2. AL TĂU NUME SFÂNT, MARIE - COR - ÎN REVISTA „VIAŢA”.
  3. PLECAREA MIRESEI - COR MIXT - ÎN VOLUMUL „CÂNTECE DIN TOATĂ ŢARA” 

PAGINA 47.
  4. FATA BIHOREANĂ COR MIXT CU SOLO - ÎN VOLUMUL „CÂNTECE ŞI CORURI” 

CAET NR. 5 PAG. 7 - 11.
  5. FATA TRACTORISTĂ - COR MIXT - TIPĂRIT DE RADIO - BUCUREŞTI.
  6. SCHERZO BIHOREAN - COR MIXT CU SOLO - TIPĂRIT DE RADIO - 

BUCUREŞTI.
  7. ECOUL PĂDURILOR - COR MIXT - TIPĂRIT DE RADIO BUCUREŞTI.
  8. FANTEZIE BIHOREANĂ - COR MIXT CU SOLI - TIPĂRIT DE RADIO 

BUCUREŞTI.
  9. MÂNDRĂ-I AZI CRIŞANA MEA - COR MIXT - TIPĂRIT ÎN VOLUMUL 

„PRELUCRĂRI CORALE DE FOLCOR BIHOREAN”, PAG. 3-9.
10. BĂDIŢA MI-I TRACTORIT - COR MIXT - TIPĂRIT ÎN VOLUMUL 

„PRELUCRĂRI CORALE DE FOLCLOR BIHOREAN” PAG. 28-32.
11. BADE-AL MEU E TRACTORIST - COR MIXT - TIPĂRIT ÎN VOLUMUL „PRELUCRĂRI 

CORALE DE FOLCOR BIHOREAN”, PAG. 23-27.
12. IMN ÎNCHINAT LICEULUI „SAMUIL VULCAN” - COR MIXT - TIPĂRIT ÎN 

REVISTA „PAGINI DE UCENICIE”, NR. 1. 1968.
13. CÂNTECUL ABSOLVENTELOR - COR LA TREI VOCI EGALE - TIPĂRIT ÎN REVISTA 

ZBOR ALB, NR. 1 ,1971 - PAG. 16.
14. GRĂDINIŢA - CÂNTEC PENTRU PREŞCOLARI - TIPĂRIT ÎN REVISTA „ZBOR 

ALB”, ANUL1, NR. 1 - 1969, PAG. 24.
15. ŢESĂTOAREA - CÂNTEC PENTRU PREŞCOLARI TIPĂRIT ÎN REVISTA „ZBOR 

ALB” ANUL 1, NR. 1967 - PAG. 25.
16. TOAMNA - CÂNTEC PENTRU PREŞCOLARI TIPĂRIT ÎN REVISTA „ZBOR ALB” - 

ANUL 1, NR. 1 - 1967, PAG. 27.
17. FRUMOASĂ-I ŢARA - CÂNTEC PENTRU ŞCOLARI (CL. I-IV) SAU AUDIŢIE 

PENTRU PREŞCOLARI. TIPĂRIT ÎN REVISTA „ZBORB ALB” ANUL II, NR. 1970, 
PAG. 39.

18. ŢARA NOASTRĂ - CÂNTEC PENTRU PREŞCOLARI - TIPĂRIT ÎN REVISTA „ZBOR 
ALB” ANUL III, NR. 1 - 1971, PAG. 20.

19. LA TÂRG - COR DE COPII - TIPĂRIT ÎN REVISTA „ZBOR ALB”, ANUL III, NR. 
1 - 1971, PAG. 43.

20. ŢARA NOASTRĂ - CÂNTEC PENTRU PREŞCOLARI - TIPĂRIT ÎN „REVISTA 
PEDAGOGICĂ”.

FOLCLOR MUZICAL PUBLICAT
ÎN REVISTA „IZVORAŞUL”

Nr. Crt. Titlu Nr.
1. Doină de pe Murăş. 3.
2. Din fereastră de la noi. 5.
3. N-ai ajunge...  5.

ÎN REVISTA „ZBOR ALB”
Nr. Crt. Titlu

  1. CÂTU-I COU ŞI BEIUŞU
  2. DE N-AR FI OCHI...
  3. CORINDA FETEI ...
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  4. LA FÂNTÂNĂ-NTRE LIVEZI
  5. TARE SUNT DRAG MÂNDREI MELE ... p. 30
  6. CÂNTĂ CUCU PE FÂNTÂNĂ      p. 30
  7. BALADA VĂLEANULUI      p. 32
  8. CÂNTEC DE LEAGĂN     p. 32 (BUNTEŞTI)
  9. CÂNTEC DE LEAGĂN     p. 32 (HOLOD)
10. CÂNTEC DE LEAGĂN     p. 32 (BRATCA)
11. DOI DRAGI, MĂI!   p. 33
12. SĂRACUL COPIL STRĂIN, MĂI    
13. CÂNTEC DE NUNTĂ
14. IDILĂ DE PE VALEA CRIŞULUI (n. text)
15. FATA DE PE VALEA CRIŞULUI
16. E FRUMOS LA MÂNDRA-N CASĂ
17. RECUNOŞTINŢĂ    p. 10

ÎN VOLUMUL DE FOLCLOR: „CINE-O-NCEPUT HORILE”, 
publicaţia Casei de creaţie din Oradea

Nr. Crt. Titlu
  1. Trăgană, nană, trăgană;
  2. Nu fi maică supărată;
  3. Balada …
  4. Mioriţa;
  5. Cântec de leagăn;
  6. Când eram la maica mea;
  7. Din fereastră de la noi;
  8. Pe sub păduricea deasă;
  9. La fântâna din făget;
10. Hai să mai zicem una;
11. Inimă supărăcioasă;
12. Noi merem după mireasă;
13. Peste crestele cărunte;
14. Cât oi fi şi oi trăire;
15. Măicuşoară, ochii tăi;
16. Mândră-i mândra-n sărbătoare;
17. Colo-n dealu;
18. Bade-al meu de astă vară;
19. Lele-n car, lele-n căruţă;
20. Câtu-i fata de micuţă;
21. Are mama roch`re`
22. Cum nu-i muierea mea bună;
23. Suplăcana;
24. Bătrâneţele n-ajung.

ÎN VOLUMUL DE FOLCLOR: „MELODII POPULARE DIN CRIŞANA”
  1. DOINA din Bulz.
  2. ARDELEANA din Remetea.
  3. ARDELEANA din Coşdeni.
  4. ARDELEANA din Bulz.
  5. ARDELEANA din Şebiş.
  6. POLKA din Drăgăneşti.
  7. PURTATUL din Ciutelec.
  8. DANS CIOBĂNESC din Roşia.
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I ÎN REVISTA VESTITORUL
  1. Unificarea glasurilor. An VIII Nr. 17-18.
  2. Unificarea glasurilor. An IX Nr. 10.
  3. Unificarea glasurilor. An IX Nr. 16-17.
  Începuturile muzicii bisericeşti:

  4. Influenţa jidovească. An VIII Nr. 23-24.
  5. Influenţa greacă. An IX Nr. 7-8.
  6. Influenţa romană. An IX Nr. 9.
  7. Concluzii practice. An IX Nr. 15-16.
II ÎN ZIARUL „BEIUŞUL”
1. Grija pentru păstrarea comorilor folclorice.
2. Sărbătorirea lui Francisc Hubic.
III. ÎN ZIARUL „GLASUL BIHORULUI”
  1. S-a frânt un falnic STEJAR. 25 mart. 1944.
  2. Istoricul cântecului „Deşteaptă-te Române”. 22 III. 1944.
  3. Istoricul ouălelor încondeiate. 1 IV. 1944.
IV. ÎN REVISTA FAMILIA
1. George Enescu - mai 1965.
V. ÎN ZIARUL CRIŞANA
  1. George Enescu - 15 sept. 1968.
  2. Ion D. Chinescu - 6 ian. 1968.
  3. Marţian Negrea la 75 ani. 28.I.1968
  4. Eduard Candela. 17.V.1969.
  5. Alte variante ale „Mioriţei” 27 aug. 1976.
VI. ÎN REVISTA „PAGINI DE UCENICIE”.
  1. FRANCISC HUBIC... A III. NR. 13. 1969.
  2. FRANCISC HUBIC... A III. NR. 4. 1969.
  3. FRANCISC HUBIC... A IV. NR. 1. (5) 1970.

LUCRĂRI TEORETICE
TRATAT DE TEORIA INSTRUMENTELOR MUZICALE, ÎN TREI VOLUME PENTRU 

ACADEMIE
  1. a). Instrumentele de suflat din lemn.
  2. b). Instrumentele de suflat din metal.
  3. c). Instrumentele cu coarde.

     4. TRATAT DE TEORIA FORMELOR MUZICALE PENTRU UZ ACADEMIC. A 
fost achiziţionat de Uniunea Comp.

     5. COLINDELE DIN BIHOR. Lucrare pentru examenul de grad.
     6. ASPECTE DIN FOLCLORUL MUZICAL BIHOREAN. Studiu analitic.

CONFERINŢE: (STUDII FOLCLORICE)
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  1. ARMONIA MELOSULUI INSTRUMENTAL BIHOREAN - BEIUŞ. 21-
23 XII 1974.

  2. FOLCLORUL MUZICAL BIHOREAN, PARTE INTERESANTĂ A 
CULTURII MUZ. POP. ROM. 18-20 XII 1976.

  3. FR. CHOPIN  - 29 AUG. 1948.
  4. P. J. CEAIKOVSKI.
  5. MUZICESCU şi FR. HUBIC.
  6. W.A. MOZART
  PATRU ESEURI

  7. Aspecte ale folclorului muzical din Bihor.
  8. Structura ritmico-metrică a foclorului bihorean.
  9. Colindele bihorene, document istoric despre vechimea Poporului 

român pe plaiurile Crişanei.
10. Armonia melosului bihorean. (cu 12 exemple).

COLECŢIA DE FOLCLOR

Nr. Crt. SATUL SAU COMUNA NR.
   1. ALBEŞTI. 7
   2. ARIEŞENI. 5
   3. AVARAM-IANCU-COLONIE. 1
   4. BATĂR. 3
   5. BĂLNACA. 1
   6. BĂIŢA. 7
   7. BEIUŞ. 17
   8. BEIUŞELE. 1
   9. BELESENI. 2
  10. BELIU(TĂSĂDĂU). 1
  11. BERECHIU. 3

Total: 48
  12. BETFIA. 3
  13. BEZNEA. 1
  14. BIRTIN. 3
  15. BOCSIG. 5
  16. BRATCA. 5
  17. BRUSTURI. 6
  18. BUDUREASA. 8
  19. BULZ. 1
  20. BUNTEŞTI. 9
  21 BUTANI. 5
  22. CĂBEŞTI. 13

Total: 107
  23. CEICA. 1
  24. CĂLĂTEA. 2
  25. CĂLUSĂRI 1
  26. CĂPÂLNA. 7
  27. CĂUAŞD. 1
  28. CĂRĂSĂU. 4
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  29. CĂUAŞD. 4
  30. CEFA. 3
  31. CETEA. 1
  32. CHEŞA. 10
  33. CHIJIC. 2

Total: 144
  34. CHIŞCĂU. 2
  35. CHIŞLACA. 2
  36. CHISTAG. 1
  37. CHIŞLAZ 3
  38. CÂMP. 2
  39. CÂMPANI DE JOS. 9
  40. CÂMPANI DE SUS. 8
  41. CÂMPANI POMEZĂU 5
  42. CIUTELEC 4
  43. COCIUBA-MARE 14
  44. CORDĂU. 1

Total: 195
  45. COPĂCEL. 5
  46. COROIU. 1
  47. COTIGLET. 2
  48. COŞDENI. 4
  49. CRESUIA. 1
  50. CRIŞTIORUL DE SUS. 9
  51. CUIESD. 4
  52. CURĂŢELE. 3
  53. DELANI. 22
  54. DELURENI (BEZNEA). 2
  55. DERNA. 1

  Total: 251
  56. DRĂGĂNEŞTI. 16
  57. DRĂGOTENI. 2
  58. DUMBRĂVANI. 1
  59. DUMBRĂVIŢA. 6
  60. DUMBRĂVIŢA DE CODRU. 15
  61. DUSEŞI. 3
  62. FERICE. 2
  63. FÂNEŢE. 7
  64. FINIŞ. 13
  65. FIZIŞ. 14
  66. FÂŞCA. 1

  Total: 331
  67. DIOSIG. 1
  68. FENERIŞ. 1
  69. GHENETEA. 4
  70. GHIGHIŞENI. 2
  71. GINTA-ROHANI. 1
  72. GIRIŞUL-NEGRU. 14
  73. GURANI. 6
  74. GURBEDIU. 3

52



Centenar Bruchenthal 183

  75. HINCHIRIŞ. 15
  76. HÂRSEŞTI. 1
  77. HOLOD. 21

Total: 401
  78. HOTAR (ALEŞD). 20
  79. HOTĂREL. 3
  80. HUSASĂU DE TINCA. 9
  81. IANOŞDA. 4
  82. IEUD. 2
  83. IGRIŞ. 5
  84. IOANIŞ. 1
  85. IPP. 1
  86. LAZURI. 3
  87. LAZURI DE BEIUŞ. 7
  88. LELEŞTI. 4

Total: 459
  89. LIVADE-NEGRU. 14
  90. LORĂU. 2
  91. LUGAŞUL DE JOS. 1
  92. LUGAŞUL DE SUSU. 4
  93. LUNCA TEUZULUI. 16
  94. LUNCA VAŞCĂULUI. 4
  95. LUNCŞOARA. 1
  96. MARGINE. 3
  97. MĂGURA. 3
  98. MĂRĂUŞ. 4
  99. MIERLĂU. 1

Total: 512
100. MIZIEŞ. 12
101. MOCIAR. 2
102. NIMĂIEŞT. 30
103. NIUVED. 2
104. ORADEA. 3
105. ORTITEAG. 3
106. OŞAND. 19
107. PĂCĂLEŞTI. 3
108. PETID. 1
109. PETRANI. 3
110. PETREASA. 7

Total: 597
111. PEŞTERA. 1
112. PÂNTĂŞEŞTI. 3
113. POCIOVELIŞTE. 1
114. POCOLA. 8
115. POETARI. 5
116. PONOARE. 3
117. PRISACA. 4
118. POIENI DE SUS. 1
119. RĂBĂGANI. 11
120. REMETEA. 28
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121. REMEŢI. 1.
Total: 663

122. RIENI. 3
123. RÂPA. 1
124. ROGOZ. 6
125. ROŞIA. 10
126. ROTĂREŞTI. 1
127. SĂCĂDAT. 2
128. SĂLIŞTE. 5
129. SĂLIŞTE DE BEIUŞ. 4
130. SĂLIŞTE DE VAŞCĂU. 8
131. SCĂRIŞOARA. 6
132. SEBIŞ. 16

Total: 713
133. ŞILINDRIA. 3
134. ŞIMAND. 1
135. SÂMBĂTA. 5
136. SÂNMARTIN (BEIUŞ). 5
137. SÂNTANDREI (ORADEA). 4
138. ŞOIMI. 3
139. ŞTEI. 4
140. STÂNCEŞTI. 3
141. SUBPIATRĂ. 11
142. SUDRIGIU. 5
143. ŞUNCUIUŞ. 3

Total: 755
144. ŞUNCUIUŞ DE BEIUŞ. 2
145. SUPLACUL DE BEIUŞ. 3
146. SUPLACUL DE TINCA. 10
147. ŞUŞTIU. 8
148. TALPE. 1
149. TALPOŞ. 12
150. TĂGĂDĂU. 1
151. TĂRCĂIŢA. 7
152. TELEAC. 1
153. TILEAGD. 9
154. TILECUŞ. 4

Total: 813
155. TINĂUD. 1
156. TINCA. 3
157. TOBOLOI. 5
158. TOPA DE CRIŞ. 2
159. TOPA DE JOS. 4
160. TOTORENI. 9
161. TULCA. 4
162. TUŞA. 3
163. ŢEŢCHEA. 4
164. UCURIŞ. 9
165. UILEAC DE BEIUŞ. 4

Total: 861
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166. URSAD. 13
167. URVIŞ DE BEIUŞ. 15
168. VADU CRIŞULUI. 26
169. VALEA DE JOS. 7
170. VĂLANI. 4
171. VĂRĂŞENI. 1
172. VAŞCĂU. 6
173. VINTIRE. 12
174. VÂRCIOROG. 1
175. ZLATNA. 3
176. ZECE HOTARE. 1

Total: 950
177. MEZID. 4
178. ORVIŞELE. 1
179. SALONTA. 1
180. DIOSIG. 1
181. SARAND. 1
182. SACA. 1
183. MARCA. 1

Total: 960

CENTENAIRE BRUCHENTHAL
1908 – 2008

Résumé

 L’autoeur réconstitue la biographie et l’oeuvre musicale du professeur Mihai pop 
Bruchental (1908-1989) qui a actionné comme professeur de musique, compositeur et 
conducteur de choeur et orchestre à Beiuş, entre les annés 1935-1978.
 Venant des ancêtres libres, innobilés à 20 novembre 1664 par le Prince Mihai 
Apaty du Transylvanie, le professeur Mihai pop Bruchental est le plus important produit et 
représentant culturel pour ce qui signifie Bruchental de West, un branche plus ancienne et 
plus proliphique, ayant descendants jusqu’à nous, ayant des liasionjs avec la branche de 
Bruchentals à l’interieur du Transylvanie, qui a été innobile seulement en 1724. Il y a dans 
ces cas une situation généalogique et de chronologie historique, fondé sur le cas reél, que 
le même nom de fondement a été accordé deux fois, à 1664 et à 1724. Ce que ne peut pas 
être expliqué par une faute, mai sune association. Les deux branches  ont été trouvé à ce 
moment-là qu-ils sont associés. Du point de vu  logique et diplomatique, les Bruchentals 
de West ont eu une racine commune, qui les encouragé le nom unique  d’érudition, même 
s’ils avaient été accordé en deux periodes à une distance d’eune demie de siècle. 
 Le professeur de Beius Mihai Pop Bruchental vient de cette parohie et aquiert une 
présence publique légendaire par sériosité et exigence. Avec cela, lui qui provient de 
l’église greco-catholique, detruit forcement en 1948, les nouveaux authorité ont été imposé 
e tont fait une activité didactique exemplaire au lycées de Beius.       
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TULBURĂRI ANTISEMITE ÎN ORADEA ANULUI 1927

Gabriel MOISA

Cuvinte cheie: decembrie 1927, Oradea, antisemitism, Consiliu Comunal, 
Mots Clefs: décembre 1927, Oradea, antisémitisme, Conseil Communal

În primul deceniu interbelic populaţia oraşului Oradea a cunoscut o creştere 
constantă. Dacă în decembrie 1920 Oradea avea 68.081 locuitori, în 1927 populaţia sa 
număra 81.123 locuitori, iar în 1930 municipiul Oradea ajunsese să aibă 82.653 locuitori, 
rezultând deci un spor mediu anual de circa 1.450 persoane1.

În noile condiţii create de realizarea statului naţional unitar român, conform datelor 
furnizate de recensământul din 1930, numărul românilor ajunsese la acea dată la 22.945 
(27,7%), un spor considerabil ţinând seama de faptul că în 1918 acesta se cifra la abia 5.734 
persoane2, iar în decembrie 1920 la 8.441 persoane3. Cu toate acestea ponderea cea mai 
importantă a continuat s-o deţină populaţia maghiară – 42.200 de persoane (51%) în 1930. 
Numeroasă a fost în anii ’20 şi populaţia evreiască a oraşului: 20.262 persoane înregistrate 
în 1927 şi 14.640 (17,7%) în 1930. Scăderea ei aparent masivă în scurta perioadă dintre 
aceste două recensăminte ar putea părea nefirească dacă n-am ţine seama de faptul că 
diferenţa, de circa 5.500 persoane, se regăseşte, aproape cu exactitate, în diferenţa ce 
rezultă, în plus, din înregistrarea populaţiei maghiare a oraşului: 36.779 persoane în 1927 
şi 42.200 persoane în 19304.

Oradea mai beneficia şi de alte naţionalităţi. Singurii care mai depăşeau 1% din 
populaţia oraşului, cu 910 persoane, erau germanii, urmaţi de ţigani (595 persoane), 
ruteni şi ucrainieni (410 persoane), ruşi (317 persoane), cehi şi slovaci (232 persoane) 
şi alte naţionalităţi (armeni, italieni, francezi, greci, sârbi, bulgari, turci, polonezi) – 404 
persoane.

Fiecare din naţionalităţile ce alcătuiau populaţia oraşului şi-a folosit nestingherită 
limba maternă. Pentru funcţionarii publici există însă şi obligativitatea cunoaşterii limbii 
oficiale a statului. Autorităţile locale au venit în întâmpinarea acestui deziderat, organizând, 
încă din vara anului 1919, cursuri pentru învăţarea limbii române5.

