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LA A XL-A APARIŢIE

Pentru muzeografii Complexului „Muzeului Ţării Crişurilor” a fost o dulce povară 
ca, timp de aproape patru decenii, să contribuie la apariţia anuarelor: Crisia, Biharea şi 
Nymphaea. Primul, destinat arheologilor şi istoricilor, al doilea etnografilor şi istoricilor de 
artă, iar al treilea celor interesaţi de variile domenii ale ştiinţelor naturii. Povara, însă, a fost 
cu atât mai dulce cu cât, prin lucrările semnate de aceştia, profesioniştii muzeului au avut 
şansa constantă de a-şi demonstra valoarea ca şi cercetători ştiinţifici.

În răstimpul dintre 1971, când şi-a deschis porţile Muzeul Ţării Crişurilor, şi anul 
acesta, 2010, răstimp care a stat şi sub semnul trecerii din mileniul al doilea în cel de al 
treilea, Crisia a avut o neîntreruptă continuitate. O continuitate ce nu a putut fi anulată nici 
de încercările puterii comuniste de a bloca dreptul oamenilor din afara centrelor oficiale – 
Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, în principal, singurele „îndrituite”, la un moment 
dat, în a publica rezultate ale căutărilor ştiinţifice oficial acceptate –, la a-şi face cunoscute 
opiniile în plan ştiinţific şi nu numai. În anii '80 chiar s-a pus vehement problema renunţării 
la cele trei anuare, în condiţiile în care deranja că un muzeu de provincie, din România, 
edita atâtea publicaţii. Încăpăţânarea generaţiei de muzeografi de atunci, a directorului 
Sever Dumitraşcu şi a redactorului responsabil Viorel Faur, a salvat Crisia, care a rămas 
până în 1989 anuarul portdrapel al instituţiei culturale situate în oraşul de pe malurile 
Crişului Repede.

Ultimii 20 de ani au fost aceia în care cele trei anuare au reapărut, dar au mai fost 
şi anii când noile generaţii de muzeografi şi cercetători ai muzeului din Oradea au făcut 
efortul ca ele să fie tipărite constant, iar, în cazul Crisiei, chiar de a-i asigura recunoaşterea 
între tipăriturile din România acreditate de CNCSIS, desigur prin accesul la o categorie ce 
îi dă dreptul la reală apreciere. A venit, însă, acum, momentul unui „treceri”, spre o serie 
nouă şi spre un nivel de recunoaştere naţională şi internaţională care să îi asigure o cotă 
de preţuire de necontestat şi, de ce nu, de preţuire estetică. Acest număr XL devine, astfel, 
acela care confirmă, pe de o parte, destinul durabil al Crisiei, iar, pe de altă parte, unul care 
obligă ca viitoarele apariţii să fie racordate la pretenţiile de rigoare ştiinţifică ale vremurilor 
prezente şi viitoare deopotrivă.

Însă, Seria Nouă, respectând tradiţia, va trebui să servească, în mod special, celor 
dedicaţi investigaţiilor ştiinţifice din muzeul orădean, fără ca aceasta să însemne excluderea 
acelor colaborări care cu adevărat se dovedesc a fi utile consolidării poziţiei de volum unde 
autorii incluşi îşi pot demonstra, apelând la argumente stând doar sub semnul obiectivităţii, 
vocaţia cercetării.

Prof. univ. dr. Aurel CHIRIAC

CUVÂNT ÎNAINTE





TREI TOPOARE INEDITE DIN CUPRU DESCOPERITE
ÎN JUDEŢUL BIHOR

Gruia FAZECAŞ*

THREE NOVEL COPPER AXES FROM BIHOR COUNTY

Abstract

In this paper we present three inedited copper axes, two from Oradea Criş Country 
Museum collection and one from Săcuieni Museum. From a typological point of view, all 
three artifacts belong to the category of the adzes-axes of Jászladány type.

First axe from Săcuieni museum, which is from Penkert Maria collection, is broken 
in the middle (Pl. I/2). The sizes of the axe are the following: total length = 15 cm; 
maximum width of the piece = 6,5 cm; blade width = 5,5 cm; shaft hole diameter = 3,8 
cm; weight = 470,49 cm. Because of fragmentary condition is difficult to identify a certain 
variant of Jászladány type.

Another axe was found in the proximity of Salonta city (Pl. I/5). Has a length of 
18,2 cm., maximum width of the artifact is 5.4 cm; horizontal edge has a width of 4,1 cm 
and the vertical cutting edge of 2,3 cm; diameter of shaft hole is 3 cm; weighs 804 gr. The 
axe belongs to Orşova variant.

The third axe  (pl. I/3) found in Săucani (Răbăgani com.). Has a length of 19.3 cm; 
horizontal edge has a width of 2,6 cm and the vertical cutting edge of 2,2 cm; diameter of 
shaft hole is 2,3 cm;  weighs 726 gr. The axe belongs to Târnăviţa variant.

Until 1975 in Bihor county were documented 47 copper axes. In the last 10 years 
another 7 were published and with this three, the number of this hammer- and adze- axes 
rise at 57 which makes the Bihor the richest county in Romania in relation to chalcolithic 
copper axes. If in the case of Săucani and Săcuieni axes they occur in areas already known 
with such findings, the axe from Salonta is somehow isolated, the closest discovery of 
this type is at Sânnicolaul Român. Becouse copper axes occur mainly in northern Bihor 
on Ier and Barcăului valleys and not in south county near of copper source from Băiţa, 
makes us to appreciate that the source of copper is related to furthest copper sources from 
northwestern Maramureş and in relationship with the salt trade from Transylvania to the 
Pannonian Plain.

Key words: Copper axes, Copper Age, Bihor County.

În vederea mutării într-o nouă locaţie, atât a Muzeului Ţării Crişurilor, Oradea, cât 
şi a Muzeului Orăşenesc din Săcuieni, s-a efectuat o verificare a registrelor de inventar1 şi 
împachetare a obiectelor care compun cele două colecţii. Cu această ocazie, am identificat 
trei topoare cu braţe în cruce inedite, pe care le vom prezenta în cele ce urmează.

Primul topor provine din colecţia muzeului din Săcuieni (nr. inv. 630), şi se prezintă 
în stare fragmentară, fiind rupt în dreptul găurii de înmănuşare (Pl. I/2). Piesa provine din 
colecţia Penkert Maria. Are o lungime de 15 cm., lăţimea maximă a piesei (în dreptul găurii 

* Muzeul Ţării Crişurilor Oradea, gruia74@yahoo.com.
1 În cazul muzeului din Săcuieni s-a realizat şi o reinventariere a artefactelor.
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de înmănuşare) fiind de 6,5 cm. Lăţimea tăişului braţului orizontal este de 5,5 cm, iar 
diametrul găurii pentru prinderea mânerului este de 3,8 cm. Piesa are o greutate de 470,49 
gr. Tipologic, piesa aparţine topoarelor-târnacop cu braţele în cruce de tip Jászladány; 
datorită stării fragmentare, identificarea variantei este dificil de stabilit cu certitudine2. 

Cea de-a doua piesă se află în custodia Muzeului Ţării Crişurilor (nr. inv. 4942), şi 
provine de la Salonta, fiind donată de către Ferenc Pataki (Pl. I/5). Are o lungime de 18,2 
cm, lăţimea maximă a piesei (în dreptul găurii de înmănuşare) fiind de 5,4 cm. Lăţimea 
tăişului braţului orizontal este de 4,1 cm, iar cea a tăişului vertical de 2,3 cm; diametrul 
găurii pentru prinderea mânerului este de 3 cm. Piesa are o greutate de 804 gr. Gaura de 
înmănuşare a mânerului este prelungită cu un manşon cu o lungime de aproximativ 3 – 4 
mm. Axa longitudinală este uşor arcuită, cu tăişul vertical semicircular uşor curbat spre 
interior, iar tăişul orizontal este mai îngust decât lăţimea maximă a piesei, aspecte specifice 
variantei Orşova a topoarelor-târnacop cu braţele în cruce de tip Jászladány3.

Cel de-al treilea topor (Pl. I/3), descoperit la Săucani (com. Răbăgani), în punctul 
„Loti” sau „Cojana”, a fost donat de către profesorul Marius Muntean muzeului din Oradea 
(nr. 6518) în 1972. Are o lungime de 19,3 cm, lăţimea maximă a piesei (în dreptul găurii 
de înmănuşare) este de 4 cm. Lăţimea tăişului braţului orizontal este de 2,6 cm, iar cea a 
tăişului vertical de 2,2 cm, diametrul găurii pentru prinderea mânerului fiind de 2,3 cm. 
Piesa are o greutate de 726 gr. Axa longitudinală este dreaptă, tăişul orizontal este îngust şi 
uşor curbat, iar cel vertical este mai puţin reliefat. Deşi nu întruneşte toate caracteristicile 
specifice, din punct de vedere tipologic toporul aparţine variantei Târnăviţa a topoarelor 
cu braţe în cruce de tip Jászladány4. În ceea ce priveşte profilul longitudinal drept, piesa se 
aseamănă cu un topor din cadrul depozitului de la Josani5.

*

Tot cu ocazia reorganizării muzeului din Săcuieni, am identificat un topor-ciocan 
de tip Iara (Pl. I/4), deja publicat de Al. Vulpe6, ce provine dintr-o descoperire făcută la 
Săcuieni „Felsőhegy” (nr. inv. vechi 175, nr. inv. nou 624). Piesa a fost donată muzeului în 
1958, de către Roska Lajos, şi are următoarele dimensiuni: lungimea – 13,9 cm, lăţimea 
maximă în dreptul găurii de înmănuşare – 3,5 cm, diametrul cefei ciocanului – 2,3 cm, 
diametrul găurii de înmănuşare – 2 cm, lungimea desfăşurată a tăişului – 5,5 cm, şi o 
greutate de 319,78 gr.

*

Pe lângă cele 47 de topoare din cupru descoperite în judeţul Bihor şi publicate până 
la sinteza dedicată acestei categorii de piese de către Al. Vulpe7, în ultimii 10 ani au mai 
fost publicate alte 7 topoare8, la care se adaugă cele 3 prezentate mai sus, realitate care face 
ca Bihorul (cu cele 57 de topoare – ciocan şi topoare – târnacop) să fie judeţul cu cel mai 
mare număr de descoperiri de astfel de artefacte din România. Dacă în cazul topoarelor de 
la Săcuieni şi Săucani, acestea apar în zone deja cunoscute cu astfel de descoperiri, toporul 
de la Salonta face oarecum notă aparte, cel mai apropiat punct cu astfel de descoperiri fiind 
la Sânnicolaul Român9. Faptul că astfel de topoate apar cu precădere în nordul Bihorului, 
pe cursul Ierului şi Barcăului, şi nu în sudul judeţului, în apropiere de zona cupriferă de la 

2 Masivitatea piesei ne face să credem că ar putea aparţine, probabil, variantei Petreşti.
3 Mareş 2002, 110.
4 Mareş 2002, 109.
5 Vulpe 1975, 38, Taf. 19/97.
6 Vulpe 1975, 32, Taf. 10/75A.
7 Vulpe 1975, passim. Nu am inclus aici şi cele 7 topoare amintite în literatura de specialitate, dar despre 
care nu ştim căror tipuri aparţin (în lipsa ilustraţiei) şi care în prezent nu se regăsesc în depozitul Muzeului 
Ţării Crişurilor, ori nu avem informaţii că ar fi în alte colecţii. Este vorba de descoperirile de la Aleşd, Cetariu, 
Cubulcut, Diosig, Oradea, Pocola, Varviz (Rep BH 1974, 8, 23, 29, 32, 47, 55; Vulpe 1975, 54).
8 Emődi 2000; Ghemiş, Fazecaş 2001; Fazecaş 2005.
9 Vulpe 1975, 26, 28, 44, Taf. 4/38, 7/55, 26/192.
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Băiţa10, ne determină să apreciem că sursa materiei prime pentru realizarea acestor piese 
este în legătură cu sursele de cupru mai îndepărtate, aflate în nord-vestul Maramureşului11 
şi în corelare cu comerţul de sare care se făcea dinspre Transilvania spre Câmpia Panoniei, 
pe valea Ierului şi Barcăului12. 

BIBLIOGRAFIE / LITERATURE

Diaconescu 2009 - D. Diaconescu – Cultura Tiszapolgár în România, Sibiu, 
2009.

Emődi 2000 - Emődi J. – Topoare de cupru din nordul Bihorului, în Crisia, 
30, 2000, 443 - 446.

Fazecaş, Lakatos 2003 - G. Fazecaş, Lakatos A. – Arheologia mediului înconjurător. 
Studiu de caz: Suplacu de Barcău, în Cornea L., Ghemiş 
C., Moisa G. (coord.) – în In Memoriam Nicolae Chidioşan, 
Oradea, 2003, 177 – 194.

Fazecaş 2005 - G. Fazecaş – Un târnacop de cupru descoperit la Poiana 
(com. Tăuteu, jud. Bihor), în Crisia, 35, 2005, 21 – 22.

Ghemiş, Fazecaş 2001 - C. Ghemiş, G. Fazecaş – Piese de aramă recent descoperite 
în judeţul Bihor, în Crisia, 31, 2001, 23 – 33.

Iercoşan 2002 - . Iercoşan – Cultura Tiszapolgár în vestul României, Cluj – 
Napoca, 2002.

Mareş 2002 - I. Mareş – Metalurgia aramei în neo-eneoliticul României, 
Suceava, 2002.

Rep BH 1974 - *** – Repertoriul monumentelor naturii, arheologice, 
istorice, etnografice, de arhitectură şi artă din judeţul Bihor, 
Oradea, 1974.

Stoici 1983 - S.D. Stoici – Districtul metalogenetic Băiţa Bihorului, 
Bucureşti, 1983.

Szentmiklosi 2003 - Al. Szentmiklosi – An eneolithic copper axe discovered at 
Semlac (Arad County), în Apulum, 40, 2003, 59 – 71.

Vulpe 1975 - Al. Vulpe, Die Äxte und Beile in Rumänien II, PBF, IX, 5, 
München, 1975.

10 Stoici 1983.
11 Iercoşan 2002, 155sq, 188 – Anexa nr. 2, pl. I; Diaconescu 2009, 293 – 296, Harta 1.
12 Fazecaş, Lakatos 2003, 182. Szentmiklosi 2003, 66. 

3



12 Gruia Fazecaş

Pl. I.
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NOI DATE CU PRIVIRE LA DEPOZITUL DE BRONZURI 
DE LA BOGDAN VODĂ (I)

Carol KACSÓ*1

* Muzeul Judeţean Maramureş, carolkacso@yahoo.de.

NEUE DATEN ZUM DEPOTFUND VON BOGDAN VODĂ (I)

Zusammenfassung

Die ersten Stücke des Depotfundes von Bogdan Vodă (vormals Cuhea), Bez. 
Maramureş kamen beim Ackern im November 1980 auf dem Hügel Zneamăn zum 
Vorschein. Im Mai 1981 haben I. Motzoi-Chicideanu und G. M. Iuga an der Fundstelle 
eine Suchgrabung durchgeführt. Bei dieser Gelegenheit wurden andere Fundstücke 
gerettet. Weitere Bronzen wurden von den Dorfbewohnern bzw. von den Schüllern, die 
an Ort und Stelle nachgegraben haben, übernommen.

Laut der ersten Veröffentlichung (Motzoi-Chicideanu, Iuga 1995), enthält der 
Depotfund von Bogdan Vodă sechs vollständige oder fragmentarische Lanzenspitzen, 
zwei Fragmente von Schwertern, fünf Fragmente von Dolchen, drei Fragmente von 
Messern, ein Rasiermesserfragment, 23 vollständige oder fragmentarische Tüllenbeile, ein 
vollständiges und ein fragmentarisches Lappenbeil, 25 Sägeblätter, 88 vollständige oder 
fragmentarische Sicheln, zwei Spiralscheiben, ein Nadelfragment, sieben Armringe, davon 
sechs fragmentarisch, drei Stiftfragmente, ein Gürtelhaken, zehn Bronzeblechfragmente, 
die vielleicht von einem alt zerbrochenen Gürtel stammen, vier Bronzeblechfragmente 
von unbestimmbaren Gegenständen, eine Bronzeperle, ein Ringfragment, 15 vollständige 
oder fragmentarische Bronzestangen, 24 Gußfladenfragmente, drei Gußreste, insgesamt 
227 Fundstücke. Die Verfasser beschreiben ebenfalls ein fragmentarisches Tongefäß, 
dessen Scherben an der Fundstelle entdeckt wurden.

Noch in einem 1999 veröffentlichten Artikel habe ich bemerkt, dass einige Stücke 
des Depotfundes von Bogdan Vodă fehlerhaft bezeichnet wurden (als Beispiel habe ich 
die sogenannten Spiralscheiben angeführt, die eigentlich Teile eines rezent zerbrochenen 
Armringes mit Spiralenden sind).

2002 habe ich erfahren, dass weitere Stücke des Depotfundes in einer 
Privatsammlung aus Moisei aufbewahrt werden. Der Sammler, Şt. Grad, hat mir die 
Aufnahme dieser Stücke gestattet.

Laut meiner Feststellungen hat der Depotfund von Bogdan Vodă folgende 
Zusammensetzung: zwei Fragmente von Schwertern, vier Fragmente von Dolchen, fünf 
vollständige oder fragmentarische Lanzenspitzen, 24 vollständige oder fragmentarische 
Tüllenbeile, ein vollständiges und ein fragmentarisches Lappenbeil, 84 vollständige 
oder fragmentarische Sicheln, vier Messerfragmente, ein Spatelfragment, 24 
Sägeblätterfragmente, ein Armring mit Spiralenden, neun Fragmente von Armringen, drei 
torsionierte Stangenfragmente, ein Ring, ein Nadelfragment, 20 Bronzeblechfragmente, 
ein Phalerenfragment (?), vier kegelförmige Anhängerfragmente aus Bronzeblech, drei 
unbestimmbare, fragmentarische Gegenstände, 12 Bronzestangen, drei Gußzapfen, 19 
Gußfladenfragmente, vier Bronzebrocken, insgesamt 231 Fundstücke. Dazu wird noch 
das Tongefäß hinzukommen.

Die Funstücke werden im Museum für Geschichte und Archäologie aus Baia 
Mare (Inv. Nr. 19355-19582) sowie in der Sammlung Şt. Grad aus Moisei (Nr. 31, 61, 
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216, 229) aufbewahrt. Die Scherben des Tongefässes befinden sich wahrscheinlich im 
Archäologischen Institut „V. Pârvan” aus Bukarest.

Stichwörter: Bogdan Vodă (vormals Cuhea), Maramureş, Depotfund.

În noiembrie 1980, pe dealul Zneamăn, aflat la aproximativ 1,5 km vest de localitatea 
Bogdan Vodă (fostă Cuhea), jud. Maramureş, şi la 0,5 km de punctul La podeţ1, formând 
cumpăna de apă dintre valea Bodiu, un afluent din dreapta al Izei, şi valea Lutoasă, ce se 
deschide înspre Dragomireşti, a ieşit la iveală un depozit de bronzuri. Primele piese au 
fost descoperite în timpul aratului de către Mihai Mariş Bercea, care a adunat câteva piese, 
restul fiind lăsate pe loc. În martie 1981, descoperitorul a prezentat 29 de piese la Institutul 
de Arheologie din Bucureşti şi a furnizat primele informaţii cu privire la descoperire. În mai 
1981, sub conducerea lui I. Motzoi-Chicideanu şi G. M. Iuga, a avut loc aici o săpătură de 
control, prilej cu care s-a constatat că este vorba de un depozit mult mai mare decât s-a 
presupus. Au fost găsite în săpătură încă 93 de piese, iar 95 au fost recuperate de la elevii 
şcolii din Bogdan Vodă. Alte opt piese au fost primite de la săteni. Potrivit unor informaţii 
culese la faţa locului de cei doi cercetători, şase seceri din depozit au ajuns într-o colecţie 
particulară, ele neputând fi regăsite. Bronzurile depozitului, recuperate în 1981, precum şi 
cele descoperite cu prilejul sondajului din acelaşi an, au fost publicate în 19952.

Încă înainte de întroducerea sa în circuitul ştiinţific, descoperirea de la Bogdan Vodă 
a fost menţionată deja în literatură3, câteva dintre piesele sale, şi anume spadele, fiind 
discutate şi ilustrate într-un volum al seriei Prähistorische Bronzefunde4. După publicare, 
depozitul a fost de mai multe ori citat5, studiul de referinţă fiind cel publicat în 1995.

Potrivit datelor comunicate de I. Motzoi-Chicideanu şi G. M. Iuga, depozitul conţinea 
şase vârfuri de lance întregi sau fragmentare, două fragmente de spadă, cinci fragmente de 
pumnal, trei fragmente de cuţit, un fragment de brici, 23 de celturi întregi sau fragmentare, 
două topoare cu aripioare, unul întreg, celălalt fragmentar, 25 de lame de ferăstrău, 88 de 
seceri întregi sau fragmentare, două discuri spiralice, un ac fragmentar, şapte brăţări, una 
întreagă, şase fragmentare, trei ştifturi fragmentare din bară torsionată, un cârlig de centură, 
zece plăci de bronz fragmentare provenite probabil de la centuri, patru fragmente de plăci 
de bronz de la obiecte cu destinaţie neprecizabilă, o perlă de bronz, un fragment de inel, 
15 bare, 24 de turte fragmentare, trei resturi de turnare, în total 227 de piese.

Într-o lucrare apărută în 1999, atrăgeam însă atenţia asupra faptului că, cu prilejul 
publicării depozitului, au fost comise greşeli la precizarea apartenenţei categoriale a unora 
dintre piese, rezultatul fiind prezentarea unei compoziţii diferite de cea reală a descoperirii6. 
Pentru exemplificare, menţionam cazul a două fragmente, definite şi descrise de I. Motzoi-
Chicideanu şi G. M. Iuga drept „discuri spiralice din şapte spire din sârmă de bronz, la care 
secţiunea sârmei este pătrată, spre deosebire de cea a capătului liber, care este rotundă”, 
ele fiind comparate cu acelea cu capul spiralic şi tija serpentiformă, cum sunt cele din 
depozitul de la Cincu şi Deva III7. De fapt, cele două discuri spiralice sunt fragmente, ce se 
potrivesc perfect, de la o singură piesă, şi anume o brăţară cu capetele spiralice, care s-a 

1 În acest punct se află o aşezare din epoca bronzului, cu ceramică striată. Aşezarea a fost descoperită de M. 
Dăncuş. Cu ocazia unei periegheze, pe care am efectuat-o împreună cu descoperitorul, J. Béres şi G. M. Iuga, 
în ziua de 14 iunie 1978, am cules de la suprafaţă fragmente ceramice care permit atribuirea aşezării, culturii 
Suciu de Sus sau grupului Lăpuş. Vezi Kacsó 1987, 51, nr. 5; Kacsó 2003, 135, nr. 19.
2 Motzoi-Chicideanu, Iuga 1995.
3 Soroceanu 1982, 373, nr. 7.
4 Bader 1991, 75, nr. 56, pl. 11, 56, 164, nr. 384, pl. 55, 384 (informaţie I. Chicideanu).
5 Soroceanu 1996, 268, nota 64; Höglinger 1996, 75, nota 375; Boroffka 1997, 571, nr. 3, fig. 2, 13; Petrescu-
Dîmboviţa 1998, 32, nr. 121. 122, pl. 16, 121. 122, 48, nr. 327, pl. 34, 327, 66, nr. 595, pl. 52, 595, 84, nr. 
889. 893, pl. 71, 889. 893, 162, nr. 1917, pl. 142, 1917, 180 sq., nr. 2236, pl. 157, 2236, 184, nr. 2272, pl. 
159, 2272; Ettel, 1998, 387; Wanzek 2002, Katalog, nr. 36; Pankau 2004, 53; Ciugudean şi alţii 2006, 43 sq., 
46; Bejinariu 2007, 45, nota 81, 46; Bejinariu 2008, 79, 82; Kacsó 2009, 351; Rezi 2009, 49, 53; Nessel 2009, 
243, 249 sq.
6 Kacsó 1999, 53 sq.
7 Motzoi-Chicideanu, Iuga 1995, 154 sqq., fig. 6, 21. 26.
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rupt în două în momentul în care ea a fost turtită8.
În vara anului 2002, am fost informat că în colecţia lui Şt. Grad din Moisei (jud. 

Maramureş) se mai găsesc câteva piese din depozit9. Aceste piese, achiziţionate de la elevii 
din Bogdan Vodă, mi-au fost puse la dispoziţie pentru studiu de către colecţionar. Tot Şt. 
Grad mi-a relatat despre un vârf de lance fragmentar ce a aparţinut depozitului, dar care a 
fost pierdut de cel ce îl deţinea.

Având în vedere piesele de la Bogdan Vodă recent identificate, precum şi faptul că, 
în realitate, depozitul are o compoziţie diferită de cea descrisă cu ocazia prezentării sale 
monografice, cred că este oportună republicarea întregii descoperiri.

*

Depozitul a fost găsit pe panta nord-vestică, în apropiere de coama dealului (fig. 1). 
S-a presupus că locul său de depunere s-a aflat chiar pe coamă, şi a ajuns la locul unde a 
ieşit la iveală în urma unei alunecări de teren10. Au fost descoperite şi fragmente dintr-un 
vas de lut de mărime mijlocie, din păcate doar parţial restaurabil, în care, foarte probabil, 
s-au aflat iniţial bronzurile. 

Piesele depozitului se păstrează în colecţia Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie 
Maramureş din Baia Mare (nr. inv. 19355–19582) şi în colecţia Şt. Grad din Moisei (nr. 31, 
61, 216, 229). Fragmentele vasului de lut se află, probabil, la Institutul de Arheologie „V. 
Pârvan” din Bucureşti.

Descrierea pieselor:

1. Fragment de lamă de spadă, secţiunea lenticulară, ornamentată cu linii incizate 
duble, paralele cu tăişul, urme de folosinţă, lung. păstrată 6,2 cm, greut. 62 g. Nr. inv. 
19491. Pl. 1, 1.

2. Vârf de spadă, nervură mediană bine profilată, urme de folosinţă, lung. păstrată 6 
cm, greut. 20 g. Nr. inv. 19492. Pl. 1, 2.

3. Pumnal fragmentar, se păstrează o parte din limba la mâner cu bordurile îngroşate 
şi o gaură de nit, precum şi placa cu umerii uşor rotunjiţi şi îngroşaţi, două găuri de nit, 
lung. păstrată 5,9 cm, greut. 20 g. Nr. inv. 19495. Pl. 1, 3.

4. Pumnal fragmentar, se păstrează o mică parte din placa cu umerii oblici îngroşaţi 
şi o gaură de nit în mijloc, precum şi o parte din lama cu o nervură centrală accentuată, 
puternic încovoiată în partea inferioară, urme de folosinţă, lung. păstrată 9,5 cm, greut. 34 
g. Nr. inv. 19493. Pl. 1, 4.

5. Pumnal fragmentar, se păstrează o parte din placa cu umerii oblici îngroşaţi şi 
două găuri de nit, precum şi din lama uşor îndoită cu secţiunea rombică, ornamentată 
cu două linii incizate, care se termină în partea superioară într-un prag orizontal, slab 
perceptibil, lung. păstrată 8,9 cm, greut. 32 g. Nr. inv. 19494. Pl. 1, 5.

6. Pumnal fragmentar, se păstrează o parte din limba la mâner puternic îndoită şi 
ruptă, cu bordurile îngroşate şi o gaură de nit, precum şi din placa cu umerii rotunjiţi şi 
îngroşaţi, două găuri de nit, lung. păstrată 3,9 cm, greut. 6 g. Nr. inv. 19496. Pl. 1, 6.

7. Vârf de lance, partea superioară ruptă din vechime, braţele lamei uşor îndoite, 
tăişurile bătute cu ciocanul, tubul de înmănuşare cu secţiunea hexagonală în partea lamei, 
două găuri de fixare a mânerului, ornamentat lateral cu câte un motiv de două linii formate 
din incizii scurte oblice, unite unghiular la baza lamei şi cu capetele prelungite pe feţele 
tubului în zona găurilor de prindere, iar în partea inferioară cu un registru circular format 
dintr-o linie în zig-zag şi scurte linii oblice dispuse unghiular, închise între linii duble şi 
triple, lung. păstrată 10,3 cm, greut. 84 g. Nr. inv. 19503. Pl. 1, 7.