După confesiuni, conform datelor recensământului din 1927, ponderea locuitorilor 
oraşului o deţineau protestanţii – 21.079 (25,9%). Imediat după protestanţi urma 
comunitatea mozaică, constituind aproape un sfert din populaţia oraşului – 20.261 de 
persoane. Un rol important a deţinut şi comunitatea romano-catolică, cu 21,5% din 

1Istoria oraşului Oradea, Oradea, Editura Cogito, 1995, p. 356 (coord. L. Borcea, Gh. Gorun) (în continuare 
Istoria...)
2 Gh. Tulbure, Problema oraşelor, în Familia, nr. 1, 1929, p. 2-4
3 A. Horváth, Ghidul oraşului Oradea Mare, Oradea Mare, 1923, p. 243
4 Istoria..., p. 356
5 P. Dejeu, Aşezămintele culturale din municipiul Oradea şi judeţul Bihor, Oradea, 1926, p.53
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populaţia oraşului, aceasta însemnând în 1927 – 17.462 persoane. Credincioşii ortodocşi 
(13.914 persoane) constituiau în 1927 - 17,1 % din populaţia oraşului. În sfârşit, o ultimă 
comunitate religioasă orădeană care conta din punct de vedere numeric era cea greco-
catolică - 7.659 de persoane (9,4%). În anii ’20 au început să apară în Oradea şi primele 
comunităţi baptiste. Acestea numărau în 1930 nu mai puţin de 2.800 de membri. 

După unire, viaţa politică bihoreană a cunoscut schimbări substanţiale, absolut 
necesare pentru a se încadra structurii administrative a României Mari. Sub aspect politic, 
încă de la începutul anilor 1920, majoritatea românilor bihoreni erau arondaţi celui mai 
important partid transilvănean, Partidul Naţional Român, în timp ce maghiarii au adoptat 
imediat după unire o atitudine politică circumscrisă pasivismului. După această perioadă, 
viaţa politică se va diversifica foarte mult odată cu ofensiva în Ardeal a partidelor din 
Vechiul Regat în timp ce maghiarii vor accepta treptat să se angreneze în treburile politice 
ale oraşului şi ale ţării. 

Dacă la sfârşitul celui de-al doilea deceniu al secolului trecut şi începutul celui de-al 
treilea spectrul politic orădean şi bihorean era destul de polarizat6, după aceasta lucrurile au 
luat o întorsătură interesantă pentru comunitatea românească. Penetrarea spectrului politic 
de către partidele din afara arcului carpatic a condus la apariţia a numeroase organizaţii şi 
grupări cu orientări politice diferite. Acest fapt a generat o molipsire a politicienilor locali 
cu politicianismul de dincolo de Carpaţi, ceea ce a condus la desolidarizarea şi divizarea 
românilor bihoreni, afectând astfel cauza naţională românească7. Cu toate acestea, cu 
câteva excepţii: Partidul Naţional Român, Partidul Naţional Ţărănesc şi Partidul Maghiar, 
exceptând municipiul Oradea, organizaţiile politice nou create, nu şi-au putut constitui în 
Bihor o bază electorală serioasă. 

Comunitatea maghiară din Oradea şi Bihor a avut o caracteristică a vieţii politice 
distinctă de cea a românilor. În primul rând trebuie precizat faptul că, locuitorii maghiari ai 
Oradiei, secondaţi de cei evrei, nu s-au resemnat uşor cu noua situaţie. După o perioadă 
în care au refuzat să se implice în viaţa politică, recurgând la o atitudine politică pasivă, 
în anii ’20 au trecut în ofensivă căutând să folosească avantajul demografic realizat în 
vechiul regim pentru a acapara structurile de putere locale prezentând Oradea ca un 
oraş maghiar, oferit nedrept României în urma Conferinţei de Pace de la Paris8. În această 
decadă, comunităţile maghiară şi evreiască din oraş şi-au pus amprenta asupra vieţii 
politice, îngreunând în consecinţă procesul de instaurare a structurilor administrative ale 
statului român. 

Împotriva acestei stări de lucruri s-au ridicat unii politicieni români încercând să 
normalizeze raporturile dintre liderii politici români şi cei maghiari. Între aceştia s-a detaşat 
chiar Aurel Lazăr, cel care considera că pasivitatea arătată de liderii politici maghiari 
alterează bunele relaţii dintre români şi maghiari. Nu de puţine ori, Aurel Lazăr s-a adresat 
maghiarimii şi evreimii orădene cerându-le să renunţe la pasivitate pentru a încerca să se 
integreze în noul stat9, asigurându-i că nu au de ce se teme pentru viitorul lor în România 
Mare. 

După unire, cea mai puternică organizaţie politică locală a continuat să fie cea a 
Partidului Naţional Român, condusă de însăşi Aurel Lazăr. Organul local de presă a fost 
la început Tribuna, apoi Glasul Bihorului şi în cele din urmă Dreptatea. În 1926 Partidul 
Naţional Român a fuzionat cu Partidul Ţărănesc ceea ce a condus la dezagregarea 
acestei structuri politice în plan local. O parte consistentă a fondat la începutul anului 
1927 organizaţia Partidului Naţional Ţărănesc, condusă de acelaşi Aurel Lazăr, dominând 

6 L. Borcea, Partidele politice din Oradea până la sfârşitul primului război mondial, în Familia, nr. 12, 1994, 
p. 63-71
7 I. Zainea, Spectrul politic bihorean în primul deceniu al perioadei interbelice (1919-1930), în Crisia, XXVIII, 
1998, p. 95 (în continuare I. Zainea, Spectrul...)
8 Ibidem
9 Nagyvárad, nr. 37, 31 august 1920, p. 1
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apoi ani buni viaţa politică locală. Altă formaţiune politică locală importantă înfiinţată la 
insistenţele preşedintelui acesteia, Octavian Goga, încă din primele luni ale  anului 1920 
a fost cea a Partidului Poporului. Organizaţia s-a coagulat în jurul unor personalităţi locale 
marcante. Una dintre acestea a fost cea a lui Gheorghe Tulbure. El a plecat din Partidul 
Naţional Român, dând prin aceasta o grea lovitură organizaţiei locale întrucât a dus cu el 
şi oficiosul acesteia, Tribuna10. 

Alt partid care a depus eforturi serioase pentru închegarea în anii ’20 la Oradea 
a unei organizaţii locale a fost Partidul Naţional Liberal. O contribuţie importantă la 
constituirea organizaţiei judeţene Bihor a P.N.L. a avut-o, în 1921, Nicolae Zigre, care a 
fost şi preşedintele acesteia între 1921-192411. Dealtfel, acesta a făcut parte în 1922 din 
guvernul Ion I. C. Brătianu, ca subsecretar de stat cu problemele minorităţilor în Ministerul 
de Interne12. Spectrul politic orădean a beneficiat şi de organizaţia Partidului Ţărănesc, 
fondată în anul 1925 de către profesorul Andrei Crăciun. Baza electorală era formată din 
învăţători şi profesori, iar între membri de frunte se regăseau Victor Felea, Ioan Silaghi, 
Gheorghe Popescu – Ceica, Iuliu Kurutz etc. 

Partidul Naţional Ţărănesc, născut în 1926 prin fuziunea Partidului Ţărănesc cu 
Partidul Naţional Român, a devenit una dintre cele mai consistente sub aspect politic în 
Oradea şi Bihor. Moştenind baza electorală a Partidului Naţional Român noua formaţiune a 
demonstrat că avea rădăcinile bine înfipte în realităţile româneşti şi mai ales transilvănene. 
Preşedinte al organizaţiei naţional-ţărăniste din Oradea şi Bihor a fost, în mod firesc, între 
1926-1930, Aurel Lazăr, care condusese până în 1926 organizaţia a Partidului Naţional 
Român. Din 1930, preşedinte al organizaţiei Oradea a Partidului naţional ţărănesc a devenit 
avocatul Gheorghe Crişan13, personalitate locală cunoscută încă din anii 1918-1919.

Oradea a numărat în spectrul politic al deceniului trei al secolului trecut şi organizaţii 
politice de stânga şi de extremă stânga. Din prima categorie a făcut parte organizaţia 
Partidului Social Democrat din Oradea, o grupare a muncitorilor sindicalizaţi. În fruntea 
organizaţiei s-a aflat Emil Bösörményi, iar din conducere mai făceau parte Lajos Jordaky, 
Stefan Raffay, Francisc Újhelyi, I. Hubschenberger, Ludovic Lenkey etc. Din cea de-a doua 
categorie a făcut parte Blocul Muncitoresc, organizaţie comunistă cu activitate legală şi 
după 1924, anul intrării Partidului Comunist Român în ilegalitate. În fruntea acestuia se 
afla avocatul Eugen Rozvan, iar printre lideri se numărau Alexandru Szenkovits, Alexandru 
Ullman, Eugen Kovacs, Nicolae Gyarmati, Francisc David, Artmin Reder etc14. 

În Oradea anilor ’20 au activat şi partide organizate pe criterii etnice. Cel mai 
important a fost Partidul Maghiar. Până în 1922 maghiarii din Oradea şi Bihor n-au luat 
parte la viaţa politică fiind adepţii pasivismului. Organizaţia locală a Partidului Maghiar s-a 
înfiinţat în 1925, fiind condusă de avocatul Kocsán János15, urmat, din 1929, de avocatul 
Soós István. Chiar şi după intrarea în viaţa politică a Partidului Maghiar au fost destui lideri 
locali care au insistat pentru pasivism. Pe această temă s-a iscat în anii crizei economice o 
dispută serioasă finalizată cu victoria aripii moderate, adeptă a unei atitudini mai maleabile 
în raport cu statul şi cu autorităţile româneşti16.

Imediat după Marea Unire, în Oradea a luat fiinţă la începutul anului 1919 Mişcarea 
Sionistă, la început ceva mai timidă dar după un timp din ce în ce mai dezinvoltă17. 
Denumirea exactă a  mişcării era A Nagyvarady Chevrót Jisuv Erec Jiszráel Palesztinai 

10 I. Zainea, Spectrul..., p. 93
11 Ibidem, p. 204
12 S.  Neagoe, Istoria guvernelor României de la începuturi, 1859, până în zilele noastre, Bucureşti, Editura 
Machiavelli, 1995, p. 88
13 Steagul Nostru, nr. 24, 26 ianuarie, 1930, p. 1
14 Ibidem, p. 93-94
15 Nagyvárad, 26 ianuarie1926,, p. 1
16 I. Zainea, Spectrul ..., p. 93 
17 Schön Dezsó. A Tegnap Városa: A Nagyváradi Zsidóság Emlékkönyve, Tel-Aviv: Kiadta a Nagyváradról 
Elszármazottak Egyesülete Izráelben, 1981, p. 103
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Telepitö18. Sufletul mişcării a fost Simion Fuchs, fiul ultimului rabin al Oradiei şi fratele 
rabinului în funcţie, Fuchs Beniamin, cel care sprijinea decisiv activitatea mişcării. Pentru 
o perioadă aceasta a avut şi un organ de presă propriu intitulat Jövendö, primul număr 
apărând în martie 1919.

În problema naţională mişcarea a avut încă din primele luni ale existenţei sale o 
poziţie similară partidelor maghiare. Ea milita pentru păstrarea integrităţii Ungariei mari. În 
cazul Oradiei aceasta considera absolut necesar ca graniţa stabilită prin Conferinţa de Pace 
de la Paris să lase oraşul pe partea maghiară. Poziţia a fost puternic susţinută şi de rabinul 
Oradiei, Fuchs Beniamin, la Conferinţa mondială a evreilor, în problema sionismului, ţinută 
în anul 1919 la Zürich19. 

În Oradea a existat şi o secţie locală a Partidului Evreiesc. Aceasta a fost înfiinţată 
în anul 1923, avându-i ca preşedinţi pe I. Mittelmann şi pe avocatul Bárdos Imre, iar ca 
secretar general pe medicul Klein Ernő20. Ca orientare politică generală, Partidul Evreiesc 
a secondat Partidul Maghiar, având totuşi o atitudine mai realistă şi mai pragmatică21, cu 
atât mai mult cu cât, adoptând o atitudine conjuncturală, ambele partide ale minorităţilor 
erau conştiente de faptul că opţiunea lor politică putea înclina balanţa în favoarea unuia 
sau altuia din partide.

La fel ca peste tot în România, în Oradea anilor ’20 au luat fiinţă şi organizaţii locale 
de extremă dreapta. Între acestea amintim Liga antisemită, din conducerea căreia făceau 
parte profesorul beiuşean Ioan Buşiţa, Petru Popa, Mihai Gherlan, Coriolan Maniu, Gavril 
Bardoş. Unul dintre membrii acestei organizaţii, profesorul orădean Petru Fodor, a înfiinţat 
organizaţia locală a Ligi Apărării Naţionale Creştine, conduse la nivel central de A.C. 
Cuza22. 

În Oradea şi Bihor au existat în această perioadă chiar şi publicaţii care aveau serioase 
accente antisemite. Una dintre acestea era Acţiunea românească, care apărea la Valea lui 
Mihai, avându-l ca director pe avocatul Liviu Mihali, iar redactor pe Dimitrie Bob. Ziarul 
aborda diverse probleme economice, comerciale şi juridice de interes local tratate de cele 
mai multe ori de pe poziţii antisemite. 

În ciuda existenţei unor organizaţii extremiste, Oradea nu a cunoscut decât arareori 
situaţii care să demonstreze intoleranţa locuitorilor. Un astfel de eveniment a avut loc 
în zilele de 4-6 decembrie 1927 cu ocazia desfăşurării Congresului Naţional Studenţesc, 
când au fost devastate mai multe magazine şi locuinţe evreieşti. Incidentele au fost amplu 
reflectate în presa vremii23, având chiar un ecou internaţional nefavorabil24. 

Despre ceea ce s-a întâmplat în oraşul de pe Crişul Repede cu această ocazie aflăm 
atât din Monitorul Comunal cât şi din presa vremii. În zilele de 4-6 decembrie 1927 s-au 
desfăşurat la Oradea, în sala mare a teatrului şi cu aprobarea Consiliului de Miniştri al 
României25, lucrările unui Congres Naţional Studenţesc. Majoritatea celor prezenţi la 
Oradea erau membrii ai Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi din România26. Conform 
informaţiilor din presa vremii, în oraş au fost prezenţi aproape 5000 de studenţi reprezentând 
toate centrele universitare din România. Numărul mare de participanţi îl face pe consilierul 
comunal Eugen Rozvan, membru al Partidului Comunist din România aflat în ilegalitate, 
să susţină în cadrul şedinţei Consiliului Comunal Oradea din 19 decembrie 1927 că: „...
pentru dezbaterea chestiunilor studenţeşti nu era nevoie de 5000 de studenţi. Se poate 

18 Ibidem
19 Ibidem, p. 104
20 Bihorul strajă la hotare, Oradea, 1933, p. 145-146
21 I. Zainea, Spectrul..., p. 93
22 Ibidem, p. 94
23 Frontiera de Vest, an I, nr. 1, 1927, an I, nr. 2, 1927, an I, nr. 3, 1927; Dreptatea poporului, an III, nr. 37, 
1928, etc. 
24 A. Călinescu, Memorii, Bucureşti, Editura Humanitas, p. 76
25 Monitorul Comunal, an I, nr. 6-7, 1927, p. 5
26 Ibidem, p. 8
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prevedea de aici că se pregăteşte ceva...”27. La rândul său, consilierul comunal Scwartz se 
întreba „... care a fost motivul pentru care s-a admis ţinerea congresului a celor 5000 de 
studenţi în teatrul  orădean, care are o capacitate de maximum 1000 de locuri şi astfel 4000 
de studenţi trebuiau să stea acasă?”28. Cu această ocazie s-a aflat că Primăria orădeană se 
implicase serios în organizarea acţiunii. Cazarea studenţilor din diversele centre universitare 
s-a făcut, în urma solicitărilor venite dinspre administraţia locală, individual pe la diferiţi 
locuitori ai oraşului 

Totul a început într-o atmosferă foarte calmă şi normală, „în sala teatrului s-au 
discutat felurite şi interesante chestiuni  în legătură cu nevoile studenţimii”29. În ziua de 
4 decembrie 1927, lucrările congresului s-au desfăşurat într-o atmosferă constructivă. 
Lucrurile s-au derulat în acelaşi mod şi în ziua următoare până spre seară. Atunci, după 
terminarea întâlnirii din sala mare a teatrului orădean, studenţii au ieşit şi au mai stăruit în 
discuţii pe platoul din faţa instituţiei şi a Hotelului Astoria, aflat peste drum de teatru. Acesta 
este momentul în care „studenţii au fost aţâţaţi, o piatră a căzut în mijlocul studenţilor 
care jucau hora.... Ea a căzut de la ultimul etaj de la Astoria, aruncată de evreul Keller”30. 
După această provocare studenţii au reacţionat vehement întrucât „conform unui obiceiu 
introdus în viaţa studenţească de după războiu s-au răzbunat şi răzbunându-se studenţii 
au spart totul şi au snopit în bătaie câţiva cetăţeni evrei”31. Însuşi studenţii au afirmat că 
pe lângă incidentul relatat mai sus au fost „provocaţi, insultaţi şi chiar loviţi de comuniştii 
evrei”32. 

Acesta a fost momentul în care s-au declanşat violenţele îndreptate împotriva evreilor 
orădeni, aceştia din urmă manifestând, în opinia presei locale a vremii, o atitudine sfidătoare 
la adresa studenţilor încă din prima zi a congresului studenţesc. Nicolae Cristofir, directorul 
săptămânalului Frontiera de Vest, care a relatat cel mai complet cele întâmplate în Oradea, 
sublinia: „Cu această ocazie s-au întâmplat însă lucruri reprobabile şi absolut regretabile. 
În cap de iarnă şi în miez de noapte pietre şi ciomege au fost zburătorite în geamurile 
grele ale cafenelelor şi prăvăliilor luxoase, au prefăcut în ţăndări ferestrele domiciliilor 
particulare. În acest timp Oradea a trăit zile de nemaipomenită panică”33. Despre acele 
zile ne vorbeşte şi consilierul comunal George Bota, alt martor ocular al celor întâmplate. 
El susţine că: „au fost 5000 de studenţi, iar la devastare au luat să zicem parte 300 la care 
s-au alăturat toate haimanalele mahalalelor. I-am văzut pe cei care au devastat, dar mai 
ales i-am auzit cum strigau şi o mărturisesc cu conştiinţa împăcată că se striga mult şi în 
ungureşte. Ceea ce dovedeşte că devastatorii erau nu numai studenţi şi nu numai românii. 
Furia era însă foarte mare căci ea a fost aţâţată în mod continuu de cei care aveau interesul 
să o facă. Studenţii aveau bastoane, dar am văzut haimanale cu ciocane şi cu ciomege în 
mână. Hai să nu le zicem că ar fi fost comunişti; în orice caz ei nu erau studenţi”34. 

Autorităţile oraşului Oradea şi ale judeţului s-au aflat desigur în mijlocul evenimentelor 
în frunte cu prefectul Emil Lobonţiu care „cu mult tact a căutat să liniştească spiritele aşa 
de agitate”35 în timp ce prefectul de poliţie Bunescu „s-a comportat eroic. Cu trupul său 
a acoperit câţiva cetăţeni evrei, alegându-se cu câteva lovituri de pumni şi bastoane şi pe 
care i-a scăpat cu siguranţă de la moarte sigură. De asemenea, conducătorii siguranţei D-nii 
Generali Guşi, Maimuca şi Radovici au supravegheat cu multă abilitate mişcările, dând 
note la timp pentru prevenirea altor dezordini. Armata, de asemenea, a fost la înălţime. 
D-nii Colonel Bădescu şi Maior Caragea au apărat cu trupurile lor mulţimea de cetăţeni 

27 Ibidem, p. 4
28 Ibidem, p. 2
29 Frontiera de Vest, an I, nr. 1, 1927, p. 1
30 Monitorul Comunal, an I, nr. 6-7, 1927, p. 3
31 Frontiera de Vest, an I, nr. 1, 1927, p. 1 
32 Ibidem
33 Ibidem
34 Monitorul Comunal, an I, nr. 6-7, 1927, p. 3
35 Frontiera de Vest, an I, nr. 1, 1927, p. 3
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evrei scăpându-i din mâinile studenţilor”36. 
Violenţele au început în seara zilei de 5 decembrie 1927 şi au continuat până în 

după amiaza zilei următoare când autorităţile locale şi armata i-au potolit pe turbulenţi. 
Liderii studenţilor care au devastat sinagogile, locuinţele şi prăvăliile evreieşti au fost 
reţinuţi. S-a realizat o estimare a pagubelor. Ele s-au făcut de către o comisie condusă 
de însuşi ministrul cultelor şi artelor, Alexandru Lapedatu37. Suma s-a ridicat la circa 
7.000.000 lei. În urma discuţiilor avute cu liderii comunităţii evreieşti orădene s-a luat 
decizia ca stricăciunile să fie plătite de către statul român38. Capii evreimii orădene nu au 
fost satisfăcuţi de cuantumul despăgubirilor şi, prin vocea unuia dintre aceştia, consilierul 
comunal Scwartz, au cerut nici mai mult nici mai puţin decât 100.000.000 lei despăgubiri. 
Evident că cererea era exagerată şi la 16 decembrie 1927, în ciuda nemulţumirilor evreilor, 
susţinuţi de liderii comunităţii maghiare din oraş, ministrul Lapedatu anunţa avansarea 
sumei de 2.000.000.000 lei, urmând ca restul sumei să fie atribuită din bugetul anului 
192839.