8. Vârf de lance, vârful propriu-zis uşor îndoit, lama o dată îngroşată, tubul de 

8 Vezi Kacsó 1999, fig. 1.
9 Informaţia mi-a fost furnizată de dr. I. Gherheş.
10 Motzoi-Chicideanu, Iuga 1995, 141.
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înmănuşare prelungit până aproape de vârf, cu două găuri de fixare a mânerului şi un mic 
defect de turnare în partea inferioară, lung. 12,3 cm, greut. 80 g. Nr. inv. 19505. Pl. 1, 8.

9. Vârf de lance, vârful propriu-zis rupt din vechime, lama cu tăişurile bătute, unul 
fiind accentuat zimţuit, tubul de înmănuşare profilat în porţiunea lamei prin câte trei 
nervuri verticale pe ambele feţe, două găuri de fixare a mânerului în partea inferioară, lung. 
păstrată 15,1 cm, greut. 86 g. Nr. inv. 19502. Pl. 1, 9.

10. Fragment de tub de înmănuşare de la un vârf de lance, lung. păstrată 3,7 cm, 
greut. 6 g. Nr. inv. 19501. Pl. 1, 10.

11. Tub de înmănuşare parţial păstrat de la un vârf de lance, două găuri de fixare a 
mânerului, lung. păstrată 7,8 cm, greut. 50 g. Nr. inv. 19504. Pl. 1, 11.

12. Celt cu plisc, pliscul puţin dezvoltat, secţiunea ovală, lama lăţită înspre tăişul 
convex şi ascuţit, din care au fost îndepărtate în vechime două mici porţiuni, lung. 11,7 cm, 
greut. 278 g. Nr. inv. 19359. Pl. 2, 2.

13. Celt cu manşonul găurii de înmănuşare drept şi uşor îngroşat, lama mult lăţită 
înspre tăişul convex, ascuţit prin batere, tortiţa turtită, lipseşte din vechime o porţiune din 
partea superioară, tot aici o fisură longitudinală ce se continuă cu una laterală, provocată, se 
pare, intenţionat prin batere cu ciocanul, urme de acest fel fiind prezente încă pe manşonul 
găurii de înmănuşare şi pe corp; în gaura de înmănuşare se află un fragment de bară de 
bronz cu secţiunea semiovală; lung. 11,8 cm, greut. totală 360 g. Nr. inv. 19361. Pl. 2, 1.

14. Celt de tip transilvănean, ruptă o porţiune din partea superioară, fisurată în mai 
multe locuri, fisurile cele mai accentuate pornind de la locul rupturii, tăişul ascuţit şi uşor 
deteriorat, lung. 11,1 cm, greut. 224 g. Nr. inv. 19356. Pl. 3, 1.

15. Celt de tip transilvănean, lipseşte o porţiune din partea superioară, tortiţa turnată 
greşit, tăişul drept, deteriorat, lung. 12,7 cm, greut. 348 g. Nr. inv. 19360. Pl. 2, 3.

16. Celt de tip transilvănean, lipseşte o porţiune din partea superioară (turnare 
defectuoasă?), de la ruptură pornind o fisură, tăişul ascuţit, uşor deteriorat, lung. 12,5 cm, 
greut. 322 g. Nr. inv. 19355. Pl. 3, 3.

17. Celt de tip transilvănean, fisurat pe aproape întreaga circumferinţă, adânciturile 
triunghiulare marcate de nervuri longitudinale, tortiţa lipseşte în urma turnării defectuoase, 
tăişul convex, ascuţit, lung. 11,8 cm, greut. 262 g. Nr. inv. 19362. Pl. 3, 6.

18. Celt de tip transilvănean cu ornament asemănător, lipseşte o mică porţiune din 
tăişul convex, tortiţa îndoită prin batere, lung. 10,1 cm, greut. 208 g. Nr. inv. 19363. Pl. 3, 
5.

19. Celt de tip transilvănean, cu ornament asemănător, lipseşte aproape întreaga 
parte superioară, tăişul ascuţit şi uşor deteriorat, lung. 13,1 cm, greut. 390 g. Nr. inv. 19357. 
Pl. 3, 2.

20. Celt de tip transilvănean, manşonul găurii de înmănuşare drept şi îngroşat, 
sub manşon o nervură circulară puternic reliefată, de la aceasta pornind, pe marginile 
feţelor late, adâncituri triunghiulare, lama lăţită înspre tăişul convex, din care lipseşte o 
porţiune (turnare defectuoasă?), ascuţit prin batere pe toată extinderea sa, tortiţa turnată, de 
asemenea, greşit, lung. 14,2 cm, greut. 442 g. Nr. inv. 19358. Pl. 2, 4.

21. Celt cu aripioare laterale false, sub manşonul îngust al găurii de înmănuşare două 
nervuri circulare, iar lateral un orificiu cauzat de o turnare defectuoasă, tortiţa îndoită prin 
batere, tăişul convex, deteriorat, lung. 9,7 cm, greut. 176 g. Nr. inv. 19364. Pl. 4, 2.

22. Celt asemănător, de dimensiuni puţin mai mari, tăişul mai puţin deteriorat, lung. 
11,2 cm, greut. 234 g. Nr. inv. 19365. Pl. 4, 1.

23. Celt miniatural, sub manşonul profilat al găurii de înmănuşare două nervuri 
circulare, corpul uşor lăţit înspre tăişul aproape drept, crăpat pe aproape toată lăţimea sa, 
lung. 7,8 cm, greut. 138 g. Nr. inv. 19366. Pl. 3, 7.

24. Celt masiv, lipseşte din vechime partea inferioară, marginea dreaptă şi îngroşată, 
sub aceasta o nervură circulară de care atârnă un decor de două nervuri în formă de V, 
feţele înguste au marginile ridicate şi câte un orificiu de prindere, lung. păstrată 9,8 cm, 
greut. 330 g. Nr. inv. 19367. Pl. 4, 5.

25. Celt masiv, lipseşte partea superioară, lărgit înspre tăişul rotunjit, din decor se 

4



Noi date cu privire la depozitul de bronzuri de la Bogdan Vodă (I) 17

păstrează o parte din nervura în formă de V, marginile feţelor înguste ridicate, lung. păstrată 
11,2 cm, greut. 344 g. Nr. inv. 19369. Pl. 4, 6.

26. Partea inferioară a unui celt masiv, lama lăţită înspre tăişul uşor convex şi ascuţit, 
din ornament se păstrează o parte din cele două nervuri laterale, puternic reliefate, lung. 
păstrată 9 cm, greut. 278 g. Nr. inv. 19368. Pl. 3, 4.

27. Partea inferioară a unui celt masiv, lama lăţită înspre tăişul convex şi ascuţit, 
din ornament se păstrează pe una dintre feţele late o parte din cele două nervuri laterale, 
cealaltă faţă este îndoită şi fisurată cu lovituri de ciocan, decorul nemaifiind sesizabil, lung. 
păstrată 7,9 cm, greut. 210 g. Nr. inv. 19372. Pl. 4, 7.

28. Partea inferioară a unui celt masiv, lama lăţită înspre tăişul convex, îndoit şi 
fisurat cu lovituri de ciocan, lung. păstrată 6,5 cm, greut. 166 g. Nr. inv. 19370. Pl. 4, 11.

29. Partea inferioară a unui celt, lama lăţită uşor înspre tăişul drept, neascuţit, două 
praguri laterale la întretăierea corpului cu lama, lung. păstrată 6,9 cm, greut. 86 g. Nr. inv. 
19373. Pl. 3, 9.

30. Partea inferioară a unui celt, lama lăţită înspre tăişul uşor convex, ascuţit, lung. 
păstrată 6,6 cm, greut. 138 g. Nr. inv. 19371. Pl. 4, 9.

31. Partea superioară, deteriorată, a unui celt cu manşonul drept şi îngroşat, 
ornamentat pe feţele late cu câte un motiv format din trei nervuri unghiulare suprapuse, 
lung. păstrată 5,4 cm, greut. 76 g. Colecţia Grad. Pl. 3, 18.

32. Partea inferioară a unui celt zvelt, lama lăţită înspre tăişul convex, puternic 
deteriorat, lung. păstrată 4,9 cm, greut. 44 g. Nr. inv. 19374. Pl. 4, 10.

33. Fragment din partea superioară a unui celt cu bordura găurii de înmănuşare 
neprofilată, ornamentat cu două nervuri verticale, lung. păstrată 3,5 cm, greut. 18 g. Nr. 
inv. 19375. Pl. 4, 8.

34. Fragment din partea superioară a unui celt masiv, bordura găurii de înmănuşare 
dreaptă şi îngroşată, sub ea nervuri verticale, lung. păstrată 5,4 cm, greut. 24 g. Nr. inv. 
19376. Pl. 4, 3.

35. Fragment din partea superioară a unui celt, bordura găurii de înmănuşare dreaptă 
şi îngroşată, sub ea o nervură orizontală, puternic reliefată, lung. păstrată 1,9 cm, greut. 4 
g. Nr. inv. 19377. Pl. 4, 4.

36. Topor cu aripioare, pe ceafă o deschizătură semicirculară, marginile aripioarelor 
în partea inferioară uşor îndoite prin batere, lama lăţită înspre tăişul convex, ascuţit, cu 
urme de uzură, lung. 15,8 cm, greut. 550 g. Nr. inv. 19378. Pl. 5, 1.

37. Partea superioară a unui topor cu aripioare, capetele deschiderii îndoite prin 
batere, lung. păstrată 4,5 cm, greut. 44 g. Nr. inv. 19379. Pl. 5, 2.

38. Seceră cu buton, lipseşte din vechime o porţiune din partea inferioară, probabil 
din cauza coroziunii este deteriorat tăişul, lipseşte o mică bucată din vârf, butonul înalt, 
muchia îngroşată, lăţ. lamei 3,6 cm, greut. 98 g. Nr. inv. 19424. Pl. 5, 3.

39. Fragment de lamă de seceră, muchia îngroşată, paralelă cu ea o nervură pe lamă, 
la capătul mai lat se află un buton supraturnat, lăţ. lamei 3 cm, greut. 40 g. Nr. inv. 19432. 
Pl. 5, 4.

40. Fragment de seceră, se păstrează vârful şi o bună parte din lamă, muchia 
îngroşată, paralelă cu ea o nervură până aproape de vârful rotunjit, tăişul ascuţit, lăţ. lamei 
2 cm, greut. 38 g. Nr. inv. 19426. Pl. 5, 5.

41. Fragment de lamă de seceră, muchia îngroşată, paralele cu ea două nervuri pe 
lamă, tăişul deteriorat datorită corodării, lăţ. lamei 2,2 cm, greut. 22 g. Nr. inv. 19443. Pl. 
5, 6.

42. Fragment de seceră, se păstrează vârful şi o parte din lamă, muchia îngroşată, 
vârful deteriorat, tăişul ascuţit, lăţ. lamei 1,7 cm, greut. 20 g. Nr. inv. 19438. Pl. 5, 7. 

43. Fragment de seceră, se păstrează vârful rotunjit şi o parte din lamă, tăişul corodat 
datorită coroziunii, lăţ. lamei 2 cm, greut. 24 g. Nr. inv. 19434. Pl. 5, 8.

44. Fragment de seceră, se păstrează vârful şi o parte din lamă, muchia îngroşată, 
paralelă cu ea o nervură lată, slab reliefată, trasă până aproape de vârful ascuţit şi uşor 
îndreptat spre exterior, lăţ. lamei 2,4 cm, greut. 46 g. Nr. inv. 19427. Pl. 5, 9.
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45. Fragment de seceră, se păstrează vârful şi o parte din lamă, muchia îngroşată, 
paralelă cu ea o nervură slab reliefată trasă până aproape de vârful rotunjit, tăişul bătut, lăţ. 
lamei 2,2 cm, greut. 40 g. Nr. inv. 19430. Pl. 5, 10.

46. Fragment de seceră, se păstrează vârful tăiat oblic şi o parte din lamă, muchia 
îngroşată, tăişul deteriorat datorită coroziunii, lăţ. lamei 2,1 cm, greut. 8 g. Nr. inv. 19445. 
Pl. 5, 11.

47. Fragment de seceră, se păstrează vârful şi o parte din lamă, muchia îngroşată, 
paralelă cu ea o nervură lată, slab reliefată, trasă până aproape de vârful rotunjit şi uşor 
crestat, lăţ. lamei 2,4 cm, greut. 18 g. Nr. inv. 19442. Pl. 5, 13.

48. Fragment de seceră, se păstrează vârful rotunjit şi o parte din lamă, muchia 
îngroşată, lăţ. lamei 1,7 cm, greut. 12 g. Nr. inv. 19440. Pl. 5, 12.

49. Fragment de seceră, se păstrează vârful rotunjit şi o parte din lamă, muchia 
îngroşată, lăţ. lamei 1,8 cm, greut. 10 g. Nr. inv. 19441. Pl. 5, 14.

50. Fragment de seceră, se păstrează vârful rotunjit şi o parte din lama faţetată, 
muchia îngroşată, lăţ. lamei 2,2 cm, greut. 14 g. Nr. inv. 19450. Pl. 5, 15.

51. Fragment de seceră, se păstrează vârful rotunjit şi îndreptat spre exterior şi o 
parte din lamă, muchia îngroşată, marcată de alveolări, lăţ. lamei 2 cm, greut. 24 g. Nr. inv. 
19436. Pl. 5, 16.

52. Fragment de seceră, se păstrează vârful ascuţit, îndreptat puţin spre exterior şi o 
parte din lamă, muchia îngroşată, tăişul bătut, lăţ. lamei 2,7 cm, greut. 36 g. Nr. inv. 19425. 
Pl. 6, 1.

53. Fragment de seceră, se păstrează vârful ascuţit, deteriorat şi o parte din lamă, 
uşor îndoită în porţiunea rupturii, muchia îngroşată, tăişul bătut, lăţ. lamei 2,1 cm, greut. 
44 g. Nr. inv. 19428. Pl. 6, 2.

54. Fragment de seceră, se păstrează vârful rotunjit şi o parte din lamă, muchia 
îngroşată, tăişul bătut, lăţ. lamei 2,8 cm, greut. 44 g. Nr. inv. 19449. Pl. 6, 3.

55. Fragment de seceră, se păstrează vârful rotunjit şi o parte din lama puternic 
îndoită, muchia îngroşată, paralelă cu ea o nervură trasă până aproape de vârf, abia vizibilă 
din cauza corodării, care a afectat şi restul piesei, lăţ. lamei 2 cm, greut. 28 g. Nr. inv. 
19444. Pl. 6, 4.

56. Fragment de seceră, se păstrează vârful rotunjit şi o parte din lama puternic 
corodată, muchia îngroşată, pe lamă două nervuri longitudinale, paralele, lăţ. lamei 3,2 
cm, greut. 28 g. Nr. inv. 19437. Pl. 6, 5.

57. Fragment de seceră, se păstrează vârful rotunjit, uşor crestat şi o parte din lama 
îndoită, muchia îngroşată, paralelă cu ea o nervură trasă până aproape de vârf, lăţ. lamei 
2,4 cm, greut. 52 g. Nr. inv. 19433. Pl. 6, 6.

58. Fragment de seceră, se păstrează vârful rotunjit şi o parte din lama uşor îndoită, 
muchia îngroşată, pe lamă două nervuri longitudinale, paralele, lăţ. lamei 2,7 cm, greut. 
44 g. Nr. inv. 19452. Pl. 6. 7.

59. Fragment de seceră, se păstrează vârful rotunjit, uşor crestat şi o parte din lamă, 
muchia îngroşată, paralelă cu ea o nervură trasă până aproape de vârf, lăţ. lamei 2,3 cm, 
greut. 18 g. Nr. inv. 19439. Pl. 6, 8.

60. Fragment de seceră, se păstrează vârful tăiat oblic, uşor îndreptat înspre exterior, 
şi o parte din lamă, muchia îngroşată, paralelă cu ea o nervură, parţial păstrată din cauza 
coroziunii, care a afectat şi tăişul, lăţ. lamei 2,2 cm, greut. 32 g. Nr. inv. 19429. Pl. 6, 8.

61. Fragment de lamă de seceră, muchia îngroşată, uşor deteriorată în locul din care 
a fost îndepărtat ciotul de turnare, lăţ. lamei 2,3 cm, greut. 33,5 g. Colecţia Grad. Pl. 6, 10.

62. Fragment de lamă de seceră, muchia îngroşată, lăţită prin batere la unul din 
capete, lăţ. lamei 2,8 cm, greut. 24 g. Nr. inv. 19451. Pl. 6, 11.

63. Fragmente de la o lamă de seceră, muchia îngroşată, lăţ. lamei 2,8 cm, greut. 22 
g. Nr. inv. 19419, 19446. Pl. 6, 12.

64. Fragment de lamă de seceră, muchia îngroşată, paralelă cu ea o nervură, unul 
din capete subţiat, lăţit, rotunjit şi ascuţit prin batere, tăişul îndoit tot prin batere, greut. 26 
g. Nr. inv. 19431. Pl. 6. 13.
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65. Fragment de lamă de seceră, muchia îngroşată, paralele cu ea două nervuri, rupt 
recent, greut. 10 g. Nr. inv. 19422. Pl. 6, 14.

66. Fragment de lamă de seceră, muchia îngroşată, paralelă cu ea o nervură, tăişul 
bătut, lăţ. lamei 2,3 cm, greut. 10 g. Nr. inv. 19447. Pl. 6, 15.

67. Fragment de lamă de seceră, muchia îngroşată, lăţ. lamei 2,6 cm, greut. 12 g. Nr. 
inv. 19418. Pl. 6, 16.

68. Fragment de lamă de seceră, muchia îngroşată, paralelă cu ea o nervură, tăişul 
corodat, lăţ. lamei 2,3 cm, greut. 6 g. Nr. inv. 19448. Pl. 6, 17.

69. Fragment de lamă de seceră, muchia îngroşată, paralelă cu ea o nervură, lăţ. 
lamei 2,2 cm, greut. 12 g. Nr. inv. 19420. Pl. 6, 18.

70. Fragment de lamă de seceră faţetată, muchia îngroşată, lipseşte partea cu tăiş, 
greut. 14 g. Nr. inv. 19456. Pl. 6, 19.

71. Seceră cu limbă la mâner, baza unghiulară, cu unul dintre capete uşor îndoit, 
adaosul de la capătul limbii de formă triunghiulară, pe limbă trei nervuri verticale, dintre 
care cele laterale sunt alveolate, alveolele fiind prelungite şi pe muchia îngroşată, pe o 
parte şi pe alta a nervurii din mijloc, în partea sa superioară, câte trei scurte nervuri oblice, 
vârful rotunjit, tăişul bătut şi deteriorat, probabil şi datorită coroziunii, lăţ. limbii 2,6 cm, 
lăţ. lamei 3,2 cm, greut. 126 g. Nr. inv. 19380. Pl. 7, 1.

72. Seceră cu limbă la mâner, vârful şi o parte din lamă rupte, baza dreaptă, adaosul 
de la capătul limbii de formă triunghiulară, muchia îngroşată, urmele ciotului de turnare 
finisate, totuşi vizibile, tăişul bătut, pe limbă trei nervuri verticale, alveolate, lăţ. limbii 2,8 
cm, lăţ. lamei 3 cm, greut. 86 g. Nr. inv. 19390. Pl. 7, 2.

73. Seceră cu limbă la mâner, vârful şi o parte din lamă rupte, în porţiunea rupturii 
lama îndoită, baza unghiulară, adaosul de la capătul limbii de formă aproximativ semiovală, 
pe limbă trei nervuri, dintre care cele laterale sunt alveolate, cea dinspre interior prelungită 
pe lamă într-o nervură simplă, paralelă cu muchia îngroşată, de asemenea alveolată, lăţ. 
limbii 2,3 cm, lăţ. lamei 3,1 cm, greut. 108 g. Nr. inv. 19400. Pl. 7, 3.

74. Seceră cu limbă la mâner, se păstrează limba şi o foarte mică parte din lamă, 
baza unghiulară, adaosul de la capătul limbii de formă dreptunghiulară, muchia îngroşată, 
trei nervuri pe limbă, lăţ. limbii 2,3 cm, greut. 38 g. Nr. inv. 19409. Pl. 7, 4.

75. Seceră cu limbă la mâner, vârful rupt, baza unghiulară, adaosul de la capătul 
limbii de formă aproximativ dreptunghiulară, muchia îngroşată, trei nervuri verticale pe 
limbă, cele exterioare alveolate, lăţ. limbii 2,3 cm, lăţ. lamei 3 cm, greut. 102 g. Nr. inv. 
19381. Pl. 7, 5.

76. Seceră cu limbă la mâner, foarte probabil recondiţionată după ruperea vârfului 
şi a unei părţi din lamă, ciotul de turnare de pe muchie îndepărtat cu grijă, urma sa fiind 
totuşi vizibilă, defect de turnare, baza iniţial dreaptă, acum lipseşte o porţiune din ea, 
adaosul de la capătul limbii de formă dreptunghiulară, pe limbă trei nervuri alveolate, cea 
laterală dinspre interior prelungită pe lamă printr-o nervură simplă, paralelă cu muchia 
îngroşată, lăţ. limbii 2,5 cm, lăţ. lamei 3,1 cm, greut. 74 g. Nr. inv. 19383. Pl. 7, 6.

77. Seceră cu limbă la mâner, lipseşte vârful şi o mică parte din lamă, baza unghiulară, 
adaosul de la capătul limbii de formă aproximativ semiovală, muchia îngroşată, lama 
faţetată, tăişul deteriorat, pe limbă trei nervuri, dintre care cele laterale alveolate, lăţ. limbii 
2,5 cm lăţ. lamei 2,8 cm, greut. 106 g. Nr. inv. 19392. Pl. 7, 7.

78. Seceră cu limbă la mâner, lipseşte vârful şi o mică porţiune din baza dreaptă, 
adaosul de la capătul limbii de formă dreptunghiulară, tăişul deteriorat, pe limbă trei nervuri 
alveolate, dintre care cea dinspre exterior se prelungeşte pe muchia îngroşată, capetele 
superioare ale celorlalte două îndreptate oblic înspre muchie, lăţ. limbii 2,5 cm, lăţ. limbii 
3,1 cm, greut. 112 g. Nr. inv. 19382. Pl. 8, 1.

79. Seceră cu limbă la mâner, lipseşte vârful, un mic rest al ciotului de turnare pe 
muchie, baza dreaptă, adaosul de la capătul limbii de formă dreptunghiulară, muchia 
îngroşată, tăişul uzat, pe limbă trei nervuri verticale, alveolate, cea din mijloc completată 
în partea inferioară, pe o parte şi alta, cu câte o nervură scurtă, oblică, lăţ. limbii 2,5 cm, 
lăţ. lamei 2,9 cm, greut. 92 g. Nr. inv. 19395. Pl. 8, 2.
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80. Seceră cu limbă la mâner, lipseşte vârful, lama îndoită în porţiunea ruptă, urma 
ciotului de turnare vizibilă pe muchie, baza uşor rotunjită, adaosul de la capătul limbii de 
formă semiovală, pe limbă trei nervuri verticale, cea exterioară prelungită pe muchie, lăţ. 
limbii 2,6 cm, lăţ. lamei 3,2 cm, greut. 78 g. Nr. inv. 19386. Pl. 8, 3.

81. Seceră cu limbă la mâner, lipseşte vârful, baza uşor oblică, adaosul de la capătul 
limbii de formă triunghiulară, lama faţetată, tăişul deteriorat, pe limbă cinci nervuri slab 
reliefate, dintre care cea exterioară se prelungeşte pe muchie, paralele cu ea pe lamă alte 
două nervuri, lăţ. limbii 2,3 cm, lăţ. lamei 3,1 cm, greut. 132 g. Nr. inv. 19388. Pl. 8, 4.

82. Seceră cu limbă la mâner, lipseşte vârful, lama faţetată puternic îndoită, baza 
dreaptă, adaosul de la capătul limbii de formă dreptunghiulară, pe limbă trei nervuri 
crestate, cea din mijloc terminată printr-o nervură scurtă, orizontală, cele laterale sunt 
prelungite pe lamă şi pe muchie, ultima fiind de asemenea crestată pe o porţiune, lăţ. 
limbii 2,8 cm, lăţ. lamei 3,5 cm, greut. 130 g. Nr. inv. 19394. Pl. 8, 5.

83. Seceră cu limbă la mâner, lipseşte vârful, un rest al ciotului de turnare pe muchie, 
baza uşor oblică, adaosul de la capătul limbii de formă triunghiulară, pe limbă trei nervuri 
crestate, cea exterioară prelungită pe muchie, paralelă cu aceasta o nervură abia perceptibilă 
pe lamă, lăţ. limbii 2,3 cm, lăţ. lamei 3 cm, greut. 100 g. Nr. inv. 19384. Pl. 8, 6.

84. Seceră cu limbă la mâner, se păstrează limba şi o foarte mică parte din lamă, 
baza dreaptă, adaosul de la capătul limbii puţin profilat, trei nervuri slab reliefate, lăţ. 
limbii 2,8 cm, greut. 52 g. Nr. inv. 19411. Pl. 8, 7.

85. Seceră cu limbă la mâner, vârful şi o parte din lamă rupte, baza dreaptă, adaosul 
de la capătul limbii de formă triunghiulară, tăişul deteriorat, pe limbă trei nervuri verticale, 
dintre care cea exterioară se prelungeşte pe muchie, lăţ. limbii 2,5 cm, lăţ. lamei 2,7 cm, 
greut. 50 g. Nr. inv. 19391. Pl. 9, 1.

86. Seceră cu limbă la mâner, puternic corodată, vârful, o parte din lamă şi o mică 
porţiune din marginea limbii rupte, lama îndoită în porţiunea ruptă, baza unghiulară, 
adaosul de la capătul limbii de formă triunghiulară, trei nervuri pe limbă, dintre care cele 
laterale sunt alveolate, cea interioară fiind prelungită până la muchia îngroşată, parţial 
alveolată, două nervuri slab perceptibile pe lamă, paralele cu muchia, lăţ. limbii 2,3 cm, 
lăţ. lamei 2,9 cm, greut. 76 g. Nr. inv. 19399. Pl. 9, 2.

87. Seceră cu limbă la mâner, vârful şi o parte din lamă rupte, baza dreaptă, lipseşte 
adaosul de la capătul limbii, trei nervuri alveolate verticale pe limbă, cea exterioară prelungită 
fără alveole pe muchie, lăţ. limbii 2,6 cm, lăţ. lamei 3 cm, greut. 90 g. Nr. inv. 19385. Pl. 9, 3.

88. Seceră cu limbă la mâner, vârful şi o parte din lamă rupte, limba puternic îndoită, 
baza în formă de arc de cerc, adaosul de la capătul limbii de formă triunghiulară, tăişul 
uzat, patru nervuri pe limbă, dintre care cele interioare răsucite în partea inferioară până la 
cele laterale, nervura exterioară se prelungeşte pe muchie, paralelă cu aceasta o nervură pe 
lamă, lăţ. limbii 2,3 cm, lăţ. lamei 2,6 cm, greut. 60 g. Nr. inv. 19393. Pl. 9, 4.

89. Fragment de seceră, se păstrează limba la mâner şi o mică parte din lamă, baza 
dreaptă, adaosul de la capătul limbii de formă semiovală, pe limbă trei nervuri, lăţ. limbii 
2,5 cm, greut. 42 g. Nr. inv. 19403. Pl. 9, 5.

90. Seceră cu limbă la mâner, vârful şi o parte din lamă rupte, baza dreaptă, adaosul 
de la capătul limbii de formă semiovală, trei nervuri pe limbă, dintre care cele laterale sunt 
alveolate, cea exterioră prelungită pe muchie, lăţ. limbii 2,1 cm, lăţ. lamei 2,7 cm, greut. 
58 g. Nr. inv. 19387. Pl. 9, 6.

91. Seceră cu limbă la mâner, puternic corodată, vârful şi o parte din lamă rupte, 
baza dreaptă, adaosul de la capătul limbii de formă triunghiulară, trei nervuri pe limbă, 
cea exterioară prelungită pe muchie, lăţ. limbii 2,4 cm, lăţ. lamei 3,1 cm, greut. 38 g. Nr. 
inv. 19389. Pl. 9, 7.

92. Fragment de seceră, se păstrează limba la mâner şi o mică parte din lamă, baza 
dreaptă, adaosul de la capătul limbii rupt, tăişul bătut, pe limbă patru nervuri, cele laterale 
alveolate, cea exterioară prelungită pe muchie, paralelă cu ea o nervură abia perceptibilă 
pe lamă, lăţ. limbii 2,7 cm, lăţ. lamei 2,9 cm, greut. 66 g. Nr. inv. 19401. Pl. 9, 8.