Evenimentele nu au rămas fără urmări. Primul care a plătit a fost prefectul poliţiei, 
Bunescu, cu toate că s-a implicat serios în aplanarea conflictului. În ordinul de destituire 
venit de la Bucureşti acesta a fost acuzat de faptul că nu a fost capabil să prevină incidentele 
de la Oradea40. La 17 decembrie 1927 Bunescu a fost înlocuit cu fostul prefect al poliţiei 
din Satu Mare, Traian Puticiu.  În aceeaşi zi, primarul Gelu Egry a convocat o şedinţă 
extraordinară a Consiliului Comunal pentru data de 19 decembrie 1927. Comunicatul 
edilului şef al oraşului Oradea sublinia faptul că „La Consiliu se aşteaptă ciocniri între 
majoritatea moderată şi extrema dreaptă ultranaţionalistă”41.

Pe 19 decembrie 1927 s-a desfăşurat şedinţa extraordinară a Consiliului Comunal. Au 
fost prezenţi 37 din cei 50 de consilieri, întrunindu-se astfel majoritatea absolută pentru a se 
putea declara deschisă şedinţa. Au avut loc discuţii aprinse între reprezentanţii comunităţii 
evreieşti din Oradea, susţinuţi de cei maghiari, şi românii din consiliu. Invariabil, consilierii 
evrei şi maghiari au criticat dur guvernul de la Bucureşti pentru că a aprobat ţinerea acestui 
congres la Oradea, într-un oraş de graniţă care, susţineau aceştia, sunt mari grupuri de 
naţionalităţi conlocuitoare. Primarul Gelu Egry a fost atacat şi el pentru că nu a luat măsurile 
necesare de siguranţă întrucât „încartiruirea studenţilor s-a făcut în mod forţat”42, cele 5000 
de persoane prezente în Oradea pe timpul congresului fiind, în opinia reprezentanţilor 
comunităţilor evreieşti şi maghiare, prea mulţi pentru un simplu congres. Atât consilierul 
Bardoş, vorbitor în numele Uniunii Naţionale a Evreilor, cât mai ales Scwartz, care a luat 
cuvântul în numele comercianţilor şi industriaşilor evrei, au propus acordarea unui vot de 
neîncredere primarului şi delegaţiei permanente. O poziţie similară a avut şi consilierul 
Ioan Kocsan, reprezentant al Partidului Maghiar. Acesta a „protestat împotriva insinuărilor 
că, fie minoritatea ungară, fie minoritatea evreiască au provocat cele întâmplate”43 raliindu-
se astfel consilerului comunist Eugen Rozvan care a atras atenţia asupra faptului că nu 
muncitorii s-au făcut vinovaţi de cele întâmplate, aşa cum susţinea secretarul Primăriei 
Oradea, Ioan Voştinar. Restul consilierilor care au luat cuvântul au avut poziţii moderate 
ferindu-se să se manifeste tranşant într-o chestiune atât de sensibilă. 

Consilierii români: George Bota, Dragomir, Aurel Lazăr, Anastase Mavrodin sau 
protopopul Maior, au atras atenţia asupra exagerărilor voite ale unor consilieri evrei şi 
unguri subliniind că în bună măsură alţii au fost vinovaţi de cele întâmplate la Oradea, nu 

36 Ibidem
37 Ibidem
38 Ibidem
39 Ibidem
40 Frontiera de Vest, an I, nr. 2, 1927, p. 3
41 Ibidem
42Monitorul Comunal, an I, nr. 6-7, 1927, p. 2 
43 Ibidem, p. 3
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studenţii. Totuşi se accepta evidenţa care arăta că circa 2-300 de studenţi au participat la 
tulburări dar, în acelaşi timp, consilierii, mulţi dintre ei martori oculari, spuneau că marea 
majoritate a celor turbulenţi nu erau studenţi şi vorbeau cu precădere limba maghiară. Era 
lansat un apel evreilor şi maghiarilor orădeni pentru a renunţa la a mai face caz de cele 
întâmplate întrucât nu erau nici pe departe de amploarea celor provocate de maghiari 
şi evrei în oraş în 1877, 1893 şi 1918 cu ocazia a trei momente semnificative a istoriei 
acestora. În fine, se sugera presei maghiare şi evreieşti din Oradea că nu este cazul a se 
face vâlvă prin exagerarea evenimentelor deoarece se dădea „apă la moară duşmanilor 
ţării”44.

Ecourile evenimentelor din 4-6 decembrie 1927 au stăruit multă vreme în paginile 
presei locale. Publicistul orădean Sever Delacerna se întreba într-un număr din Frontiera de 
Vest dacă au fost descoperiţi adevăraţii vinovaţi pentru cele întâmplate în Oradea: „Oare 
au fost dovediţi adevăraţii vinovaţi? S-au stabilit precis răspunderile?”45, tot el ajungând 
la concluzia că „este exclus ca fără nici un motiv serios, fără nici o aţâţare, ci numai din 
propriul imbold, acea armată de studenţi cu suflete mari şi înzestrate numai cu suflete 
curate, să se manifeste într-un asemenea fel. A fost la mijloc o cangrenă care a infectat 
şi a otrăvit sufletele neamului românesc. Au fost provocările duşmanilor ce ne pândesc 
în orice moment şi care au atins apogeul. Românul din fire e blajin, ospitalier, prietenos, 
rabdă, vede şi tace dar când i-a atins cuţitul la os ştie să răspundă duşmanului. Fie-ne iertat 
că dăm cărţile pe faţă (…), căci se cade ca din partea cetăţenilor minoritari ai Oradiei, 
când s-a auzit despre ţinerea congresului general studenţesc că se exprime: ce vor căuta 
studenţii români la Oradea care este un oraş evreesc şi unguresc”46. Pentru Sever Delacerna, 
principalii vinovaţi de cele întâmplate la Oradea au fost cei care au invitat la devastări, căci 
„…până nu faci foc nu iese fum!. Şi aceştia nu pot fi decât evreii comunişti sprijiniţi de 
maghiari”47. 

În coloanele aceleiaşi gazete orădene, Frontiera de Vest, apare un articol extrem de 
acid, referitor la ceea ce s-a întâmplat. Autorul materialului intitulat: „Ce caută anchetatorii 
externi în ţara noastră” 48, semnat cu pseudonimul Nicris, critică atitudinea guvernului 
român care a permis unor străini să vină să ancheteze cele întâmplate la Oradea, la 
cererea comunităţilor maghiare şi evreieşti de aici. Nicris nu era în principiu împotriva 
unor astfel de practici dar, spunea el „nici a se permite unor samsari ai ideii monitoriste, 
unor politicieni de mâna a zecea, care dincolo de graniţe nu înseamnă nimic, unor ziarişti 
plini de pistrui (…) să facă anchete în ţara noastră ori de câte ori muşcă un purice pe 
cineva. Cazul proaspăt al unor gazetari din ţara vecină (Ungaria n.n.) este edificator. Cu 
ocazia congresului studenţesc s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. După câteva zile s-au 
prezentat autorităţilor noastre câţiva gazetari trimişi speciali ai câtorva cotidiene maghiare, 
(…) aceste lichele , aceste haimanale ce s-au bucurat la noi de multă cinste şi omenie, 
întorşi acasă s-au apucat să comunice celor din ţara lor, cele mai grozave, imaginare fapte: 
măcel, morţi, răniţi, revoluţie şi cele mai triviale insulte n-au lipsit din coloanele presei din 
Budapesta”49. 

La începutul lunii februarie 1928 era publicat un album cuprinzând fotografii 
reprezentând consecinţele evenimentelor din 4-6 decembrie 1927. După cum aflăm din 
săptămânalul orădean Dreptatea poporului albumul era opera comunităţii evreieşti din 
Oradea întrucât pe copertă se aflau însemnele rituale ale acestei comunităţi. El conţinea 7 
fotografii făcute în interiorul sinagogilor devastate. O fotografie lăsa o impresie deosebită 
privitorului. Era vorba despre una în care era suprapusă imaginea unor cărţi de cult distruse 

44 Ibidem
45 Frontiera de Vest, an I, nr. 2, 1927, p. 3
46 Ibidem
47 Ibidem
48 Frontiera de Vest, an I, nr. 3, 1927, p. 2
49 Ibidem
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şi a unui rabin cu hainele sfâşiate de studenţi, potrivit autorului articolului50.
Prin „grija” presei controlate de comunităţile maghiară şi evreiască din Oradea şi 

a ziariştilor din Ungaria care au prezentat cele întâmplate aici, în diverse ziare europene 
au ajuns informaţii denaturate grosolan, amplificând consecinţele evenimentelor. Astfel, 
unele ziare din Ungaria îi numeau pe români barbari şi necivilizaţi susţinându-se, contrar 
realităţii, că ziariştii din Ungaria au fost împiedicaţi să intre în Oradea în cele trei zile ale 
congresului studenţesc şi chiar şi în zilele următoare. Acelaşi Sever Delacerna sublinia 
lipsa de onestitate a celor care susţineau acest punct de vedere, atrăgând atenţia asupra 
faptului că „sute de pachete de ziare ungare cum sunt cotidienele: Magyar Hirlap, Esti Kurir, 
revista Panorama, redactate de hiene ca alde Rossay Karoly, redactor la Esti Kurir, care în 
calitate de parlamentar maghiar, printr-o interpelare, a asemuit dezordinile din Oradea cu 
masacrele contra armenilor şi cu bolşevismul ungar de la 1919, cerând guvernului român 
să protesteze la Geneva”51. Ecouri ale evenimentelor de la Oradea au avut loc şi în alte ţări 
europene utilizând aceleaşi canale de informare maghiare. Este vorba de o serie de ziare 
din Italia dar mai ales din Anglia, acestea din urmă din trustul de presă „patronat de punga 
lui Rothermere”52.

O dată cu trecerea vremii ecourile evenimentelor de la Oradea s-au stins, atât în presa 
românească cât şi în ce internaţională. Totuşi, imaginea României peste hotare a avut de 
suferit. Însuşi Armand Călinescu va recunoaşte mai târziu în memoriile sale că „faptele au 
avut o repercusiune dureroasă în străinătate”53. România se afla în plin proces al optanţilor 
cu Ungaria şi momentul Oradea 1927 a fost din plin utilizat de propaganda maghiară 
împotriva României în contextul acestui proces şi în general de politica revizionistă a 
statului vecin. 

În privinţa celor vinovaţi de devastările produse, aceştia au fost identificaţi şi deferiţi 
justiţiei astfel încât „guvernul ţării a dat cea mai amplă satisfacţie celor ce au îndurat pagube 
materiale şi morale cu prilejul regretabilelor incidente şi devastări petrecute la Oradea în 
timpul congresului studenţesc”54. Era vorba în special despre evrei, întrucât ei au fost cu 
predilecţie ţinta atacurilor. Asta pe lângă satisfacţia morală dată acestora prin trimiterea la 
închisoare a capilor tulburărilor din Oradea.  

50 Dreptatea poporului, an 3, nr. 37, 1928, p. 1
51 Frontiera de Vest, an I, nr. 2, 1927, p. 1
52 Idem, an I, nr. 3, 1927, p. 3
53 A. Călinescu, Memorii, Bucureşti, Editura Humanitas, 1991, p. 76; Dreptatea poporului, an 3, nr. 37, 1928, 
p. 2
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DES TROUBLES ANTISÉMITES Á ORADEA PENDANT L’ÉTÉ 
DE L’ANEÉ 1927

Résumé

En Décembre 1927 ont eu lieu a Oradea des événements qui n’étaientpas de tout 
spécifiques á la communauté de la viile d’Oradea d’entre les deux guerres mondiales. Il 
s’agit de la manifestation des étudiants qui ont participé au Congrés National des Étudiants 
á Oardea, entre 4-6 Décembre 1927. Ces jours-la, de graves agitations ont eu lieu á Oradea, 
des agitations qui ont pris fin l’apres-midi de la journee de 6 Décembre 1927 grâce á 
l’intervention des autorités et de l’armée.

De la recherche du material documentaire il résulte qu’aux provocations de la 
communauté juive de la ville, soutenue par la communauté hongroise, les étudiants 
participants au Congrés ont commencé des actions, sourtout contre les Juifs. Les magasins 
des Juifs été brisés, leur logements dévastés et les Juifs ont été attaques sur la rue a la suite 
des provocations mentionées.  

Des affirmation de témoins occulaires et des discutions du Conseil Communal, il 
résulte que ces provocations résidaient en injures adressées aus étudiants.

Les événements ont eu un écho trés grand dans le pays l’etranger.
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PENTRU O ISTORIE A RELAŢIILOR DINTRE SPAŢIU ŞI PUTEREA 
COMUNISTĂ: COLŢUL

Corneliu CRĂCIUN

Cuvinte cheie: comunism, instituţii, colţul roşu, Romania
Key words:  communism, institution, red corner, Romania

Spaţiul, în raport cu oamenii, nu este o realitate fizică uniformă. De la omul 
societăţilor arhaice şi până la omul secolului al XXI-lea, indivizii şi grupurile de indivizi, 
comunităţile au consacrat spaţiului valorizări care depăşeau atributele esenţei sale fizice. 
În contactul dintre oameni şi spaţiu, acestuia i s-au acordat semnificaţii pe care, prin natura 
sa, nu avea cum să le deţină. În atitudinea faţă de spaţiu, diferenţele dintre omul arhaic şi, 
să spunem, omul capitalist şi omul socialist, în ceea ce priveşte receptarea spaţiului, sunt 
de nuanţă, de intensitate, de destinaţie ori de modalitate şi dimensiune a expresiei, dar nu 
sunt de conţinut; a existat, de-a lungul istoriei, o constantă umană din punctul de vedere 
al receptării spaţiului.

Mircea Eliade a operat, argumentat şi incontestabil, diferenţa dintre spaţiul sacru şi 
spaţiul profan1; exemplele sale sunt extensibile dincolo de gândirea şi practica religioasă 
precreştină şi iudaică. 

Ceea ce propunem în prezentul material este să conturăm felul în care, în societatea 
comunizantă şi socialistă din România (anii 1946-1952), puterea comunistă a luat în 
stăpânire spaţiul şi, în mod simbolic, l-a valorizat în sensul obiectivelor sale politice sau, 
altfel spus, care a fost rolul spaţiilor simbolice şi cum  au fost ele construite.

O ţară sau un regim când îşi instalează dominaţia asupra unui teritoriu sau asupra unei 
alte ţări sau când un regim realizează dominaţia în interiorul propriei ţări recurge la acte 
care semnifică transferul sau începutul unei alte puteri. Formele prin care se materializează 
acest proces au fost foarte diferite de-a lungul timpului. Înfigerea drapelului de către 
conchistadori în nisipul unei insule descoperite marchează, în plan simbolic, luarea ei în 
stăpânire, în numele regilor catolici ai Spaniei. Istoria schimbării numelor oraşelor (sau a 
numelor de străzi) e o formă de manifestare a schimbărilor din planul istoriei generale. Să 
alegem, pentru a ilustra acest aspect, exemple din zone geografice diferite, asociabile prin 
capacitatea de a reprezenta semnul luării în posesiune: oraşul polonez Gdansk, ocupat 
prin forţă de germani, a devenit Danzig, pentru a corespunde noii realităţi, dar a redevenit 
Gdansk, după înfrângerea Germaniei naziste şi revenirea oraşului în compunerea Poloniei; 
Sankt-Petersburg a fost, prin victorie bolşevică, Petrograd, iar mai târziu Leningrad, pentru 
a-şi relua, după prăbuşirea sistemului sovietic, numele iniţial. Şi în România, unele intervenţii 
în toponimie au fost dictate politic. Alegem un singur exemplu, deşi ele sunt mai multe: 

1Sacrul şi profanul. Traducere din franceză de Brînduşa Prelipceanu. Ediţia a II-a, Editura Humanitas, Bucureşti, 
(2000).
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când în toate ţările socialiste, un oraş important trebuia să aibă numele lui Stalin, Braşovul 
a fost sacrificat pentru a-l reprezenta geograficeşte şi, mai ales, simbolic, pe în România. 
Ulterior, ca şi în celelalte ţări, prin procesul de destalinizare, oraşul şi-a recăpătat numele. 
(În aceste cazuri nu au funcţionat motivaţiile din circumstanţele schimbării numelor de 
localităţi din cauza structurii lor fonetice jenante, în sensul că trimiteau – în mod direct 
sau asociativ – spre obiecte ale căror nume nu se pronunţau, sau din cauza prezenţei unor 
elemente descalificante ori sugerând inferioritatea.) În situaţiile la care ne-am referit anterior, 
puterile politice succesive şi-au marcat prezenţa prin operarea unor astfel de modificări. 
Chiar dacă, şi într-un caz şi altul, sfera de acţiune a fost aceeaşi: spaţiul, iar procesul a fost, 
de asemenea, acelaşi: schimbarea numelui, ele nu sunt nici similare, nici confundabile. În 
acest al doilea caz consemnat, nu a funcţionat factorul simbolic, ci exclusiv unul de natură 
etică.

Acţiunea umană se desfăşoară în spaţiu, adică ea are o dimensiune spaţială. Această 
dimensiune nu rămâne neutră în raport cu omul, pentru că acesta şi-o aproprie, are tendinţe 
de posesiune, de valorizare a ei în interes propriu. Este un lucru cunoscut că spaţiul suportă, 
din partea oamenilor, un proces de simbolizare, că elementelor spaţiale li se pot conferi 
semnificaţii simbolice, într-un evantai foarte larg, de la domeniul antropologiei până la 
acela al politicii.

Ca orice societate, şi societatea comunistă a operat cu simboluri, justificându-le sau 
încadrându-le în doctrina marxist-leninistă, cu dezvoltarea ei staliniană, şi raportându-se 
la ele din această perspectivă (activiştii de partid nu ştiau că însăşi simbolistica politică 
comunistă avea antecedente chiar foarte vechi, fără nici o relaţie cu comunismul sau cu 
politicul). În timpul comunismului, colţul a devenit o prezenţă fizică extinsă şi un factor de 
acţiune ideologico-politică important.

În mentalitatea comună însă, colţul nu era şi nu este un spaţiu privilegiat. Mai degrabă 
el este perceput, prin poziţia sa periferică şi ambiguă (întretăierea unor laturi), negativist; 
în consecinţă, este inferiorizat. Cu o singură excepţie (candela, în casele unor oameni 
religioşi), el nu este spaţiul exclusiv al unui obiect semnificativ pentru viaţa grupului 
familial sau pentru manifestarea unei comunităţi într-un spaţiu nonprivat (orice instituţie 
e încadrabilă în această categorie). Ceea ce este mai important într-o casă, spre exemplu, 
aparţine centrului: masa ocupă un asemenea loc; ea asigură servirea membrilor familiei, 
confirmă unitatea ei, o validează periodic. Celelalte obiecte funcţionale ocupă o poziţie 
laterală şi înscriu contururile unei existenţe familiale statornicite (dulapul, patul).

O dată instalat, comunismul (şi acest fapt s-a întâmplat şi în România) a procedat la 
revizuirea semnificaţiilor spaţiilor anterioare, inclusiv la impunerea unor spaţii, până atunci, 
nonsemnificative. El se foloseşte de aceleaşi spaţii, ca şi structurile politice anterioare, 
cărora le inculcă sensuri şi destinaţii noi. După cum substituie spaţii puternic articulate 
prin tradiţie cu altele create programatic şi care sunt utilizate conform unui program politic. 
Ceea ce se perpetuează însă este capacitatea spaţiului – chiar prin destinaţia sa afişată şi 
cultivată – de a acţiona asupra colectivităţii.

Czesław Miłosz indica perpetuarea unor structuri pentru controlul intelectului: 
instituţiile comuniste s-au substituit celor anterioare, funcţionând în interese proprii: „… 
ceea ce în Evul Mediu era capela, acum este clubul; în fiecare fabrică, şcoală, în fiecare 
oficiu este un club; pe perete atârnă portretele conducătorilor drapate în roşu; aici au 
loc la câteva zile referate după toate normele.”2 Prin intrarea în club se face pasul înspre 
integrarea într-un „anumit ritm colectiv: a gândi altfel decât gândeşte colectivitatea pare 
absurd. Colectivitatea este alcătuită din indivizi care se îndoiesc, dar enunţă fraze indicate 
şi cântă cântece indicate; procedând astfel, se creează o atmosferă colectivă care îi învăluie 

2 Czesław Miłosz, Gândirea captivă. Eseu despre logograţiile populare. Traducere din polonă de Constantin 
Geambaşu. Postfaţă de Włodzimierz Bolecki, Editura Humanitas, Bucureşti, (1999), p. 193.
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şi pe ei. Influenţa clubului face parte din fenomenele magiei colective, în pofida aparenţelor 
raţionale.”3

Procesul a fost complex şi însoţit continuu de tragism. Nu a avut loc o simplă 
substituire; au fost acţiuni de eradicare a instituţiilor şi experienţelor religioase şi de aşezare 
în locul lor a celor generate de marxism-leninism. În locul Bibliei au fost propuse „Manifestul 
Partidului Comunist” şi derivatele lui. În locul preotului sau al pastorului au fost impuşi 
propagandiştii şi activiştii. Locul mântuirii în eternitate l-a luat perspectiva ademenitoare şi 
palpabilă a fericirii aici şi acum.