93. Fragment de seceră, se păstrează limba la mâner şi o mică parte din lamă, baza 
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dreaptă, adaosul de la capătul limbii rupt, trei nervuri pe lamă, cea interioră marcată puţin 
mai jos de mijlocul înălţimii ei de o reţea de liniuţe orizontale, cea exterioră prelungită pe 
muchie, paralele cu ea două nervuri pe lamă, lăţ. limbii 2,7 cm, lăţ. lamei 3,4 cm, greut. 
70 g. Nr. inv. 19396. Pl. 9, 9.

94. Fragment de seceră, se păstrează limba la mâner şi o foarte mică parte din lamă, 
aceasta din urmă puternic îndoită, baza dreaptă, adaosul de la capătul limbii de formă 
triunghiulară cu vârful îndoit, pe limbă trei nervuri, cele laterale crestate, cea exterioară 
prelungită pe muchie, lăţ. limbii 2,3 cm, greut. 34 g. Nr. inv. 19410. Pl. 10, 1.

95. Fragment de seceră, se păstrează limba la mâner, baza dreaptă, adaosul de la 
capătul limbii de formă semiovală, trei nervuri verticale, cea interioară continuată în partea 
inferioară de un motiv în formă de V, lăţ. limbii 2,5 cm, greut. 30 g. Nr. inv. 19402. Pl. 10, 2.

96. Fragment de seceră, se păstrează limba la mâner, baza dreaptă, adaosul de la 
capătul limbii parţial rupt, trei nervuri crestate pe limbă, cele laterale lăţite prin batere în 
partea superioară, lăţ. limbii 2,6 cm, greut. 36 g. Nr. inv. 19407. Pl. 10, 3.

97. Fragment de seceră, puternic corodat, se păstrează limba la mâner, baza dreaptă, 
adaosul de la capătul limbii de formă dreptunghiulară şi cu trei scurte nervuri paralele, trei 
nervuri pe limbă, lăţ. limbii 2,5 cm, greut. 44 g. Nr. inv. 19415. Pl. 10, 4.

98. Fragment de seceră, se păstrează o parte din limba la mâner şi din lama 
deteriorată, adaosul de la capătul limbii de formă semiovală, pe limbă trei nervuri crestate, 
cea exterioară prelungită pe muchie, lăţ. limbii 2,7 cm, lăţ. lamei 3,3 cm, greut. 36 g. Nr. 
inv. 19404. Pl. 10, 5.

99. Fragment de seceră, se păstrează o parte din limba la mâner şi din lama deteriorată, 
adaosul de la capătul limbii de formă triunghiulară, pe limbă cinci nervuri, cele interioare 
tăiate de nervuri orizontale, cele laterale mai pronunţate şi crestate, cea exterioră prelungită 
pe muchie, lăţ. limbii 2,7 cm, lăţ. lamei 3,2 cm, greut. 52 g. Nr. inv. 19397. Pl. 10, 6.

100. Fragment de seceră, se păstrează o parte din limba la mâner şi din lamă, adaosul 
de la capătul limbii de formă semiovală, trei nervuri lăţite, cea exterioară crestată, lăţ. 
limbii 2,7 cm, lăţ. lamei 3,2 cm, greut. 42 g. Nr. inv. 19406. Pl. 10, 7.

101. Fragment de seceră, se păstrează o parte din limba la mâner şi din lamă, adaosul 
de la capătul limbii de formă dreptunghiulară, un mic orificiu, parţial păstrat la baza lamei, 
trei nervuri lăţite, lăţ. limbii 2,5 cm, lăţ. lamei 3 cm, greut. 24 g. Nr. inv. 19405. Pl. 10, 8.

102. Fragment de seceră, se păstrează o parte din limba la mâner şi din lama 
deteriorată, adaosul de la capătul limbii de formă dreptunghiulară, trei nervuri, lăţ. limbii 
2,7 cm, lăţ. lamei 3,3 cm, greut. 20 g. Nr. inv. 19416. Pl. 10, 9.

103. Fragment de seceră, se păstrează o parte din limba la mâner, baza dreaptă, 
patru nervuri, dintre care cele laterale alveolate şi mult mai pronunţate, lăţ. limbii 2,8 cm, 
greut. 14 g. Nr. inv. 19413. Pl. 10, 10.

104. Fragment de seceră, se păstrează o parte din limba la mâner şi din lamă, adaosul 
de la capătul limbii de formă triunghiulară, trei nervuri alveolate pe limbă, lăţ. limbii 2,7 
cm, lăţ. lamei 2,9 cm, greut. 46 g. Nr. inv. 19398. Pl. 10, 11.

105. Fragment de seceră, se păstrează o parte din limba la mâner, baza dreaptă, trei 
nervuri crestate, lăţ. limbii 2,6 cm, greut. 12 g. Nr. inv. 19412. Pl. 10, 12.

106. Fragment de seceră, se păstrează o parte din limba la mâner puternic îndoită, 
defect de turnare, trei nervuri, baza dreaptă, lăţ. limbii 2,3 cm, greut. 16 g. Nr. inv. 19414. 
Pl. 10, 13.

107. Fragment de seceră, se păstrează o parte din limba la mâner şi din lamă, adaosul 
de la capătul limbii de formă semirotundă, trei nervuri, lăţ. limbii 3,3 cm, lăţ. lamei 37 cm, 
greut. 32 g. Nr. inv. 19408. Pl. 10, 14.

108. Fragment de lamă de seceră, îndoit puternic la unul dintre capetele rupturii, 
muchia îngroşată, aici este vizibil şi locul de unde a fost îndepărtat ciotul de turnare, pe lamă 
două nervuri, tăişul ascuţit prin batere, lăţ. lamei 3,8 cm, greut. 50 g. Nr. inv. 19461. Pl. 11, 1.

109. Fragment de lamă de seceră puternic îndoit, muchia îngroşată, două nervuri 
accentuate pe lamă, vizibil pe muchie locul de unde a fost îndepărtat ciotul de turnare, 
tăişul deteriorat, lăţ. lamei 3,2 cm, greut. 60 g. Nr. inv. 19457. Pl. 11, 2.
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110. Fragment de lamă de seceră, muchia îngroşată şi crestată, lama dublu faţetată, 
tăişul deteriorat, lăţ. lamei 3,7 cm, greut. 66 g. Nr. inv. 19462. Pl. 11, 3.

111. Vârful şi o parte a lamei unei seceri, muchia îngroşată şi parţial alveolată, tăişul 
uşor zimţuit, lăţ. lamei 3,2 cm, greut. 54 g. Nr. inv. 19460. Pl. 11, 4.

112. Fragment de lamă de seceră, muchia îngroşată, două nervuri pe lamă, lăţ. lamei 
3,1 cm, greut. 14 g. Nr. inv. 19458. Pl. 11, 5.

113. Fragment de lamă de seceră, îndoit la ambele capete ale rupturii, muchia 
îngroşată, lama faţetată, tăişul deteriorat, lăţ. lamei 3,3 cm, greut. 36 g. Nr. inv. 19453. Pl. 
11, 6.

114. Fragment de lamă de seceră, muchia îngroşată, aici este vizibil şi locul de unde 
a fost îndepărtat ciotul de turnare, tăişul deteriorat, lăţ. lamei 2,9 cm, greut. 36 g. Nr. inv. 
19463. Pl. 11, 7.

115. Fragment de lamă de seceră, muchia îngroşată şi alveolată, aici este vizibil şi 
locul de unde a fost îndepărtat ciotul de turnare, dublu faţetat, tăişul ascuţit şi deteriorat, 
lăţ. lamei 3,2 cm, greut. 52 g. Nr. inv. 19417. Pl. 11, 8.

116. Fragment de lamă de seceră, îndoit la unul dintre capetele rupturii, muchia 
îngroşată, paralelă cu aceasta o nervură accentuată pe lamă, tăişul ascuţit şi deteriorat, lăţ. 
lamei 3,1 cm, greut. 32 g. Nr. inv. 19421. Pl. 11, 9.

117. Fragment de lamă de seceră, uşor îndoit la unul dintre capetele rupturii, muchia 
îngroşată, o nervură paralelă cu aceasta pe lamă, tăişul deteriorat, lăţ. lamei 3,1 cm, greut. 
24 g. Nr. inv. 19459. Pl. 11, 10.

118. Fragment de lamă de seceră, muchia îngroşată, tăişul deteriorat, lăţ. lamei 3,8 
cm, greut. 18 g. Nr. inv. 19464. Pl. 11, 11.

119. Fragment de lamă de seceră, lipseşte tăişul, muchia lată şi îngroşată, lăţ. păstrată 
a lamei 3,6 cm, greut. 22 g. Nr. inv. 19465. Pl. 11, 12.

120. Fragment de lamă de seceră, lipseşte tăişul, muchia lată şi îngroşată, două 
nervuri, de asemenea late, pe lamă, perpendiculare pe muchie, lăţ. păstrată a lamei 3,9 
cm, greut. 34 g. Nr. inv. 19455. Pl. 11, 13.

121. Fragment de seceră cu cârlig, lipseşte vârful şi o parte din lamă, nervură puternică 
pe muchie, lăţ. lamei 3,5 cm, greut. 48 g. Nr. inv. 19454. Pl. 11, 14.

122. Cuţit fragmentar, se păstrează mânerul plin şi o foarte mică parte din lamă, 
mânerul se termină în partea superioară cu un buton oval prevăzut cu un mic inel de 
prindere semicircular, care prezintă un defect de turnare, iar în partea inferioară cu o porţiune 
uşor îngustată şi apoi lărgită, pe cele două laturi ale mânerului se află câte o adâncitură 
longitudinală cu marginile marcate de câte două perechi de aripioare triunghiulare (una 
dintre aripioare este ruptă din vechime), având pe mijloc două tăieturi, toate servind la 
fixarea pe mâner a unui element decorativ dintr-un material perisabil (os? lemn?), lama, 
probabil uşor curbată, secţiunea triunghiulară, cu o nervură, lung. păstrată 10,6 cm, greut. 
32 g. Nr. inv. 19497. Pl. 12, 1.

123. Cuţit fragmentar, se păstrează lama dreaptă cu muchia accentuată şi un spin 
scurt la mâner, lung. păstrată 7 cm, greut. 12 g. Nr. inv. 19435. Pl. 12, 2.

124. Partea inferioară a unei lame de cuţit cu secţiunea triunghiulară, lung. păstrată 
6,4 cm, greut. 8 g. Nr. inv. 19498. Pl. 12, 3.

125. Fragment de limbă la mâner cu două găuri de nit, una având păstrat şi nitul, de 
la un cuţit, lung. păstrată 3,3 cm, greut. 4 g. Nr. inv. 19499. Pl. 12, 4.

126. Spatulă fragmentară, se păstrează o parte din lama cu una dintre margini uşor 
curbată şi mânerul plin, adâncit pe una dintre laturi pe toată suprafaţa până aproape de 
vârf şi uşor rotunjit pe cealaltă latură, lung. păstrată 12 cm, greut. 34 g. Nr. inv. 19500. 
Pl. 12, 5.

127. Lamă fragmentară de ferăstrău, se păstrează partea inferioară cu vârful rotunjit, 
uşor îndoită în porţiunea ruptă, secţiunea lenticulară, lung. păstrată 6, 9 cm, greut. 8 g. Nr. 
inv. 19471. Pl. 12, 6.

128. Lamă fragmentară de ferăstrău, se păstrează partea inferioară cu vârful rotunjit, 
câte o nervură slab profilată pe cele două feţe, uşor îndoită înspre porţiunea ruptă, secţiunea 
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aproximativ romboidală, lung. păstrată 8,5 cm, greut. 8 g. Nr. inv. 19476. Pl. 12, 7.
129. Lamă fragmentară de ferăstrău, rupt la ambele capete, uşor îndoită la unul dintre 

acestea, secţiunea lenticulară, lung. păstrată 6 cm, greut. 6 g. Nr. inv. 19472. Pl. 12, 8.
130. Lamă fragmentară de ferăstrău, uşor îndoită pe la mijloc şi crăpată, rupt la 

ambele capete, la unul dintre acestea este vizibilă o parte dintr-o gaură de nit, secţiunea 
lenticulară, lung. păstrată 6,1 cm, greut. 4 g. Nr. inv. 19487. Pl. 12, 9.

131. Lamă fragmentară de ferăstrău, puternic îndoită şi ruptă în două, ambele 
capete fiind de asemenea rupte, secţiunea lenticulară, lung. 10,2 cm, greut. 12 g. Nr. inv. 
19473, 19466. Pl. 12, 10.

132. Lamă fragmentară de ferăstrău, ambele capete rupte, secţiunea lenticulară, 
lung. păstrată 1,7 cm, greut. 2 g. Nr. inv. 19477. Pl. 12, 11.

133. Lamă fragmentară de ferăstrău, ambele capete rupte, deteriorată la tăişuri, 
secţiunea lenticulară, lung. păstrată 4,9 cm, greut. 6 g. Nr. inv. 19479. Pl. 12, 12.

134. Lamă fragmentară de ferăstrău, se păstrează partea inferioară cu vârful rotunjit, 
uşor îndoită în porţiunea ruptă, secţiunea lenticulară, lung. păstrată 2,4 cm, greut. 2 g. 
Nr. inv. 19474. Pl. 12, 13.

135. Lamă fragmentară de ferăstrău, se păstrează partea inferioară cu vârful rotunjit, 
uşor îndoită în porţiunea ruptă, nervură centrală slab reliefată, secţiunea lenticular-
romboidală, lung. păstrată 5,5 cm, greut. 4 g. Nr. inv. 19470. Pl. 12, 14.

136. Lamă fragmentară de ferăstrău, se păstrează partea inferioară cu vârful rotunjit, 
uşor îndoită în partea inferioară, tăişurile puternic deteriorate, secţiunea lenticulară, lung. 
păstrată 5,1 cm, greut. 4 g. Nr. inv. 19468. Pl. 12, 15.

137. Lamă fragmentară de ferăstrău, ambele capete rupte, îndoită înspre una dintre 
ele, secţiunea lenticulară, lung. păstrată 4,3 cm, greut. 6 g. Nr. inv. 19478. Pl. 12, 16.

138. Lamă fragmentară de ferăstrău, se păstrează partea inferioară cu vârful ascuţit, 
nervură slab reliefată centrală, tăişurile puternic deteriorate, secţiunea rombică, lung. 
păstrată 9,3 cm, greut. 6 g. Nr. inv. 19481. Pl. 12, 17.

139. Lamă fragmentară de ferăstrău, se păstrează partea inferioară cu vârful 
deteriorat, nervură centrală slab reliefată, tăişurile de asemenea deteriorate, secţiunea 
rombică, lung. păstrată 6,2 cm, greut. 6 g. Nr. inv. 19480. Pl. 12, 18.

140. Lamă fragmentară de ferăstrău, ambele capete rupte, deteriorată la rupturi, 
secţiunea lenticulară, lung. păstrată 1,9 cm, greut. 2 g. Nr. inv. 19489. Pl. 12, 19.

141. Lamă fragmentară de ferăstrău, ambele capete rupte, deteriorată la una dintre 
rupturi, secţiunea lenticulară, lung. păstrată 2,1 cm, greut. 2 g. Nr. inv. 19490. Pl. 12, 20.

142. Lamă fragmentară de ferăstrău, se păstrează partea inferioară cu vârful ascuţit, 
îndoită înspre porţiunea ruptă, secţiunea lenticulară, lung. păstrată 4,8 cm, greut. 6 g. Nr. 
inv. 19467. Pl. 12, 21.

143. Lamă fragmentară de ferăstrău, ambele capete rupte, la unul dintre acestea 
uşor îndoită, secţiunea lenticulară, lung. păstrată 4,8 cm, greut. 2 g. Nr. inv. 19475. Pl. 
12, 22.

144. Lamă fragmentară de ferăstrău, ambele capete rupte, la unul dintre acestea 
uşor îndoită, tăişurile puternic deteriorate, secţiunea lenticulară, lung. păstrată 4,9 cm, 
greut. 4 g. Nr. inv. 19482. Pl. 12, 23.

145. Lamă fragmentară de ferăstrău, ambele capete rupte, la unul dintre acestea 
uşor îndoită, un tăiş deteriorat, secţiunea lenticulară, lung. păstrată 5,4 cm, greut. 4 g. 
Nr. inv. 19488. Pl. 12, 24.

146. Lamă fragmentară de ferestrău puternic îndoită, ambele capete rupte, pe una 
dintre feţe o nervură slab reliefată, lung. păstrată 4,2 cm, greut. 4 g. Nr. inv. 19483. Pl. 
12, 25.

147. Lamă fragmentară de ferestrău uşor îndoită, ambele capete rupte, deteriorată 
mai ales la unul dintre tăişuri, secţiunea lenticulară, lung. păstrată 3,2 cm, greut. 2 g. Nr. 
inv. 19486. Pl. 12, 26.

148. Lamă fragmentară de ferăstrău, se păstrează partea inferioară cu vârful rotunjit, 
uşor îndoită în porţiunea ruptă, deteriorată la tăişuri, secţiunea lenticulară, lung. păstrată 
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4,8 cm, greut. 2 g. Nr. inv. 19484. Pl. 12, 27.
149. Lamă fragmentară de ferăstrău, se păstrează partea inferioară cu vârful 

deteriorat, uşor îndoită în porţiunea ruptă, tăişurile de asemenea deteriorate, secţiunea 
lenticulară, lung. păstrată 3,3 cm, greut. 4 g. Nr. inv. 19469. Pl. 12, 28.

150. Lamă fragmentară de ferestrău puternic îndoită, ambele capete rupte, secţiunea 
lenticulară, lung. păstrată 4,2 cm, greut. 6 g. Nr. inv. 19485. Pl. 12, 29.

151. Brăţară cu capetele spiralice, turtită, ruptă în două recent, probabil la descoperire, 
secţiunea barei spiralelor rectangulară, a barei de legătură rotundă, î. actuală 9,7 cm, lăţ. 
actuală 11,1 cm, greut. 142 g. Nr. inv. 19507, 19508. Pl. 13, 1.

152. Brăţară puternic îndoită cu unul dintre capete rupt, secţiunea rotundă, ornamentul 
de crestături parţial păstrat, diam. ext. actual 4,6 cm, greut. 35 g. Nr. inv. 19514. Pl. 13, 2.

153. Capăt de brăţară cu terminaţia în formă de pecete semicirculară, secţiunea 
triunghiulară, decorul constând din grupuri de linii incizate longitudinale, între care se 
intercalează linii duble haşurate ce formează un motiv unghiular, lung. păstrată 5,3 cm, 
greut. 14 g. Nr. inv. 19511. Pl. 13, 3.

154. Fragment de brăţară, secţiunea în formă de D, ornamentată pe faţa interioară 
cu linii în ghirlandă, linii curbe şi linii reunite unghiular, flancate de scurte crestături, lung. 
păstrată 3,5 cm, greut. 26 g. Nr. inv. 19510. Pl. 13, 4.

155. Brăţară fragmentară, puternic îndoită, bordurile îngroşate şi crestate, două 
nervuri longitudinale pe faţa exterioară, dintre care una crestată, lung. păstrată 8,8 cm, lăţ. 
2,1 cm, greut. 16 g. Nr. inv. 19423. Pl. 13, 5.

156. Brăţară fragmentară, uşor îndoită, bordurile îngroşate şi crestate, trei nervuri 
longitudinale pe faţa exterioară, lung. păstrată 4,1 cm, lăţ. 1,4 cm, greut. 4 g. Nr. inv. 
19515. Pl. 13, 6.

157. Brăţară fragmentară din tablă subţire de bronz, secţiunea în formă de arc de cerc, 
îngustată înspre capăt, ornamentată cu benzi de linii haşurate longitudinale, transversale şi 
în zig-zag, lung. păstrată 5,1 cm, greut. 6 g. Nr. inv. 19509. Pl. 13, 7.

158. Fragment de brăţară, secţiunea rotundă, prevăzută cu grupuri de triunghiuri 
alăturate, haşurate, dispuse alternativ, lung. păstrată 2,9 cm, greut. 14 g. Nr. inv. 19512. 
Pl. 13, 8.

159. Brăţară fragmentară, secţiunea rotundă, ornamentată cu grupuri de linii incizate 
transversale, longitudinale şi oblice, lung. păstrată 8, 3 cm, greut. 8 g. Nr. inv. 19513. Pl. 
13, 9.

160. Fragment de brăţară, capătul uşor răsfrânt în exterior, o şănţuire longitudinală 
pe faţa interioară, secţiunea pătrat-rotunjită, ornamentul format din grupuri de linii incizate 
transversale ce alternează cu grupuri de linii în formă de ace de brad, în continuarea 
acestora aflându-se grupuri de linii încrucişate, liniile exterioare fiind marcate de scurte 
linii perpendiculare (motivele decorative au dispărut parţial datorită unor lovituri de daltă; 
urmele unor astfel de lovituri sunt vizibile şi pe feţele nedecorate ale piesei), lung. păstrată 
5,8 cm, greut. 34 g. Nr. inv. 19520. Pl. 13, 10.

161. Fragment de bară subţire torsionată şi îndoită, ruptă din vechime, lung. păstrată 
8 cm, greut. 8 g. Nr. inv. 19516. Pl. 13, 11.

162. Fragment de bară subţire torsionată şi îndoită, ruptă din vechime, lung. păstrată 
5,7 cm, greut. 8 g. Nr. inv. 19517. Pl. 13, 12.

163. Fragment de bară subţire torsionată şi îndoită, ruptă din vechime, lung. păstrată 
4,2 cm, greut. 4 g. Nr. inv. 19518. Pl. 13, 13.

164. Verigă cu capetele deschise şi subţiate, puternic îndoită, secţiunea pătrat-
rotunjită, dm. ext. actual 3,1/3,4 cm, greut. 26 g. Nr. inv. 19519. Pl. 13, 14.

165. Ac fragmentar, lipseşte partea inferioară a tijei, capul în formă de pecete, gâtul 
torsionat, tija, cu secţiunea rotundă, puternic îndoită, lung. păstrată 10,8 cm, greut. 24 g. 
Nr. inv. 19508. Pl. 13, 15.

166. Fragment de placă de bronz uşor îndoită şi pe lungime şi pe lăţime, fiind vizibilă 
urma unei găuri de nit (?), lung. păstrată 1,7 cm, greut. >1 g. Nr. inv. 19582. Pl. 13, 16.

167. Fragment de placă de bronz uşor îndoită, lăţ. păstrată 1,8 cm, greut. >1 g. Pl. 
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13, 17.
168. Fragment de placă de bronz de formă aproximativ pătrată, urme paralele de 

batere, lăţ. păstrată 3,7 cm, gros. 0,1 cm, greut. 6 g. Nr. inv. 19527. Pl. 13, 18.
169. Fragment de placă de bronz de formă aproximativ dreptunghiulară, uşor îndoită 

la capete, urme paralele de batere, o gaură de nit în care se păstrează cuiul de nit, lung. 
păstrată 7,2 cm cm, gros. 0,13 cm, greut. 14 g. Nr. inv. 19528. Pl. 13, 19.

170. Fragment de placă de bronz de la o piesă cu o deschizătură circulară, ale cărei 
urme sunt încă vizibile, gros. 0,1 cm, greut. 2 g. Nr. inv. 19532. Pl. 13, 20.

171. Fragment de placă de bronz uşor îndoită la una din margini, decorul format din 
linii fin incizate şi un şir de puncte realizate în tehnica „au repoussé”, gros. >0,1 cm, greut. 
2 g. Nr. inv. 19536. Pl. 13, 21.

172. Fragment de placă de bronz uşor îndoită la unul din colţuri, lung. păstrată 4,8 
cm, gros. 0,1 cm, greut. 6 g. Nr. inv. 19526. Pl. 13, 22.

173. Fragment de placă de bronz uşor îndoită la una din margini, urmele unei găuri 
de nit şi un decor de haşuri, lung. păstrată 4,6 cm, gros. 0,16 cm, greut. 12 g. Nr. inv. 
19529. Pl. 13, 23.

174. Fragment de placă de bronz, decor de linii incizate, gros. >0,1 cm, greut. >1 g. 
Pl. 13, 24.

175. Fragment de placă de bronz, urma a două găuri de nit, gros. 0,1 cm, greut. 2 g. 
Nr. inv. 19537. Pl. 13, 25.

176. Fragment de placă de bronz, urma a două găuri de nit, gros. 0,1 cm, greut. >1 
g. Nr. inv. 19538. Pl. 13, 26.

177. Fragment de placă de bronz, gros. >0,1 cm, greut. >1 g. Nr. inv. 19539. Pl. 13, 27.
178. Fragment de placă de bronz, gros. >0,1 cm, greut. >1 g. Nr. inv. 19542. Pl. 13, 28.
179. Fragment de placă de bronz, o nervură, gros. >0,1 cm, greut. >1 g. Nr. inv. 

19541. Pl. 13, 29.
180. Fragment de placă de bronz, gros. >0,1 cm, greut. >1 g. Nr. inv. 19540. Pl. 13, 30.
181. Fragment de placă de bronz uşor îndoită la două margini, cu două mici orificii, 

gros. >0,1 cm, greut. 2 g. Nr. inv. 19531. Pl. 13, 31.
182. Fragment de placă de bronz, două registre de câte două linii adâncite paralele, 

gros. >0,1 cm, greut. 2 g. Nr. inv.19535. Pl. 13, 32.
183. Fragment de placă de bronz, decor de puncte realizate în tehnica „au repoussé”, 

gros. >0,1 cm, greut. >1 g. Nr. inv. 19534. Pl. 13, 33.
184. Fragment de placă de bronz, gros. >0,1 cm, greut. >1 g. Nr. inv. 19533. Pl. 13, 34
185. Fragment de placă de bronz, gros. >0,1 cm, greut. >1 g. Nr. inv. 19530. Pl. 13, 35.
186. Fragment de faleră (?), pe faţa interioară resturile urechiuşii de prindere, gros. 

0,14 cm, greut. 6 g. Nr. inv. 19525. Pl. 14, 1.
187. Fragmente de la un pandantiv conic din placă subţire de bronz, lipseşte vârful, 

î. păstrată 5,2 cm, greut. 6 g. Nr. inv. 19521. Pl. 14, 2.
188. Fragment de pandantiv conic din placă subţire de bronz, î. păstrată 1,5 cm, 

greut. 2 g. Nr. inv. 19522. Pl. 14, 3.
189. Fragment de pandantiv conic din placă subţire de bronz, î. păstrată 1,5 cm, 

greut. 2 g. Nr. inv. 19524. Pl. 14, 4.
190. Fragment de pandantiv conic din placă subţire de bronz, î. păstrată 1,7 cm, 

greut. 2 g. Nr. inv. 19523. Pl. 14, 5.
191. Fragment de la un obiect de bronz nedeterminabil, greut. 2 g. Nr. inv. 19581. 

Pl. 14, 6.
192. Fragment de la un obiect de bronz nedeterminabil, greut. 2 g. Nr. inv. 19580. 

Pl. 14, 7.
193. Fragment de la un obiect de bronz nedeterminabil, greut. 18 g. Nr. inv. 19577. 

Pl. 14, 8.
194. Bară de bronz îngustată înspre unul din capete, secţiunea semiovală, urme de 

lovitură cu ciocanul, prin care au fost aplatizate unele porţiuni ale barei, lung. 18,2 cm, 
greut. 144 g. Nr. inv. 19543. Pl. 14, 9.
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195. Bară de bronz, secţiunea semicirculară, resturi de turnare pe laturi, urme de 
lovituri cu dalta, lung. 13,3 cm, greut. 192 g. Nr. inv. 19544. Pl. 14, 10.

196. Fragment de bară de bronz, uşor îngustată înspre capete, secţiunea semicirculară, 
urme de lovituri cu dalta, lung. păstrată 10,35 cm, greut. 40 g. Nr. inv. 19550. Pl. 14, 11.

197. Fragment de bară de bronz, secţiunea aproximativ trapezoidală, lung. păstrată 
5,8 cm, greut. 52 g. Nr. inv. 19549. Pl. 14,12.

198. Bară de bronz, secţiunea aproximativ semiovală, resturi de turnare pe una din 
laturi, lung. 10,05 cm, greut. 22 g. Nr. inv. 19553. Pl. 14, 13.

199. Bară de bronz, unul din capete rupt, celălalt rotunjit, secţiunea aproximativ 
elipsoidală, profilată prin batere cu ciocanul, lung. păstrată 9,8 cm, greut. 68 g. Nr. inv. 
19546. Pl. 14, 14.