Acceptând, din anumite puncte de vedere relaţia stabilită de Czesław Miłosz, ea 
nu trebuie privită ca incontestabilă. Diferenţele sunt prea mari între cei doi poli temporali, 
reprezentaţi prin instituţii. Capela s-a format în secole, clubul (sau „colţul roşu”) apare 
aproape peste noapte, respectiv în foarte puţin timp de la declanşarea de către un grup a 
ofensivei pentru cucerirea puterii politice. Capela avea în spatele ei o credinţă, clubul are 
o intenţie politico-practică. Mai diferă şi prin altceva, nu mai puţin important. Oricând, 
într-o capelă sau într-o biserică, pătrunderea unui singur individ, spre căutare, înţelegere 
şi reculegere este un gest natural; intrarea unui individ într-o sală de club sau în sala unde 
este constituit „colţul roşu” este un act neobişnuit şi suspect, chiar pentru promotori. Clubul 
şi „colţul roşu” presupun grupuri, în care se oficiază un serviciu sever şi exclusivist, care 
trebuie acceptat fără rezerve. Într-un asemenea spaţiu nu se răspunde la întrebări sau agitaţii 
lăuntrice; aici, eventual, omul se deprinde să nu le dea nici o posibilitate de manifestare 
publică, să le inhibe, pentru că a învăţat cât de periculoasă este emergenţa lor. Spaţiul de 
tipul acesta acceptă un anumit tip de exteriorizare emoţională: extazul, angajamentul, 
simularea solidarităţii şi a unanimităţii; insubordonarea, depistată în acest cadru sau în 
altele cu rol similar, atrage marginalizarea sau detenţia.

J. W. Goethe are o înţelegere  a colţului ca spaţiu de securitate. În locuinţa încăpătoare 
a unei familii burgheze de la mijlocul secolului al XVIII-lea, copiii descoperă, prin jocurile 
lor, nu numai porţiuni unde acestea sunt îngăduite, dar şi  spaţii în care se refugiază în 
singurătatea preocupărilor lor, unde se simt bine, au conştiinţa că nu vor fi descoperiţi pe 
nepusă masă, ori deranjaţi şi că sunt apăraţi de posibile primejdii. Sentimentul securizant al 
colţului, pentru copii, provine din sentimentul de protecţie generat de prezenţa părinţilor şi, 
prin aceasta, de ideea de protecţie cuprinsă în ansamblul locuinţei. Situat în colţul propriu 
vârstei sale infantile, copilul depăşeşte limitele spaţiale; de aici, orice vis sau aspiraţie se 
poate materializa. Despre un asemenea spaţiu, deschis spre interior şi exterior, îşi aminteşte 
Goethe: „La al doilea cat se găsea odaia pe care o numeam grădina, pentru că acolo, prin 
câteva plante cultivate la ferestre, încercam să înlocuim lipsa unei grădini adevărate. Acolo 
a fost, în timpul copilăriei, colţul meu preferat, nu trist, dar încărcat de doruri; dincolo de 
grădini, dincolo de zidurile oraşului şi peste şanţuri, se vedea o câmpie rodnică şi frumoasă, 
aceea care mergea către Hochst.”4 Colţurile unei case nu sunt egale în ceea ce priveşte 
efectul lor asupra copiilor. Valoarea de securitate o deţin doar colţurile luate în stăpânire, 
cunoscute printr-o frecventare asiduă, verificate prin experienţe de durată şi reconfirmate. 
Alte colţuri ale aceleiaşi case, percepute unilateral, prin raportare la noapte, deveneau 
malefice. Tot Goethe vorbeşte despre spaţii terifiante şi despre neşansele aplicării unei 
pedagogii greşite asupra copiilor, pentru a le inocula curajul în timp nocturn (de a-i obliga 
să se deprindă cu frica): „Modul în care era construită bătrâna noastră casă, plină de colţuri 
întunecate, era menit să stârnească fiori de frică unor suflete de copii”.5

Dintre multele deschideri asupra prezenţei spaţiului în literatură, inclusiv privind 

3 Ibidem, p. 194. 
4 Johann Wolfgang Goethe, Poezie şi adevăr. Din viaţa mea. Traducere, prefaţă şi note de Tudor Vianu, Editura 
pentru Literatură, 1967, p. 10. Pentru reprezentarea colţului/ ungherului în literatură, a se vedea capitolul cu 
titlul Colţurile, din Gaston Bachelard, Poetica spaţiului. Traducere de Irina Bădescu. Prefaţă de Mircea Martin, 
Editura Paralela 45, (2005), p. 165-176. 
5 Ibidem, p. 11. 
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semnificaţiile simbolice ale colţului, alegem un singur exemplu. În exegeza asupra operei 
lui F. M. Dostoievski, Albert Kovács remarcă existenţa în creaţia acestuia a spaţiilor 
închise, care generează pentru locuitorul lor sentimentul sechestrării, mai mult decât atâta: 
al neantului. În mărturisirea lui Raskolnikov către Sonia, personajul se compară cu un 
păianjen, ascuns în colţul său; ungherul apare în prozele lui Dostoievski reprezentând 
izolarea, mizeria, omul din subterană.6  

Dependenţa de comunism a „Colţului” s-a concretizat şi în atributul fundamental 
care i-a fost ataşat: roşu. Între formele variate ale „colţurilor”, care au proliferat o dată cu 
agresiunea politică şi ideologică a comunismului, există unul dominant, atotcuprinzător: 
„Colţul roşu” (din el au derivat variantele, se schimba determinantul: Colţul A. R. L. U. S., 
Pro-Grecia ); fiecare dintre acestea din urmă poartă pecetea matricei, a colţului primordial, 
organizat în conformitate cu obiective politice determinate: intruziune treptată şi prezenţă 
continuă la toate nivelurile societăţii, care să se finalizeze în impunerea şi păstrarea 
dominaţiei; renunţarea la „colţ” semnala victoria sistemului, care nu se simţea ameninţat 
din nici o parte.

În desemnarea atributului care afirmă dependenţa de baza comunistă intervine 
simbolismul culorii roşii. În esenţă, roşul este „simbolul fundamental al principiului vital, cu 
forţa, puterea şi strălucirea lui,…, culoare a focului şi sângelui”.7 Este un simbol caracterizat 
prin ambivalenţă: pe de o parte, însufleţeşte, incită, alarmează, provoacă: drapele, firme; 
pe de altă parte, opreşte, reţine: roşul semafoarelor.8

Asumarea culorii de către proletariatul internaţional a fost rezultatul unui proces 
în timp, în cadrul căruia s-a făcut trecerea de la o semnificaţie la alta, cea acceptată de 
proletari fiind expresia unei învestiţii afective, care n-a mai fost abandonată, deşi s-au 
produs tentative de concurare sau de substituire a ei.

În agitaţiile politice şi în atmosfera supratensionată a Parisului Revoluţiei din 1789, 
pentru a înfrâna mişcările populare ori pentru a le reprima, întrucât erau capabile să trimită 
societatea în haos incontrolabil, a fost instituită (la 21 octombrie 1789), legea marţială. Dacă 
se constata existenţa unui pericol grav la adresa siguranţei publice, devenea îndreptăţită, 
după o declaraţie de avertisment, intervenţia de natură militară: „Această declaraţie se va 
face arborând un drapel roşu la fereastra principală a Primăriei şi pe toată strada, iar ofiţerii 
municipali vor solicita conducătorii gărzii naţionale… Când calmul va fi restabilit, drapelul 
roşu va fi retras.”9

Legea a fost aplicată la 17 iulie 1791, când a fost înăbuşită în sânge turbulenţa 
mulţimii la Champs – de Mars. Drapelul roşu arborat semnifica iminenţa şi legitimarea 
represiunii. În această circumstanţă crede Lucien Sfez că are loc translaţia simbolică: „ 
În acest moment, el (roşul - n. n.) se transformă în simbol al revoluţiei – trecere de la 
semnal la simbol; trecerea de la culoarea roşie a unui semnal la sângele poporului care-i 
pătează faldurile.”10 Comuna din Paris (1871) a reluat simbolistica revoluţionară a roşului 
şi a impus-o definitiv în conştiinţa clasei muncitoare. De o parte şi de alta – proletari şi 
antiproletari – roşul va fi asumat şi respins. Afişarea lui devenea, după caz, gest eroic sau 
condamnabil, sancţionabil cu maltratări ori detenţie.

Punctul de pornire în procesul de valorizare politică a colţului l-a reprezentat U. R. 
S. S., care dezvoltase o reţea amplă de factori doctrinari, de impunere a voinţei politice şi 
de control al repercutării acesteia în masele de cetăţeni.

Două dintre componentele educaţiei vizuale comuniste: colţul şi Gazeta de perete 

6 Poetica lui Dostoievski, Editura Univers, Bucureşti, 1987, p. 245, 246.
7  Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicţionar de simboluri. Mituri, vise, obiceiuri, gesturi, forme, figuri, culori, 
numere. Volumul 3 P – Z, Editura Artemis, Bucureşti, 1995, p. 171.
8 Ibidem. 
9 Apud Lucien Sfez, Simbolistica politică, Institutul European. Traducere de Diana Sălceanu. Prefaţă de Dan 
Lungu, 2000, p. 79. 
10 Ibidem.
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erau frecvente în şcoala sovietică, încă şi în perioada de după al doilea război mondial. 
Pentru a aşeza şcoala românească pe modelul învăţământului sovietic au fost difuzate 
concepţii pedagogice, structuri organizatorice, modele umane etc. ale acestuia, practicându-
se o amplă politică de traduceri. Astfel, în 1951 a fost tipărit volumul Educaţia comunistă în 
şcoala sovietică, format din două părţi: prima, aşezată sub genericul Probleme generale ale 
educaţiei comuniste, cuprindea opt texte, plus un text distinct: Sistemul sovietic de educaţie, 
sistemul cel mai progresist din lume; a doua, sub titlul Conţinutul, organizarea şi metodele 
activităţii educative în şcoala sovietică, cuprindea nouă texte. În această a doua secţiune a 
fost publicat materialul prof. I. A. Cairov, membru al Academiei de Ştiinţe Pedagogice a R. 
S. F. S. R. (nume foarte cunoscut în învăţământul românesc din anii ’50), Câteva probleme 
de organizare a colectivului de elevi. Autorul consemnează practica unora dintre învăţători 
de a începe această operaţiune prin desemnarea activului (nucleului) din clasă, pe care se 
va baza apoi în activitatea sa instructiv-educativă; fapt posibil cu atât mai mult cu cât elevii 
mici şi mijlocii acceptă cu plăcere responsabilităţi. Din sarcinile trasate reiese că una dintre 
prezenţele obişnuite ale şcolii sovietice  era „colţul”: „ Astfel, unuia i se încredinţează 
aranjarea Colţului Roşu; altuia aranjarea Gazetei de perete; altuia, sarcina de a ajuta la 
pregătirea temelor pe tovarăşul care a lipsit din cauză de boală…”11

Deja în 1946, Serviciul E. C. P.12 controla Armata din punct de vedere ideologic; 
îşi manifesta şi impunea prezenţa cu agresivitate, fiind unul dintre factori decisivi ai 
procesului de bolşevizare a ţării. Prin Ordinul Circular din 19 martie 1946, Biroul Studii 
din cadrul Inspectoratului General al Armatei pentru E. C. P. a elaborat şi difuzat unităţilor 
de jandarmerie un ghid de alcătuire a sintezei informative. Se aveau în vedere şi formele de 
desfăşurare a propagandei politice, întrebările puse urmăreau să identifice modalităţile în 
care se articula îndoctrinarea politică de tip comunist şi să aproximeze gradul de realizare 
a ei. Pentru propaganda verbală erau vizate următoarele forme: conferinţe pentru ofiţeri, 
conferinţe şi convorbiri cu trupa, ora ostaşului, mitinguri, ora radio. Cele mai multe forme 
erau cuprinse în propaganda scrisă: publicaţii (Glasul Armatei, gazeta Marii Unităţi, presa 
aşa-zis „democratică”, a formaţiunilor aliniate politicii sovietizante, gazetele de perete (o 
altă invenţie comunistă, provenită tot din experienţa ideologică a U. R. S. S.) ale ofiţerilor şi 
ale trupei, ora de lectură, biblioteca, şcoala pentru analfabeţi. La punctul g) al propagandei 
scrise erau propuse şi detaliate două spaţii simbolice: „Colţul ostaşului” şi „Colţul Eroilor”. 
Întrebările vizau aspecte de bază materială, de conţinut, de eficienţă, calitatea exponatelor, 
tipurile de obiecte cu valoare didactico-persuasivă (hartă, table, fotografii, decupări din 
ziare), includerea unor materiale cu caracter de recreare şi divertisment. Din modul în care 
au fost redactate întrebările - plan de sinteză se desprindea şi concluzia unor imperfecţiuni 
în funcţionarea spaţiilor respective: lipsă de interes, superficialitate. 

Întrebările cu privire la cele două colţuri au în vedere elemente de concepţie, de 
detaliu şi de efect: 

„- Câte sunt organizate în unitate?
- Sunt organizate cu gust sau la voia întâmplării?
- S-au folosit lozincile date de Inspectorat, se folosesc lozinci luate dela diverse 

asociaţii sau partide politice?
- Fotomontajele sunt cu fotografii, sau cu decupaje din ziar, sunt cu gust organizate, 

se urmăreşte o idee centrală?
- Tablouri sunt? Care anume?
- Există tabla albă şi neagră? E folosită? Işi produce efectul?

11 Editura de stat pentru literatură ştiinţifică, 1951, p. 355-356.
12 Despre rolul acestui organism comunizant în destructurarea armatei şi a societăţii, vezi Aurel Pentelescu, 
Florin Şperlea, Implicarea aparatului politic al armatei (E. C. P.) în alegerile din noiembrie 1946, în Analele Sighet 
3. Anul 1946 – începutul sfârşitului (instituţii, mentalităţi, evenimente). Comunicări prezentate la Simpozionul 
de  la Sighetu Marmaţiei (7-9 iunie 1996), Fundaţia Academia Civică, (Bucureşti), 1996, p. 257-267.
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- Există o hartă pe care să fie trasat drumul de luptă al unităţii în campania din 
West?

- Ce material didactic are?
- Există masă, scaune, ziare, cărţi?
- Ostaşul are timpul necesar şi obişnuinţa să folosească acest loc, sau este organizat 

numai de formă?
- Cum se prezintă colţurile eroilor?”13

Punerea în funcţiune a colţurilor roşii se făcea printr-un ceremonial politic şi emoţional, 
augmentat de prezenţa unor persoane oficiale, de elemente cultural-artistice şi discursive, 
prin care spaţiul respectiv era învestit cu semnificaţii transcendente, pe care urma să le 
reprezinte şi în continuare, pentru că ele primeau durată din momentul inaugural.

La 1 august 1947, la Oradea, a avut loc comemorarea luptătoarei antifasciste Elena 
Pavel, una dintre figurile proeminente şi repetitive ale mitologiei comuniste postbelice, 
dar care nu a figurat etern, aşa cum se prezicea în materialele de propagandă ale timpului, 
dispărută fiind cu desăvârşire în timpul lui Nicolae Ceauşescu. Actul comemorativ s-a 
desfăşurat la sediul Uniunii Patriotice, prilej cu care părintele protopop V. Popovici, în 
calitate de preşedinte al acesteia, „a făcut şi inaugurarea unui frumos colţ al luptătorilor 
antifascişti…”14 Corespondenţa din ziar semnalează prezenţa reprezentanţilor tuturor 
categoriilor sociale din Oradea şi înregistrează componentele manifestării: cuvântări în 
limbile română şi maghiară, o piesă interpretată la pian şi prezentarea scenetei „Balada 
închisorii Mislea”. 

Colţurile se diversificau în funcţie de obiect şi se uniformizau prin destinaţie. Prin 
multiplicarea colţurilor şi prin specializarea lor se ocupa un spaţiu tot mai mare din ceea 
ce forma teritoriul vieţii cotidiene: serviciu, armată, şcoală, sală de spectacole etc. În 
„Darea de seamă asupra muncii de educaţie” depusă de Postul de Jandarmi Tărian, în 
1947, se raporta înfiinţarea a două colţuri şi pregătirea instituirii celui de-al treilea; aşadar, 
trei obiecte diferite ale colţurilor, dar un singur obiectiv: îndoctrinarea şi, în consecinţă, 
concluzia este evidente: orice servea acestui scop putea deveni obiect al colţului: „La un 
post, a luat fiinţă colţul ostaşului şi colţul eroilor, nu a luat încă fiinţă colţul A. R. L. U. S. 
care urmează să ia, după ce se va procura materialul necesar.”15 

Interesant este faptul că unul dintre spaţiile consacrate educaţiei politico-ideologice 
în unităţile militare se desemna printr-un termen care trimitea la obiceiurile condamnatelor 
„clase exploatatoare”, ale „burghezo-moşierimii”: cazinoul. Până să se conştientizeze 
legătura sa evidentă cu stilul de viaţă al claselor eliminate, termenul desemna o realitate 
frecventă în instituţiile militare. Spre exemplu, în „Darea de seamă” a Serviciului Educaţiei 
Politice din Legiunea de Jandarmi - Bihor, întocmită conform ordinului Inspectoratului de 
Jandarmi Oradea, Serviciul Educaţiei Politice din 21 noiembrie 1948, între componentele 
propagandei vizuale era înregistrat „Colţul Ostaşului”: „La reşedinţa Legiunei colţul Ostaşului 
este instalat in Cazinou, iar la teritoriu, toate posturile au aranjat colţul ostaşului care este 
intrebuinţat, pentru ostaşi in timpul liber si la orele de educaţie şi ora ostaşului.”16 

Din rapoartele de activitate a Comitetului Democrat Evreesc din Beiuş pe 1949 
deducem producerea altor colţuri. În contextul susţinerii de către lagărul sovietic a acţiunii 
comuniştilor din Grecia, pentru preluarea puterii politice, în luna august „A fost inaugurat un 
colţ Pro-Grecia la sediul nostru lămurind populaţia evreească de importanţa ce reprezintă 
acest ajutor.”17 

În fiecare dintre ţările sovietizate, luna Decembrie era dominată de celebrarea zilei 
naşterii lui I. V. Stalin. Resortul organizatoric al C. D. E. (organism politic creat de Partid, 

13 Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale - Bihor, Fond Leg. Jand. Bihor, inv. 32, ds. 35/ 1946-1947, f. 8.
14 Comemorarea luptătoarei antifasciste Elena Pavel, în Crişana, III (1947), nr. 174 (3 aug.), p. 3.
15 DJAN-BH, Fond Leg. Jand. Bihor, ds. 196/ apr. 1947, f. 241.
16 DJAN-BH, Fond Leg. Jand. Bihor, ds. 52/ 1948-1949, f. 402.
17 DJAN-BH, Fond Comitetul Democrat Evreesc Beiuş, ds. 39/ 1I 1949- 22 XII 1949, f. 37.
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subordonat lui, pentru a-şi asigura controlul asupra populaţiei evreieşti, tentativă, de altfel, 
eşuată) raporta ce s-a întreprins pentru omagierea acestuia; două cuvinte transmit realitatea 
actului: nu dintr-o pornire interioară s-a constituit „colţul” pentru Stalin, ci urmând unor 
„cerinţe”: „In ziua de 21 Decembrie (1948 - n. n.) după cerinţe a fost ornamentat faţada cu 
tabloul tov. Stalin iar în sală am făcut colţul tov. Stalin.”18

În pofida cererilor repetate şi a controalelor executate pe probleme de propagandă, 
„colţurile ostaşului” din unele unităţi se prezentau într-o stare penibilă sau de improvizaţie. 
La 8 februarie 1948, prin Ordinul Circular nr. 1 provenit de la Ministerul Afacerilor Interne 
– Secretariatul General pentru Trupe, Direcţiunea Superioară pentru Trupe, se transmiteau 
constatările Direcţiei în urma controalelor efectuate în cursul lunii ianuarie şi se cerea 
imperativ să se intervină pentru înlăturarea neajunsurilor.

La capitolul „Educaţie vizuală” erau relevate aspecte negative în ceea ce priveşte 
„Colţul Ostaşului”: absenţe, insuficienţă, formalism (cel puţin una dintre realităţile 
înregistrate atingea ridicolul prin formalismul ei: într-o încăpere erau afişate cinci lozinci 
identice), nerespectarea recomandărilor organelor centrale: „Colţul ostaşului la unele unităţi 
nu există deloc (Bat. 7 Jand. – Drăgăşani), iar la majoritatea unităţilor nu este organizat 
corespunzător.