200. Bară de bronz, unul din capete rupt, celălalt rotunjit, secţiunea aproximativ 
semicirculară, profilată prin batere cu ciocanul, urme de lovituri de daltă, lung. păstrată 
16,2 cm, greut. 102 g. Nr. inv. 19545. Pl. 14, 15.

201. Bară de bronz, unul din capete rupt, celălalt ascuţit, secţiunea aproximativ 
semiovală, profilată prin baterea cu ciocanul, urme de lovituri de daltă, lung. păstrată 8,1 
cm, greut. 30 g. Nr. inv. 19548. Pl. 14, 16.

202. Partea inferioară, rotunjită, a unei bare de bronz, secţiunea aproximativ 
trapezoidală, profilată prin batere cu ciocanul, lung. păstrată 4,5 cm, greut. 22 g. Nr. inv. 
19547. Pl. 14, 17.

203. Fragment de bară de bronz uşor curbată, secţiunea dreptunghiulară, o adâncitură 
longitudinală pe una din laturi, pe alte două urme de lovituri cu ciocanul, lung. păstrată 6,9 
cm, greut. 34 g. Nr. inv. 19554. Pl. 14, 19.

204. Fragment de bară de bronz uşor curbată, secţiunea triunghiular rotunjită, urme 
de lovituri de daltă, lung. păstrată 5,9 cm, greut. 10 g. Nr. inv. 19551. Pl. 14, 20.

205. Fragment de bară de bronz, secţiunea aproximativ trapezoidală, pe una din 
muchii urme de lovituri de daltă, lung. păstrată 3,75 cm, greut. 14 g. Nr. inv. 19552. Pl. 
14, 18.

206. Ciot de turnare, greut. 42 g. Nr. inv. 19576.Pl. 14, 21.
207. Ciot de turnare, greut. 50 g. Nr. inv. 19575. Pl. 14, 22.
208. Ciot de turnare, greut. 98 g. Nr. inv. 19578. Pl. 14, 23.
209. Fragment de turtă de bronz de formă probabil rotundă, se păstrează o parte din 

margine, suprafaţa netedă prezintă sufluri, gros. max. 1,9 cm, greut. 136 g. Nr. inv. 19564. 
Pl. 15, 1.

210. Fragment de turtă de bronz de formă probabil rotundă, se păstrează o parte din 
margine, ambele suprafaţe prezintă sufluri, gros. max. 1,8 cm, greut. 118 g. Nr. inv. 19573. 
Pl. 15, 2.

211. Fragment de turtă de bronz de formă probabil rotundă, se păstrează o parte din 
margine, suprafaţa netedă pare bătută cu ciocanul, gros. max. 2,8 cm, greut. 268 g. Nr. inv. 
19565. Pl. 15, 5.

212. Fragment de turtă de bronz de mari dimensiuni, de formă probabil rotundă, se 
păstrează o parte din margine, ambele suprafeţe prezintă sufluri, gros. max. 4,2 cm, greut. 
270 g. Nr. inv. 19557. Pl. 15, 4.

213. Fragment de turtă de bronz de mari dimensiuni, de formă probabil rotundă, 
se păstrează o parte din margine, suprafaţa convexă străbătută de mai multe crăpături, în 
porţiunea ruptă un gol mare de la un defect de turnare, gros. max. 3,3 cm, greut. 394 g. Nr. 
inv. 19563. Pl. 15, 3.

214. Fragment de turtă de bronz, gros. max. 3,1 cm, greut. 384 g. Nr. inv. 19556. Pl. 
15, 6.

215. Fragment de turtă plată de bronz, se păstrează o parte din margine, pe ambele 
feţe sufluri, gros. max. 1,5 cm, greut. 214 g. Nr. inv. 19555. Pl. 15, 7.

216. Fragment de turtă de bronz, greut. 210 g. Colecţia Grad. Pl. 15, 10.
217. Fragment de turtă de bronz, gros. max. 1,6 cm, greut. 76 g. Nr. inv. 19570. Pl. 

15, 11.

14
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218. Fragment de turtă de bronz, gros. max. 1,8 cm, greut. 56 g. Nr. inv. 19574.Pl. 
15, 12.

219. Fragment de turtă de bronz de formă probabil rotundă, se păstrează o parte din 
margine, gros. max. 1,7 cm, greut. 38 g. Nr. inv. 19572. Pl. 15, 14.

220. Fragment de turtă de bronz, una dintre feţe prezintă sufluri, gros. max. 1,3 cm, 
greut. 68 g. Nr. inv. 19562. Pl. 15, 15.

221. Fragment de turtă de bronz din apropierea marginii, faţa inferioară prezintă 
sufluri, gros. max. 1,4 cm, greut. 68 g. Nr. inv. 19566. Pl. 15, 16.

222. Fragment de turtă de bronz, de formă probabil rotundă, se păstrează o parte din 
margine, gros. max. 2,2 cm, greut. 110 g. Nr. inv. 19568. Pl. 15, 17.

223. Fragment de turtă de bronz, gros. max. 1,6 cm, greut. 58 g. Nr. inv. 19561. Pl. 
15, 18.

224. Fragment de turtă plată de bronz, gros. max. 1,1 cm, greut. 34 g. Nr. inv. 19559. 
Pl. 15, 19.

225. Fragment de turtă de bronz, gros. max. 1,7 cm, greut. 92 g. Nr. inv. 19567. Pl. 
15, 20.

226. Fragment de turtă de bronz, gros. max. 1,2 cm, greut. 26 g. Nr. inv. 19558. Pl. 
15, 21.

227. Fragment de turtă de bronz, gros. max. 1,3 cm, greut. 30 g. Nr. inv. 19569. Pl. 
15, 22. 

228. Bucată de bronz brut, gros. max. 0,7 cm, greut. 24 g. Nr. inv. 19571. Pl. 15, 13.
229. Bucată de bronz brut, greut. 75 g. Colecţia Grad. Pl. 15, 8.
230. Bucată de bronz brut, una din feţe prezintă sufluri, gros. max. 1 cm, greut. 82 

g. Nr. inv. 19560. Pl. 15, 9.
231. Bucată de bronz brut, greut. 20 g. Nr. inv. 19579. Pl. 15, 23.
232. Vas fragmentar, culoarea brun roşiatică cu flecuri negricioase, pasta cu cioburi 

pisate şi nisip, pereţii groşi, gâtul tronconic, corpul bombat, fundul drept, prevăzut cu 
proeminenţe conice şi nervuri verticale.

*

În partea doua a studiului este discutată încadrarea tipologică a pieselor 
depozitului de la Bogdan Vodă, apartenenţa culturală şi datarea descoperirii.
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DATE PRELIMINARE PRIVIND HABITATUL ÎN
AŞEZAREA DIN EPOCA ROMANĂ DE LA MARGINE

„VALEA TĂNIEI – LA ŢARINĂ”, JUDEŢUL BIHOR

Sorin BULZAN*1

* Muzeul Ţării Crişurilor Oradea, sorinbulzan@gmail.com.

SOME PRELIMINARY DATA REGARDING THE HABITATION IN THE ROMAN
PERIOD SETTLEMENT FROM MARGINE, VALEA TĂNIEI –ŢARINA II-III

CENTURY A.D., COM. ABRAM, BIHOR COUNTY

Abstract

A survey made in the winter of 2004 by archeologists of ”Ţării Crişurilor” Museum, 
Sorin Bulzan and Ioan Crişan, on the future so-called „Transilvania”, Braşov-Oradea hayway, 
revealed on the territory of the village Margine, in the place called Valea Tăniei -Ţarina, some 
pottery fragments disturbed from original context by the plough and dated in the II-III century 
A.D. (for location see Fig. 1). We suppose that those artefacts belong to a roman period 
settlement located between km. 19+200-19+360-70. During the next summer excavation, 
between 19+580 to almost 19+700, we concluded that the settlement was extentended, but 
most of this part (19+600-19+700) was researched by an other arcaeological team. 

Because of the propriality problems in the years 2004-2007 we were forced to follow 
a treches system of excavation and not a surface one. 

The stratigraphy of the site was very simple. The first level was arable soil which 
disturbed a part of the roman period settlement. So, we do not have in fact a true cultural 
level, just the deepen stuctures like houses rectangular or irregular in shape (Fig. 2 - 4, 5, 1-4). 
Sometimes, these went down in steps untill the depth of 70 cm (dwelling no. 4), but usualy, 
their depth varied between 12 and 25-30 cm. The roof was sustained by wooden pillars with 
implantation holes outside of the habitation perimeter. Clear proofs of fire instalations were 
discovered only in two or three cases, by discovering them in situ (the dwelling L.1, L. 9 – the 
charcoal and ash-hole and L. 4-a fragment near the fireplace). Inside the dwellings, fireplaces 
were destroyed, probably with intention. Just fragments of burned clay with stone prints 
on one side were preserved. Hence, they could not have belonged to the walls of which 
remains, mostly daub with wooden prints, were not found in this type of constructions. The 
lack of these clues could indicate that they were build from wood.The inside perimeter was 
small, due to their dimensions: dwelling no. 2 - 4,70 x 3-3,40 m; no. 5 - 3,70 x 2,36 m, 7 - 
2,10 x 3,14, Dwelling no. 8 - 3,36 x 2,74, no. 9 - 2,60 x 3,56, no. 10 - 2,48 x 3,18 m.)

From adicent dwellings complexes some were oval in shape and those used as deposits 
were unearthed near almost all dwellings. Others were round with diameters between 3 and 
4,5 m and most of them with entrances oriented towards the sunny side. In those cases, the 
structure was made often by wooden pillars displayed in sunken circumference and clay or 
a perishable material. Sometimes, the wooden pillars flanked the entrances and, in some 
cases, were integrated in surface structures (Fig. 6, 1, 3). The inventory contained ware, some 
iron pieces or mill stone, in majority well made and contained forms used for cooking or for 
food storage, or designed for different activities related with food production like grinding 
cereals. Maybe for this reason, the storage pits are rare. These were replaced by adjacent 
complexes near the dwellings. 

The structures which prove evidences for metalurgic activity like slag fragments or 
iron blooms are numerous, but only two of them can be direct related with workshops, and 
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one of these considered as such. The first one is an oval shaped dwelling with several round 
and oval holes variables in diameters (Fig.6, 2). Two of them were filled up with the same 
content, but the second one had a consistent structure because of the persence of iron slag 
or iron drops and a crucible (Gießtiegel). The second structure with clues regarding iron 
processing was also deepened, oval shaped and prolonged towards east (Fig. 5. 5 - 6). The 
long axe (almost 8 meters long -7,98) had an east-west orientation and the short one is 4,5 
m. It is the biggest deepened structure discovered at Margine. 

Surface structures were a major objective of the research, but not with entire 
satisfactory results. First, because of the term imposed for rescue excavation, and second, 
because of juridical problems of ownership of the land. The postholes delimited longed 
rectangular perimeters more specific to Germanic wooden dwellings. The longed perimeters 
were marked by 2, 3 or 4 rows of pillar holes. In some cases the long side of these buildings 
reached 10 meters (Fig. 7).  

Many of the rectangular holes with burned edges (fireplaces?) were grouped two or 
tree and almost all were oriented NW-SE. Lot of wood carbon was identified inside (Fig. 8, 
9). The holes dimensions varies in length between 0,80-1,10 m and 0,80 şi 0,90 in width. In 
the roman period Barbaricum, this kind of holes is found from Ucraine to north and Barcau 
valley to south. These had the same orientation and the dimensions vary between  0,80 - 
1,10 x 0,80 - 0,90 m

The wells discovered cut the subterraneous level of the water and in one case seems 
to be in close relationship with an open oven. The fourth wells discovered were unearthed to 
2, 2 and at 3, 2 m in deep, having probably wooden structures at the surface. Their diameter 
oscillates between 1, 3 – 1, 5 m (Fig. 10).

A characteristic feature of roman settlements from N-V Romania is trenched structures 
(Fig.11). These are SV-NE and SE-NV oriented and have straight or oval bottoms. These 
structures had a maximum depth of 20 cm and contain a lot of ceramics and daub. Their 
width varies between 0,5 and 1 m. In some cases, they are flanked by holes or rows of 
wooden pillar implantation holes. Their lenght oscilates between 3,5 m to a maximum of 
7,60 m.  The archaeological material is abundent but, in this stage of research, their utility 
is hard to establish. 

The inventory of the complexes consists almost entirely in ceramic. The recipients 
were wheel and hand made. Some shapes of hand made ware presents cutting edges at 
the maximum diameter specific to Germanic pottery (see Pl. VI, 3, IX, down left). Others 
fragments have polished surface and form specific to the Przeworsk culture. Those with 
alonged shape, had a specific dacian decoration with plastic decoration. Many of wheel 
made ware seem to be imported from the Dacia roman province, even those for common 
use. The iron pieces are reduced in number. Mill stones were made from sandstone and the 
pieces for fire starting from silex. 

After the specific archaeological material, the settlement from Margine can be related 
to Przeworsk and partialy, to Dacian culture. The habitation may begin in the second half 
of the IInd century A.D., phase C1a of the central European cronology, but the main part of 
habitation belong to C1b. It ends towards the half of IIIrd century A.D.

Key words: Margine – Valea Tăniei-Ţarina, Roman period, settlement.

Cu prilejul cercetărilor recente derulate pe traseul autostrăzii Transilvania, la 
Margine, comuna Abram, judeţul Bihor, au fost descoperite mai multe aşezări din epoca 
romană, precum cea de la „Valea Tăniei” – „Ţarina”1, sau cea de la „Fântâna Neamţului”, 
situată la doar 500 metri nord, nord-vest pe terasa Barcăului2. La aproximativ un 
kilometru est de prima aşezare amintită, este cunoscută o locuire de mai mici dimensiuni 
la Margine „Poini (Sinica)”3. Aceasta este mărginită spre est de Valea Colţii. O altă locuire 
a fost descoperită la nici 500 de metri de cea de la „Poini (Sinica)”, la punctul „Natu”, pe 

1 S. Dumitraşcu şi colaboratorii, Margine, com. Abram, jud. Bihor, punct Valea Tăniei (Autostrada Borş-Braşov, 
km. 19+200-19+400), p. 223-224; S.Dumitraşcu, S. Bulzan, Valea Tăniei – La Ţarină (Autostrada „Transilvania”, 
Km. 19+200-19+400), în CCA din România, Campania 2006, Bucureşti, 2007, p. 224-226.
2 Periegheză S. Bulzan, L. Goman, 2004.
3 I. Crişan şi colaboratorii, Margine, com. Abram, jud. Bihor, punct Poini (Sinica), în CCA din România, 
Campania 2004, Bucureşti, 2005, p. 222-223.
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malul unui torent care se varsă în Valea Ungurului (Ungatului), afluent al Barcăului4. 5.
Aşezarea din epoca romană cercetată la Margine „Valea Tăniei” reprezintă un reper 

important în cunoaşterea locuirii pe valea Barcăului, precum şi a zonei de la vest de Munţii 
Apuseni, şi pentru că, până acum, ea este cea mai intens cercetată aşezare din epoca 
romană în judeţul Bihor. În cele 118 secţiuni şi casetele aferente au fost cercetate complexe 
diferite ca utilitate (locuinţe adâncite, anexe gospodăreşti, puţine gropi de provizii, gropi 
cu pereţii arşi, fântâni, complexe de suprafaţă etc.).

Potrivit primelor cercetări de suprafaţă, situl se întindea pe terasa naturală a unui 
torent, pe o orientare nord-vest – sud-est. Pe traseul viitoarei autostrăzi au fost găsite 
fragmente ceramice începând cu baza terasei, adică de la km 19.200 spre est şi până la 
km 19+400, spre vest. În anul următor s-a constatat că locuirea din epoca romană s-a 
întins şi pe terasa de pe partea stângă a văii Tăniei (Fig. 1). Ca urmare, zona cercetată a fost 
extinsă până la km 19.600, de unde o altă echipă de cercetare a efectuat lucrările pentru 
descărcarea de sarcină arheologică.

Probabil că, iniţial, terasa pe care s-a ridicat aşezarea de epocă romană a fost 
împădurită, aşa cum arată solul, un podzol gălbui cenuşiu cu aspect argilos. Potrivit 
perieghezelor, locuirea se întindea pe o suprafaţă mult mai întinsă decât cea cercetată 
prin săpături, până spre dealul cu vii al mărginenilor spre sud, adică aproximativ 250-300 
metri, şi până la capătul terasei înspre nord, la aproximativ 50 metri de traseul autostrăzii. 
Spre est, limitele aşezării au fost surprinse în dreptul km. 19.150, iar spre vest fragmente 
ceramice au fost descoperite la suprafaţă până înspre km. 19.700. Dacă aceste limite sunt 
corecte, aşezarea era una de dimensiuni mari, având o suprafaţă de aproximativ 10 ha, din 
care suprafaţa cercetată efectiv prin secţiuni a fost de aproape 5000 m6.

Complexele şi edificiile de suprafaţă
Datorită arăturilor adânci, singurele indicii ale existenţei unor asemenea construcţii sunt 

gropile de implantare ale stâlpilor de lemn. O caracteristică a sitului este inexistenţa unui strat 
de cultură, astfel că artefactele antrenate în stratul vegetal au indicat, întotdeauna, complexe 
adâncite. Este posibil ca unele dintre acestea să aparţină unor construcţii de suprafaţă, dar 
nu prin context stratigrafic, ci, eventual, prin situarea lor în perimetrul delimitat de gropile 
de stâlpi. Acolo unde au existat gropi de dimensiuni şi adâncimi sau umpluturi diferite, şi un 
aliniament specific fiecărui tip, s-a presupus existenţa mai multor edificii deosebite. 

Gropile de implantare ale stâlpilor de lemn au forme diferite în plan şi în profil. Ele 
sunt umplute adesea cu pământ amestecat cu cenuşă, astfel că se poate avansa ipoteza că 
o mare parte din edificii au fost incendiate. În majoritatea cazurilor nu au fost surprinse 
amprentele stâlpilor de lemn. Gropile cu amprente de pari sunt tronconice, cu vârful 
orientat în jos. Amprentele parilor oscilează în jurul a 20 cm. Dimensiunile gropilor de 
implantare a stâlpilor de lemn sunt de o mare varietate, ca şi utilitatea lor. Pentru susţinerea 
unor structuri mai mari, diametrele gropilor erau cuprinse, în general, între 30 şi 50 cm. 

Există şi cazuri în care, în gropi, au fost descoperite fragmente ceramice, os sau 
fusaiole. Piesele provin fie din nivelul de călcare, atunci când au fost antrenate în gropile 
de implantare, fie căzute din complexele de suprafaţă propriu-zise, atunci când au fost 
identificate vase întregibile, spre exemplu. 

4 C. Bem şi colaboratorii, Margine, com. Abram, jud. Bihor, punct Natu, în CCA din România, Campania 2004, 
Bucureşti, 2005, p. 219-222; C. Bem, M. Florea, Katia Moldoveanu, Cercetări arheologice pe traseul autostrăzii 
Transilvania, Margine-Natu (jud. Bihor) – observaţii preliminare, în Cercetări arheologice, 13, 2006.
5 M. Roşu, Material inedit descoperit la Săldăbagiu de Barcău în toamna anului 1995, în Munţii Apuseni II, 
Oradea 1996, p. 90-92. 
6 Între descoperirile de pe cele două maluri nu au fost remarcate diferenţe cronologice. Probabil că aşezarea 
s-a mutat lent în cadrul acestui areal, fără ca toată suprafaţa să fi fost locuită în întregime în aceeaşi perioadă. 
Această ipoteză ar putea fi confirmată de lipsa unui stat de cultură în stratigrafia aşezării, situaţie diferită de 
cea cunoscută lui V. Kotigoroško, după care aşezările ce se întind pe suprafeţe mari au straturi de cultură mai 
groase. Amplasarea locuirii corespunde cu ce se cunoaşte în regiunea Tisei Superioare, unde suprafaţa medie 
a aşezărilor este de 2-3 ha, şi numai în unele cazuri ajung la 10-12 ha (Petrovo, Bratovo) şi rar 20 ha (Palodi-
Komarovcy), vezi V. Kotigoroško, Ţinuturile Tisei Superioare în veacurile III î.e.n. – IV e.n. (Perioadele La Tène 
şi romană), Bucureşti, 1995, p. 113.
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Un complex de suprafaţă a fost dezvelit în secţiunile S. 111, 115 şi 114. Forma acestuia 
era cea a unui dreptunghi mult alungit orientat nord-est – sud-est pe latura scurtă (Fig. 7). 
Construit din trei rânduri de stâlpi cu grosimea de aproximativ 18-20 cm, acesta era un 
edificiu cu un aliniament interior de stâlpi de susţinere, ceea ce face posibilă reconstituirea 
lui ca o construcţie cu acoperiş în două ape. Cum urme de chirpici sau alt material de 
construcţie nu au fost descoperite, înclin să cred că acesta a fost construit din lemn. 

Un alt posibil edificiu, orientat şi el cu laturile scurte spre nord-est – sud-vest, a fost 
descoperit în S. 112. Forma lui este aproape identică cu precedentul, dar şirul de stâlpi 
din mijloc este intermitent. Laturile au fost, în schimb, bine conturate printr-un aliniament 
aproape continuu, cu gropi de implantare a unor stâlpi de lemn. Foarte interesantă este 
o groapă de formă trapezoidală, umplută cu cărbune şi cenuşă, iar pe fund cu pietre de 
carieră din rocă bazaltică locală şi ceramică lucrată cu mâna. După analogii intrasit (gropile 
cu pereţii arşi), astfel de complexe par a fi vetre de foc (Fig. 7, 7-8). Ceramica lucrată 
cu mâna pledează şi ea pentru această funcţionalitate. Amplasarea gropii pe latura sud-
vestică a edificiului, aproape pe aliniamentul de stâlpi, adică pe partea expusă vântului, 
avea, probabil, rolul de a rezolva problema încălzirii unei suprafeţe de dimensiuni mai 
mari. Este posibil ca acest complex de suprafaţă să fi fost compartimentat în vreun fel, 
având o încăpere încălzită în anotimpul rece, dar nu există indicii în acest. O posibilă 
compartimentare a fost presupusă de Al. V. Matei şi Ioan Stanciu pentru o construcţie de 
14,60 x 9 m din aşezarea de la Zalău – „Bulevardul Mihai Viteazul”7.

În timpul cercetărilor au fost surprinse şi alte aliniamente de gropi pentru implantarea 
stâlpilor din lemn, în majoritatea cazurilor, acestea având o orientare care oscila pe axa 
nord-sud. Locuinţele adâncite aveau, de cele mai multe ori, aceeaşi orientare. Aliniamentele 
de câte două, trei, eventual patru şiruri de stâlpi, închideau perimetre aproape rectangulare 
cu laturile de 3 sau 4 m sau chiar de dimensiuni mari, uneori cu laturi de peste 10 m. Se 
cunoaşte că neamurile germanice locuiau şi în construcţii de suprafaţă sprijinite pe stâlpi 
(Pfostenbauen), cu plan de tip hală (Halenhausern). În nord-vestul României, astfel de 
construcţii au fost deja remarcate în aşezări precum Zalău – Bulevardul Mihai Viteazul8, sau 
la Berveni şi Csengersima-Petea, judeţul Satu-Mare9. Acestea sunt specifice Scandinaviei şi 
nordului Germaniei, de unde s-au raspândit prin intermendiul culturii Przeworsk10.

Locuinţele adâncite
Locuinţele semiadâncite au fost cele mai bine evidenţiate complexe de locuit 

descoperite în aşezarea din epoca romană de la Margine. Mai multe au fost, probabil, 
dotate cu instalaţii de încălzit, vetre, însă mult distruse. În această categorie au fost incluse 
complexele de formă aproximativ rectangulară sau chiar cele de formă neregulată, care 
au avut o suprafaţă mai mare sau fundul relativ drept. O dificultate importantă constă 
în reconstituirea formelor lor iniţiale, pentru că există indicii privind uşoara alunecare în 
pantă acolo unde stratul de lut compact nu a întâmpinat o rezistenţă din cauza pământului 
mai afânat care le umplea. De altfel, formele neregulate şi albiate reprezintă parametrii 
caracteristici ai multor complexe din aşezările epocii romane descoperite în barbaricum în 
partea de nord-vest a României11. 

În numerotarea internă a sitului au fost încadrate drept locuinţe 10 complexe, numai 
că pentru complexul notat L.1 funcţionalitatea de locuit nu poate fi deplin susţinută. Din 

7 Al. V. Matei, I. Stanciu, Vestigii din epoca romană (sec. II-IV p. Chr. în spaţiul nord-vestic al României, 
Bibliotheca Musei Porolissensis II, Zalău – Cluj-Napoca, 2000, p. 93sq, anexa 14.
8 I. Stanciu, Al. V. Matei, Sondajul arheologic de la Bocşa – „La Pietriş” (com Bocşa, jud Sălaj). Contribuţii la 
determinarea etapei de început a epocii romane imperiale târzii în nord-vestul României, în Orbis Antiquus. 
Studia in honorem Ioannnis Pisonis, Cluj-Napoca, 2004, p. 756, construcţia nr. 1 cu latura lungă de 9,5 m a 
fost şi ea dotată cu o vatră. 
9 R. Gindele, Berveni, com. Berveni, jud. Satu Mare. Punct: Holmoş II, în CCA. Campania 2001, Bucureşti, 
2002, nr. 32, p. 59-60, pl. 25-26, p. 377-378.
10 I. Stanciu, Al. V. Matei, op. cit. cu bibliografia; Gindele, Istvanovits, Die römerzeitliche Siedlung von 
Csengersima-Petea, Satu Mare, 2009, p. 16sqq.
11 Vezi o sinteză a datelor la Al. V. Matei, I. Stanciu, op. cit. şi recent R. Gindele, E. Istvanovits, op. cit., Satu 
Mare, 2009, p. 70.
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nevoia de a păstra ordinea numerică a sitului, denumirea L.1 a fost păstrată12. Perimetrul 
adâncit avea marginile albiate şi consta într-o groapă de formă circulară cu diametrul de 
2,62 m, care se adâncea până la 0,90 m. Forma laturii de est, mai îngustă şi mai puţin 
adâncă, nu a putut fi precizată satisfăcător, pierzâdu-se în profil, iar la demantelarea 
acestuia pata de culoare descoperită în S.5 nu a mai fost atât de pregnantă. Complexul a 
avut forma unei „palete”, în care latura îngustă este posibil să fi constituit intrarea. Pe latura 
nordică a fost surprinsă o aglomerare de chirpici, care ar fi putut aparţine unui cuptor mult 
distrus, pentru că sub dărâmătură a fost surprinsă şi o crustă (Fig. 2). Deşi nu a fost surprins 
în întregime, partea vestică intrând şi ea în profil, pare că utilitatea complexului era de uz 
gospodăresc, mai degrabă decât de locuit. 

Într-o sinteză privind aşezările sarmatice din secolele I-V p. Chr din comitatul 
Csongrad, cercetătoarea maghiară Vőrös G. lansa o întrebare cu privire la locuinţele 
populaţiilor din epoca romană, arătând că, în ultimii ani (articolul a apărut în 1984), 
cercetările arheologice au precizat o construcţie necunoscută până atunci. Aceasta era 
rotundă în plan şi dotată cu o rampă de coborâre. Acest nou tip de construcţie a fost 
interpretat, în mod obişnuit, ca servind drept depozit. Complexele desemnate cu termenul 
Stallgruben au fost astfel aduse în discuţia despre locuinţele din aşezările epocii romane13. 
Pornind de la această ipoteză va fi discutat şi acest tip de habitat la subcapitolul privind 
complexele cu indicii pentru prelucrarea metalului (vezi mai jos).