Tablourile şi lozincile n’au fost pretutindeni prelucrate şi nu sunt cunoscute de ostaşi, 
ele constituind un simplu ornament. Alte ori nu sunt aranjate judicios (Bat. Jand. Interv. 
Orăştie, într’o singură cameră are afişate 5 exemplare din aceeaşi lozincă).

Fotomontajele nu se execută după tema indicată de programul de activitate, ele 
fiind simple colecţii de fotografii care nu contribuie cu nimic la educarea ostaşilor.”19 Se 
cerea ca portretele, fotomontajele, lozincile afişate să se refere la liderul politic susţinător 
al comuniştilor (dr. Petru Groza, prim-ministru) sau la comunişti (îi trecem în succesiunea 
din Ordin, iar aceasta, spre deosebire de alte circumstanţe, era explicabilă prin faptul că 
provenea de la un organism: Ministerul Afacerilor Interne, condus chiar de primul notat: 
Teohari Georgescu, după care: Emil Bodnăraş, Gheorghe-Gheorghiu- Dej, Ana Pauker.

În expansiunea comunistă, chiar şi spaţiile mortuare deveneau generatoare de 
„colţuri”. În martie 1949, la crematoriul „Cenuşa” din Bucureşti, a avut loc inaugurarea 
colţului „Bela Breiner”, în cadrul unei manifestări desfăşurate sub egida Federaţiei naţionale 
a foştilor deţinuţi şi deportaţi politici antifascişti. Au fost de faţă reprezentanţi ai acestei 
Federaţii, delegaţii ale muncitorilor din Capitală, foşti militanţi ai Partidului din perioada 
ilegalităţii. Evocarea scurtă a figurii lui Bela Breinier a fost făcută de Ciochircă Pavel din 
partea Federaţiei; manifestarea s-a încheiat prin depunerea de coroane, de către Federaţie, 
Consiliul Sindical Judeţean, Sindicatele Metalo-Chimice, C. F. R., Pielărie etc.20

Odată organizat, „Colţului” – care nu numai că îndeplinea un rol statuat cu precizie, 
a cărui funcţionare era controlată periodic şi, deoarece observaţiile critice abundau, era 
îndrumată de organe însărcinate cu activitatea politico-ideologică -, i se atribuia, voluntar 
sau involuntar, explicit sau implicit, o condiţie diferită de a mediului ambiant. Paradoxul 
aparent (pentru că fenomenul se multiplica într-o asemenea proporţie, încât devenea parte 
intrinsecă a structurilor ideologice şi mentale) consta în faptul că, într-o societate care 
proclama desacralizarea generală, era declanşat procesul de sacralizare – de data aceasta, 
a spaţiului cu destinaţie politică. Se conservau în această atitudine elemente ale gândirii 
omului arhaic, care conferea anumitor spaţii sacralitate şi aplica asupra acestora interdicţia 
accederii (tabu). În Ordinul circular nr. 7816/ 1948 al Inspectoratului de Jandarmi, Serviciul 
Educaţie, prin care se semnala că, în controalele efectuate la patru legiuni, au fost depistaţi 
subofiţeri şi ostaşi care s-au lăsat atraşi de activitatea şi concepţiile sectelor religioase, 
există, în subsidiar, indignarea aceluia care vede maculat tocmai spaţiul tabuizat. Între 

18 Ibidem, f. 2.
19 DJAN-BH, Fond Leg. Jand. Bihor, ds. 15/ 1948,- 49, f. 3-4.
20 Inaugurarea Colţului „Bela Breiner” la crematoriul „Cenuşa”, în Scânteia, XVIII (1949), nr. 1372 (12 mart,), 
p. 3.
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cazurile descoperite la unităţile de jandarmi se înscria şi cel în care spaţiul pur – al politicii 
comuniste – fusese infectat prin prezenţa unor broşuri sectante, iar ipoteza era că astfel de 
situaţii mai pot fi găsite şi la alte posturi şi chiar la reşedinţele de legiuni: „… am găsit la 
postul de jandarmi Acaş din Legiunea Jandarmi Sălaj, la colţul ostaşului între broşurile cu 
caracter democrat „broşuri cu caracter sectant”…21 

Un spaţiu de tip polifuncţional şi-au amenajat, în 1950, salariaţii Comitetului 
Provizoriu al plasei Beiuş: propagandistic şi recreativ. Dar mesele de şah şi de tenis de 
masă reprezentau elemente secundare, din punct de vedere valoric, în raport cu celelalte 
componente: bibliotecă, aparat de radio, lozinci cu caracter mobilizator, fotomontaje de 
propagandă, peste care domina „colţul roşu”, pe care angajaţii serviciului „l-au înzestrat 
şi înfrumuseţat cu multă dragoste. Un loc de cinste ocupă portretul Marelui Conducător al 
oamenilor muncii din lumea întreagă – I. V. Stalin şi operele sale tipărite până în prezent 
în limba română.”22 Se produsese, în felul acesta, intruziunea politicului în obişnuitul zilei 
de serviciu; nu funcţiona doar orientarea politică a serviciului, impusă la nivelul concepţiei 
statale, dar spaţiul serviciului devenise marcat vizual într-un mod superior faţă de ceea ce 
fusese anterior: acum, o întreagă sală era pusă sub pecetea tabloului lui Stalin.

În ceea ce priveşte statutul deţinut în concepţia şi acţiunea politice ale autorităţilor 
comuniste, două forme: cluburile sindicale şi colţurile roşii erau mijloace importante în 
direcţie culturală şi educativă; aceste direcţii erau echivalentele eufemistice ale obiectivului 
real, camuflat în cele mai diverse forme: comunizarea României prin propagandă continuă 
şi ubicuă: în instituţii şi întreprinderi, pe stradă acasă – radio, convorbirile oportuniste cu 
voce tare, pentru a fi auzite de vecini etc.

Din punct de vedere cronologic, ele nu au apărut deodată, dar, pentru o anumită 
perioadă au fost concomitente. Până într-un anumit moment istoriceşte determinat, a 
prevalat colţul; i-a urmat şi l-a înlocuit clubul. A fost un proces treptat şi a reflectat acapararea 
de către comunism a societăţii româneşti. Relaţiile dintre aceste forme de ideologizare 
nu au  fost de concurenţă; fiecare dintre ele a făcut aceleaşi servicii în perioade diferite. 
Chiar şi în perioadele când au coexistat, s-a produs un proces de substituire reclamată 
de comandamente politice ale timpului, care trebuiau servite, în orice formă, dar în mod 
obligatoriu printr-una.

Dintr-un material teoretic publicat în Crişana, în anul 1949, reiese poziţia superioară 
a clubului: era un spaţiu amplu, compartimentat, organizat integral într-o anumită direcţie: 
mai mult şi mai insistent politico-ideologică decât cultural-educativă, aşadar cu un scop 
precis, subordonat directivelor programatice ale Partidului, cu bază materială şi resurse 
umane şi economice mai mari decât ale unui „colţ”, limitat spaţial, funcţional şi perceptiv. 
În acest material se avansa ideea substituibilităţii formei considerate superioare din punctul 
de vedere al eficienţei cu forma, care apărea, tot mai evident, ca inferioară, stabilindu-se 
însă contexte de recuperare a ei: „Nu trebuiesc deasemeni subapreciate colţurile roşii. 
Acolo unde din cauza lipsei de spaţiu e greu de amenajat un club, se poate înfăptui un colţ 
roşu, cu un program bine întocmit, care poate obţine chiar mai bune rezultate decât un 
club sindical frumos, dar unde nu există activitate”.23 

Sugestia merită să fie aprofundată din mai multe perspective (întâi, vom accentua 
faptul că nu este vorba de o opinie locală ori de un fenomen local; editorialele – chiar 
şi ale presei din provincie – reproduceau ori materializau directive primite de la Centru). 
Aşadar, conform poziţiei exprimate în text, colţul roşu nu era apt să se substituie clubului 
în orice context, ci numai când clubul nu dădea randament. Altfel spus, decât un club fără 
activitate, implicit fără capacitate de îndoctrinare, mai bine un colţ care acţionează din 

21 DJAN-BH, Fond Leg. Jand. Bihor, ds. 76/ 1948, f. 3.
22 Salariaţii Comitetului Provizoriu al plăşii Beiuş şi-au aranjat un colţ roşu, în Crişana, VI (1950), nr. 14 (17 
ian.), p. 2)
23 Pentru îmbunătăţirea muncii cluburilor sindicale şi colţurilor roşii din Oradea, în Crişana, V (1949), nr. 270 
(20 nov.), p. 1.
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punct de vedere politic. 
Mai importantă decât aceasta este însă o altă constatare; etapa reprezentată în 

editorial era a surclasării colţurilor de către cluburi. Se depăşise perioada de pionierat politic 
comunist al colţurilor roşii în spaţiul românesc. O dată cu generalizarea comunismului 
în România, nu mai corespundeau colţurile, pentru că erau recepţionate ca derivate şi 
expresii ale fragmentarismului, ale incompletului, ale neaşezării în integralitate; viziune 
care era opusă tendinţelor totalizatoare ale comuniştilor.

În 1953, „Colţul roşu” se afla în mod evident în declin. Periodic, la nivel local sau 
la nivel central, se produceau tentative de resuscitare a lui, făcându-se trimitere la valori 
anterioare şi încercându-se acreditarea ideii că forma era recuperabilă în plan politic. 
Cazul de la Gospodăria Agricolă Colectivă „Ilie Pintilie” din comuna Valea Mare, raionul 
Piteşti, de care se ocupă Scânteia într-un material, nu a fost izolat; de altfel, de-a lungul 
perioadei comuniste, activitatea politico-ideologică, împotriva oricăror minusuri sau erori, 
era prezentată ca fiind sub semnul perfectibilităţii permanente. Despre o activitate prosperă 
în sala colţului roşu al G. A. C. din respectiva localitate ar fi certificat cele două diplome 
înrămate şi aşezate la loc vizibil (în fond, nici diplomele, prin ele însele, nu atestau o 
activitate şi de calitate, şi continuă); orice localnic, întrebat despre „colţul roşu”, răspundea 
că acesta există exclusiv cu numele; pe fondul nepăsării generalizate, nu se desfăşura nici o 
activitate şi nici nu era previzibilă redresarea. Învinuirea autorităţii locale pentru decăderea 
„colţului roşu” se asociază cu clişeul polivalenţei activităţii pornite din spaţii politizate: 
„Conducerea gospodăriei colective „Ilie Pintilie”, cu toate că este convinsă de necesitatea 
colţului roşu, totuşi a neglijat complet această importantă instituţie culturală care, prin 
activitatea ei, este menită să contribue la satisfacerea cerinţelor culturale ale colectiviştilor, 
la întărirea economico-organizatorică a gospodăriei.”24

Într-un material de îndrumare tipărit în Crişana (1951), se stabilea ca sarcină a 
sindicatelor să se preocupe de buna funcţionare a cluburilor muncitoreşti şi a colţurilor roşii, 
ele fiind considerate „Unităţile de bază ale educaţiei culturale în întreprinderi şi fabrici…” 
După cum se obişnuia în epocă, nu era un material de analiză obiectivă a realităţii acestor 
forme de educaţie politică şi culturală, cât era un text coercitiv, relevat clar prin utilizarea 
verbului „trebuie”; să remarcăm cu privire la acest aspect lexical, că utilizarea lui în textele 
de propagandă comunistă era obsesivă, dar justificată pentru activiştii de partid, întrucât nu 
presupunea nici un argument, nici o construcţie explicativă, motivatoare, în cele din urmă, 
nici un efort intelectual; involuntar sau voluntar, erau siguri de forţa acestui verb, care nu 
trebuia justificat, aşa cum nici politica Partidului nu era justificată; ea era impusă şi trebuia 
acceptată, fără dubii şi fără întrebări. Verbul „a trebui” devenise unitatea lexico-gramaticală 
a oricărui discurs politic comunist. Sub titlul Pentru intensificarea muncii cluburilor şi 
colţurilor roşii (sens transferabil în structura: „Trebuie intensificată munca cluburilor şi 
colţurilor roşii”), afirmaţiile se organizează în jurul unor nuclee reprezentate de verbul 
„a trebui” (precizăm că exemplele noastre nu epuizează dăţile când apare acest verb): 
obligaţiile grupelor sindicale şi ale responsabililor lor culturali („Bazele organizatorice 
a muncii culturale trebuie să fie grupele sindicale. Având câte un responsabil cultural, 
ele trebue să depună eforturi pentru ca colectivele cluburilor şi ale colţurilor roşii să 
cuprindă un număr cât mai mare de activişti voluntari animaţi de dragoste faţă de munca 
culturală.”), obligativitatea introducerii unui sistem de înregistrare constantă a activităţilor 
şi de intervenţie corectivă pe această bază („Introducerea evidenţei ritmice şi lunare a 
muncii culturale desfăşurate în cluburi şi colţuri roşii, trebuie să devină o preocupare a 
fiecărui colectiv cultural pentru ca pe baza acestor evidenţe să aibă posibilitate organele 
sindicale să intervină neîntârziat pentru îmbunătăţirea muncii, acolo unde se constată 
lipsuri.”), utilizarea momentului aniversar proxim pentru impunerea istoriei oficiale, în care 
Partidul ajunsese învestit cu roluri în istorie pe care nu le-a deţinut vreodată („În vederea 

24 Un colţ roşu fără activitate, Scânteia, XXII(1953), nr. 2858 ( 27 dec.), p. 2.
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întâmpinării celei de-a 30-a aniversări dela înfiinţarea Partidului nostru drag, conducerile 
cluburilor muncitoreşti şi ale colţurilor roşii trebue să contribue ca muncitorii să cunoască 
îndeaproape măreţele lupte pe care le-au dus eroii clasei muncitoare în ilegalitate, pentru 
făurirea viitorului fericit.”25

Referindu-ne la un editorial din Scânteia (1953), regăsim elemente de comunicare 
politică obişnuite în epocă: plasarea pe primul loc a cuvântului mobilizator, trecut în 
forma verbală de conjunctiv hortativ: „ Să intensificăm…” şi învestirea verbului „a trebui” 
cu valoare de îndemn şi de organizator al mesajului: „ Pentru procesul muncii politice 
şi cultural-educative la sate, trebue, în primul rând, luate măsuri ca secţiunile culturale, 
regionale şi raionale ale sfaturilor populare să-şi intensifice munca de îndrumare şi control 
a activităţii căminelor culturale, colţurilor roşii şi bibliotecilor.”26 Potrivit editorialului, 
progresul muncii politice şi cultural-educative ar fi depins de felul în care căminele 
culturale, colţurile roşii şi cluburile sindicale reuşeau să asigure aprovizionarea cu ziare, 
reviste, broşuri, să organizeze conferinţe etc.

În cazuri izolate a fost valorificată şi valenţa negativă a colţului, care, asociat cu 
culoarea neagră, sugera inacceptabilul, nefastul, desemna ceea ce era susceptibil de a fi 
pus la stâlpul infamiei. La Gazeta de perete a unei întreprinderi orădene a fost condamnată 
public o neglijenţă a câtorva muncitori de la fabrica de ulei, soldată cu scurgerea unei 
cantităţi de benzină. Deşi, din partea conducerii administrative a întreprinderii ei fuseseră 
admonestaţi, memoria culpei lor nu s-a încheiat cu atâta, pentru că „Gazeta de perete a 
întreprinderii a fost însă necruţătoare. În partea dreaptă a gazetei se afla o placă neagră, 
deasupra căreia cu litere de aceeaşi culoare se află scris: - „Colţul negru”.27  

„Colţul roşu” (colţul inventat de comunism, în general) are valoare de simbol şi de 
semnal. Prezenţa lui reprezintă comunismul, în faze diverse ale instituirii şi expansiunii 
sale.

Iniţial, el este şi e perceput ca un element de intruziune, este avansarea unui obiect 
străin (comunismul) printr-unul dintre componentele sale. Crearea lui echivalează cu 
tentativa de a se insinua într-un mediu, de a ocupa un teritoriu minuscul, de unde să se 
extindă ulterior.

Într-o fază următoare, „colţul roşu” semnalează noua realitate: aceea că există 
pretutindeni, că tot teritoriul abordabil este ocupat; el este semnul victoriei integrale şi 
este elementul care aduce aminte fiecărui cetăţean în ce zonă de acţiune şi de gândire 
se găseşte şi cum trebuie să se comporte. „Colţul roşu” în această etapă a atotcuprinderii 
teritoriale marchează dominaţia sa oriunde: nu există spaţiu în care el să nu se fi instalat în 
deplinătate forţei.

Curând, când dominaţia s-a instalat şi această dominaţie apare sub semnul eternului 
(vezi declaraţiile de tipul – „ Socialismul a învins definitiv la sate şi oraşe”), când această 
realitate este de domeniul evidenţei şi ea a fost acceptată de cetăţeni ca închiderea negativă 
a unor aşteptări şi speranţe, când alte forme cuceresc spaţiul public (portrete, lozinci, 
emisiuni la radio şi televiziune, ziare, mitinguri, defilări), formula „colţului roşu” intră în  
disoluţie şi dispare din planul politico-ideologic. Această dispariţie semnalează apogeul 
atins de partidul care s-a folosit de el. „Colţul” se prezenta ca o amintire jenantă a unei 
epoci de tatonare a teritoriului, de pătrundere într-un mediu care trebuie dislocat, pentru 
a-l înlocui cu unul artificial şi antiuman.

El dispare şi din realitatea fizică, şi din materialele de metodică a propagandei de 

25 Crişana, VII ( 1951), nr. 100 (28 apr.), p. 1.
26 Să intensificăm munca cultural-educativă la sate în timpul iernii, XXII (1953), nr. 2550 (7 ian.), p. 1. În 
legătură cu limbajul epocii comuniste: Corneliu Crăciun, Despre limba de lemn şi despre unele aspecte ale 
discursului politic comunist din România anului 1946, în Proiecte şi practici electorale în 1946, Editura Logos 
’94, Oradea, 2006, p. 59-73.
27 GODELL, „Colţul negru”, în Crişana, IV ( 1948), nr. 278 (25 nov.), p. 3.
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partid. Într-un volum din 1967 consacrat acestei propagande28, în nici unul dintre cele 
11 texte nu se regăseşte „colţul”, cu toate că se abordează chestiunea agitaţiei vizuale. 
Mijloacele de influenţare (îndoctrinare, manipulare şi control) propuse sunt altele: 
conferinţe, simpozioane, brigăzile ştiinţifice complexe, propaganda tehnică, dezbateri 
metodice, foi volante, cursuri cu tematici diferenţiate, îndrumări metodice.

În colecţia alcătuită pe baza cuvântărilor secretarului general al Partidului Comunist 
Român, Nicolae Ceauşescu, în volumul de excerpte pe probleme ale activităţii de 
propagandă29, de asemenea, „colţul roşu” lipseşte. Se face referire  la alte structuri: dezbateri, 
schimburi şi confruntări de opinii, „pe temelia concepţiei despre lume a proletariatului, 
ostilă închistării şi rigidităţii în gândire, care ne învaţă că toate fenomenele vieţii sociale 
trebuie privite ca un proces în continuă transformare şi dezvoltare”; cabinete de partid, 
destinate să devină „adevărate centre  de conducerea muncii ideologice”. Scopurile au 
rămas aceleaşi, formele s-au schimbat. Deşi afişau deschiderea spre schimbul de opinii şi 
spre flexibilitatea gândirii, şi acestea erau menite aceloraşi obiective politice: susţinerea 
sistemului totalitarist.

În ofensiva comunistă de cucerire a teritoriului şi a istoriei, formele de îndoctrinare, 
asociate politicii de brutalitate fizică, de manipulare spirituală şi de atentat la valorile 
naţionale, au fost multe şi au operat constant, una succedându-i celeilalte. Între formele 
persistente, în special în etapa primului deceniu de comunizare, „colţul roşu” şi gazeta de 
perete au fost, deopotrivă, factori şi semne. 

 

POUR UNE HISTOIRE DES RELATIONS ENTRE L’ESPACE ET LE POUVOIR 
COMMUNISTE: LE COIN

Résumé

La période communiste a signifié, ensemble avec les aspects de nature politique, 
économique, culturelle, idéologique etc., la parrution de nouvelles symbolisations aussi. 
Parmi elles, « le coin » fut investi de la fonction de représentation, qui, pendant les 
premières années du communisme, s’est érigé en espace d’endoctrination communiste ; 
la forme pointue de ce type d’espace fut représentée par « le coin rouge », d’où des 
formes secondaires ont émergées. La presence du « coin rouge » est suivie dans l’ouvrage 
pendant la période 1946-1953, en s’appuyant sur la mise en valeur des matériaux 
d’archive, de la presse et de quelques volumes consacrés à la problématique politico-
idéologique de la période communiste mentionnée avant.

28 Propaganda de partid la nivelul sarcinilor actuale, Editura Politică, Bucureşti, 1967,
29 Documente ale Partidului Comunist Român. Culegere sintetică, Activitatea ideologică şi politică-educativă, 
Editura Politică, Bucureşti, 1972, p. 35, 123.
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ACCOUNTS ON SOVIET UNION CULTURAL DIPLOMACY
(1953-1959) 

Lucian JORA

Cuvinte cheie: Uniunea Sovietică, diplomaţie culturală, propagandă, război rece
Key Words: Soviet Union, cultural diplomacy, propaganda, cold war

Talking about cultural diplomacy and propaganda an important chapter still 
uncovered by the contemporary researchers for various reasons is the Soviet cultural 
diplomacy during the cold war. There were some researches most of them being based 
on interviews and memorial sources. The hard sources consisting in official reports and 
recommendation at the pick of Cold War were opened only recently and partially. There 
were form the American side at the time some efforts coming from scholars to project 
an image of the Soviet techniques carefully calculated to facilitate Soviet foreign policy 
objectives, and at the same time to reveal the Kremlin efforts to avoid harmful “alien” 
influences towards its citizens1. David C Munford, The Ford Foundation and the Political 
Sciences Department of Yale University at the beginning of the 60’es granted a scholarship 
whose result to our knowledge the first public designated report analyzing the Soviet 
cultural diplomacy techniques at that particular time. His research was widely used in 
addition to the personal experience of various scholars, diplomats or political activists in 
US. Most of the considerations made at the time had resisted the time test been valid and 
useful today. Having a 50 year perspective from the time most of those reports were writhen 
and commented, it is in our intention to present in this article a commented and annotated 
account of various comments and reports written at the time.

The first study of the kind, to our knowledge had appeared in a moment of partial 
openness of the USSR during Nikita Hruskhev when the first contacts and significant 
exchanges of scholars and tourists were organized2. To the stupefaction of political analysts 
even Mongolia (a puppet regime intro the Soviet hands) invited foreign scholars, including 
Americans to take part in a philological conference held in Ulan –Bator in September 
1959. It was the so called “Soviet “cultural offensive” initiated by the Hruskehev regime 
of such an unexpected scale that it forced the British and American governments to set up 
new administrative systems capable to deal with the new and unsuspected problem. Are 
usually quoted two significant documents “The State Department Circular” of June 1959, 
of a Bureau of Intercultural Relations and the assignment to the US Embassy in Moscow 
of a Counselor for Cultural Affairs. These moves were rather administrative as they were 
not followed by the corresponding financial support. Some scholars were also to blame 
the lack of sophistication at the time of the US diplomacy towards the Communist regimes 
an attitude with considerable consequences towards the mutual exchanges of people and 
students which after all was in favor of the close regimes namely the Communist ones.

1 Frederick C. Barghoorn, The Soviet cultural offensive: The role of cultural diplomacy in Soviet foreign policy, 
Westport, Conn.: Greenwood Press, 1976, c1960
2 Ibidem,  p. 1
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In order to create the necessary ground for the subject whom is to be analyzed here 
we will start with few considerations regarding the international exchanges and cultural 
diplomacy as it was practiced by the most powerful state actors. France was the first great 
power to embark on an extensive program of officially organized cultural diplomacy. This 
program started under the direction of the Ministry of Foreign Affairs on the second half of 
the nineteenth century in the near and Far East. The official efforts were supplemented by 
the activity of private agencies  some of them still active such as the Alliance Francaise, 
which since 1883 has organized courses, schools, lectures, and gifts of books to encourage 
the teaching of the French language and to disseminate French culture beyond the frontiers 
of France.3 A the time this kind of approach was or was seen rather ethnocentric and 
chauvinistic in tone as an article on the Alliance Francaise  use to estate in 1886 in the 
Grande Encyclopedia. The article stated that the best way of “conquering” the natives of 
French colonies was by inoculating them a love for the French language and culture. After 
the WWI this effort was intensified to cope with the German revancharde propaganda. Some 
German officials during the Hitler regime regarded French cultural diplomacy as a highly 
sophisticated weapon. A Nazi study (quoted by ….) talks of French academic exchange 
with Denmark referred to the “universalism and at the same type imperialist” character of 
French cultural pressure abroad. In exchange both before and after WWI, Germany carried 
vigorous programs of exchange of students and professors abroad, including Romania, and 
also attempted to utilize persons of German background resident abroad as instruments of 
German propaganda.

The United Kingdom initiated in an systematic way the field of cultural diplomacy 
in 1934 with the creation of British Council, which was incorporated by royal charter 
in 1940. The impressive budget increase in there years form 5000 GBP in 1935 to over 
100000 GBP in 1938 tells everything about the importance granted to its activities and role.  
As of 1939 it was estimated that the Germans that the Germans, in seeking to counter the 
financially modest British effort, were spending some 4,000000 to 6,000000 GBP annually 
on propaganda abroad activities while France 1,200000 GBP and Italy nearly 1,0000004. By 
1957 the British Council had at its disposal for the conduct of cultural propaganda an annual 
budget of over 3,000000 GBP, not a big budget as compared with USSR but one which 
reflected the growing significance attributed to this instrument of international politics.5 
However according to the American officials interviewed, the Council apparently has at its 
disposal much larger funds than do the corresponding American governmental units at that 
particular time for similar objectives and activities, namely the International Educational 
Exchange Service of the Department of State and the same department East –West Contacts 
Staff.  At the time the British Council was able to enter vigorously into actual cooperation, 
particularly private and semiprivate  fields, while the official US cultural agencies have 
been at the time kept with functions largely advisory and facilitative, except for the official 
Soviet-American exchanges in which they were directly involved. The US reports in the 
early 60’s are mentioned the remarkable success the British Council is having in the field of 
cultural diplomacy  in the Commonwealth countries  and in particular India.

The increasing interest and attention showed by the Soviets for propaganda and 
cultural diplomacy as the way to transmit it abroad, received some answers in US. In 1958 
the Governmental Affairs Institute of Washington , D.C, established an Information Center 
for American Travelers to Russia, “in response” to the need and interest of the American 
public for essential background information on Soviet affairs and on the opportunities and 
limitations of tourist travel in Russia. There was also mentioned as a significant gesture the 
publication of a Russian-language guidebook to New York, for the benefit, reported the New 

3 Ruth Emily Mc Murry and Muna Lee, The Cultural Approach, Chapel Hill 1947, pp, 9-38
4 Harold Nicolson, Diplomacy, New York, 1939, p. 173
5 Ibidem, p. 174
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York Times of July 17, 1959 of Russians in the city for the Soviet exhibition, or of literature 
for American travelers published by the East European Student and Youth Service in New 
York. By mid 1959 the East –West exchanges had been beneficial  to Western in particular 
American knowledge of conditions behind the Iron Curtain. At the time started a mutually 
beneficial graduate – student exchange between US, France and USSR.6 This program 
began in 1954-1955 in the case of France and 1959 in the case of US. A political observer 
at the time noticed the irregular and financially mediocre US response to the streamlined 
centralized Soviet cultural diplomacy program. Henry L . Roberts the director of the Russian 
Institute of Columbia University, pointed out in an address at Harvard University in January 
1958 ”…the maximization of democratic values in a relationship which cannot be truly 
reciprocical is an immensely difficult task. It is however a task that should not be shirked; 
for it is evident that as the communist world becomes richer and more powerful and 
achieves a gradually rising level of civilization, it will display in a carefully controlled an 
increasingly ingratiating fashion , more and more of its achievements to growing numbers 
of foreigners.”7 There was within the academic community in debate the attitude of the 
US press and officials towards the Soviet exhibition in the New York Coliseum un July 
1959, the exposure of “consumer goods” together with another technical equipment was 
treated with irony as someone “caring gadgets to Gadget-land”. Some political scientists 
were accusing the counterproductive effects of irony; nevertheless the motivation is by no 
means condemnable. Is enough to quote: ” …it also expresses a pride of achievements 
on the part of Russian scientists, engineers, and workmen that we shall do to appreciate 
if we wish to get on as friendly terms as possible with the people still suffering from the 
consequences of a century – old inferiority complex, and consequently inclined at times 
toward a touchy exaggeration of the significance of their achievements and quick express 
indignation against those display condescension regarding them or ignorance of the Russian 
cultural heritage of which they are increasingly proud”.8 The commentator can be brutal 
but true. At the time many analysts doubted if the US has any cultural diplomacy at all as 
compared to the “cultural propaganda” machinery of the USSR but we think that is rather 
an assertion regarding the sense those analysts were using the term “cultural diplomacy” 
or “propaganda”. The reports at the time “central” to communist cultural diplomacy’s: 
“the systematic utilization of information, artistic, scientific, and other cultural materials, 
symbols and personnel, and ideas, as instruments of foreign policy”.9

While Lenin’s and Stalin’s propaganda and foreign policies were rather defensive, 
dominated by rudeness, secrecy and violence, Post Stalin foreign policy was less defensive 
in cultural and ideological terms as a result of the enormous increase in absolute power, 
industrial development and acquisition of mass destruction weapons, for instance it could 
afford to pursue a more confident policy than in the past. Also the very existence of nuclear 
weapons and danger of mutual destruction imposed a more subtle diplomatic policy. It was 
a time of chaos and turbulence, the process of decolonization at least for a while, putted 
many new governments in the situation to look for alternatives of social, economic and 
cultural fast development, as opposed to those of the former rulers. In this context at the time 
Moscow had strong incentives to play the card of the alternative world center of progress, 
civilization, spiritual cultivation and enlightenment easy accessible to the ordinary people 
and above all the “new liberated ones”. In order to understand the Soviet strategies the US 
political scientists at the time were trying to understand the content and significance of the 
“cultural revolution” in Soviet terms.  According with the Soviet Great Encyclopedia the 
cultural  revolution is an integral part of the socialist revolution and it is directed by the 

6 Frederick C. Barghoorn, The Soviet cultural offensive: The role of cultural diplomacy in Soviet foreign policy, 
Westport, Conn.: Greenwood Press, 1976, c1960, p,10-11
7 Ibidem, p, 10
8 Ibidem, p, 9
9 Lindlay Fraser, Propaganda,  London 1957, p. 1
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socialist party. The concept as such was developed systematically for foreign audiences in 
a book entitled On Soviet Culture and the Cultural Revolution in the USSR, published in 
1954 by G.G Karpov head of the government agency which supervised the activity of the 
Russian Orthodox Church. In the book the Soviet Union is declared the most advanced 
citadel of culture civilization while the bourgeois culture the main obstacle to the progressive 
development of the mankind. According to Karpov the Russian culture was always superior 
to the other cultures but only under Leninist principles guidance it reached its full flowering.  
Anyway the US diplomats publishing their memories founded difficult to assess the real 
impact of this propaganda having in mind the afflux of ordinary people showing rather 
curiosity towards anything Westerner as often as they could. Even today the opinions about 
the deepness and dimension of this propaganda results into the mind of ordinary Soviet 
citizens are unconcludent and a matter of debate. There were quoted the visits in Leningrad 
of the Dutch and British fleet in 1955 and 1956.10 To our understanding most of American and 
Western scholars at the time didn’t realize the dimension and vulnerability of Soviet society 
to foreign culture penetration. And also the American scholars even after 89’ did not make the 
necessary distinction between the great diversity different societies within the Eastern bloc 
use to develop and live. There is a significant degree and difference between the amounts 
of information about the west different societies in the Eastern bloc use to have. While in 
the Soviet Union the availability of information through Radio such as Radio Free Europe 
of Voice of America was scarce, it was a daily source of information for other Western bloc 
countries at all levels of the society. However the Kremlin’s expectation of gaining prestige 
among foreigners is not entirely unfounded. Evidences collected as early as 1956 prove 
the impact of Soviet showmanship even to wealthy American businessman. Partly because 
they use to carry in their minds grotesque images of Soviet underdevelopment and poverty 
propagated by the CIA’s propaganda, and partly because they were carefully showed only the 
best Moscow has to offer. This custom was carefully kept until the late 80-es even for groups 
of Eastern bloc tourists. The richest reward of Soviet cultural diplomacy surprisingly enough 
came from foreign intellectuals, artists and scientists, not by display of own achievements 
but by courteous and sympathetic appreciation of those of other countries. Soviet leaders 
including the not very polished Khrushchev have demonstrated considerable sensitivity to 
the self image of almost every kind of national and cultural group. They seem to realize more 
clearly than the Americans that one of the most effective ways of flattering an individual is to 
express appreciation of his national language, literature and art. This strategy is explained by 
some American scholars as being the result of governing a big multinational state. However 
in our opinion the Soviets didn’t show the same kind of respect and carefulness towards the 
native cultures of different Soviet Union republics, in contrary most native traditions if were 
saved and preserved it was thanks to the isolation and backwardness and not necessary 
thanks to the carefulness’ of the Soviet system towards them. One of the major differences 
between post Stalin strategy and that of the late Stalin era was the realization in the Kremlin 
that an appeal to nationalism and anti –Americanism might pay bigger political dividends 
into the pos-colonial world, than an attempt at early overthrow of “bourgeois” governments, 
such as those of Nehru, Sukarno or Nasser. The narrowly political aspects of Soviet cultural 
diplomacy, in so far as it is concerned with Asia and Africa were revealed in an anonymous 
leading article in the journal of Institute of Orientalogy. The editorial  urged  the study of the 
ancient and modern history  of Asian and African countries in order to dispel the “myth..
of the civilized mission of the Western nations”.11 It praised Soviet scholars  for producing 
literary  and linguistic studies  which “strengthened the position s of the people of the East in 
struggle against imperialism“ and asserted that such studies had already struck a shattering 
blow against “reactionary theories of Europacentrism”.

10 Ibidem
11 Ibidem, p, 22
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On both sides Soviet non-Soviet exchanges have involved relatively few “workers 
and peasants” and a heavy proportion of executives and celebrities. Famous authors like 
H.G.Wells, press moguls like the head of the Associated Press. Roy Howard both received 
by Stalin in Kremlin. Is less know the fact that the Soviet propaganda made few thousands 
American workers and Westerners to move into the USSR during the 30-es, they returned 
home tempered by their experience and what they have experienced during the years 
as manual workers in the “workers’ paradise”. Among them for example was John Scott, 
who as a young college graduate, learned welding in order to do useful work in USSR 
and recorded his experience in a useful account who became a classic of its kind Behind 
the Urals  and Walter Reuther who worked for more than a year in the first big Soviet 
automobile plant at Gorki.12 However travel to Russia was as the basic rule was not a 
matter of tourism but rather a cultural diplomacy exercise for Kremlin, performed in large 
part by opinion leaders from the upper strata of their professional branch. And above all 
always under official guidance and supervision. Most visits were done during the 30-es 
within the INTOURIST auspices. Both before and since the WWII, very few persons who 
traveled into the USSR whether alone (under supervision) or in delegations, have had either 
the background knowledge or the linguistic equipment necessary to look well behind 
the official version of Soviet Society. Some interesting material in Russia both before and 
after the establishment of Intourist is contained in the Soviet Union Review  described 
by American scientists as a rather objective magazine  published in the 20-es and 30’s 
by Amtorg  a Soviet trading organization which has operated in US since 1923. It uses 
to keep an account of foreign tourists who visited Soviet Union. For example in 1928 we 
know that there were 1600 foreign tourists who visited Moscow during the summer months 
(the daily visits of an average size French or Italian museum). There has been marked 
quantitative growth in some major categories of exchanges. In 1953 only forty-two private 
travelers to USSR were recorded by the US analysts.  1955 and 1956 saw the first startling 
expansion of the Soviet cultural exchange program, although even as late as 1959 this 
program remained rather symbolic in comparison with travel and exchanges among the 
Western countries and continued to be dominated (as would be till 1990) by “guided tours” 
pat. However the records shows a considerable increase in the number of persons. In each 
of the years 1056 and 1957, it appears between 2500 and 3000 Americans visited the 
Soviet Union, and according to some reports an astonishing number of 14000 in 1959.13 
By the summer of 1958 American tourists had to wait only about two weeks for Soviet visas 
a considerable improvement over the situation in 1956. From the other side before 1956 
hardly any Soviet citizens traveled as tourists to countries not under communist rule. By 
1956 about 2000 distinguished, highly placed , and highly paid Soviet citizens in that year 
enjoyed a trip abroad.  Also in 1959 at Odessa, foreign cruise ships again began to visit the 
Soviet Union. The year 1958 came with new surprises with an astonishing 10 000 Soviet 
tourists visiting the Brussels World’s Fair, and the first Soviet private tourists visiting the US. 
For the US commentators was suspicious the fact that for example the Soviet visitors of 
World Fair in Brussels were hosted by their own cruise ship. We rather thing that it was a 
choice favored by the tourists as such having in mind the high cost of accommodation at 
the time for a Soviet citizen pocket. In 1958 four groups of Soviet citizens visited the US 
for two weeks organized trips. Not surprisingly the first one was led by Vladimir Babkin an 
Intourist official the group consisting mostly in highly ranked engineers. Is significant the 
fact that the cost of the trip on most cases was partially or totally supported by different 
organizations mainly the union organizations.

12 Andrew Smith, I was a Soviet worker, New York, 1936
13 Accounts provided by  Frederick C. Barghoorn, (The Soviet cultural offensive: The role of cultural diplomacy 
in Soviet foreign policy, Westport, Conn.: Greenwood Press, 1976, c1960, p,78-81),
without specifying the source.
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Soviet travel to noncommunist countries has, at least until recent times on a much 
smaller scale than travel by bourgeois foreigners to Russia. However, the sending of cultural, 
scientific and athletic groups abroad did play an important part in Soviet foreign relations 
even before WWII.

Of particular interests to Americans and perhaps second in significance to the 
Soviet show at Brussels as a device for telling the world about Soviet achievements  was 
the 1959 Soviet Exhibition of Science and Technology m and Culture at the New York 
Coliseum. The proportions of the exhibition devoted to culture were overshadowed by 
its overwhelming emphasis on scientific achievement and industrial development, they 
also offered a generous sampling of the best contemporary Soviet art, books, and even 
fashion. The response exhibition organized in Moscow one year latter in June and July 
1959 was a considerable success although it adopted a different strategy. It was the strategy 
of emphasizing American everyday life rather than machinery and technology. According 
with diverse American reports the “technomania” of some segments of Soviet engineering 
and administrative elite was not entirely satisfied by the American exponates. Attendance 
at the American pavilion was twice as big as at the Soviet one however is hard to attribute 
this success to the quality and impressiveness of the exponates but rather to the natural 
curiosity for such a display of American products, for many ordinary citizens the first and 
only encounter with the eternal enemy and technological challenger. Most of the visitors 
were different ranks officials as the available tickets were scarce and limited. The reports 
show that the non-communists Soviet citizens were not allowed to attend the exhibition.  
With the same occasion the most famous TV Show set in US  by Ed Sulivan was recording 
a full variety show speculating the potential high interest of the American public for a 
Russian reportage been filmed on the spot. The difficulties encountered by Ed Sulivan in 
connection with the Soviet bureaucracy and secrecy obsession in Moscow and Leningrad  
were latter described in an article in Mc Call’s magazine for November 1959. The Sulivann 
show made for the Soviet public was appreciated as rather a failure by the critics as for the 
ordinary Soviet citizen it proved to be incomprehensible.

Most probably the best results were obtained by the Soviets in cultural diplomacy 
terms in Asia Africa and Latin America.. Here they proved to be more experienced and 
skilled and with an discourse and strategy witch cope the best with the political environment 
at the time, within the process of decolonization. It is the underdeveloped world the place 
where the Stalin message achieved its greatest success proving once again the George 
Kennan theory. It is the place where the Americans have had at the time the biggest failures 
in propaganda and cultural diplomacy terms. By not understanding the momentum, the 
local cultures and mentalities the US cultural diplomacy in the underdeveloped world 
paved the way to diplomatic disasters as those in the Middle East, Indochina, Central and 
South America whose traces can be noticed even today.  Although in terms of number 
of exchanges, Soviet contacts with Asia or Africa and Latin America have not bulked 
as large as those with US or Western Europe the Soviet press and propaganda devoted 
more space and attention to exchanges with the less developed countries. For example 
between 1954-1957, 196 Indian delegations visited the Soviet Union  compared to 348 
from France, 360 from Great Britain.14 It proved the significances of those areas in the 
Kremlin]s calculations.  It also according to the American analysts reflect’s the fact that 
Soviet Union was capable to make a more impressive figure in the unindustrialized world 
(as an industrial advanced power_ than in the developed western industrial countries.  Also 
ideologically the Soviet intellectuals feel less constrained about expressing admiration for 
the culture and folk of India, Iraq or Indonesia than for Western culture. There was not an 

14 The accounts were published in Pravda and are quoted by Frederick C. Barghoorn, in The Soviet Cultural 
offensive: The role of cultural diplomacy in Soviet foreign policy, Westport, Conn.: Greenwood Press, 1976, 
c1960, p, 188
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ideological fear that Brazilian, Burmese, of Indian culture and individuals could subvert 
Soviet students or intellectuals. For instance within the USSR at the time for the ordinary or 
the official intellectual was both ideologically safe and also profitable  to display interest 
and enthusiasm for those cultures and in response  it was a potent instrument for winning 
the affection of those peoples coming from such backgrounds. The sense of inferiority and 
the resentments against the Western Imperialism gave a buster to these feelings.. The Soviet 
wooing of Asia and Africa is as old as Leninism an attempt to realize with other weapons 
and means what the Russian tsars were unable to do.  Although the ultimate goal of Soviet 
propaganda towards the underdeveloped world was the eventual accession of communists 
to power under the Soviet control and influence, there were short-run objectives, among 
them the undermining Western influence. Another major purpose was to present to the 
people and in particular to the intellectuals an appealing picture of Soviet stile domestic 
and foreign policy, achievements and models of fast development towards and industrial 
society. A related purpose is the establishment of personal and organizational links between 
Soviet artistic, scientific, and academic community in target areas. Soviet scholars were to 
demonstrate how the “republics of the Soviet East” had with the active help of the Great 
Russian people overcome their former backwardness in the shortest possible time.  