 Două complexe care ar fi putut servi drept locuinţe aveau contururi neregulate (L.6 şi 
L.9), iar una cu forma iniţială, posibil rectangulară, a păstrat o formă ovală (L.7). Complexul 
denumit L.6 avea o formă aproximativ ovală, neregulată, alungită 4-4,10 m pe axa S-SE – 
N-NV. Lăţimea la profilul de sud al S.38 era de 2,46 m. Fundul era alveolat, cu adâncimea 
maximă la mijloc. Umplutura consta într-un pământ brun cenuşiu cu chirpici şi, sporadic, 
piatră de râu. În proxima sa vecinătate, la nord-est, s-a conturat, parţial, un alt complex 
adâncit, umplut cu pământ brun ocru şi chirpici. O formă şi o orientare asemănătoare 
avea şi complexul denumit locuinţa L.7, care s-a conturat la o adâncime de 0,36-0,40 cm, 
în secţiunea 94/2005 (Fig. 5, 1-2). În timpul golirii sale, impresia a fost a unui complex 
cu formă rectangulară, dar la transpunerea în plan a rezultat o formă mai degrabă ovală. 
Este posibil ca, la origine să fi a avut şi o astfel de formă, dar cu marginile mult rotunjite. 
Locuinţa avea o adâncime medie de 28 cm, cu o alveolare spre mijloc, care ar putea 
reprezenta urma unei vetre, dar fără a avea alte indicii. Dimensiunile complexului sunt 
2,96-3,10 x 4,80 m. Pământul care a umplut locuinţa conţinea cenuşă, chirpici, cărbune 
şi material ceramic. 

Locuinţa L.9 avea o formă neregulată, alungită pe axa V-SV – E-NE. Ea măsura 3,68 
m în lungime şi aproximativ 3 m în lăţime. Adâncit în medie 20-24 cm, complexul a fost 
umplut cu un pământ gălbui brun, cu cenuşă şi chirpici. Fundul lui coboară alveolat spre 
mijlocul perimetrului adâncit, unde s-a conturat o groapă de formă neregulată şi alveolată, 
adâncă de aproximativ 20 cm. Aceasta din urmă a fost umplută cu cenuşă şi cărbune, 
având, atât în apropiere, cât şi în interior, fragmente de vase, dintre care unul lucrat cu 
mâna din pastă poroasă spre zgrunţuroasă. Înspre marginea de vest, chiar pe axul lung 
median, o alveolare rotundă în plan şi adâncă de 12 cm ar putea reprezenta amprenta unui 
eventual stâlp de susţinere a structurii de la suprafaţă. 

Trei complexe au păstrat o formă rectangulară clară, cu colţurile rotunjite: L.2, L.5 şi 
L.8, şi alte trei una sau mai multe laturi drepte, putând fi şi ele la origine complexe de formă 
patrulateră L.3, L. 4 şi L.10. 

Locuinţa L.2, de formă rectangulară şi cu colţurile rotunjite, a fost la origine dotată 
cu o vatră. Urme ale vetrei distruse au fost răspândite, mai cu seamă în centrul suprafeţei 
adâncite, constând în pietre de râu de talie mijlocie şi bucăţi de chirpici groase de 1,5-

12 Această denominare reprezintă şi rezultatul metodei de cercetare pe secţiuni şi casete adoptată la începutul 
sondării sitului şi prelungită apoi, datorită problemelor privind exproprierea terenului, până la terminarea 
cercetărilor. Evident că pentru un sit cu o stratigrafie verticală simplă s-ar fi pretat mai bine o cercetare cu 
suprafeţe mari decopertate.
13 Vőrös G., Települések Csongrád Megyében az 1-5 Században, (Siedlungen aus dem 1-5 Jahrhundert im 
Komitat Csongrad (Fundortkataster) (rez.), în MFME, 1984/85, 2, p. 83-96, p. 96 (rez.).
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2 cm. Fragmentele de chirpici erau făţuite pe o parte, iar pe cealaltă păstrau amprentele 
pietrelor de râu. Pe fundul locuinţei se afla un strat compact de cenuşă. Dimensiunile 
păstrate ale complexului sunt 4,70 x 3-3,40 m, şi a fost orientat cu laturile scurte în direcţia 
NE-SE. Fragmentele ceramice descoperite în acest complex s-au păstrat mai bine în zona 
laturilor dinspre sud şi de nord. Probabil datorită lentelor alunecări ale terenului forma 
rectangulară iniţială a fost modificată (Fig. 3, 1). 

Ca şi în cazul L.6, în apropierea laturii vestice a locuinţei L.2 a fost identificat un 
complex, probabil adiacent locuinţei, constând într-o groapă ovală puţin adâncită, care a 
avut un rol gospodăresc asemănător cu cel al gropilor de provizii din alte aşezări. 

Locuinţa L.3 a dobândit în timp o formă ovală pe două dintre laturi. Aşa cum lasă să 
se întrevadă laturile scurte, nord-estică şi mai ales cea de sud-est, ea ar putut fi, la origine, 
de formă rectangulară. Complexul era adâncit 15 cm. În exteriorul laturii de nord-vest au 
fost identificate gropile de implantare a doi stâlpi, din care unul cu amprenta lemnului 
păstrată distinct, constând în pământ cu cenuşă. Perimetrul adâncit a fost umplut cu 
pământ cenuşiu-brun, conţinând ceramică şi chirpici. Materialul a fost abundent în partea 
superioară a umpluturii. O alveolare de formă ovală, surprinsă între mijlocul complexului 
şi latura nord-vestică, ar fi putut fi cea a unei vetre, pentru care nu există însă alte indicii 
(Fig. 4, 1-2). 

Locuinţa L.4 se adâncea în trepte până la 50 cm, dar nivelul de călcare în complex 
cobora doar 24 cm (Fig. 4, 3-4). După laturile mai bine păstrate, forma acesteia ar fi putut 
fi rectangulară. Ea era orientată cu laturile scurte spre sud (sud-vest) şi nord (nord-vest). 
Perimetrul adâncit a fost umplut cu un pământ brun cenuşiu, conţinând în special ceramică, 
dar şi pietre de carieră şi chirpici. Înspre colţul de nord-est au apărut pietre dintr-o rocă 
bazaltică, care încadrau oarecum fragmente ceramice de la vase sparte pe loc, provenite 
din groapa rectangulară a vetrei. Din aceasta din urmă s-a păstrat o singură bucată de 
chirpici in situ. Inventarul locuinţei cuprindea ceramică lucrată cu mâna şi la roată, grupată 
oarecum înspre zona vetrei. Pe latura nord-vestică o groapă alungită ar putea reprezenta 
locul de implantare a unui perete din lemn. Pe fundul locuinţei a fost surprinsă, pe alocuri, 
o podea de lut. În partea inferioară a acesteia a fost descoperit un fragment ceramic lucrat 
cu mâna din pastă fină neagră lustruită, specific culturii Przeworsk14. La cca. 60 cm, pe la 
mijlocul laturii de sud-est, a fost identificată o groapă de implantare a unui stâlp din lemn. 
Foarte aproape de latura dinspre vest a fost săpată o alta cu diametrul mai mic.

Locuinţa L.5 avea o formă rectangulară, laturile scurte spre nord-est şi spre sud-vest, 
iar colţurile erau rotunjite. Dimensiunile sale erau de 3,70 x 2,36 m şi se adâncea între 
12 şi 20 cm (Fig. 4, 5). Complexul a fost umplut cu pământ brun-cafeniu, iar pe fund cu 
cenuşă. În colţul de nord-est al complexului, spre suprafaţă, au apărut fragmente ceramice 
cenuşii, de la un vas intregibil. Un element de susţinere a structurii de suprafaţă se afla 
la 30 cm nord de limita complexului, unde a fost descoperită o groapă de stâlp rotundă, 
adâncită 12 cm, şi cu diametrul de 38 cm. 

Locuinţa L.8 era de formă patrulateră, cu laturile lungi orientate sud-vest – nord-
est. Ea a fost surprinsă în S. 104/2005 şi Cas. 37 (Fig. 5, 3-4). Umplutura sa consta într-un 
pământ negru, cu cărbune şi chirpici. După dimensiuni: 2,22 x 3,18 m, complexul este 
unul dintre cele mai mici descoperite în aşezare. Dispunerea gropii de implantare a unui 
stâlp de lemn pe mijlocul laturii scurte dinspre sud-vest, precum şi eventuale urme de gropi 
în interiorul perimetrului adâncit, pe axul median al complexului, ar indica existenţa unui 
acoperiş în două ape, dar dispunerea unor gropi în faţa laturii de nord-vest ar putea sugera 
şi o combinare între structurile de suprafaţă şi cele adâncite. 

Locuinţa notată L.10 a fost surprinsă în S. 92/2005 şi în caseta aferentă, având o 
formă aproximativ rectangulară, cu mai multe neregularităţi. Dimensiunile sale sunt de 3 
x 3,20 m, cu latura mai lungă pe axa V-SE – E-NE. Adâncimea surprinsă oscilează între 
14 şi 20 cm. Perimentrul adâncit conţinea un pământ brun-cenuşiu, având în conţinut 
cărbune şi cenuşă. Nu a fost surprinsă niciun fel de instalaţie de încălzit. Pe latura de V-SV, 
în interiorul complexului, se aflau trei gropi, probabil toate de implantare a unor stâlpi 

14 I. Stanciu, Al. V. Matei, op. cit., p. 757 cu bibliografia.
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din lemn. În exteriorul perimetrului adâncit se aflau două şiruri de gropi dispuse pe două 
laturi care formau un colţ. Împreună alcătuiau un fel de tindă care deschidea perspectiva 
spre latura însorită. Inventarul nu este prea bogat şi constă numai în ceramică. Faptul este 
explicabil prin lipsa unei instalaţii de foc.

Modalitatea de construcţie a locuinţelor adâncite de la Margine „Valea Tăniei” 
era, aşadar, săparea unui perimetru variabil care încadradrează complexele între cele 
semiadâncite. Uneori acestea coborau în trepte până la adâncimea 70 cm (vatra L. 4), dar 
în general profunzimea lor oscila între 12 şi 25-30 cm. Structura de susţinere a acoperişului 
se afla, fie în afara perimetrului adâncit, o caracteristică distinctivă a locuinţelor de aici, fie 
într-o combinaţie între cele plasate în interior şi cele din exterior. Între aşezările publicate 
până acum în nord-vestul României, modalitatea de construcţie de la Margine este rară15, 
dar în Transcarpatia şi Slovacia rasăriteană este tipul cel mai frecvent întâlnit16. În majoritatea 
cazurilor, lipsa lipiturii din chirpici cu amprente de nuiele sau bârne ar putea arăta că au 
fost construite din lemn. 

Locuinţele semiadâncite, sprijinite pe stâlpi din lemn plasaţi în interior, sunt însă 
întâlnite în apropierea limesului Daciei Porolissensis, la Zalău „Bulevardul Mihai Viteazul”17, 
sau Hereclean „Dâmbul Iazului”18, şi destul de frecvente în bazinul mijlociu al Someşului, 
aşa cum arată exemple de la Medieşul Aurit19 sau Petea-Csengersima20. 

 O situaţie caracteristică aşezării de la Margine „Valea Tăniei” este distrugerea, 
posibil intenţionată, a vetrelor din interiorul locuinţelor, construite dintr-un strat de pietriş 
de râu, peste care se aplica un strat de lut netezit. Numai în două sau trei cazuri au apărut 
indicii clare ale unor instalaţii de foc prin descoperirea lor in situ (complexul denumit 
L.1, L.9, groapa cu cărbune şi cenuşă, şi L. 4, un fragment de vatră). În mai multe cazuri, 
acestea au fost, totuşi, indicate de bucăţile de lut ars descoperite în complexe. Fragmentele 
în discuţie erau netezite şi arse pe o parte, şi aveau amprente de pietre pe cealaltă. Ele nu 
puteau aparţine, aşadar, unor pereţi a căror urme nu s-au prea găsit în astfel de construcţii. 
Înstalaţiile de foc descoperite în locuinţele din epoca romană sunt puţine în nord-vestul 
României, precum şi în întreg bazinul Superior al Tisei21. La Zalău „Bulevardul Mihai 
Viteazul” a fost descoperit un singur complex dotat cu vatră. Din acest motiv, chiar autorii 
cercetărilor din aşezare au denumit locuinţe alte câteva complexe numai în ghilimele. 
Pentru aceştia, determinantă pentru atribuirea unui complex drept locuinţă este prezenţa 
vetrelor22. Potrivit aceluiaşi considerent, unul din autorii menţionaţi, Ioan Stanciu, identifică 
la Lazuri „Lubi Tag” doar o singură locuinţă, pentru alte trei complexe folosind ghilimele23. 
Nici în aşezarea intens cercetată de la Petea-Csengersima vetrele nu apar decât sporadic24.

Orientarea locuinţelor nu oferă, cel puţin din datele de până acum, informaţii 
relevante pentru modalitatea de construcţie şi nici pentru evoluţia cronologică a aşezării. 
Pentru proprietarii lor, felul în care acestea au fost orientate pare să fi depins mai degrabă 

15 Vezi un exemplu la Zalău, „Bd.-ul Mihai Viteazul”, p. 92sq, Fig. 37, 2.
16 V. Kotigoroško, op. cit., p. 113.
17 Al.V. Matei, I. Stanciu, op. cit., p. 92, Fig. 37, 1, „Locuinţa” 9. 
18 Iidem, op. cit., Fig. 14, complexul 5, p. 50.
19 S. Dumitraşcu, O locuinţă descoperită în staţiunea arheologică „Şuculeu” de la Medieşul Aurit, în Apulum, 
X, 1972, p. 669-683. 
20 Potrivit tipologiei oferite pentru cele 15 complexe identificate ca locuinţe, cele semiadâncite sunt împărţite în 
patru categorii: 1. semiadâncite şi adâncite cu câte un stâlp pe latura scurtă, specifică regiunii nord-carpatice, 
şi cu o răspândire sporadică numai în vestul Oderului mijlociu. În ţinutul Tisei Superioare se întâlnesc la Zalău, 
„B-dul Mihai Viteazul”, L. 9 şi 10, Sirmabesenyö sau Ozd; 2. cu trei stâlpi pe latura scurtă şi unul pe cea lungă, 
specifice lumii germanice; 3. cu trei stâlpi pe latura scurtă, cea mai frecventă variantă, pe Tisa superioară, cu 
exemple citate la Hrancika pri Hornade, Bocşa – La Pietriş, Panic, „Uroikert”, Kechnec III Valaliky, Nysna 
Mysla, Urziceni, frecventă în lumea germanică, în special în mediul Przeworsk din Polonia de sud şi centrală; 
4. cu patru stâlpi pe latura scurtă, foarte răspândite pe Tisa Surperioară, cu exemple la Panic, „Uroikert”, 
Hereclean – „Dâmbul Iazului”, Beregsurany - Barátságkert şi Tiszaladany – Nagyhomokos, şi în spaţiul polonez 
al culturii Przeworsk, vezi Gindele, Istvanovits, op. cit. p. 13-14 cu bibliografia. 
21 Pentru această din urmă regiune vezi aceeaşi observaţie la V. Kotigoroško, loc. cit. 
22 Al. V. Matei, I. Stanciu, op. cit., p. 86-92.
23 Ibidem, p. 53sqq.
24 R. Gindele, E. Istvanovits, op. cit., Abb. 1
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de expunerea intrării sau a laturii lungi spre sud, sau, în cazul unor complexe gospodăreşti, 
spre est. O dovadă că aceasta trebuie să fi fost motivaţia celor vechi este şi axa nord-sud 
folosită pentru orientare, bineînţeles cu aproximările necesare. Orientarea diferă în măsura 
în care diferă şi ductul laturilor lungi sau scurte. Astfel, complexele L.2, 5 şi 8 sunt orientate 
SV-NE, în comparaţie cu celelalte orientate NV-SE (L.3, 4, 6, 7,10). Un singur astfel de 
complex, L.9, este orientat E-V. Este, totuşi, de remarcat, că întâmplător sau nu, locuinţele 
cu formele rectangulare cel mai bine păstrate prezintă aceeaşi axă a lungimii lor SV-NV. 

Complexele gospodăreşti
Prin construcţii anexe celor de locuit înţeleg, în primul rând, spaţiile construite pentru 

pentru uz gospodăresc, cu un loc special pentru păstrarea alimentelor, sau concepute 
pentru diverse activităţi legate de producerea hranei, precum măcinatul cerealelor. În 
această categorie pot fi plasate mai întâi complexele de formă ovală, mult albiate, întâlnite 
în preajma locuinţelor adâncite. În acestea au fost surprinse fragmente ceramice sparte pe 
loc, aparţinând unor vase de provizii, străchini şi căni, toate lucrate la roată, precum şi vase 
lucrate cu mâna. Unele erau dotate cu porţiuni mai înguste, folosite eventual pentru intrat. 
Planul celor din urmă, desigur simplificat, aduce cu forma unei palete. Ele au înlocuit 
gropile menajere. 

La Margine „Valea Tăniei”, dar şi într-un areal mai larg, până spre câmpia ungară 
la vest şi hotarul nordic al regiunii Tisei Superioare, acestea reprezintă o categorie foarte 
importantă a complexelor descoperite în aşezări, fiind, la propriu, o marcă culturală a 
unui tip de habitat care are, pe lângă alte caracteristici, lipsa gropilor de provizii25. Pentru 
V. Kotigoroško, raritatea gropilor de provizii descoperite în zona Tisei Superioare (nu mai 
mult de 10 cunoscute de acest autor) se explică prin caracteristicile solului şi nivelul pânzei 
freatice26. Este posibil ca aceşti factori să fi influenţat însă forma complexelor gospodăreşti, 
dar nu în mod necesar în aria carpatică, ci în zona de formare a culturii Przeworsk, care are 
caracteristicile de câmpie precizate. Pentru diferenţa între aşezările dacice vdin Latene-ul 
târziu sau a celor sarmatice, amplasate şi ele în zonele mai joase, în care abundă gropile 
de provizii, şi aşezări precum cea de la Margine, trebuie avută în vedere şi o schimbare de 
tip cultural. 

Semnificativ pentru aceste construcţii este mai întâi un complex descoperit în S. 
76 şi în Cas. 27-29. Acesta avea o formă ovală mult albiată, cu diametrul maxim de 3 
metri, având şi o porţiune mai alungită înspre latura însorită, adică spre sud-est (Fig. 6. 
1,3). În interiorul complexului au fost descoperite, în abundenţă, fragmente de chirpici cu 
amprente de bârne sau de împletitură de nuiele aparţinând pereţilor prăbuşiţi. Structura 
pereţilor era sprijinită de stâlpi din lemn, ale căror amprente ori gropi de implantare au fost 
sesizate la golirea marginilor albiate. Grosimea maximă a acestora era de aproximativ 20 
cm, cu media de peste 10 cm. Urme ale prăbuşirii lor au fost conturate clar prin existenţa 
unor şănţuiri care precedau gropile de implantare propriu-zise. Gropile de implantare au 
fost umplute cu cenuşă, spre deosebire de complex, umplut cu un pământ brun cu mult 
chirpici, de la peretele căzut. Sub stratul de dărâmătură a apărut un inventar relativ bogat, 
constând în vase, mai cu seamă de provizii, apoi de servit, bucăţi de râşniţe din gresie, şi 
câteva piese de fier. Forma albiată, improprie locuirii, precum şi structura inventarului pot 
indica că un astfel de complex a servit la depozitare, probabil şi la măcinaul grânelor. Este 
evident că încetarea utilizării complexului s-a făcut prin incendiere.

În apropierea acestui complex au fost conturate şi gropi de implantare a unor stâlpi 
de mari dimensiuni, dar nu este clar dacă acestea îi aparţineau. Cum toate complexele 
porneau dintr-un strat brun-gălbui cu fragmente de chirpici, având amprente de nuiele, 

25 O aşezare, unde astfel de detalii referitoare la complexe sunt considerate o marcă culturală, este cea de la 
Beregsurany, unde sunt prezente şi gropile denumite „coş de albine” atribuite sarmaţilor, E. Istvánovits, Some 
data on the etnical and chronological determination of the Roman Age population of the Upper Tisza Region, 
Cîteva observaţii în legătură cu determinarea etnică a populaţiei din regiunea Tisei Superioare şi a evoluţiei ei 
cronologice, în Römer und Barbaren an der Grenzen des Römischen Dakiens, ActaMP, XXI, Zalău, 1997, p. 
717-742.
26 Kotigoroško, op. cit., p. 116.
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este posibil ca întreaga structură să aparţină aceluiaşi ansamblu. Cu toate că în acest caz 
există o situaţie stratigrafică destul de clară, trebuie indicată dificultatea de a oferi o bază 
sigură de reconstituire a unor astfel de complexe şi a unor concluzii tranşante privind 
tipologia lor. 

O concluzie pripită ar fi însă aceea că locuitorii aşezărilor fără gropi de provizii 
sunt orice altceva decât agricultori. Având ca ocupaţie şi creşterea animalelor, precum şi 
meşteşugurile sau arta războiului, este greu de înţeles lipsa agriculturii într-o aşezare rurală 
precum cea de la Margine. Oricum, ca primă observaţie, trebuie sesizată deosebirea clară 
între aşezările deschise, care încep să fie locuite în nord-vestul României pe la mijlocul şi 
a doua jumătate a secolului II p. Chr., şi cele din Latene-ul târziu, ori sarmatice din epoca 
romană, care preiau această tradiţie spre exemplu, în care abundă gropile pentru provizii.

Un alt complex de acest fel a fost reperat în S. 112/2006 (şi continuat în caseta A 
112) între metrii 41 şi 46, unde au fost golite şi amprente ale unor stâlpi de lemn prăbuşiţi. 
Forma acestuia în plan este ovală, cu un ieşind înspre nord. Complexul a fost umplut cu 
un pământ negru-brun, cu chirpici (Fig. 7, desen). Lungimea acestuia era de 3,72 m, iar 
lăţimea la profilul de sud al secţiunii de 3,10 m. Pe latura sudică se afla o groapă de stâlp 
cu diametrul de 22 cm, de la care se distinge partea căzută a stâlpului spre sud. În imediata 
apropiere au fost sesizate şi bucăţi mari de chirpici, împreună cu fragmente ceramice. 

Probabil aceeaşi utilitate a avut şi un complex şănţuit descoperit în S. 110 şi 115 (Fig. 
11, 1). 

Anexe ale locuinţelor au apărut lângă L 2 sub forma unei gropi ovale cu fundul drept 
şi puţin adâncite, apoi lângă L.6, fără ca forma să poată fi clar determinată.

Ateliere sau edificii cu indicii privind prelucrarea metalului
Complexele în care au fost sesizate indicii ale prelucrării fierului, adică fragmente de 

zgură sau de la lupe de fier, sunt destul de numeroase, însă, doar două pot fi atribuite unor 
ateliere. Este cazul unui complex delimitat în S. 32 şi în Cas. 7, şi eventual un complex 
descoperit în S. 112. 

Primul dintre acestea s-a conturat ca o pată de pământ negru-gri, cu cenuşă şi 
chirpici, în fapt un adevărat strat surprins în aşezare doar acolo unde existau aglomerări 
de complexe (Fig. 6, 2). Acesta umplea mai multe gropi rotunde sau ovale, cu diametre 
variabile. Două gropi aveau o formă ovală, una cu diametrul maxim de 1,30 m, celalaltă 
de 1,10 m. Acestea au fost umplute cu acelaşi pământ, dar a doua avea o textură aparte, 
marcată de consistenţa oferită de prezenţa zgurii de fier, sau fragmente de fier asemănătoare 
unor stropi, precum şi un fragment creuzet (Gießtiegel)27. 

Al doilea complex cu indicii privind activitatea metalurgică este tot adâncit, de 
formă aproximativ ovală şi cu o proeminenţă înspre est (Fig. 5, 5-6). Axa lungă era 
orientată est-vest, măsurând aproape 8 metri (7,98 m). În lăţime, acesta măsura până 
la 4,5 m. El este cel mai mare complex adâncit descoperit în aşezarea de la Margine. 
Pe fundul perimetrului mai adâncit se afla un strat compact de cenuşă, iar în zona 
mai ridicată, aparţinând ieşindului dinspre est, un strat de pământ gălbui cu pigment 
de cenuşă. Acest perimetru era despărţit de restul complexului printr-un fel de prag, 
flancat la fiecare dintre capete de urma unui stâlp de lemn. În această parte a apărut un 
pietriş cu bucăţi de dimensiuni mai mici, despre a cărui utilitate este dificil de discutat 
în lipsa unor alte indicii. Este posibil ca această parte mai ridicată să fi servit pentru o 
intrare, aşa cum este posibil să fi existat aici un cuptor cu vatra mult distrusă, ale cărei 
fragmente făţuite pe o parte şi cu amprentele pietricelelor pe cealaltă au fost răspândite 
pe întreaga suprafaţă a complexului. Prezenţa pietricelelor înspre partea superioară a 
umpluturii ar argumenta această interpretare, dar prezenţa pământului înroşit şi acoperit 
cu un strat consistent de cenuşă în jumătatea vestică, şi chiar o posibilă groapă de vatră, 
ridică problema existenţei a două instalaţii de foc. Există însă şi varianta folosirii în două 
etape distincte a celor două surse de foc. Această ipoteză este însă mai puţin plauzibilă, 

27 O bună analogie cu acest complex oarecum prin formă şi mai mult prin inventar vezi la R. Gindele, E. 
Istvanovits, op. cit., p. 70, p. 251.
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deoarece în complex au fost descoperite fragmente ceramice întregibile, descoperite 
la adâncimi diferite. Existenţa în inventarul complexului a unei cantităţi abundente de 
ceramică împreună cu fragmente de zgură de fier şi mai ales de spuză rezultată de la 
topirea acestuia ridică probleme importante privind utilitatea construcţiei. Bucata de 
spuză a fost interpretată ca atare prin frapanta analogie cu alte bucăţi rezultate în prezent 
într-un atelier local din satul Margine28. 

Revenind la complexul propriu-zis, spre marginile acestuia au fost surprinse mai 
multe gropi rotunde în plan, cu marginile şi fundurile drepte în secţiune. Diametrele 
majorităţii dintre acestea se situează în jurul a 30 cm. Ele sunt adâncite între 12 şi 40 cm, 
majoritatea însă cca. 20 cm. Marginile complexului au fost surprinse alveolate, fiind mai 
greu de presupus că acestea arătau la fel în vechime. Pe latura sudică sunt sesizabile şi 
amprentele stâlpilor căzuţi ca nişte prelungiri ale gropilor. Tot înspre latura sudică au fost 
remarcate două adâncituri de cca. 8 cm care puteau proveni de la o înzestrare a locuinţei 
(masă?). Pe fund, sub stratul de cenuşă, au fost descoperite două cruste de chirpici, din 
care cea mai mare se adâncea într-o alveolare umplută cu cenuşă. Există posibilitatea, 
amintită mai sus, ca ultima să fi fost o vatră, iar partea mai înălţată de la est să fi servit 
ca intrare. 

În aşezarea de la Margine „Valea Tăniei” există analogii intrasit identificabile în aria 
complexelor asemănătoare ca formă. În plan, ele erau asemănătoare cu nişte „palete”, fie că 
erau folosite pentru depozitare, fie pentru alte scopuri, precum complexul denumit L.1. Din 
păcate, alte analogii nu sunt prea numeroase. Totuşi, există câteva exemple de complexe, 
cu un plan asemănător, la Hereclean, „Dâmbul Iazului”29, sau la Palodi-Komarovcy30. În 
aşezarea de la Petea-Csengersima, publicată recent, în faza cronologică fixată de R. Gindele 
şi E. Istvanovits în orizontul C1a, dar şi în perioada anterioară31, apar mai întâi grupări 
locuinţe şi tocmai astfel de complexe neregulate în plan folosite în scopuri gospodăreşti 
sau de producţie. Semnificativă este descoperirea unui cleşte de fierar care poate indica 
folosirea lor ca ateliere32. În aşezarea de la Margine edificiul prezentat este o combinaţie 
între complexele de depozitat dotate cu intrare, cele meşteşugăreşti şi locuinţe. Este posibil 
ca apropierea de mediul sarmatic să fi oferit în zona Tisei Superioare şi cea a Crişurilor, unde 
este situată aşezarea de la Margine, un tip de complex asemănător cu cele desemnate în 
câmpia ungară sub numele de Stallgruben, dacă nu cumva aceasta ar putea fi, eventual, o 
influenţă germanică asupra sarmaţilor şi altor populaţii. Probabil că edificiul a fost construit 
din lemn pentru că între bucăţile de chirpici nu s-au găsit fragmente cu amprente de nuiele, 
ci numai de la vatra complexului. Materialul arheologic descoperit aici constă în fragmente 
ceramice din mai toate categoriile, piese din fier şi amnare din silex. 

Gropile de provizii
Spre deosebire de alte complexe, puţinele gropi de provizii descoperite sunt destul 

de uşor de interpretat ca atare, atât prin forma rotundă în plan, cât şi prin faptul că în 
profil sunt fie alveolate înspre mijlocul înălţimii şi cu fundurile drepte, fie în formă de 
clopot. Dat fiind numărul relativ ridicat al complexelor de locuit, numărul gropilor de 
provizii cu utilitate sigură, nu mai mult de patru în total, este nesemnificativ, confirmând 
explicaţia cu caracter preliminar oferită de existenţa spaţiilor de depozitare adiacente 
locuinţelor. 

28 Analogia s-a apropiat în asemenea măsură de piesa din antichitate încât a fost remarcată aceeaşi scurgere 
peste blocul concav ca şi cea desprinsă din locaşul din cărămidă refractară actual.
29 Al. V. Matei, I. Stanciu, op. cit., Fig. 11, cu gropile de implantare a stâlpilor de lemn plasate în exterior.
30 Un astfel de plan apare în aşezarea de la Palodi-Komarovcy, desemnată şi ea o construcţie anexă cu o formă 
neobişnuită, cea a unei palete, şi cu suprafaţa de 50,2 m2. Adâncă de 0,3 m, partea centrală este ocupată de o 
groapă cu adâncimea de 0,55 m. În interior, de-a lungul perimetrului, se aflau 8 gropi de stâlpi, Kotigoroško, 
op. cit., p. 115, Fig. 64. 
31 Autorii recunosc că nu pot diferenţia artefactele de dinaintea razboaielor marcomanice de cele de după, iar 
piesele de provenienţă romană pe care îşi bazează cronologia fazei presupusă din prima jumătate a secolului 
II sunt utilizate până în al treilea sfert al secolului II, eventual şi mai târziu, vezi R. Gindele, E. Istvanovits, op. 
cit., p. 67sq. 
32 R. Gindele, E. Istvanovits, op. cit., p. 70, p. 251, complexul S14/1, Taf. 218, 1 şi 224.1.
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Gropile cu pereţii arşi
Gropile rectangulare cu pereţii arşi reprezintă o categorie aparte a complexelor 

descoperite în aşezările din epoca romană din Ucraina subcarpatică, nord-estul Ungariei 
şi nord-vestul României33. Difuziunea lor este extraordinară, fiind descoperite în mai toate 
aşezările mai intens cercetate. Probabil că ele apar şi în afara aşezărilor34. 

 La Margine au fost descoperite 28 astfel de complexe, din care 26 orientate S-SE – 
N-NV. Ele sunt de formă rectangulară, majoritatea dreptunghiulare, au colţurile rotunjite 
şi, adesea, pereţii lutuiţi sau nu, apoi arşi, fiind asemănătoare cu nişte vetre (Fig. 8, 9). De 
obicei, acestea au fost surprinse grupate câte două trei împreună. Spre marginile aşezării 
distanţele între acestea au fost mai mari. În majoritatea cazurilor, complexele au fost 
umplute cu pământ conţinând cenuşă, bucăţi de cărbune sau chirpici, apoi cu un strat de 
chirpic sfărâmat, iar pe fund cu un strat de cărbune compact. Uneori în acestea au apărut 
chiar bucăţi mai mari din lemn carbonizat. Materialul descoperit este numai ceramic. 
Dimensiunile lor oscilau între 0,90 x 1,00 m, până la 1,40 x 1,30 m, iar adâncimea 
surprinsă între 18-20 cm şi până spre 40-50 cm. Fundurile complexelor nu au fost arse, dar 
există un caz în care au apărut şi fragmente de la o lipitură asemănătoare vetrelor menajere 
amenajate în locuinţe.

Fântânile
Terasa mai înaltă, pe care se afla amplasată aşezarea din epoca romană de la Margine 

„Valea Tăniei”, precum şi debitul temporar al torentului care o învecinează a făcut necesară, 
în antichitate, suplimentarea ori chiar identificarea unor surse de apă potabilă în imediata 
apropiere a gospodăriilor. 

Ilustrativ pentru eforturile locuitorilor aşezării antice de a capta apă de băut este 
complexul denumit F.1. Acesta s-a conturat ca o pată rotundă descoperită în S. 73. În 
profil avea formă de pâlnie şi cobora până la 1,34, unde fundul era drept. El era umplut 
cu pământ brun, iar pe fund cu lut, căzut, cel mai probabil, imediat după săpare. După 
cum arată umplutura complexului, acesta nu a putut fi folosit, probabil, pentru că nu a fost 
găsită sursa de apă căutată. 

În campania din anul 2005 ipoteza existenţei unor puţuri săpate pentru captarea apei 
a fost confirmată de patru fântâni care, spre deosebire de F. 1, au şi funcţionat, aşa cum 
arată apa care a umplut rapid gropile de golire ale complexelor. 

Toate complexele aveau câteva caracteristici comune: constau în gropi rotunde în 
plan, cilindrice în profil, cu diametrul între 1,30-1,50 m, şi adâncite până la pânza freatică, 
de forma unor pâlnii înspre suprafaţă, ele se îngustau treptat spre fund (Fig. 10). F.2 a 
fost surprinsă în S. 104/2005, începând cu adâncimea de 36 cm. Fântâna era umplută cu 
pământ cenuşiu-maroniu compact, mâlos, în care au apărut fragmente ceramice, în special 
din categoria celor lucrate la roată. Spre fundul complexului au fost găsite şi oase mari de 
bovine. Adâncimea până la care complexul a putut fi săpat a fost de 1,70 cm. 

F.3 a apărut tot în S. 104. La -1,12 adâncime, diametrul se îngustase până la mărimea 
de 1,40. De la această adâncime complexul cobora aproximativ drept. Spre deosebire 
de restul sitului, aceste complexe sunt singurele în care materialul osteologic s-a păstrat 
satisfăcător. Deşi a fost surprins un strat friabil şi subţire de culoare maronie (între 0,5- 1,5 
chiar 2 cm), care ar putea fi interpretat drept urmă a unei instalaţii din lemn, am preferat să 
îl denumesc indiciu de colmatare a fântânii, deoarece se afla depus uniform la adâncimea 
de 1,52 m, nefiind deloc compact. Cum aici a fost găsită şi o claviculă de vită, este posibil 
ca stratul să reprezinte nivelul de la care fântâna a fost colmatată în timp. După această 

33 Pentru astfel de complexe vezi S. Dumitraşcu, Raport asupra cercetărilor arheologice de la Mişca (judeţul 
Bihor), în MCA, p. 161-166; V. Kotigoroško, op. cit., p. 116, Fig. 69, 70; Istvanovits, op. cit., p. 727 cu 
bibliografia referitoare la teritoriul Ungariei; Al. V. Matei, I. Stanciu, op. cit., p. 51, 57sq, 95sqq, Fig. 17-23-25, 
38-40; Gindele, Istvanovits op. cit., p. 15 sq , Taf. 205-212.
34 Un astfel de exemplu ar putea apărea la Margine „Natu”, dacă în traseul viitoarei autostrăzi „Transilvania” nu 
se află cumva marginea unei aşezări, vezi nota 4. Utilitatea lor nu este încă lămurită, existând diverse ipoteze, 
de la uzul meşteşugăresc la cel ritual sau, mai nou, funerar. Ultima variantă cred că este exclusă. Funcţiunile 
lor gospodăreşti sau meşteşugăreşti mi se par cel mai plauzibile. 
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adâncime debitul apei a fost tot mai puternic. Totuşi, adâncimea până la care complexul a 
putut fi săpat a fost de 2,20 cm. 

Fântâna F.4 a fost identificată în S. 106 (Fig. 10.5, 10.6, 10.8), sub stratul de arătură 
la 0,30 m, iar la golire ca un puţ de forma unei pâlnii cu partea mai largă coborând 37 
cm. Diametrul complexului era de 1,30 m, şi a putut fi surprins până la 3,20 m, unde, 
din raţiuni de siguranţa muncii, săparea a fost întreruptă. Din conţinutul puţului au fost 
recuperate fragmente ceramice lucrate la roată din pastă cenuşie, precum şi o lupă din fier 
descoperită la 6-8 cm de la nivelul de călcare antic, aproape de marginea dinspre sud-est a 
gropii. După forma lărgită a primilor 26-37 cm este posibil ca porţiunea să fi fost colmatată, 
iar bucata de fier să fi provenit de la un cuptor descoperit la câţiva metri mai spre sud-est, 
în S. 97. 

Complexele şănţuite
Un tip specific aşezărilor din epoca romană din N-V României este cel al complexelor 

şănţuite cu utilitate greu de precizat (Fig. 11). Acestea sunt orientate SV-NE şi SE-NV, şi au 
fundurile drepte sau alveolate. Ele nu se adâncesc mai mult de 20 cm şi conţin, de obicei, 
o cantitate apreciabilă de ceramică şi chirpici. Lăţimea lor variază între 0,5 şi 1 m. Uneori 
astfel de complexe sunt însoţite de gropi sau aliniamente de gropi de implantare a unor 
stâlpi din lemn. Lungimea lor variază de la 3,5 m pâna la maximum 7,60. Complexele din 
S. 110 şi S. 11 (Fig. 11.1), S. 103 sau S. 81 (Fig. 11.2) ar putea arăta că utilitatea unora dintre 
aceste complexe era una menajeră, probabil de depozitare. Primul complex poate sta şi în 
relaţie cu structuri de suprafaţă. El este parte a unui ansamblu, care avea şi un perimetru la 
suprafaţă marcat de gropi de implantare a unor stâlpi din lemn. Acestea erau de dimensini 
şi forme diferite, fiind umplute cu cenuşă. Chiar şi în interiorul perimetrului şănţuit puteau 
exista gropi de pari. Complexul a fost adâncit până la 34 cm.

În actualul stadiu al documentării nu există, totuşi, o utilitate clară a tuturor acestor 
complexe. Se pot distinge însă trei categorii de construcţii şănţuite. Prima este în legătură 
cu complexe de suprafaţă, precizate prin existenţa unor gropi de implantare a unor stâlpi 
din lemn. Materialul arheologic descoperit este în general abundent. Între acestea pot fi 
încadrate şi complexele folosite, eventual pentru depozitare, cum sunt cele amintite mai 
sus. O altă categorie este constituită de cele fără nicio legătură între complexe de suprafaţă 
şi aceste şănţuiri. O a treia categorie este cea a unor gropi asemănătoare unor şănţuiri cu 
scop menajer, dedus prin cantitatea importantă de ceramică descoperită. Un fapt remarcabil 
este orientarea acestora pe o axă aproximativă N-S. Din acest motiv ele trebuie considerate 
părţi integrante ale gospodăriilor descoperite în aşezarea de la Margine, eventual şi a 
structurilor de suprafaţă indicate prin gropile de implantare a stâlpilor din lemn, la care pot 
fi adăugate şi gropile cu pereţii arşi, majoritatea cu aceeaşi orientare.

Nici în alte aşezări din epoca romană aceste complexe nu au o utilitate mai bine 
precizată. Astfel, la Močala un astfel de complex cu inventar bogat avea o formă neregulată 
şi ductul literei „L”; partea mai lungă măsura 11,3x 2,8 m, iar cea scurtă 5,8 x 2,4 m35. La 
Beregsurany ele sunt complexe caracteristice aşezării situate pe un grind, fiind umplute cu 
mult chirpici şi cărbuni, fără a avea o utilitate precizabilă. Ele sunt cunoscute şi la Lazuri 
„Lubi Tag”, complexul 9, Fig. 20, şi el cu un inventar destul de bogat, între care o mola 
manuaria, zgură de fier pe fund şi ceramică36, Csengersima-Petea, tipurile 6.1. şi 6.2, unde 
astfel de complexe sunt întâlnite singure sau dublate, acestea din urmă având între ele şi 
un aliniament de pari37. Nu pot să nu asociez cu ultimul tip menţionat, de la Csengersima-
Petea, un complex descoperit în S. 97 la Margine „Valea Taniei”, compus din mai multe 
şănţuiri, din care două paralele orientate pe direcţia SV-NE şi având marginile neregulate şi 
alveolate. La unirea între cele două şanţuri într-o asemenea porţiune alveolată a fost găsită 
o bucată din gresie lungă de 16 cm (Fig. 11, foto 6). Utilitatea lui era, în acest caz, probabil 
de sprijinire a unui complex de suprafaţă.

35 Aici predomina ceramica lucrată la roată, vezi la Kotigoroško, op. cit., p. 115, fig. 65.
36 Al.V. Matei, I. Stanciu, op. cit., p. 54 sq., Fig. 20.
37 R. Gindele, E. Istvanovits, op. cit., p. 22, Abb. 20.
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Date preliminare privind materialul arheologic

Ceramica
Ceramica se împarte, ca de obicei în aşezările de epocă romană din barbaricum, în 

cele două categorii principale: cea lucrată cu mâna şi cea confecţionată la roată. 
Ceramica lucrată cu mâna aparţine unui repertoriu destul de variat, de la oalele 

pentru gătit la pahare, tăviţe sau ceşti-opaiţe, constând dintr-un buton tras spre exterior. 
Unele forme prezintă umărul puternic carenat al vaselor de formă germanică (vezi Pl. 
IX, stânga jos), altele forme zvelte şi decor specific dacic, constând în brâu alveolat. O 
categorie aparte este ilustrată de câteva fragmente aparţinând unor vase din pastă neagră 
fină cu urme de lustru, având buze evazate şi corp puternic carenat, specifice purtătorilor 
culturii Przeworsk38. La fel sunt vasele cu picior tronconic şi gol, dintre care unele dotate 
cu un inel în relief (Pl. VI, 3). Decoraţia vaselor lucrate cu mâna este completată de alveole 
distribuite pe buză şi în jumătatea superioară, şi ele specifice mediului cultural, locuit 
în special de către vandali, amintiţi la frontierele Daciei în anii 170/171. Cele cu decor 
plastic dacic sunt destul de reduse numeric. Majoritatea ceramicii lucrate cu mâna nu are 
însă un specific anume. Aceasta a servit în mare parte la gătit şi face parte din două sau 
trei mari categorii: zgrunţuroasă şi nisipoasă, uneori mai cu seamă prima categorie putând 
fi caracterizată drept poroasă, adică prezentând crăpături de la ardere, şi fiind netezită cu 
mâna sau cu cârpa. 

Unele vase lucrate la roată par produse pe loc, însă există un procent important 
provenind din provincie, chiar şi în cazul ceramicii de uz comun. O caracteristică a vaselor 
de origine provincială este slipul cenuşiu închis. Aproape fiecare vas mai bine păstrat şi 
de o calitate mai bună a slipului pare să provină din Dacia Porolissensis. O categorie 
aparte în cadrul ceramicii romane este vesela din pastă cărămizie sau neagră stampată, 
asemănătoare cu cea descoperită în Dacia, dar mai ales cea cenuşie fină ştampilată. Două 
fragmente aparţin unei categorii de ceramică provincială cu decor în relief, constând din 
motive care reprezintă frunze de iederă. Analogii apar şi în zona barbară din bazinul Tisei 
Superioare. 

Din cele studiate până acum, atât după forme sau decor, cât şi după existenţa sli pului 
cenuşiu, este clar că cel puţin o perioadă din existenţa aşezării nu a existat o producţie 
locală, astfel că la Margine această categorie de artefacte pare să fi fost adusă majoritar 
din provincie. O categorie de ceramică stampilată care poate fi considerată produs al unui 
atelier din mediul extraprovincial a fost descoperită în complexul L.8. 

Vasele lucrate la roată produse pe loc par a fi indicate de formele carenate în cazul 
străchinilor (Pl. I, 3,4, II, 1, III, 1), unele dintre vasele cu fundul drept, deosebite de cele cu 
fund inelar, cele din pastă neagră cu miez cărămiziu, sau cele având ca degresant şi cioburi 
pisate (Pl. IX, rândul 2 stânga, dreapta). 

Piese din metal, sticlă, piatră şi os.
Cele mai numeroase piese din fier constau din lupe de mici dimensiuni şi puţine 

fragmente de la spuza rezultată din încălzirea metalului pentru confecţionarea artefactelor. 
Alte piese apărute în complexe sunt fragmente de cosoare, verigi, eventual şi fragmente 
provenind de la chei de tip barbar. Singura fibulă descoperită este din bronz. Aceasta a 
fost confecţionată din două elemente, avea arcul şi piciorul faţetate, fiind încadrabilă în 
„tipul barbar” cu picior întors pe dedesubt, varianta cu butoane la capete (Pl. IX). Datarea 
acesteia a fost propusă la sfârşitul secolului II şi prima jumătate a secolului III p. Chr., sau 
numai în secolul III39. Două exemplare asemănătoare, inedite, se află în colecţia Muzeului 
din Săcuieni. În mediul sarmatic astfel de piese sunt destul de frecvente40. 

38 Pentru această categorie de ceramică desoperită în nord-vestul României, vezi I. Stanciu, Al. V. Matei, op. 
cit., p. 757 cu bibliografia.
39 S. Cociş, Fibulele din Dacia romană. The brooches from roman Dacia, Cluj-Napoca, 2004, p. 145, 147, 
asemănătoare cu nr. 1940, Pl. CXLI.
40 Vaday, A. Die sarmatischen Denkmaler des Komitas Szolnok. Ein Beitrag zur Archäologie und Geschicte des 
sarmatischen Barbaricums, în Anteus, Communicationes ex Instituto Archaeologico Academiae Scientiarum 
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Piesele confecţionate din sticlă sunt importuri romane din provincia Dacia. 
Fragmentele descoperite provin de la pahare (Pl. IX). În total, sunt cunoscute doar două 
fragmente. 

Mărgelele descoperite în aşezare sunt de forme şi culori diferite, dar fără a fi nume-
roase. O mărgea este confecţionată din pastă din sticlă roşie, alta din pastă neagră, cu un 
motiv în formă de opt, din pastă galbenă, iar altele din pastă din lut de aceeaşi culoare. Ca 
formă, ele sunt bitronconice sau cilindrice (Pl. IX, rândul 2 de jos, dreapta). 

Au fost descoperite fragmente de la râşniţe cu rotaţie manuală, lucrate din gresie roz. 
Cele mai multe provin din complexele anexe locuinţelor. Singurele fragmente întregibile 
provin din complexul de depozitare din Cas. 28. Alte piese din piatră sunt reprezentate 
de cutele abrazive pentru ascuţit unelte. O categorie specială este constituită de lamele 
din silex alb-gălbui utilizate pentru aprins focul (Pl. IX, rând 2 de jos, stânga). Cum nici 
în preistorie ele nu erau produse locale ci originare din actualul teritoriu al Poloniei, este 
posibil că acestea reprezentau importuri din regiunile de origine ale triburilor vandale 
ajunse la frontierele Daciei. 

Materialul osteologic s-a păstrat extrem de fragmentat şi deterioarat, probabil datorită 
acidităţii solului sau mai degrabă agenţilor de coroziune din sol. Nu întâmplător, din 
acest punct de vedere, este faptul că cele mai bine păstrate fragmente provin din fântâni. 
Adesea osul a fost greu de recoltat, fiind friabil. Sunt documentate, deocamdată, bovinele 
şi ovicaprinele. 

Datarea aşezării şi atribuirea culturală
Piesele cu cele mai relevante criterii de datare sunt fibula amintită, cu picior întors 

pe dedesubt, datată la sfârşitul secolului II - prima jumătate a secolului III p. Chr., precum 
şi de fragmentele de la două pahare romane din sticlă. Elemente de datare sunt oferite 
şi de ceramică. Pe de o parte, prezenţa sporadică a ceramicii negre de tip Przeworsk, 
lucrată cu mâna, indică începutul aşezării la sfârşitul secolului II p. Chr. Sfârşitul aşezării 
se poate situa pe la mijlocul secolului III p. Chr., când este posibil ca aşezarea să fi fost 
incendiată, deşi, sunt situaţii, precum distrugerea vetrelor, care arată că locuitorii au putut 
părăsi la timp aşezarea. Importurile romane încadrează locuirea pe parcursul existenţei 
atelierelor provinciale din Dacia. Astfel, aşezarea a putut debuta pe parcursul orizontului 
C1a a cronologiei relative oferite pentru Barbaricum central european, dar fără indicii clare 
în acest sens, şi a evoluat mai ales în etapa C1b, adică începând cu debutul secolului III 
şi până spre mijlocul acestuia, la fel ca aşezările cercetate la Bocşa „La Pietriş”, Lazuri 
„Lubi Tag”, sau Zalău „Bulevardul Mihai Viteazul”41. Această încadrare este, desigur, una 
preliminară, într-o etapă următoare urmând a fi oferită una detaliată pe complexe. 

Din punct de vedere cultural, probabil şi etnic, aşezarea conţine atât artefacte de 
origine dacică, asemănătoare cu cele Latene, mai puţine, este adevărat, cât şi de origine 
Przeworsk, atribuite vandalilor de neam germanic prezenţi la frontierele Daciei începând 
din jurul anului 170 p. Chr.

Hungaricae 17-18, Budapest, 1988-89, p. 89, Abb. 17, 1-8.
41 Pentru cronologia spaţiului menţionat vezi K. Godlowski, The Cronology of the Late Roman and Early 
Migration Periods in Central Europe, Krakow, 1970, p. 90-112; iar pentru trecerea de la faza timpurie la cea 
târzie a epocii romane în Barbaricum vezi şi G. Domanski, Die Frage des Zeithorizonts der Markomannenkriege 
in Barbaricum, în Probleme der relativen und absoluten Chronologie ab Latènezeit bis zum Frühmittelalter, 
Krakow, 1992, p. 129-139. Pentru aceeaşi etapă şi cele imediat următoarele în nord-vestul României, vezi I. 
Stanciu, Al. V. Matei, op. cit., p. 758-360.

14



Date preliminare privind habitatul în aşezarea din epoca romană... 61

Fig. 1. Amplasarea aşezării din epoca romană de la Margine - 
„Valea Tăniei - La Ţarină;
The location of the roman period settlement from Margine - „Valea 
Tăniei - La Ţarină.
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Fig. 2. Complex denumit „locuinţa L.1”;
The building „L.1”.
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Fig. 3. Locuinţe rectangulare, L.2 şi L.8;
Rectangular dwellings no. 2 and no. 8.
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Fig. 4. Locuinţe semiadâncite de la Margine. 1-2, L.3, L.4, L.5;
Half-deeped dwelling from Margine. 1-2, L.3, L.4, L.5.
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Fig. 5. 1-2. Locuinţa L.7, S.94; 3-4. Locuinţa L.8, S.104 şi Cas. 36; 5-6. Complex 
S.112;
Dwelling L.7, S.94; 3-4. Dwelling L.8, S.104 şi Cas. 36; 5-6. Feature from trench 
S.112.
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Fig. 6. Anexa gospodărească utilizată pentru 
depozitare; 2. Complex cu urme de prelucrare a 
metalelor;
1, 3 adiacent building used for storage and 
metalurgic workshop.
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Fig. 7. Structuri de suprafaţă;
Surface structures.

S.112 complexe de suprafaţă şi adâncite

S.111 S.115
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Fig. 8. 1. V.12/S.50, detaliu după golire; 2. Cas. 35 Ansamblu cu V.8-10; 3. V.9 după 
golire; 4. V.8; 5. V.7/S.72 golită pe jumătate; 6. V.16/S.89 cu profil; 7. V.18/S.90; 8. 
V.17/S.89 cu profil; 9. V.19/S.90 cu profil; 10. V.21/S.90;
Rectangular holes with burned edges from different sections.

1

2

3 4 5

6 7 8

9 10
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Fig. 9. Gropi rectangulare cu pereţii arşi din Cas.36;
Rectangular holes with burned edges from surface 36.

Cenuşă cu argilă

Cenuşă cu chirpici şi cărbune
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Fig. 10. Fântâni;
Fountains.

1. S.104 cu F.2, 
plan îndepărtat, F.e 
în cel apropiat.

7.

6.
3.

2. F.2, 3. Detaliu, F.2; 
4, 7 F.3; 5, 6, 8 F.4

2.

4.

5.

8.
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Fig. 11. Complexe şănţuite;
Ditch like features.
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Pl. II. Margine, Valea Tăniei - La Ţarină, locuinţa L.I, 
S.5, Cas.3/2004.

Pl. I. Margine, Valea Tăniei - La Ţarină. Ceramică din 
stratul vegetal.
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Pl. III. Margine, Valea Tăniei - La Ţarină, locuinţa L.2, S.8, Cas.5,6,6A/2004.
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Pl. IV. Ceramică din L.4.
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Pl. V. Material din complexul pentru depozitare din Cas. 28.
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Pl. VI. Ceramică din complexul pentru depozitare din Cas. 28.
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Pl. VII. Ceramică din complexul şănţuit din S.110.
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Pl. VIII. Complexul şănţuit din S.16; 2. S.29, groapă de stâlp; 3. G.1 din S.40; 
4. Cas.4-5, G.1; 6-7,9 Cas.16; 10. S.109.
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Pl. IX. Ceramică lucrată la roată şi cu mâna, piese din silex, fier, mărgele şi fibulă din bronz cu 
picior întors pe dedesubt.
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MIŞCA. O AŞEZARE MEDIEVALĂ DISPĂRUTĂ ŞI DESCOPERIRILE 
ARHEOLOGICE DE LA ORADEA – „SERE”

Sorin BULZAN*,
Doru MARTA**

MIŞCA. A DISAPPEARED MEDIEVAL SETTLEMENT 
AND ARCHAEOLOGICAL DISCOVERIES FROM ORADEA „SERE”

Abstract

In the year 2000 in the archaeological site from Oradea “sere” was carried rescue 
excavation. The site is situated vest from Oradea city. Along of prehistoric finds was 
unearthed numerous houses, pits and ovens belonging to XII – XIIIth century A.D.

The maps from 1784, 1887 and contemporary ones pointed some medieval 
denominations. This maps together with a village border setting from 1214, led us to 
conclusion that the area archaeologically excavated belong to the Mişca settlement, in 
present day disappeared.

Key words: Mişca, Oradea “Sere”, Border setting, XII – XIII pottery.

Descoperirile arheologice aparţinând secolelor XI-XIII din vestul României au cunoscut 
în ultimii ani repetate abordări din cele mai diverse puncte de vedere, bucurându-se chiar 
de sinteze cuprinzătoare care au schimbat în mare parte tabloul epocii numite arpadiene1. 

Cercetările arheologice de salvare derulate în anul 2000 în cuprinsul sitului cunoscut 
sub numele Oradea – „Sere” s-au concentrat într-un teren aflat în sudul incintei Fermei nr. 
3 a fostei întreprinderi Avicola S. A (Fig. 1.1). Alături de alte descoperiri aparţinând epocii 
bronzului sau Latene-ului mijlociu, intervenţiile noastre au adus la lumină o aşezare datată 
într-un raport preliminar în secolele XI-XII2, dar a cărei consistenţă din punct de vedere 
cronologic se întinde şi în secolul al XIII-lea. Operaţiunea de cercetare arheologică de 
salvare propriu-zisă, a fost prilejuită de construcţia unui dig realizat prin decopertarea cu 
buldozerul a unei suprafeţe cuprinse între 40 - 70 m lăţime şi 250 m lungime. Suprafaţa 
afectată se află la 200 m sud-est, pe aceeaşi terasă unde în anul 1999 s-au desfăşurat alte 
săpături de salvare3. Constatându-se lipsa aproape totală a stratului – straturilor de cultură, 
am încercat identificarea complexelor care se conturau în plan orizontal prin trasarea unor 
suprafeţe care au fost îndreptate şi curăţate de crusta tasată lăsată de utilaje. 

Complexele medievale descoperite în anul 2000 au fost identificate pe întreaga 
suprafaţă decopertată de către Avicola S. A. Dintre acestea se disting 4 locuinţe, toate 
de formă rectangulară. Două dintre acestea au fost surprinse întretăiate fiind, evident, 

* Muzeul Ţării Crişurilor Oradea, sorinbulzan@gmail.com.
** Muzeul Ţării Crişurilor Oradea, dorumarta67@yahoo.com.
1 C. Cosma, Vestul şi nord-vestul României în secolele VIII-X d. H., Cluj-Napoca, 2002, I. Crişan, Aşezări rurale 
medievale din Crişana (secolele X-XIII), Oradea, 2006; Idem, Cronologia începuturilor aşezărilor medievale din 
judeţul Bihor şi repartiţia lor geografică pe baza descoperirilor arheologice, în Crisia, XXXVII, 2007, p. 89-98.
2 S. Bulzan, C. Ghemiş, G. Fazecaş, Oradea, jud. Bihor. Punct: Sere, în CCA, campania 2000. A XXXV-a Sesiune 
naţională de rapoarte arheologice, Suceava, 2001, nr. 128. 
3 S. Bulzan, C. Ghemiş, G. Fazecaş, Oradea, jud. Bihor. Punct: Sere, în CCA, campania 1999. A XXXIV-a 
Sesiune naţională de rapoarte arheologice, Deva, 2000, p. 69.
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cazul unei suprapuneri, L. 7 şi L. 8 (Fig. 1.3 - 1.4). Trei dintre cele patru locuinţe au avut 
o structură din lemn de la care s-au păstrat gropile de pari pe laturi şi la colţuri; L. 6, 7, 
8. (Fig. 1.3 - 1.4). Într-un caz pereţii au fost înălţaţi, foarte probabil, pe tălpici din lemn 
a căror amprente au fost surprinse pe o latură a locuinţei denumite L. 2. Fiecare locuinţă 
era dotată cu instalaţii de încălzit, două cu vetre – L. 2 şi L. 7 - iar una cu cuptor de tip 
„pietrar” (L. 8). 