Two major techniques are quoted by the American analysts as characterizing the 
Soviet propaganda. One of these was to utilize exchange visits as occasions to publicizing 
these Soviet achievements most calculated to convince Asians, Africans or Latin Americans 
of Soviet solicitude towards them, and above all the most needed think, the respect. The 
other and closely related technique consisted in the careful cultivation of the predisposition 
and susceptibilities of peoples whose traditions, aspirations, and grievances have been 
carefully studied. An attempt was even made to camouflate the unfavorable impression made 
on African, Asian and above all Moslems by traditional Soviet antireligious propaganda.  
Much publicity was given to such events as the 1954 visit of a group of Indonesian women 
to a Muslim seminary in Soviet Central Asia or the pilgrimage in 1957 of Soviet Moslems 
to Mecca and Medina and Cairo.15  Another typical gesture of religious sentiments was the 
interview with the imam of the Moscow on its Near Eastern Service in Turkish of May 24, 
1958. The Imam criticized Western denial that there was freedom of religion in the USSR. 
All religions, he declared including the Moslem faith was separate from the state.

Numerous reports were published in the Soviet press on scientific atheistic parties in 
houses of cultures. Also antireligious museums were being reopened during the very same 
years. A technique which is characterized by American reports as “collective flattering” by 
which Moscow attempt s to cultivate particular ethnic religious political or other groups is 
also applied on a national level in efforts to win the good will of entire peoples. The mass 
deportation of the Moslem Chechens and other small peoples during the WWII for alleged 
collaboration with the Germans  were careful hided, or even if those experiences were 
know at the time many countries were looking for a model of rapid industrialization and 
development a third way  an alternative form those offered by the former colonial powers.  
Another approach   was to blame the US “imperialism” and “cosmopolitanism” threatening 
to destroy native cultures and to substitute for cherished folk values “the decadence of 
Hollywood”.

We had already mentioned the impressive number of Indian delegations to visit 
Soviet Union between 1953-1957 this number been facilitated by a highly sophisticated 
infrastructure of agreements between different ministries, cultural associations, friendship 
associations, days of Indian culture, Soviet, Indian film co productions, campaigns in of 

15 Pravda, August 13, 1954 and Isvestya , July 2, 1957 quoted by Frederick C. Barghoorn, The Soviet cultural 
offensive: The role of cultural diplomacy in Soviet foreign policy, Westport, Conn.: Greenwood Press, 1976, 
c1960, p, 192. The issue was also commented by Richard. E Pipes, “The Soviet Impact in Central Asia” in “The 
problems of Communism”, Vol. VI, no.2 , March-April 1957
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popularization and flattering of Indian culture in Pravda or Literaturnaya Gazeta, and the 
not negligible preferential treatment as compared to the Western delegations. Reports 
are mentioning the presence of luxury goods at the table of Indian delegations (such as 
oranges).

The Soviets have trained, or exported technologies, and not invested capital in local 
industrial a enterprises and therefore escaped some of the criticism leveled at Western 
private firms, which could be accused of seeking to gain control of Asian industries. The 
Soviets and their communist partners also were able according to many reports to foster the 
appearance of nonintervention into the economic life of developing countries by requiring 
their technical personnel employed in those countries to live modestly and to limit their 
social contacts with the local population. Also we may say that most of the technicians 
coming from the Communist block were rather interested to save some money than to 
expose any sigh of consumerism or wealth toward the locals.  

In contrast the very high standard of living by local criteria of Americans ant their 
often obtrusive display of wealth has reportedly aroused resentment.

Egypt offers a striking example of the eagerness and ability of the Kremlin to pour 
cultural resources into areas where poverty, economic underdevelopment, and anti-
Western feeling could partly because of Western arrogance be exploited to Soviet political 
advantage. Soviet exploitation of Israeli-Arab differences since 1948 are well known. 
The corrupt monarchy of King Farouk supported by the British and the efflorescence of 
Egyptian nationalism which followed offered a fertile land for Soviet cultural penetration.  
The campaign began rather modestly with favorable Egyptian articles on Egyptian history, 
culture and the publication of scholarly works or holding of exhibitions. The articles on 
Egypt and not only by different ideologues use to combine classical archeology with 
Marxist social analysis. The poor human conditions in the midst of potentially rich natural 
resources, the sharp contrast between peasant huts and the palatial villas of the wealthy 
businessman, most of them allegedly connected with foreign capital, as well as symbols of 
the “American way of life” furnished the ideologist with incendiary texts.  There were basic 
economic reasons for the Egyptian choice over Russian assistance but also the general 
Western Imperialism pay a high role. Soviet cultural diplomacy was carefully calculated to 
play upon Egyptian grievances against the West and Israel as well as upon Egyptian national 
pride and President Nasser’s personal ambitions. A flood of high tech gifts consisting usually 
in jet planes offered to the rulers of the underdeveloped countries was also a common 
custom practiced by the Soviets at the time. In countries were the regime is signified by the 
desire of a single person or a few ruling elite the Soviets knew how to court them. In strict 
cultural terms some analysts support the idea that the neo-classicism of Soviet painting and 
architecture and music was easier to understand and master than Western modernism.16

In 1957 a wave of African trade union delegations flooded Moscow as a clear sign 
that Kremlin started a vigorous campaign toward that part of the world namely sub Saharan 
Africa. Soviet trade increased consistently even with potentially hostile countries such as 
Pakistan and Turkey. The signs of respect toward revolutionary Algeria, collection of food 
and other signs of friendship were exponents of even further sympathy all over the third 
world.

As a general conclusion of this brief account for the Cultural Diplomacy and its 
techniques at the peak of the Cold War we can remember the general flattering of the 
subjects, the exploitation of their resentments and animosities, the use of political 
momentum and above all the conquest of the ruling elite. For us is difficult to assess the 
success or failure of those attempts or the extent to which the relative success or in success 

16 Walter, Z, Laqueur, The Soviet Union and The Middle East, New York, 1959, p.292.  This book contains in 
its second part an interesting chapter for the issue: “Soviet cultural policy and the Intellectual Climate in the 
Arab World”.
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of the Soviet propaganda is to be attributed to the political momentum, the geopolitical 
situation or to the real skills of the Soviets propagandists. The cultural diplomacy was rather 
an attribute, an ingredient which has insured relative advantages to the Soviet Union within 
the geopolitical arena of the Cold War. 

CONTRIBUŢII PRIVIND DIPLOMAŢIA CULTURALĂ SOVIETICĂ
(1953-1959)

Rezumat

Dacă propaganda şi diplomaţia culturală Sovietică în perioada Stalin a avut un 
caracter defensiv, fiind simplă şi nesofisticată, politica externă sovietică post Stalin în pas 
cu contextul geopolitic postbelic a avut un caracter ofensiv în termini ideologici. Existenţa 
însăşi a armamentului nuclear de distrugere în masă a determinat acţiuni de politică externă 
(diplomaţie cultural/propagandă) mai elaborate, mai subtile. Într-o perioadă de haos şi 
turbulenţe în sistemul internaţional datorate procesului de decolonizare multe guverne 
s-au văzut în situaţia de a apela la alternative de dezvoltare diferite de cele ale foştilor 
stăpânitori, alternative care promiteau o dezvoltare economică şi socială în ritm accelerat. 
În aceste condiţii regimul de la Kremlin era motivat să joace rolul de opţiune alternativă de 
dezvoltare, ca centru mondial reprezentând o lume nouă a progresului.
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EMIGRAREA DINTR-O INSTITUŢIE  CULTURALĂ ORĂDEANĂ

EMŐDI János

Cuvinte cheie: orchestră, viaţă mizicală, cultură, turneu, emigrare
Key Words: orchestra, musical life, culture, touring, emigration

Orchestra simfonică din Oradea s-a înfiinţat în ultimul deceniu al secolului XIX, 
începându-şi concertele sale ocazionale date pentru publicul oraşului. Din diverse motive 
funcţionarea ei a fost destul de intermitentă. Între cele două războaie mondiale câţiva 
ani ea a primit din partea primăriei oraşului o mică sumă, un ajutor financiar mai mult 
simbolic, şi a devenit instituţie finanţată de stat, cu concerte regulate săptămânale, deabia 
în anul 1949.

Numărul muzicanţilor angajaţi între anii 1960-1970 era de 60-65, apoi a scăzut la 50, 
în prezent este de 78 persoane. Numărul personalului administrativ şi ajutător oscila între 
8-18 persoane. Dăm mai jos numele acelor angajaţi care după ce au lucrat aici o perioadă 
mai scurtă sau mai lungă au plecat definitiv în străinătate, ilustrând cum a evoluat acest 
proces de migrare pornit încă la începutul secolului şi care a luat o amploare deosebită în 
timpul regimului comunist, în cazul unei instituţii culturale orădene. Notăm că majoritatea 
emigranţilor au plecat între anii 1975-1989, an  după care plecările din această instituţie 
s-au întrerupt aproape total. Vom aminti şi pe acei câţiva muzicanţi care au plecat din 
Oradea la o altă orchestră din ţară şi de acolo au luat drumul străinătăţii. Despre cei plecaţi 
între 1949-1957 nu deţinem date.

Între anii 1950-1970 în afara concertelor săptămânale de luni seara, orchestra a 
susţinut şi reprezentaţii cu programe alcătuite din arii celebre de operă sau operetă, în oraş, 
la cele două băi termale Felix şi 1 Mai, cât şi în alte localităţi mai mari din judeţ. Cântăreţii 
care au evoluat cu aceste ocazii purtau titlul de “solişti ai Filarmonicii” chiar dacă erau 
angajaţi doar cu jumătate de normă sau erau plătiţi ocazional. Pianiştii erau angajaţi pe post 
întreg sau deasemeni cu jumătate de normă sau ocazional. Atât cântăreţii cât şi pianiştii au 
colaborat deseori şi la concertele de muzică de cameră, destul  de frecvente pe atunci, ale 
membrilor orchestrei simfonice. Şi dintre aceştia mulţi au plecat din ţară.

Orchestra populară “Dankó Pista - Bihoreana” înfiinţată tot la sfârşitul anilor 1940, şi 
care avea direcţiune-administraţie comună cu orchestra simfonică, a avut în curând 24 de 
membrii, acest număr scăzând apoi cu timpul la cca. jumătate.  Despre emigrările de aici 
avem date puţine. Dintre soliştii vocali amintim pe Juhász Ilona care a evoluat pe câteva 
discuri acompaniată de orchestra populară, plecând apoi în Australia; pe Dukász Anna şi 
Kovács Appolonia care au ajuns în Ungaria. Renumita cântăreaţă Papp Magda, angajata 
teatrului de stat, dar care a cântat mulţi ani şi în acompania orchestrei simfonice şi chiar 
populare a plecat deja ca pensionară.

La amplificarea procesului de emigrare din anii respectivi a contribuit şi lipsa de 
muzicanţi  profesionişti de calitate din ţările din vest, astfel cei care plecau aveau şanse 
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bune de a se putea angaja imediat, să-şi asigure existenţa, baza materială pentru viitor. În 
acei ani nivelul învăţămîntului muzical din România şi alte câteva ţări vecine era foarte 
ridicat, absolvenţii de aici corespundeau cu prisosinţă cerinţelor orchestrelor vestice. Mai 
târziu posibilităţile de a găsi locuri în orchestre s-au diminuat simţitor, totuşi emigrarea nu a 
scăzut, mulţi plecau şi în aceste condiţii, sperând să găsească orice alt serviciu, numai să nu 
rămână aici. După 1990 numărul muzicanţilor emigraţi din fostele ţări socialiste (deacum 
şi din Rusia, Ucraina, Moldova) şi din Japonia a ajuns foarte mare, în vest concurenţa 
pentru angajări a devenit acerbă.

Dintre cei plecaţi din Oradea anterior, numai câţiva au ales calea „ilegală”,  fugind 
cu ocazia unor turnee ale orchestrei. Pentru a emigra colegii şi-au făcut formele legale 
pentru plecare şi după o perioadă de aşteptare de circa 2 ani au putut părăsi ţara. După 
1970 au început turneele orchestrelor româneşti înspre vest. După primul turneu orchestra 
orădeană, spre deosebire de altele din ţară, s-a întors cu numai o singură persoană lipsă 
din formaţie. Probabil acesta a fost motivul pentru care oficialităţile nu au pus nici în 
continuare piedici în faţa turneelor vestice ale orchestrei, azi ea având în palmares multe 
zeci de evoluţii în străinătate. 

Într-un singur caz colegul fugit, după câteva luni de şedere în lagăr s-a întors definitiv 
în ţară. Un altul, trombonistul Johann Rieder a plecat în Bulgaria, dar ajuns la graniţa turcă 
grănicerii bulgari l-au prins şi l-au predat autorităţilor noastre. Datorită suferinţelor din anii 
detenţiei, a murit scurt timp după eliberare. De notat este că dintre cei emigraţi doar o 
singură persoană s-a răsgândit şi s-a reîntors definitiv, ceilalţi nu prea vin acasă nici măcar 
în vizită; este evident că i-am pierdut definitiv.  

Au fost doar 2-3 cazuri când printre motivele plecării figura şi dorinţa reală de 
“unificare a familiei”, în majoritatea cazurilor emigranţii nu aveau rudenii în străinătate. De 
notat că ei erau în cea mai mare parte a cazurilor relativ tineri, aveau între 25-35 ani, mai 
puţini erau între două vârste. Printre ei erau şi şapte perechi căsătorite, în două cazuri tată 
şi fiu. Dintre statele care erau ţinta preferată pentru emigranţi, Germania se afla pe primul 
loc cu 41 de persoane primite, apoi Ungaria cu 23 persoane, urmează SUA (9), Australia 
(6), Israel (6) şi Australia cu 3 persoane, etc.

Nu dorim să  analizăm aici cauzele emigrări, acest lucru a fost făcut  în scrierile 
mai multor autori. Am dorit doar să atragem atenţia asupra unui caz extrem, pe care îl 
considerăm ieşit din comun. Faţă de numărul angajaţilor din instituţia Filarmonicii, numărul 
emigranţilor este foarte mare: peste 100 de persoane! Se puteau forma alte două orchestre 
cu ei! Datorită acestui număr ridicat, a vârstei tinere a celor plecaţi şi a faptului că aproape 
toţi aveau studii medii şi mai ales superioare, emigrarea lor a însemnat o pierdere uriaşă 
pentru instituţie şi viaţa muzicală a oraşului Oradea. 

În decursul anilor, deseori muzicanţii din ţară îşi schimbau locul de muncă trecând de 
la o orchestră la alta, existând o evidentă fluctuaţie de cadre. Dacă la aceasta mai adăugăm 
şi numărul mare de emigranţi devine evident faptul că nu existau condiţii suficient de 
optime pentru formare a unui colectiv bine închegat, omogen, unde să se poată forma 
acele tradiţii, calităţi care dau rangul şi nivelul unei orchestre şi concertelor sale. Faptul 
că orchestra din Oradea a atins şi păstrat totuşi un nivel remarcabil se datorează pe de o 
parte unui număr important de muzicanţi foarte talentaţi din cadrul ei, pe de altă parte 
numeroaselor turnee pe care formaţia le-a întreprins în străinătate (cca. 70), membrii 
ei având astfel posibilitatea să-şi deschidă mult orizontul din toate punctele de vedere, 
deasemeni să-şi dobândească o mare rutină, o obişnuinţă a apariţiei pe cele mai diverse 
scene din Europa şi chiar mai departe.

2
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Lista emigranţilor

VIOARA  I.
BRAUN VASILE (Israel), DEUTSCH N.(Israel), FARKAS ALADÁR (Germania), 

BÍRÓ LÁSZLÓ (Germania), TRIPA IOAN (Germania), FÁTYOL SÁNDOR (Germania), 
SZÍVOS BABA (SUA), BÓNÉ LAJOS (Germania), KOZÁK LÁSZLÓ (Germania), PERNER 
FERDINAND (Germania), GUI GÁBOR (Germania), VERES BORBÁLA (Germania), ILLE 
GYŐRGY (Austria), ILLE DOINA (Austria), BÁNYAI  LINÉ ILDIKÓ (Ungaria),  KOSZTÁNDI 
ISTVÁN (Ungaria), GURGUŢĂ  ENACHE (Germania), TALPAN DUMITRU (Germania). 

VIOARA  II.
DÉNES AMÁLIA (Germania), VISKI KLÁRA (Austria), RADÓ LÁSZLÓ (SUA), MADĂU 

PETRU (Germania), MEGGYESI ÁGNES (Ungaria), LUKÁCS ADRIAN (Germania), NAGY 
ÁGNES (Ungaria), ARVA LUCIAN (Austria), BOGDÁN GYÖRGY (Germania), HORVÁTH 
ZAGYI KATALIN (Ungaria),  MURZSA LAJOS (Germania), BUDA-PRECUP MIHAELA 
(SUA)  

VIOLĂ
SCHLINGER JÓZSEF (Israel), NAGY LÁSZLÓ (Germania), DÖMÖS SÁRI (SUA), 

COSTEA GABRIELA (Germania), BUTAN GHEORGHE (Elveţia), ZAGYI SÁNDOR (Ungaria), 
GENCSY SÁRA (Ungaria), MIHAILESCU CIPRIAN (SUA), ISTIC CARMEN (SUA)

VIOLONCEL
ARDELEAN DEZSŐ (Ungaria), SENDERSKI COLOMAN (Germania), APOSTOL T. 

IOANA (Germania), SZABÓ GÉZA (Portugalia), GOGUCZ B. RÓZSA (Germania), VIRGINÁS 
ISTVÁN (Ungaria), FARCAS REVOCZKY MINODORA (Ungaria), MALIŢA DINU (Mexico).

CONTRABAS
MÁRKUS JÁNOS (Austria), BÖLÖNI LÁSZLÓ (Suedia),  VARGA JÓZSEF (SUA), 

BERINDÁN PÉTER (Ungaria), BOGDAN GYÖRGY jun.(Germania).

OBOI 
POP CORNEL (Australia), KÖNIG ANDRÁS (Germania), BOAR VASILE (Germania), 

LUPU VIOLETA (Turcia).

FLAUT
 PECH LUDWIG (Germania), GRAF GÜNTHER (Germania), DÖMÖS ÁRPÁD 

(SUA).

CLARINET
KISS ALBERT (Ungaria), LÁSZLÓ JÓZSEF (Germania), FÜSTÖS GYULA (Ungaria), 

TUDORACHE ROMEO (Germania), DAVID SORIN (Franţa).

FAGOT 
 VARGA GABRIEL (Elveţia), ATYAI BRIGITTA (Germania), RUBEL N. (Anglia-Israel)), 

VARGA ATTILA (Germania). 
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CORN
KORENSCHI ALEXANDRU (Rusia), MINCHIEVICI ERASMUS (Germania), POPESCU 

STEINWASSER NISTOR (Austria), GÜNTHER WELMANN (Germania), SALCZER ALBERT 
(Ungaria). 

TROMPETĂ
TÓTH SÁNDOR (Izrael), ERDEI CORNEL (Germania), RAVAI LÁSZLÓ (Germania), 

LUPU IULIAN (Turcia), BOŞCA PETRAN HORAŢIU (Spania)

TROMBON
SCHISZLER ANTAL (Germania), PERNER JOHANN (Germania), PICIU MIRCEA 

(Germania). 

TIMPAN                        
LOBOTKA PÁL (Ungaria), HAAR VALER (Germania).

HARFĂ  
LEÉB ANIKÓ (Israel), HAAR RAISA (Germania)

PIAN-CELESTĂ
FEHÉR N. (Australia), LŐRINCZI JÚLIA (Ungaria), SCHMIDT MAGDA (Germania), 

MIHAI SIMONA (Grecia), ANDRÁSY KATALIN (Finlanda), GRÜNBERGER FOGEL NADIA 
(Israel), FARKAS PÁL (Ungaria).

ACORDEON
BOKA JÓZSEF (SUA).  

SOLIŞTI VOCALI
 LŐRINCZI LÓRÁND (Ungaria), JUHÁSZ ILONA (Australia), KOVÁCS TATÁR 

JUTKA (Canada), DUKÁSZ ANNA (Ungaria), KOVÁCS APPOLONIA (Ungaria), ANDRÁSSY 
GYULA (Ungaria), PAPP MAGDA (Ungaria).