Gropile de provizii, unele transformate apoi în gropi menajere, erau fie rotunde fie 
ovale. În profil acestea aveau forma unei pâlnii întoarse cu gura în jos sau doar cilindrică 
şi cu fundul albiat. Câteva aveau pereţii arşi, probabil în vederea depozitării proviziilor 
(igienizării) (Fig. 2). 

Inventarul complexelor este preponderent ceramic. Cele câteva piese din fier aparţin 
unor cosoare. Cercetarea arheologică a unei baterii de cinci cuptoare simple, fiecare cu 
gropile de deservire, apoi cu unul construit peste un altul demantelat a fost mult îngreunată 
datorită distrugerii cu mijloace mecanice până la crustă a trei dintre ele şi a intrării în 
mantaua digului a altuia. Nu ştim prin urmare dacă acestea au fost săpate în peretele unei 
încăperi care le adăpostea pe toate sau au fost clădite în spaţiu deschis. Cert este că toate 
cuptoarele au fost amplasate în jurul unei gropi care avea o suprafaţă adâncită apropiată de 
mărimea locuinţelor. Pentru datarea generală a sitului au fost alese câteva gropi cu material 
pe care îl considerăm în linii mari reprezentativ, fapt care nu exclude viitoare analize 
intrasit care să furnizeze criterii cronologice mai fine.

A fost un lucru firesc ca ceramica, material arheologic care reprezintă majoritatea 
covârşitoare a pieselor găsite la Oradea –„Sere”, să fie cercetată amănunţit, în ciuda faptului 
că datarea acesteia, mai ales pentru perioada studiată este, de cele mai multe ori, poate cu 
prea multă grabă, datată implacabil în „secolele XI – XIII”. În acest context oarecum ingrat, 
am încercat, în măsura posibilului, o departajare a ceramicii din complexele amintite. 
Să mai amintim şi faptul că la Oradea –„Sere” nu a apărut, cel puţin în actualul stadiu 
al cercetărilor, ceramica specială: căldările (căzănelele) de lut, vasele cu gât canelat sau 
ceramica smălţuită verde-oliv, de factură bizantină. 

Astfel, din punctul de vedere al compoziţiei pastei, dar şi al culorii, se poate observa 
pentru secolele XI – XIII o anumită continuitate faţă de secolele precedente. Am identificat 
în privinţa pastei mai multe categorii ale ceramicii de la Oradea – „Sere”. Deosebim astfel 
un grup lucrat din pastă nisipoasă, care a folosit ca degresant microprundişul, culorile 
acoperind o largă paletă: cărămiziul, brun – închis, ocru – gălbui, negrul. Al doilea grup 
ceramic a fost lucrat din aceeaşi pastă nisipoasă, dar fără microprundiş, calitatea acesteia 
fiind într-o oarecare măsură superioară primeia. 

Forma vaselor a dovedit, de asemenea, o mare doză de conservatorism, legat de 
tradiţia secolelor anterioare. Deosebim astfel forma larg răspândită a vasului borcan fără 
toarte, cu buzele mult evazate spre exterior, cu muchia teşită oblic şi uşor lăţită. Există 
şi câteva fragmente ceramice care au buza tratată ceva mai complicat: cu profilaturi 
succesive, partea inferioară a acestora având un mic prag. 

Cu siguranţă că decorul ceramicii de la Oradea – „Sere” este cel mai în măsură să ofere 
anumite departajări cronologice. Deosebim o primă categorie a ceramicii decorate cu rotiţa 
dinţată în pasta moale. Gropiţele rezultate în urma acestui procedeu au forma unor pătrate, 
dreptunghiuri sau triunghiuri. Analogiile acestui mod de decorare a ceramicii sunt extrem 
de numeroase. Să punctăm în primul rând descoperirile de la Cluj – Mănăştur, Dăbâca şi 
Biharea, unde au apărut alături de căldările de lut, dar au putut fi datate şi cu monede în cazul 
unor complexe închise din primele două aşezări fortificate amintite, monede datate în a doua 
jumătate a secolului al XI-lea4. Să mai amintim şi descoperirile din Crişana (Sânnicolau de 
Beiuş), unde au fost datate în secolul al XII-lea5, şi pe cele din Moldova (aşezarea de Iaşi – 
Nicolina), unde datările sunt însă mai târzii, în secolul al XIII-lea6. 

4 P. Iambor, Aşezări fortificate din Transilvania (secolele IX – XIII), Cluj-Napoca, 2005, p. 214.
5 R. Popa, N. Chidioşan, O reşedinţă feudală din secolele XI – XII la Sânnicolau de Beiuş, pe Crişul Negru (jud. 
Bihor), în M.C.A., XVI, 1986, passim. 
6 V. Spinei, Moldova în secolele XI – XIV, ed. II, Chişinău, 1992, p. 456, fig. 22.
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Restul ceramicii de la Oradea –„Sere” este decorată cu benzi de linii orizontale, în 
val, în cazul acestora deosebind şi o vălurire pronunţată, alături de piese decorate alveolat 
sau „cu unghia”, decorul formând un brâu aflat nu mult sub buza vaselor. Asemenea 
fragmente ceramice au fost descoperite în complexe închise şi în locuinţele cercetate 
arheologic la Cluj – Napoca, în Piaţa Muzeului şi str. V. Deleu, datate cu monede din prima 
jumătate a secolului al XII-lea, dar şi la Cenad, Moreşti, Moldoveneşti, Dăbâca sau Cluj – 
Mănăştur, datările mergând însă şi pentru secolul al XIII-lea7. Pentru Crişana, acest tip de 
decor ceramic este de asemenea extrem de răspândit, datarea propusă fiind identică8. Să 
mai menţionăm doar faptul că pe două funduri de vase avem semne de meşter (cruci şi o 
biserică/mănăstire)9. 

În concluzie, putem data complexele cercetate la Oradea –„Sere”, pe baza analizei 
ceramicii descoperite aici în secolele XII – XIII. Deşi potrivit analogiilor citate, cele mai 
vechi fragmente ceramice găsite sunt decorate cu rotiţa, în aşezarea de la Oradea -„Sere” 
acestea sunt asociate cu fragmente ceramice care pot fi datate în secolul al XIII-lea. 

Căutând indicii documentare şi narative medievale despre arealul situat la vest de 
oraşul Oradea, am primit, încă din momentul cercetărilor, informaţii despre existenţa aici a 
unei aşezări medievale dispărute şi despre corpusurile de documente şi menţiunile în care 
se află aceasta citată10. 

Între Oradea şi Sântion, câteva documente amintesc o aşezare, azi dispărută, 
pomenită sub denumirile Mycusa, villa Mykse, a cărei amintire a supravieţuit până în 
secolul al XIX prin toponime precum Micske Pusta, aşa cum apare şi în hărţile cadastrale 
de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Problematică este însă legătura între existenţa acestei 
localităţi consemnată de izvoarele documentare şi aşezarea identificată arheologic care 
poate fi datată începând cu finele secolului al XI-lea, dar mai ales pe parcursul secolului 
XII-lea şi în cel următor. Discutarea acestei ipoteze reprezintă chiar subiectul prezentului 
studiu. 

Un tablou sugestiv asupra acestei epoci în spaţiul Crişanei este oferit mai întâi de 
către Rogerius, care o descrie cu o plasticitate dobândită în urma unei terifiante experienţe 
trăite în cel mai important eveniment al acestui veac, invazia tătară din anii 1241-124211. 
Acest moment istoric a schimbat fundamental realităţile medievale ale Ungariei arpadiene. 
Din acest motiv, cel mai important document care poate fi pus în legătură cu descoperirile 
arheologice de la Oradea – „Sere”, punctul Avicola S. A., ar trebui să fie hotărnicia unei 
jumătăţi de sesii deţinute la Mycusa (Mişca) de către abaţia de Lelesz, convent al unei 
mănăstiri premonstratense cu hramanul Sf. Ioan, localitate aflată astăzi pe actualul teritoriu 
al Slovaciei12.

Izvorul pomenit descrie sumar limitele unei jumătăţi de sat de la începutul secolului 
al XIII-lea, fiind unul dintre cele mai complete documente de hotărnicie referitoare la o 
localitate a comitatului bihorean dinainte de invazia tătară. Documentul a fost emis în anul 
1214. Un demers destul de ambiţios l-a constituit urmărirea reperelor de hotar, potrivit 
descrierilor documentului care le aminteşte de câteva ori cu toponimele vremii, în care, cu 
toate deformările latinei medievale, pot fi recunoscute cuvinte clare de origine maghiară, 
unele apărând în forme diferite în cadrul aceluiaşi text. 

Ca metodă de lucru în ajutorul documentului pot fi aduse atât analogii de natură 
etnografică şi istorică, precum şi diferitele hărţi ale locului, începând de la cea militară 
austriacă din anul 1784, apoi hărţile cadastrale de la 1883 şi 1887, alături de cele în sistem 
Stereo 70, precum şi imaginile satelitare disponibile prin programul Google Earth. Fiecare 

7 P. Iambor, op. cit., p. 216.
8 I. Crişan, Aşezări rurale medievale din Crişana. (secolele X – XIII), Oradea, 2006, p. 105-226. 
9 Piesa, care are ca decor biserica/mănăstirea, extrem de interesantă, va fi tratată într-o notă separată, fragmentul 
ceramic având nevoie de o abordare extinsă, care nu face obiectul prezentului articol.
10 Mulţumim şi pe această cale colegilor Augustin Ţărău şi Lakatos Attila, ultimul participând şi la cercetările 
arheologice de la Oradea -„Sere”, punct Avicola S. A.
11 G. Popa-Lisseanu (ed.), Rogerius. Carmen miserabile, în Izvoarele istoriei românilor, vol. V, Bucureşti, 1935, 
passim.
12 Jako Zs., Bihar megye a török pusztitás előtt, Budapest, 1940, p. 122 -123.

3



84 Sorin Bulzan, Doru Marta

aduce o contribuţie aparte în creionarea unei structuri teritoriale născute undeva în secolul 
XII, posibil chiar mai devreme (Fig. 3 – 4). Înainte de a analiza textul medieval trebuie 
menţionat faptul că sunt delimitate clar limitele de teren, mai precis latura de est, apoi cea 
de nord, urmată de cea de vest şi apoi latura sudică. 

Prima referinţă clară quasi pro meta începe de la sud, pe cursul actualului pârâu 
Peţea, desemnat cu numele său medieval timpuriu Kalenda wyze (Apa caldă)13. Următorul 
reper este Regnethycze, urmat de satul Mycusa, desemnat prin termenul fossatum, mai 
precis locul unde se afla o moară. Hotărnicia continuă prin mjlocul unui câmp până la 
locul numit Sceleoholm (Szolosholm – Dealul Viilor) şi apoi la un păr, până la locul numit 
Kevesfeo (probabil izvorul Keves). În continuare hotărnicia mergea spre o luncă (irrigua) 
denumită Scebys Rethe, toponim care apare a doua oară în document, cu o formă uşor 
diferită faţă de prima menţiune, Scebin Rithe. De aici probabil că direcţia hotarului se 
schimbă la un loc denumit Scyle, până la nişte mlaştini, prin mijlocul câmpiei, la un 
monticulum numit Hatarholm, aproape de o vale numită Kulhus. Hotarul se continua prin 
mijlocul văii, până la un păr cu ramuri geminate, un stejar şi un alt păr, ajungând la un 
drum vechi (viam veterem, în text), aflat la intrarea într-o pădure. De la locul numit Tylie, 
pe acelaşi drum, se ajungea la malul Crişului Repede, unde se afla un vechi vad, zis a 
lui Michael (antiquitus portus Michaëlis dicebatur), de unde provine, probabil şi numele 
localităţii Mişca (Micske). Albia Crişului Repede constituie o limită sudică, până la un 
loc vadum, denumit Kutharhalma, de unde traversează Crişul şi o pădure, până la un alt 
curs de apă, cel mai probabil pârâul Peţea, unde se afla moara situată, probabil, la locul 
chencud (chertut) şi în fine, până la prima meta, denumită Kalendaviz14.

Sintetizând datele, propunerea noastră privind hotărnicia este astfel: de la hotarul 
de sud de pe pârâul Peţea se ajungea la sat, spre hotarul estic, apoi prin diversele puncte, 
la valea Szeben, denumită în hărţile de la 1887 Szeben Pusta (hotarul nordic din punctul 
nostru de vedere). Limita nordică ar fi indicată de cursul de apă numit Kulhus, care ar 
putea fi identificat cu valea denumită Kosalo Reth pe harta iosefină din anul 1784. Având 
în vedere că la vest de drumul vechi, pomenit de altfel în document, care mărginea 
localitatea de domeniul familiei Hontpaszman, ctitorii mănăstirii benedictine cu hramul 
Sf. Ioan Botezătorul15, teritoriul satului nu se putea întinde spre vest, rămâne doar varianta 
identificării proprietăţii numai în partea estică a acestui hotar. Harta cadastrală a satului 
Sântion, din anul 1887, precizează tocmai în partea estică a acestei localităţi un teren 
denumit Micsche oldal16, adică partea dinspre Mişca. La fel, toponimul Pusta Mişca 
definea în secolul al XIX-lea partea de vest a oraşului Oradea, astfel că teritoriul aferent 
satului medieval dispărut trebuie plasat spre est, cuprinzând şi această parcelă (pentru 
limitele presupuse vezi Fig. 3 - 4). De altfel, cercetările de suprafaţă întreprinse de autorii 
săpăturilor din anul 2000 au semnalat pe câteva sute de metri urmele aşezării din secolele 
XV – XVI până în dreptul CET 1 Oradea, realitate confirmată şi de prezenţa fragmentelor 
ceramice datate în acest interval. 

Prin urmare, aşezarea din secolul al XII-XIII-lea a cunoscut un proces de roire tocmai 
spre est, unde teritoriul propriu-zis permitea o extindere. Fenomenul de roire defineşte, 

13 Documentul amintit precizează că cealaltă jumătate a moşiei aparţinea lui Kadar, fiul lui Folkus, cuprinzând 
şi lunca Szeben (în text irrigua Scebin Rithe, adică partea nordică, aşa cum este precizat toponimul în hărţile 
cadastrale de la finele secolului al XIX-lea), între hotarele Sântionului şi ale Bihariei şi probabil, partea estică.
14 Feher G., Codex Diplomaticus Hungariae Ecclesiasticiis ac civilis, tom VII, Budapest, 1841, doc. nr. XCIX, 
p. 208-209.
15 Domeniul era amintit într-un document din anul 1215 sub numele de predium monasterii Sancti Joanis 
Baptiste, vezi: C. Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, vol. II, Bucureşti, 1967, p. 343; şi I. 
Crişan, op. cit., p. 198 cu bibliografia. În apropiere, cercetătorul clujean M. Rusu localiza urme ale unor aşezări 
începând din neolitic şi până în secolul al XV-lea (vezi M. Rusu, Contributii arheologice la istoricul cetăţii 
Biharea, în A.I.I.C., III, 1960, p. 9, n. 14, dar cercetările de teren efectuate de Sorin Bulzan în anul 2006 au 
precizat, în afara aşezării telliene datând din epoca bronzului, suprapusă de zidurile mănăstirii amintite, numai 
fragmente ceramice datând din secolele XV-XVII. Concentrarea lor masivă la 2-300 metri nord-vest de dâmbul 
numit „Kolostordomb” nu poate fi legată, în opinia noastră, decât de existenţa unor cuptoare de ars ceramica 
în această zonă, ori de o locuire intensivă. 
16 Arhivele Naţionale ale României, Direcţia judeţeană Bihor, C.F., nr. 4/1887.
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după opinia noastră, deplasarea arealului de locuire a unei localităţi în interiorul teritoriului 
său şi are diverse caracteristici care pot varia de la deplasarea unei aşezări şi până la 
desprinderea uneia noi, prin despăduriri sau lăzuiri, sau prin orientarea locuirii spre un alt 
tip de resurse: păşuni, exploatări miniere etc. În apropiere de zona circumscrisă acestui 
studiu, mai exact în comitatul Bekes din Ungaria, într-un areal aflat chiar lângă frontiera 
actuală cu România, cercetările de teren au permis delimitarea suprafeţelor locuite în 
perioada arpadiană de cele în evul mediu târziu (secolele XV-XVII), în habitatul aceleiaşi 
aşezări amintite succesiv în ambele perioade ale evului de mijloc17. 

O primă observaţie priveşte denumirea aşezării Mycusa (Mişca), care provine de 
la un nume de sorginte biblică, purtat de primul proprietar sau de întemeietorul aşezării. 
Aceasta era situată în preajma unui pod sau vad de trecere peste Crişul Repede, amintit 
drept portus Michaeli. Cum drumul care îl traversa era unul vechi, antiquus, încă la 
începutul secolului XIII, realităţile descrise trebuie să aparţină secolului anterior. Avem 
de-a face, probabil, cu cel mai important drum nord – sud pe uscat al comitatului, care 
unea Sătmarul cu Biharea, iar spre sud, trecând şi pe la Mişca, unea Biharea şi Oradea cu 
Cefa, apoi dispărutul târg al Kwleser-ului, cu loc de vamă, Podul lui Toma (Pons Thomae 
– Tămaşda de azi), cu pod peste Crişul Negru, continuând spre Arad18. Un argument 
asupra începutului acestei structuri teritoriale este oferit chiar de numele aşezării care 
se supune observaţiei după care localităţile întemeiate până la sfârşitul secolului XII au 
primit numele primului proprietar fără sufixe adăugate cu excepţia celor încheiate cu i 
cu sens posesiv19.

O a doua observaţie este legată de destinul ulterior al aşezării. Menţiunile documentare 
ale localităţii Mişca continuă să existe şi în secolele următoare, într-un număr relativ mare. 
Satul apare astfel pe listele de dijme ale episcopiei catolice orădene din anii 1291 – 1294 
cu denumirea villa Mykse, în fapt o posesiune mică spre mijlocie, care era obligată să 
plătească o dijmă de 20 de capecie20. Într-un document datat 23 octombrie 1323 este 
amintită vama de la Parhida, în context Mişca figurând cu numele de Myxe21. În anul 
1332 este amintit şi primul preot din localitate (sacerdos de villa Mycsa)22, ca la 1333 să 
fie pomenită ca Micse, la 1334 ca Myksa, la 1335 ca Mikse, iar la 1337 sub numele de 
Mikse23. În anul 1342, în contextul adunării generale a comitatelor Bihor şi Crasna, este 
pomenită cu numele de Myxe, iar în anul 1384 este amintită o pădure aflată în proprietatea 
localităţii, spre Oradea (silva possesionis Myxe propre Varad)24. A mai fost pomenită la 
1381, 1387 şi 1459 cu numele de Myske, Miske, respectiv Michke25. 

În scurtul interval al stăpânirii afective a Casei de Habsburg asupra comitatului Bihor 
(1551-1556), a avut loc prima conscriere modernă a arealului, o iniţiativă austriacă absolut 
necesară, pentru o estimare cât de cât corectă asupra proprietarilor localităţilor bihorene şi 
a numărului de supuşi, implicit de contribuabili. Astfel, conscrierea realizată în anul 1552 
a adunat pentru Mişca (Miske) un număr de 34 de porţi, deci 68 de locuinţe, localitatea 
aflându-se în proprietatea Capitlului de Oradea26. Istoricii care s-au aplecat asupra 
demografiei medievale au socotit o medie de 4,5 membri pe o familie; în aceste condiţii 
Mişca era la mijlocul veacului al XVI-lea una dintre localităţile mari ale comitatului, cu o 
populaţie de peste 300 de locuitori. Explicaţia este cu siguranţă cea legată de amplasarea 
sa în apropierea sediului episcopal de la Oradea, la întretăierea unor drumuri, dar şi pe 
malul Crişului Repede, râu cu rol important în transportul sării şi a altor produse spre 

17 I. Szatmári, Die topographische Erforschung von verwüsteten mittelalterlichen Siedlungen auf dem Grenzland 
im Komitat Békés (Die neuesten Ergrebnisse), în Arh. Med., III, 2000, p. 37-58.
18 L. Borcea, Bihorul medieval. Oameni. Aşezări. Instituţii, Oradea, 2005, p. 53.
19 Vezi I. Crişan, op. cit., p. 50 cu n. 114; V. Spinei, Migraţia ungurilor în spaţiul carpato-dunărean şi contactele 
lor cu românii în sec. IX-X, în Arh. Mold., XIII, 1990, passim. 
20 D. I. R. C. Transilvania, a, vol. II, p. 341.
21 Ibidem, p. 345.
22 Ibidem, b, p. 94.
23 C. Suciu, op. cit., p. 373.
24 Jako Zs., op. cit., p. 20.
25 Ibidem, p. 301.
26 L. Borcea, Conscrierea comitatului Bihor din 1552, în Crisia, XXIV, 1994, p. 225.
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centrul Europei, şi nu în ultimul rând potenţialul ridicat al solului, propice unei agriculturi 
cu un randament înalt pentru standardele epocii. 

Dispariţia localităţii Mişca este dificil de punctat cronologic. În istoria locului au 
fost câteva momente care ar fi putut duce la acest deznodământ, în secolul al XVII-lea. Ne 
gândim în primul rând la conflictele extrem de dure din anii 1598 – 1606, mai ales primul 
interval fiind marcat de prima mare invazie în regiune a oştilor turceşti, care însă au asediat 
fără succes cetatea de la Oradea, aflată aproape de Mişca. Fiind un vad de trecere al Crişului 
Repede, putem opina, fără un hazard prea mare, că a fost posibilă amplasarea uneia dintre 
taberele turceşti tocmai în acel loc. Un alt moment a putut fi cel legat de cealaltă mare 
invazie turcească, de data aceasta victorioasă, din anul 1660, care a transformat regiunea 
în paşalâc otoman. În fapt, o privire asupra zonei de câmpie joasă a Crişurilor dezvăluie 
nenumărate dispariţii de localităţi, mari, mijlocii şi mici, în întreg intervalul secolului al 
XVII-lea. 

Analiza documentelor şi îmbinarea cercetărilor arheologice cu informaţiile provenite 
de acolo pot rezolva, în unele cazuri, soarta amplasării unor aşezări medievale dispărute 
cu câteva secole în urmă. Credem că este şi cazul Mişcăi, un sat (villa) care, prin mărimea 
sa de la mijlocul veacului al XVI-lea, în condiţii istorice mai norocoase, putea accede la 
rangul de târg (oppidum). 

Lista planşelor. The list of the plates. 

Planşa I: nr. 1, 2 – ceramică din secolul XII; Ceramic from XII – th century; nr. 3, 4, 5 – 
ceramică secolele XII – XIII.
Planşa II: nr. 1, 3 – ceramică secolele XII – XIII; Ceramic from XI – XIII – th century; nr. 2 – 
fund de vas cu semn în formă de cruce, secolele XII – XIII; Ceramic whith workshop mark. 
Planşa III: nr. 1, 2, 3 – ceramică secolele XII – XIII; Ceramic from XII– XIII – th century.
Planşa IV: nr. 1, 2, 3 – ceramică secolele XII – XIII; Ceramic from XII– XIII – th century. 

The list of figures:

Fig. 1. 1. Archaeological excavations from Oradea –„Sere” and medieval dwellings no. 2 
(2); 7, 8 (3 – 4).
Fig. 2. 2. Storage pits from Oradea –„Sere”. 
Fig. 3. Austrian maps from 1784 and suposed limits of the Mişca’s medieval village. 
Fig. 4. Geological map of Oradea from end of XIX – th century and suposed limits of the 
Mişca’s medieval village.
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Fig. 1. Cercetările arheologice de la Oradea, Avicola şi locuinţele medievale L.2, L.7 şi L.8 întretăiate.
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Fig. 2. Gropi menajere din aşezarea medievală de la Oradea-„Sere”, 
punctul Avicola.
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Fig. 3. Teritoriul presupus al satului dispărut Mişca pe hărţile Iosefine de la 1784.
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Fig. 4. Toponimul Micske Maior la sfârşitul secolului al XIX-lea pe harta geologică a oraşului 
Oradea - cu linie continuă delimitarea propusă şi prin documentul medieval, iar cu linie întreruptă 
delimitarea aproximativă a teritoriului potrivit frecvenţei toponimului Micske pe hărţile cadastrale 
de la 1883-1887. Cifrele indică anii şi amplasarea cercetărilor arheologice.
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Pl. I.
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SĂPĂTURI ARHEOLOGICE DE SALVARE ÎN CIMITIRUL
TÂRGULUI MEDIEVAL CEFA

Ioan CRIŞAN*

DES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES DE SAUVETAGE DANS LE CIMETIÈRE DE 
LA BOURGADE MÉDIÉVALE CEFA

Résumé

La localité Cefa (dép. de Bihor) est attéstée documentaire dès l’année 1302; en 
1322 elle avait déjà le droit de marché, plus tard, en 1421, le statut adéquat.

Les fouilles archéologiques de sauvetage ont été occasionnées par des travaux 
d’éxcavation effectués dans le centre de la localité Cefa, la rue „Ungurească”, en vue 
d’introduire un conduit d’eau pour l’église orthodoxe. Pendant ces travaux ont été mis 
au jour des ossements humains. À la suite des fouilles de sauvetage qui ont suivi, on a 
identifié 11 squelettes d’adultes sans inventaire funéraire. À l’appui du materiel céramique 
trouvé dans la terre de remplissage des tombeaux et du rituel funéraire accompli, on a 
établi que 10 tombeaux remontent du Moyen Âge (XIII-XVIe siècles) et un de l’époque 
moderne.

Ayant en vue que, à autres occasions, y ont été découverts encore des ossements 
humains, on peut affirmer qu’autour de l’église, édifiée probablement dans la première 
moitié du XIIIe siècle et reconstruite à la fin du XVIIIe siècle, s’est dévéloppé un cimetière.

Avec l’église, le cimetière fait partie d’un complexe ecclésiastique qui mérite une 
recherche archéologique plus étandue et plus approfondée.

Mots clefs: travaux d’éxcavation, squelettes, l’église, cimetière, tombeaux, Moyen 
Âge, l’époque moderne.

Săpăturile de salvare prezentate în cele ce urmează au fost ocazionate de lucrările 
de utilitate publică executate în centrul localităţii Cefa din judeţul Bihor, constând din 
săparea unui şanţ pentru racordarea punctului termic al bisericii ortodoxe la conducta 
principală de apă din strada „Ungurească”. Dacă la debutul lucrărilor de amenajare a 
sistemului de alimentare cu apă a localităţii din anii '80 ai secolului trecut nu s-a pus 
problema dezangajării terenului de sarcină arheologică, datorită legislaţiei vagi, pe de o 
parte, şi absenţei unor descoperiri notabile, pe de altă parte, în noiembrie 2008 aceste 
circumstanţe nu mai puteau fi invocate1. Cu toate acestea, la iniţiativa parohiei ortodoxe, 
lucrările de excavaţie pentru amintitul racord au început fără avizul Direcţiei Judeţene 
pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Bihor. Trecătorii, pietoni şi şoferi 
din partea locului, au semnalat că în stradă, unde şanţul respectiv a ajuns la adâncimi 
mai mari, au fost scoase la suprafaţă oseminte omeneşti. Apariţia materialului arheologic 
de această natură se adăugă unor descoperiri anterioare care semnalau existenţa în jurul 

* Muzeul Ţării Crişurilor Oradea, crisanioan-cris@yahoo.com.
1 A se vedea I. Crişan, Aşezări, monumente şi descoperiri feudale timpurii şi feudale în hotarele comunelor 
Cefa, Nojorid şi Sântandrei (jud. Bihor), în Crisia, XX, 1990 p. 133; Idem, Cefa. De la începuturi până în secolul 
al XVII-lea, Oradea, 2007, p. 51.
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bisericii a unui cimitir atribuit de către localnici turcilor (ca de altfel orice descoperire cu 
datare şi provenienţă incerte). Apelurile adresate de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură, 
Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Bihor executantului de a opri temporar lucrările au 
rămas fără răspuns, conducta de apă a fost introdusă, iar şanţul acoperit. În urma sosirii 
la faţa locului şi a intervenţiei ferme a reprezentanţilor Direcţiei Judeţene pentru Cultură, 
Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Bihor şi ai Inspectoratului de Poliţie al Judeţului 
Bihor, compartimentul Patrimoniu Cultural Naţional, Primăria Cefa s-a angajat să degajeze 
pământul din umplutura şanţului şi să asigure condiţiile necesare executării cercetărilor 
arheologice de salvare pe strada Ungurească. Săpăturile s-au derulat în perioada 26-29. 
11. 2008 în condiţii extrem de vitrege (ploaie, necesitatea acoperirii grabnice a conductei 
şi a fluidizării traficului auto pe stradă, presiunea unor vecini incomodaţi de săpături), toate 
acestea determinând restrângerea ariei investigate şi cercetarea parţială a unor complexe. 