DIRIJORI
 SCHWAGER TOBIÁS (Israel), ERICH BERGEL (Germania), ACZÉL ERVIN 

(Ungaria).

PERSONAL ADMINISTRATIV 
 FARAGÓ PÁL (Bolivia), PARASCA VALERIA (Australia), VARGA EDITH (SUA), 

KOSZTÁNDI MELINDA (Ungaria), BARABÁS EDE (Suedia).

EMMIGRATION FROM A CULTURAL INSTITUTION – THE 
PHILARMONICAL ORCHESTRA - ORADEA

Summary

The article presents an extreme case when the number of the emmigrants became 
almost the double of the employees  number in the institute.
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Liviu Brătescu, Mihai Chiper (editori), Conservatorismul românesc. Origini, 
evoluţii, perspective, Editura PIM, Iaşi, 2008, 238 p.

Aşa cum remarcau editorii lucrării de faţă încă din primele rânduri, în România 
con ser vatorismul a beneficiat de prea puţină atenţie de-a lungul timpului. Fie că este 
vorba despre perioada interbelică şi mai ales de cea postbelică această realitate este 
evidentă. Între 1948 şi 1989 subiectul era greu accesibil, iar dacă totuşi, sub lupa atentă a 
cenzurii, con servatorismul românesc a făcut obiectul atenţiei istoricului, el era văzut prin 
filtrul ide ologic care prezenta cu predilecţie aspectele negative ale acestui curent politic. 
Din această cauză personalităţi majore ale politicii şi spiritualităţii româneşti precum 
Titu Maio rescu, Petre P. Carp, Take Ionescu sau Alexandru Marghiloman au fost analizate 
aproa pe exclusiv prin prisma apartenenţei lor la Partidul Conservator, considerat în timpul 
regimului comunist drept unul „reacţionar”. Cu foarte puţine excepţii conservatorii erau 
situaţi de către istoriografia oficială, sub aspectul conţinutului analizei, în apropierea 
altor grupări considerate „reacţionare” precum cele de extremă dreaptă. Desfiinţarea 
partidelor con servatoare româneşti la mijlocul anilor ’20 era văzută ca o adevărată 
izbăvire pentru Ro mânia, acesteia deschizându-i-se astfel noi perspective de dezvoltare 
democratică.

După 1989 conservatorismul, asemenea altor ideologii politice din România puse 
la index vreme de aproape o jumătate de veac, a fost revalorizat în condiţiile în care „al 
doilea curent politic major al modernităţii româneşti mai are încă destule de oferit”1. 
Volumul editat de istoricii ieşeni Liviu Brătescu şi Mihai Chiper se înscrie incontestabil 
în acest trend al istoriografiei române. El cuprinde şi alte cercetări din această perioadă 
încercând la rândul lor să elucideze direcţii şi idei politice din gândirea reprezentanţilor 
curentului conservator. Consistenta monografie a istoricului bucureştean Ion Bulei 
dedicată Partidului Conservator din România2 sau studiile semnate de Ioan Stanomir3 
şi Adrian Paul Iliescu4 se numără printre puţinele contribuţii afiliate acestui domeniu de 
cercetare după 1989.

Volumul adună studii ale unor cercetători din mai multe centre universitare grupate în 
cinci teme principale de discuţie. Prima cuprinde trei studii şi este consacrată „biografiilor 
şi certitudinilor”. Acestea abordează punctual biografii ale unor conservatori celebri. Dan 
Drăghia ne oferă câteva date interesante legate de cariera politică a lui Constantin George 
Dissescu, Laurenţiu Vlad despre cea a lui Constantin N. Brăiloiu, iar cunoscutul specialist 
în genealogie, Mihai Sorin Rădulescu, aduce noi date legate de familia lui Take Ionescu. 
Impresionează aici, deopotrivă la toţi trei, travaliul depus în direcţia reconstituirii unor 
frânturi de istorie de la începuturile conservatorismului românesc.

Al doilea grup de studii stă sub semnul politicilor şi „guvernărilor conservatoare” în 
a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi primul deceniu al secolului al XX-lea. Se distinge 
aici studiul istoricului Sorin Damean, care analizează lupta permanentă dintre conservatori 
şi liberali în deceniul 1866-1876, în contextul existenţei a două viziuni diferite asupra 
dezvoltării României, una care insista pe accentuarea operei reformatoare (liberalii), iar 
cealaltă, conservatoare, care urmărea evoluţia lentă, fără zguduiri, prin consolidarea 

1 De ce conservatorismul?, în Liviu Brătescu, Mihai Chiper (editori), Conservatorismul românesc. Origini, 
evoluţii, perspective, Editura PIM, Iaşi, 2008, p. 5
2 Ion Bulei, Conservatori şi conservatorism în România, Bucureşti, 2000
3 Ioan Stanomir, Reacţiune şi conservatorism. Eseu asupra imaginarului politic eminescian, Bucureşti, 2000; 
Idem, Conservatorul în epoca sa: Constantin Rădulescu Motru, în Studia Politica, III, 2003, p. 431-447; Idem, 
Conştiinţa conservatoare. Preliminarii la un profil intelectual, Bucureşti, 2004 
4 Adrian Paul Iliescu, Conservatorismul lui Eminescu, în Polis, V, 1998, p. 57-64 
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câştigurilor obţinute de societatea românească5. Interesante sunt şi abordările Silviei Marton 
şi Paul Nistor consacrate politicilor economice şi rurale conservatoare

Un alt grupaj de studii sunt unite printr-un fir roşu desenat de existenţa unor „tendinţe 
şi polemici” prezente în istoria conservatorismului românesc. Paul E. Michelson propune 
cititorului definiţii şi periodizări ale curentului politic, iar Mihai Dorin discută opţiunea 
politică eminesciană într-un context în care majoritatea exegeţilor sunt de acord cu apetenţa 
conservatoare a marelui poet. Concluzia autorului este una originală, acesta apreciind că 
Eminescu a fost un conservator în esenţă, unul dominat de o cugetare politică profund 
personalizată. La rândul său, Liviu Brătescu devoalează disputa dintre conservatori şi 
liberali în preajma anului 1866 şi instaurarea noului regim politic o dată du abdicarea lui 
Alexandru Ioan Cuza. Inedită şi deosebit de interesantă este şi lucrarea istoricului ieşean 
Cătălina Mihalache, intitulată Educarea tradiţiei, dar şi studiile lui Andrei Sabin şi Andrei 
Paul Iliescu. 

Ultimele două grupuri tematice sunt circumscrise dificultăţilor întâmpinate de 
doctrina conservatoare după epoca de glorie a acesteia cuprinsă între mijlocul secolului 
al XIX şi primul război mondial. În primul, intitulat „Căutări şi forme actuale”, Ioan 
Stanomir vorbeşte despre neoconservatorismul românesc al perioadei interbelice, iar 
Mihai Ghiţulescu şi Marius Stan despre realităţi conservatoare postdecembriste, ambii 
încercând să de-a răspunsuri referitoare la utilitatea conservatorismului la început de 
mileniu. Cel de-al doilea cuprinde mai degrabă o serie de reflecţii critice ale unor autori: 
Mihai Ghiţulescu, Dan Drăghia şi Andrei Sabin, asupra unor lucrări consacrate doctrinei 
sau istoriei conservatorilor în România. 

Volumul coordonat Liviu Brătescu şi Mihai Chiper, iniţiat la Iaşi, în ambianţa creatoare 
a Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”, o prestigioasă instituţie de cercetare istorică, unde 
se mai păstrează cu siguranţă amprenta conservatorismului junimist, se situează constructiv 
în prelungirea încercărilor postdecembriste de analiză a subiectului. El este un real câştig 
pentru cei interesaţi de particularităţile gândirii conservatoare româneşti începând cu cea 
de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea. 

Gabriel Moisa

5 Sorin Damean, Conservatorii în viaţa politică a României moderne (1866-1876), în Liviu Brătescu, Mihai 
Chiper (editori), Conservatorismul românesc. Origini, evoluţii, perspective, Editura PIM, Iaşi, 2008, p. 64 

Corneliu Crăciun, Comunism şi comunişti în presa de limbă română din 
Oradea (1922-1937), Editura Primus, Oradea, 2008, 232 p. 

Profesorul Corneliu Crăciun recidivează cu o nouă lucrare extrem de interesantă 
referitoare la istoria interbelică a Bihorului. Este vorba despre volumul Comunism şi 
comunişti în presa de limbă română din Oradea (1922-1937) apărut la Editura Primus din 
Oradea.

Cartea este una în premieră pentru Bihor prin tematica abordată în întreaga perioadă 
scursă de la evenimentele din decembrie 1989. Volumul este structurat în două părţi. Prima 
cuprinde mai multe studii în care profesorul Corneliu Crăciun trece în revistă o serie de 
aspecte legate de mişcarea comunistă bihoreană interbelică, aşa cum este ea reflectată în 
presa locală, iar cea de-a doua conţine numeroase extrase din presa vremii reunite într-o 
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amplă anexă documentară. Motivaţia acestei din urmă alegeri este generată de convingerea 
autorului că ziarele „materializează concepţiile şi atitudinile politice ale celor care lucrează 
în presă, ce se informa sau ce se inculca cititorilor”1. 

Studiile introductive ale cărţii vizează mai multe aspecte lămuritoare pentru destinul 
comuniştilor bihoreni. Într-un prim studiu intitulat Oradea în geografia comunismului 
interbelic din România, Corneliu Crăciun fixează locul oraşului de pe Crişul Repede 
în peisajul comunismului românesc, subliniind o idee persistentă înainte şi după 1944 
conform căreia mişcarea comunistă orădeană a fost una de importanţă deosebită. Într-un 
alt capitol este discutat modul în care comuniştii au fost percepuţi în presa românească din 
Oradea. Concluzia degajată este aceea că gazetarii români nu priveau cu ochi buni acest 
fenomen, în primul rând datorită faptului că Partidul Comunist din România era văzut ca o 
structură politică antistatală şi antiromânescă2. 

În alte două studii, intitulate Complicităţi legale – avocaţii şi Tragedia dependenţei 
de centru, profesorul Corneliu Crăciun semnalează faptul că, pe de o parte, deşi partidul 
comuniştilor era interzis, în Oradea avocaţii nu au fost împiedicaţi să-şi exercite meseria 
atunci când luau apărarea unui comunist, iar pe de alta faptul că Eugen Rozvan, cunoscutul 
lider local al acestei formaţiuni politice, a căzut victimă dependenţei partidului de Moscova, 
ca urmare a atitudini avocatului orădean faţă de o serie de teze cominterniste legate de  
România.

Alte capitole din prima parte a volumului abordează diversele forme de manifestare 
a mişcării comuniste în Oradea şi aspecte legate de mitologia comunistă.

Cea de-a doua parte a cărţii conţine o importantă cantitate de material documentar 
extras din mai multe ziare orădene, toate referitoare la mişcarea comunistă orădeană şi 
bihoreană. 

Soliditatea volumului este accentuată de indici, geografic şi onomastic, inseraţi în 
partea de final a volumului. Aceştia indică seriozitatea autorului întărind aspectul conform 
căruia un volum serios trebuie să conţină şi indici.

Gabriel Moisa

1 Corneliu Crăciun, Comunism şi comunişti în presa de limbă română din Oradea (1922-1937), Editura Primus, 
Oradea, 2008, p. 6
2 Ibidem, p. 35

Volker Wollmann, “Arheologie Industrială – Din istoria patrimoniului 
tehnic pe teritoriul României”, Editura Ulise, Alba Iulia, 2003, 183 p.

Cartea omului de ştiinţă Volker Wollmann, fost director al Muzeului Judeţean Reşiţa, 
mai apoi cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie şi Arheologie din Cluj-Napoca, a apărut ca 
o necesitate pentru istoria ştiinţei şi tehnicii din ţara noastră. Intitulată sugestiv “Arheologie 
Industrială – Din istoria patrimoniului tehnic pe teritoriul României”, volumul este, de fapt, 
un curs universitar în domeniu, introdus în premieră, în planul de învăţământ al Facultăţii de 
Istorie-Filologie din cadrul Universităţii ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu începere din 
anul universitar 2002-2003.

Publicaţia este una de referinţă, dacă se doreşte o piatră de hotar, pentru studenţii şi 
specialiştii din domeniu. Autorul, în acelaşi timp conferenţiarul cursului întru formarea viitorilor 
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istorici, face o incursiune într-o lume considerată de opinia publică una cu importanţă mai 
puţin semnificativă, anume cea a monumentelor de natură tehnică sau industrială, cu valoare 
muzeală şi patrimonială.

Lucrarea este structurată pe trei capitole, anume: Definiţa arheologiei industriale şi 
câmpul ei de investigaţie, Clasificarea monumentelor tehnice şi Proiecte privind amenajarea 
unor parcuri de arheologie industrială pe teritoriul României.

În prefaţă, paginile 5 – 7, sunt amintite preocupările, în cele mai multe cazuri ale unor 
„profani” în domeniul prezervării monumentelor tehnice din Marea Britanie şi Germania, 
activităţi ce şi-au găsit ecoul în presa scrisă şi audio-vizuală din ţările respective. De asemenea, 
sunt prezentate atât rezultatele demersurilor iniţiate de conducerile unor intreprinderi industriale 
din România, precum cele de la: Combinatul Siderurgic Hunedoara, Uzina Constructoare 
de Maşini Reşiţa şi Uzina Metalurgică Vlăhiţa, în încercarea lor de a pune în valoare unele 
monumente tehnice reprezentative pentru România1, cât şi rezultatele obţinute pe plan local2, 
în vederea păstrării obiectivelor tehnice. Tot aici, domnul Wollmann îşi exprimă regretul pentru 
faptul că specialiştii Muzeului Tehnic „Prof. ing. Dimitrie Leonida” din Bucureşti nu au mai 
putut continua acţiunea de salvare a echipamentelor tehnice, demarată la începutul anilor 
’60, dar şi satisfacţia pentru iniţiativa unor companii naţionale, chiar multinaţionale pentru 
prezervarea unor valori reprezentative patrimoniului tehnic din România. Prefaţa cărţii invită 
specialiştii din domeniu la realizarea unui plan de acţiune în vederea clasării monumentelor 
tehnice, dând chiar soluţii de acţionare.

Primul capitol (p. 9 - 24) explică termenul de arheologie industrială şi dă definiţia ei3. De 
asemenea, prezintă principiile arheologice fundamentale pentru prezervarea monumentelor 
industriale, defineşte noţiunea de monument tehnic şi conţinutul arheologiei industriale, dă 
răspunsul la întrebarea: Când şi în ce împrejurări o construcţie cu caracter industrial poate 
fi declarată monument tehnic?4, scoate în evidenţă preocupările mai vechi privind ocrotirea 
patrimoniului industrial din România.

Al doilea capitol (p. 25 - 150), în genere substanţa cursului, a fost întocmit în baza unor 
criterii ce ţin cont de importanţa monumentelor tehnice pentru existenţa omului. Astfel, se disting: 
realizările tehnice legate de aprovizionarea cu apă (baraje, castele de apă, apeducte pentru 
aprovizionarea barajelor şi castelelor de apă, centrale hidro-electrice, turnuri de apă pentru 
aprovizionarea oraşelor cu apă potabilă, sisteme de conducte de apă şi canalizare); realizările 
tehnice din domeniul aprovizionării cu gaz metan; monumentele tehnice din sectorul minier (cu 
referiri la mineritul metalifer, exploatările de sare, minele de cărbuni şi scoaterea şi prelucrarea 
ţiţeiului); patrimoniul industrial din domeniul metalurgiei şi construcţiilor de maşini (cuptoare şi 
furnale pentru obţinerea fierului brut; forje şi laminoare, turnătorii, fabrici de maşini); construcţiile 
şi echipamentele electrotehnice care au servit pentru telecomunicaţie; monumentele tehnice 
legate de industria chimică; monumentele tehnice din industria materialelor de construcţii 
(carierele pentru exploatarea rocilor compacte de construcţii, ornament şi pavaj şi fabricile de 
şlefuit piatră; carierele de piatră de var şi ipsos; exploatările de argilă, caolină, cuarţ, feldspat, cu 
fabricile de cărămizi, ţigle, teracotă, faianţă, fabricile de sticlă); monumentele tehnice provenind 
din industria textilă; monumentele tehnice provenind din manufacturi şi fabrici ale industriei 

1 Sunt păstrate: în stare originală furnalul de la Govăjdia (jud. Hunedoara), şi forjele acţionate hidraulic de la 
Vlăhiţa (jud. Harghita). De asemenea, în anul 1972 a luat fiinţă Muzeul Locomotivelor din Reşiţa.
2 Au fost salvate: cuptoarele înalte zidite din piatră de la Herculian (jud. Covasna) şi Răşchirata de Sus (jud. 
Arad).
3 Arheologia industrială se defineşte ca fiind cercetarea sistematică a tuturor surselor sau izvoarelor de natură 
materială, din toate sectoarele industriale, începând cu preistoria până în zilele noastre.
4 Este vorba aici, despre: construcţiile industriale tipice apărute aproximativ în aceeaşi perioadă ori având aceeaşi 
destinaţie (ex: filaturile de bumbac, turnurile de apă); construcţiile unice în felul lor (ex: Turnul Eiffel, Podul 
de cale ferată Feteşti-Cernavodă); construcţii sau amenajări tehnice, care sunt relevante pentru reconstituirea 
unor aspecte sociale în cadrul procesului de producţie (ex: coloniile muncitoreşti de la Anina-Steierdorf şi din 
Bazinul carbonifer din Valea Jiului); eventualele implicaţii de ordin spiritual-artistic sau cultural (ex: fulgerul şi 
roata dinţată în cazul uzinelor electrice, două ciocane în cruce, eventual scene de muncă în sectorul minier). 
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prelucrătoare şi arhitectura lor (sticlă, porţelan, hârtie-carton, prelucrarea pielii, fabrici de ţigări 
şi săpunuri); obiectivele industriale din sectorul industriei forestiere care împlinesc condiţiile de 
a fi declarate monumente tehnice; obiectivele de patrimoniu tehnic din

sectorul industriei alimentare (mori; fabrici de bere; fabrici de zahăr; fabrici de spirt, ulei 
sau drojdie); patrimoniul industrial din sectorul transportului şi poduri; turnurile de pompieri şi 
farurile; observatoarele astronomice, arhitectura teatrelor istorice şi a băilor; casele memoriale 
pentru reprezentanţi de seamă din domeniul ştiinţei şi tehnicii.

Ultimul capitol al cursului (p. 151 - 153) prezintă câteva proiecte extrem de interesante 
pentru amenajarea unor parcuri de arheologie industrială pe teritoriul României. Primul 
asemenea proiect a fost prezentat la cea de A IV-a Conferinţă a Comitetului Internaţional pentru 
Conservarea Patrimoniului Industrial (TICCIH)5, desfăşurată la Lyon-Grenoble în septembrie 
1981. Zona propusă ca rezervaţie de arheologie industrială a cuprins exploatările miniere de la 
Ghelari-Teliuc şi centrele metalurgice Topliţa-Govăjdia-Hunedoara. Un proiect care şi-a propus 
studierea posibilităţilor de practicare a turismului industrial la nivel de oraş a fost conceput în 
anul 1987 de autor şi arh. Michaela Bonfert de la Oficiul pentru Patrimoniul Cultural-Naţional 
al judeţului Cluj. Proiectul prevedea ocrotirea unui grup de monumente tehnice (fabrica de 
ţigarete, moara acţionată hidraulic etc.) din jurul Bisericii Sf. Petru din Cluj-Napoca. În trecutul 
nu prea îndepărtat a fost reluată ideea de a transforma Ţinutul Pădurenilor6 din Munţii Poiana 
Ruscă într-o puternică rezervaţie de arheologie industrială. De asemenea, este în fază de proiect 
amenajarea Parcului de arheologie industrială Caraş- Severin. 

Volumul este completat cu un număr de patru anexe (p. 155 - 160). Lista bibliografică 
(p. 161 - 164) este una bogată şi cuprinde 26 de lucrări cu caracter general, 9 lucrări speciale, 
17 monografii de uzine, întreprinderi şi a unor oraşe cu profil industrial şi 18 lucrări în reviste 
de specialitate, cu alte cuvinte 70 de titluri. Cartea este ilustrată cu un număr 220 imagini alb-
negru de o bună calitate. Explicaţia figurilor este dată la sfârşit (p. 165 - 172), în limba germană. 
Cursul mai conţine un indice de localităţi (p. 173 - 182).

Volumul recenzat prezintă fără doar şi poate un succes de necontestat pentru istoria 
ştiinţei şi tehnicii româneşti, cercetătorul stabilit în Germania reuşind să ofere studenţilor şi 
specialiştilor un îndrumător de folos pentru cercetarea în domeniul arheologiei industriale.

Ronald HOCHHAUSER

5 TICCIH – The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage
6 Este cea mai veche zonă de extragere şi prelucrare a minereurilor de fier din Transilvania. 