Dată fiind poziţia de proximitate în raport cu clădirea bisericii, descoperirile ridicau 
problema unei posibile legături cu edificiul, o construcţie eterogenă a cărei primă fază 
poate fi plasată la începutul secolului al XIII-lea, pentru ca în secolul al XVIII-lea să fie 
reconstruită pe aceeaşi temelie, înglobând martorii zidurilor medievale care s-au păstrat2. 

Fasonat pe criterii arheologice, şanţul conductei, având forma literei L, cu lungimi 
de 3, 85 şi 1, 40 m şi lărgimi de 1, 00 m, respectiv 1, 75 m, a devenit secţiunea S 01. În 
cuprinsul său au fost identificate 11 morminte, a căror apariţie a adus, înainte de toate, 
certitudinea că în jurul bisericii exista un cimitir. Mormintele se aflau la diverse adâncimi, 
într-un strat de pământ de umplutură cu grosimea de 0, 90 m, situat imediat sub stratul 
vegetal. Doar un singur mormânt se adâncea în stratul de pământ argilos de culoare galben 
maronie, steril din punct de vedere arheologic.

M1. La 0, 90 m adâncime; adult. Aşezat în decubit dorsal pe direcţia NE-SV. Partea 
superioară şi bazinul au fost înlăturate cu ani în urmă la introducerea conductei principale 
de apă din stradă.

M2.  La 0, 90 m adâncime; adult. Aşezat în decubit dorsal pe direcţia SV-NE, cu braţul 
stâng întins pe lângă corp. Partea superioară şi bazinul au fost înlăturate la introducerea 
conductei principale de apă din stradă.

M3. La 1, 05 m adâncime; adult. Aşezat în decubit dorsal pe direcţia SV-NE. Membrele 
inferioare şi bazinul au fost înlăturate probabil la introducerea conductei principale de apă 
din stradă, craniul spart, probabil la săparea gropii lui M1, sub care se află. Cercetat parţial.

M4. La 0, 90 m adâncime; adult, 1, 50 m lungime. Aşezat în decubit dorsal pe 
direcţia SV-NE, braţul stâng întins pe lângă corp. Intervenţii ulterioare l-au afectat în zona 
toracelui şi a bazinului, iar braţul drept a fost înlăturat.

M5. La 0, 45 m adâncime. Se prezintă ca o grămadă de oase de adult. Este vorba de 
un mormânt ferestruit la săparea gropii pentru unul din stâlpii gardului bisericii.

M6. La 1, 00 m adâncime; adult. În şanţul conductei au apărut doar oasele membrelor 
inferioare de la genunchi în jos. Aşezat în decubit dorsal, pe direcţia SV-NE. 

M7. La 0, 90 m adâncime; adult. Aşezat în decubit dorsal pe direcţia SV-NE, braţul 
drept întins pe lângă corp. Membrele inferioare de la genunchi în jos au fost înlăturate 
probabil la săparea canalului pentru conducta de apă a bisericii.

M8. La 1, 05 m adâncime, sub M7; adult. Aşezat în decubit dorsal pe direcţia SV-NE. 
Cercetat parţial.

M9. La 1, 25 m adâncime; adult; 1, 50 m lungime. Groapa mormântului, de formă 
dreptunghiulară, cu colţurile rotunjite, s-a conturat la 1, 15 m adâncime. Aşezat în decubit 
dorsal pe direcţia SV-NE, braţele îndoite din coate, dreptul cu palma pe abdomen, stângul 
cu palma pe piept.

M10. La 0, 90 m adâncime; adult. Aşezat în decubit dorsal pe direcţia SV-NE, braţul 
stâng întins pe lângă corp. Oasele bazinului, ale membrelor inferioare şi ale braţului drept 
au fost înlăturate la săparea gropii mormântului M7. Cercetat parţial.

2 Studiile de parament efectuate la turn şi la navă au identificat structuri, elemente şi detalii caracteristice 
ambianţei stilistice a romanicului din Bihor (I. Crişan, op. cit., în Crisia, XX, 1990 p. 131-134; Idem, op. cit., 
Oradea, 2007, p. 47-50, fig. XIII-XV).
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M11. La 1, 10 m adâncime, sub M4; adult. Aşezat în decubit dorsal pe direcţia SV-
NE. La nivelul oaselor au fost identificate bucăţi de lemn carbonificat. Necercetat.

Niciunul dintre morminte nu prezenta inventar.
Suprapunerea mormintelor s-a datorat faptului că înhumările s-au făcut la intervaluri 

diferite de timp, în absenţa semnelor de mormânt care dispăruseră, pe fondul tendinţei spre 
o cât mai mare apropiere de edificiul sacru.

În stratul în care se aflau mormintele au fost descoperite fragmente ceramice şi resturi 
de materiale de construcţie (bucăţi şi sfărâmături de cărămizi, pietre de var nestins). Cuiele 
şi bucăţile de lemn carbonificat probează că cel puţin unii dintre defuncţi au fost depuşi 
în sicrie.

Ceramica, principala componentă a materialului descoperit, se afla numai în stare 
fragmentară. În urma analizei fragmentelor, s-a constatat că acestea sunt în cvasitotalitate 
medievale. Se disting în primul rând fragmente de oale fără torţi, cărora le sunt caracteristice 
buzele răsfrânte şi îngroşate sub formă de streaşină şi de colac, iar ca decor impresiunile 
practicate cu unghia pe gât şi pe umăr. Recipientele erau lucrate la roata cu viteză de rotaţie 
mijlocie, din pastă nisipoasă, care dă suprafeţei un aspect uşor zgrunţuros. În urma arderii 
incomplete în mediu oxidant, vasele luau culorile brună şi cărămizie. Această ceramică se 
încadrează în perioada cuprinsă între mijlocul secolului XIII şi mijlocul secolului XIV (pl. 
VI/1-5, 9, 10). 

A doua grupă cronologică cuprinde, sub aspectul calităţii, trei categorii. Cea mai 
mare parte a fragmentelor fac parte din categoria ceramicii nisipoase de uz comun, 
modelată la roata rapidă dintr-o pastă mai bună decât cea din secolele anterioare. Buzele 
sunt mai evoluate, cu nervuri şi pliuri în exterior, iar în interior cu praguri pentru susţinerea 
unui capac. Ele provin de la vase-borcan, dar şi de la oale cu toartă, al căror decor consta 
în linii orizontale groase, distanţate. Arderea oxidantă le dădea acestora diferite nuanţe 
de cărămiziu (pl. VI/6-8, 11). O altă categorie este reprezentată de fragmentele de culoare 
cenuşie, din pastă cu nisip fin în compoziţie şi cu pereţii lustruiţi, rezultate de la oale, 
căni şi ulcioare modelate în aceeaşi tehnică, dar arse în mediu reducător (pl. VI/14, 15). 
Este o ceramică superioară din punct de vedere calitativ, dar mai redusă numeric. O 
categorie aparte, mult mai rară, este ceramica fină caolinoidă, cu decor liniar, din care se 
modelau în principal ulcioare şi vase de dimensiuni mai mici, din categoria veselei (pl. 
VI/16, 17). Trăsăturile proprii celor trei categorii permit încadrarea acestei grupe ceramice 
în secolele XIV-XVI, când se poate vorbi de o ceramică „standardizată”, produsă în ateliere 
specializate, situate mai ales în mediu orăşenesc3, de unde ajungeau în lumea satelor prin 
intermediul negustorilor.

Materialul ceramic analizat este identic cu cel din descoperirile făcute anterior 
la Cefa în intravilan4 şi în extravilan în vatra satului medieval Rădvani5. Indiferent de 
particularităţile strict locale, ceramica medievală de la Cefa prezintă elemente care ne 
îndreaptă atenţia în primul rând spre zona dintre Oradea şi Salonta6, spre alte orizonturi 
ale spaţiului bihorean7, şi spre un areal mai larg, transilvănean.

3 La Oradea au fost descoperite vestigiile unor cuptoare de ars ceamică datând din secolul al XVII-lea. Printre 
produsele ceramice au fost identificate şi cahle care perpetuau forme din secolul al XV-lea. 
4 I. Crişan, op. cit., în Crisia, XX, 1990, p. 133-134, pl. II /6, III/4-6.
5 Aşezare dispărută, aflată în curs de cercetare, în care au fost descoperite numeroase complexe medievale 
cu un bogat material ceramic: I. Crişan, Săpăturile arheologice de la Cefa – La Pădure, judeţul Bihor din anul 
1992, în Crisia XXIII, 1993, p. 9-37; Idem, Săpăturile arheologice din anul 1993 de pe şantierul arheologic Cefa 
– La Pădure, judeţul Bihor, în Crisia, XXIV, 1994, p. 23-43; Idem, Complexe gospodăreşti descoperite în anul 
1994 în aşezarea Cefa –La Pădure, judeţul Bihor, în Crisia XXV, 1995, p. 37-65; Idem, O locuinţă medievală 
descoperită la Cefa, în Arheologia Medievală, II, 1998, p. 103-106.
6 I. Crişan, op. cit., 1990, p. 129-159; I. Crişan, D. Marta, C. Ghemiş, Cercetări arheologice de teren pe raza 
localităţii Ateaş (judeţul Bihor), în Crisia, XXVI-XXVII, 1997, p. 21-37; I. Crişan, Zuh I., Cercetările arheologice 
de salvare de la Salonta (judeţul Bihor), în Crisia, XXXI, 2001, p. 57-65. 
7 Facem trimitere la temeinicul studiu asupra ceramicii utilizate în secolele XII-XV în complexul monastic 
„Bisericuţa” de la Voivozi, aşezare care, în secolul al XV-lea era, ca şi Cefa, unul din târgurile comitatului 
Bihor (R. Popa, D. Căpăţână, A. Lukács, Cercetările arheologice de la Voivozi. Contribuţii la istoria Bihorului 
în secolele XII-XV, în Crisia, XVII, 1987, p. 90-99). Pentru mediul sătesc mai amintim I. Crişan, Sondajul 
arheologic de la Sânmartinu de Beiuş (judeţul Bihor), în Crisia, XXIX, 1999, p. 45-59, iar pentru cel orăşenesc 
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Un singur fragment de toartă de ulcior, lucrat din pastă de culoare gălbuie-albicioasă 
şi cu decor liniar pictat, face parte din categoria ceramicii de Vadu Crişului, datând probabil 
din secolul al XVIII-lea.

Antrenată mecanic datorită înmormântărilor suprapuse şi amestecată, singură 
ceramica nu poate constitui un indiciu care să conducă la datarea mormintelor.

Un alt element care vine în sprijinul datării lor este ritualul. Atât orientarea scheletelor 
cât şi poziţia braţelor sunt caracteristice evului mediu. Dacă în ceea ce priveşte orientarea, 
direcţia vest (capul)-est, cu unele devieri, a fost în decursul evului mediu o constantă, 
poziţia braţelor a cunoscut mai multe variante. Astfel, în cimitirul satului medieval Rădvani, 
sat dispărut, de lângă Cefa, unde au fost cercetate până în prezent 338 morminte, dintre 
care unele cu inventar, poziţia cu braţele defuncţilor întinse pe lângă corp apare o lungă 
perioadă de timp, începând cu secolul XI, când s-au practicat primele înhumări, până 
în secolul XVI. Poziţiile cu braţele îndoite şi aşezate pe abdomen sau pe piept şi poziţii 
intermediare acestora au fost constatate doar la mormintele din secolele XIV-XVI şi din 
următoarele două secole8. Având în vedere şi caracteristicile ceramicii descoperite în 
stratul cu înmormântări, zece din cele unsprezece morminte de la Cefa sunt databile între 
secolele XIII-XVI. 

Analogiile cu descoperiri din arealul bihorean pe care mormintele din cimitirul 
bisericii de la Cefa le prezintă sunt suficiente pentru a susţine încadrarea lor cronologică. 
Dintre acestea amintim mormintele din secolele XIV-XV din cimitirul de la Sântion-Movila 
Mănăstirii de lângă Oradea9, o parte din înhumările din cetatea Oradea10, mormintele de la 
Oradea-Salca Pepinieră11, cele din cimitirul bisericii parohiale de la Sălard-Madarászkert12, 
unele morminte din cimitirul mănăstirii de la Voivozi13 şi mormintele de la Salonta-Biserica 
reformată14.

Odată stabilită cronologia descoperirilor funerare, se poate afirma că înmormântările 
din cimitirul de la Cefa s-au practicat după construirea bisericii şi în strânsă legătură cu 
aceasta. Foarte probabil că în evul mediu înmormântări s-au făcut şi în interiorul edificiului 
sacru15. Toate se leagă de aşezare care, după prima atestare documentară (1302)16, 
dobândeşte curând drept de târg (prima referire în 1322)17, iar apoi, la 1421, şi statut 
corespunzător acestei categorii18. 

Un singur mormânt, M 1, aşezat pe direcţia est-vest, face notă discordantă şi, fără 
a face afirmaţii categorice, îl considerăm modern. El adevereşte că în epoca modernă în 
jurul bisericii înmormântările se practicau sporadic şi probabil în mod cu totul excepţional. 

În stadiul actual al cercetărilor nu ne putem permite o evaluare a numărului de defuncţi 
înmormântaţi în cimitirul târgului medieval Cefa, dezvoltat în jurul bisericii. Având în vedere 
că suprafaţa investigată nu depăşeşte 6, 45 mp şi că înmormântările s-au practicat pe o rază 
de circa 50 m, putem afirma doar că cimitirul cuprinde un număr considerabil de morminte 
şi presupune că, după toate probabilităţile, acestea sunt în cea mai mare parte medievale.

Cetatea Oradea. Monografie arheologică, vol. I, zona palatului episcopal. Sub redacţia A. A. Rusu (în continuare 
Cetatea Oradea), Oradea, 2002, p. 133-144. 
8 Din cimitirul satului medieval Rădvani, aflat în curs de cercetare, au fost publicate până în prezent trei 
morminte. Vezi I. Crişan, Sondajul arheologic de la Cefa-Hotare, Judeţul Bihor, în Crisia, XXII, 1992, p. 27-38; 
Idem, Un mormânt din necropola satului medieval Rădvani, în Crisia, XXXIV, 2004, p. 77-85. 
9 A. D. Alexandrescu, Săpăturile de salvare de la Sântion (r. Oradea, reg. Oradea), în SCIV, VI, nr. 3-4, 1955, 
p. 493-494.
10 Cetatea Oradea, p. 63-67; D. Marta, Un cimitir medieval din Cetatea Oradea, în Crisia, XXXVIII, 2008, p. 
45-48. 
11 S. Bulzan, C. Ghemiş, G. Fazecaş, Săpăturile de salvare de la Oradea-punctul Salca „Pepinieră”, în Crisia, 
XXX, Oradea, 2000, p. 88, fig. 5.
12 D. Marta, Un cimitir medieval descoperit la Sălard (jud. Bihor), în Crisia, XXXI, 2001, p. 45-48. 
13 R. Popa, D. Căpăţână, A. Lukács, op. cit., în Crisia, XVII, 1987, p. 72-73.
14 I. Crişan, Zuh I., op. cit., în Crisia, XXXI, 2001, p. 58-59, pl. I.
15 În interiorul bisericii satului medieval Rădvani au fost înmormântaţi 52 de indivizi (39 adulţi şi 13 copii). 
16 Documente privind istoria României, veac XIV, C, Transilvania, vol. I, 1953, p. 21, doc. 27.
17 Ibidem, vol. II, 1953, p. 52-53, doc. 121.
18 Csánki D., Magyarország történeti földrajza a hunyadiak korában, vol. I, 1890, p. 595, 597; Şt. Pascu, 
Voievodatul Transilvaniei, vol. II, 1979, p. 137.
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Pl. I. Cefa. Poziţia geografică. Cefa. Position géographique.
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Pl. II. Cefa, 2008. Biserica ortodoxă şi secţiunea S01 din strada Ungurească. Plan 
de situaţie.
Cefa, 2008. L’église orthodoxe et la section S01 de la rue Ungurească. Plan de 
situation.

6
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Pl. III. Cefa, biserica ortodoxă, 2008. Excavaţii pentru conducta de apă a bisericii.
I. Amplasamentul lucrărilor. 2. Excavaţii în curtea bisericii. 3. Excavaţii în strada 
Ungurească.

Cefa, l’église orthodoxe, 2008. Excavations pour le conduit d’eau de l’église.
1. L’amplacement des travaux. 2. Excavations dans la cour de l’église. 3. Excava-
tions dans la rue Ungurească.

7



102 Ioan Crişan

Pl. IV. Cefa, strada Ungurească, 2008.
Secţiunea S01. 1-4. Săpături arheologice de salvare.

Cefa, la rue Ungurească, 2008.
La section S01. 1-4 fouilles archéologiques de sauvetage.

8
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Pl. V. Cefa, strada Ungurească, 2008. Secţiunea S01. 1-8 morminte. 

Cefa, la rue Ungurească, 2008. La section S01. 1-8 des tombeaux.

9
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10

Pl. VI. Cefa, strada Ungurească, 2008. Secţiunea S01. 
1. Plan. 2. Profil stratigrafic.

Cefa, la rue Ungurească, 2008. La section S01.
1. Plan. 2. Profil stratigraphique.
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Pl. VII. Cefa, strada Ungurească, 2008. Secţiunea S01. 
1-5, 9-10 fragmente ceramice (sec. XIII-XIV). 5-8, 14-17 fragmente ceramice (sec. XIV-
XVI). 12 fragment ceramic (sec. XVIII). 13 cui de sicriu.

Cefa, la rue Ungurească, 2008. La section S01. 1-5, 9-10 des fragmentes céramique (XIII-
XIVe siècle) des tombeaux: 12 fragment céramique (XIIIe siècle): 13 clou de cercueil.





REEVALUAREA TEZAURULUI  MONETAR 
DIN SEC. XIV/XV-XVII DESCOPERIT LA GURBA (JUD. ARAD)
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NEW APPRAISEMENT OF THE XIV/XV-XVIITH CENTURY HOARD 
DISCOVERED AT GURBA (ARAD COUNTY)

Abstract

The following article is a republishing of the monetary hoard of Gurba (Arad county), 
from 1963 part of the collection of the History Museum, Oradea. Beside the obvious need to 
take stock, to identify the coins according to catalogs, the main reason for republishing the 
hoard was the contradictory information supplied by various sources such as: the museum’s 
inventory registry, the catalog published in 1967 and even the actual content of the hoard itself.

The first contradictory data is the actual number of the coins, contained in the Gurba 
hoard, more exactly, the inventory registry shows 721 coins (701 coins in good condition and 
20 fragments), while the 1967 catalog mentions only 719 coins, from which only 712 have a 
detailed description. As to be expected, the exact number of coins is very hard to establish, this 
is why we chose to include all the coins contained by the Gurba’s hoard in the present (721 
coins). Including or excluding them was done purely on a hypothetical basis, mainly because 
the “extra” coins are very hard to identify without a detailed description in the inventory registry 
and also because there are significant differences on our coins identification when compared 
to the 1967’s catalog, regarding mints and dating.

Including a greater number of coins in the Gurba’s hoard, brought with itself another 
inconsistency related to the earliest possible date of when the hoard was buried. The 
reevaluation of the monetary lot, points to a new post-quem year, 1692, a much more realistic 
estimation, mainly because it was around 1692 when we can see a significant increase in 
the imperial military presence, 1684 (the previously mentioned year) being too soon after the 
Vienna events, so that its repercussions could be noticeable in southern Crisana.

Even if we disregard the difficulties caused by the inconsistencies of our sources and 
the poor preservation of the numismatic material due to modern intrusions, we still have issues 
with the structure (composition) of the Gurba’s hoard. Therefore, the huge gaps between groups 
of XVII century coins and the lack of several nominations that were defining for the early 
XVII century coinage, led us to believe that there were two distinctive stages while the hoard 
accumulated. On the other hand, we can give a different interpretation to the aforementioned 
data, such as that the coins were picked rather on a selective basis, especially on a period of a 
drastic monetary inflation, when quality had priority over quantity.

Key words: Republish, Hoard, Coins, Gurba, Groschen, Denars.

Argument pentru republicarea tezaurului
Reorganizarea colecţiei numismatice a muzeului orădean a readus în atenţie tezaurul 

monetar de la Gurba (raionul Ineu, în prezent în jud. Arad), intrat în colecţie în anul 1964. 
Reinventarierea individuală a monedelor din tezaur a scos la iveală o serie de nepotriviri 
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care au apărut în momentul confruntării compoziţiei actuale a lotului monetar cu vechiul 
catalog al tezaurului, publicat de către E. Chirilă şi Doina Ignat în anul 19671, şi cu datele 
sumare consemnate în anul 1974 în registrul de inventar.

O primă contradicţie a apărut în legătură cu numărul monedelor din tezaurul de 
la Gurba, în registrul de inventar figurează 721 monede (701 monede întregi şi 20 de 
fragmente), iar în catalogul publicat în 1967, în descrierea sumară, sunt amintite 719 
monede întregi, din care sunt descrise detailat doar 712 monede2. Desigur, cifra veridică 
este dificil de stabilit, de aceea am optat pentru luarea în considerare a tuturor monedelor 
existente în colecţie (721 monede), excluderea sau acceptarea lor în compoziţia tezaurului 
putând fi făcută doar ipotetic, căci cele 9 monede „suplimentare” sunt greu de identificat, 
ţinând cont de lipsa descrierilor din registrul de inventar şi de faptul că determinările actuale 
ale monedelor în ceea ce priveşte emitenţii şi anii de emitere aduc modificări substanţiale 
faţă de catalogul anterior.

Acceptarea unui număr mai mare de monede în tezaurul de la Gurba a adus cu sine o 
altă neconcordanţă privind termenul post-quem al îngropării tezaurului, noua inventariere 
a lotului monetar indicînd anul 1692, spre deosebire de anul 1684 stabilit iniţial3.

Dincolo de dificultăţile cauzate stării surselor sau conservării materialului numis matic, 
o altă problemă se datorează structurii tezaurului de la Gurba, mai exact interpretării 
hiaturilor foarte mari dintre grupurile de monede emise în secolul al XVII-lea.

Neconcordanţa dintre datele referitoare la compoziţia tezaurului şi necesitatea de a 
determina monedele conform cataloagelor4 şi cerinţelor actuale au dus la ideea republicării 
tezaurului.

Problematica compoziţiei tezaurului
Singurul indiciu referitor la structura pe emitenţi a tezaurului de la Gurba îl reprezintă 

articolul publicat de E. Chirilă şi Doina Ignat, registrele muzeului neoferind informaţii 
în acest sens. Comparând structura actuală a tezaurului păstrat în colecţia numismatică 
a muzeului orădean cu structura semnalată de către autorii amintiţi, rezultă o serie de 
neconcordanţe, atât de ordin cantitativ, cât şi de ordin compoziţional.

În momentul publicării tezaurului, pentru Transilvania sunt notate trei monede 
bătute de către principii Ioan II Sigismund şi Sigismund Báthory. Dintre monedele amintite 

1 E. Chirilă, Doina Ignat, Tezaurul feudal de la Gurba, sec. XV-XVII, Muzeul Regional Crişana, Oradea, 1967, 
33 p., Pl. I-VII.
2 Monedele publicate au fost numerotate de la 1-719, dar lipsesc monedele cu numerele 218, 321-324, 684-
685.
3 E. Chirilă, Doina Ignat, op. cit., p. 21. 
4 E. Hutten-Czapski, Catalogue de la Collection des médailles et monnaies polonaises, III, St. Petersbourg-
Cracovie 1880 (H-C III); Idem, Catalogue de la collection des médailles et monnaies polonaises, IV, Cracovie 
1891 (H-C IV); A. Resch, Siebenbürgische Münzen und Medaillen von 1538 bis zur Gegenwart, Sibiu, 1901 
(Resch); F. Friedensburg, Schlesiens Münzgeschichte im Mittelalter. Ergänzungsband. Namens des Vereins für 
Geschichte und Alterthum Schlesiens, Breslau 1904 (Friedensburg); L. Réthy, Corpus Nummorum Hungariae. 
Magyar Egyetemes Éremtár. II kötet, Vegyesházi Királyok Kora, Budapest, 1907 (CNH II); E. Hutten-Czapski, 
Catalogue de la collection des médailles et monnaies Polonaises, I-II, Gratz, 1957 (H-C I-II); H. J. Kellner, 
Münzen der Freien Reichstadt Nürenberg. Bayriche Münzkataloge, Munchen, 1957 (Kellner); G. Probszt, Die 
Münzen Salzburgs, Basel-Graz, 1959 (Probszt); E. Unger, Magyar Éremhatározó. II füzet (1307-1540), Budapest, 
1960 (Unger II/1960); M. Gumowski, Handbuch der polnischen Numismatik, Graz, 1960 (Gumowski); A. 
Delmonte, Le Benelux d‘Argent, Amsterdam 1967 (Delmonte); Max Donebauer, Beschreibung der sammlung 
böhmischer münzen und medaillen, Graz, 1970 (Donebauer); J. S. Davenport, European Crowns 1600–1700, 
Galesburg Illinois, 1974 (Davenport 1974); Idem, German Church and City Talers 1600-1700, Galesburg 
Illinois, 1975 (Davenport 1975); L. Huszár, Habsburg-Házi Királykor Pénzei, 1527-1657, Budapest, 1975 
(CNH III); J. S. Davenport. European Crowns 1484–1600, Frankfurt Am Main, 1977 (Davenport 1977); G. 
Buzdugan et alii, Monede şi bancnote româneşti, Bucureşti, 1977 (MBR); J. S. Davenport, German Talers 
1500-1600, Frankfurt Am Main 1979 (Davenport 1979); L. Huszár, Munzkatalog Ungarn von 1000 bis heute, 
Battenberg, 1979 (Husár 1579); Officiele catalogus Zilveren munten. Geslagen door de zeven provincien der 
verenigde nederlanden 1576-1795, 2, Zonnebloem 1981 (Officiele catalogus…); A. Pohl, Münzzeichen und 
Meisterzeichen auf ungarischen Münzen des Mittelalters 1300-1540, Budapest, 1982 (Pohl 1982); L. Herinek, 
Österreichische Münzprägungen. Ferdinand II. und Ferdinand III. als Erzherzog und Kaiser, von 1592-1657, 
Wien, 1984 (Herinek 1984); E. Unger, Magyar éremhatározó. II. Kötet (1526-1740), Budapest, 2000 (Unger 
II/2000).
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am regăsit doar denarul emis la Baia Mare, în anul 1557, de către Ioan II Sigismund, sub 
regenţa mamei sale Isabella. Monedele de trei groşi emise în aceeaşi monetărie de către 
Sigismund Báthory, în anii 1596 şi 1597, nu se regăsesc în structura actuală a tezaurului.

O situaţie similară cu absenţe sau surplusuri monetare apare şi în cazul emisiunilor 
Ungariei.

Seria emisiunilor ungureşti se deschide cu denarul regelui Mathia I, monedă bătută 
la Kremnitz de către monetarii Mühlstein Vitus şi Langsfeld Ágoston, în perioada de 
reorganizare dintre anii 1479-14855. 

Emisiunile ungureşti continuă cu trei denari, emişi la Kremnitz de către regele Vladislav 
II, dintre care doar două monede se regăsesc în catalogul anterior al tezaurului: denarul 
fără an de emitere precizat, datat, conform siglei comiţilor Stephanus Ryzmegl şi Erasmus 
Rezl, în anul 14976, şi denarul bătut sub controlul comitelui cămării, Georg Thurzó, în anul 
1513. Cel de-al treilea denar, nesemnalat anterior, fără an de emitere precizat pe flan, a fost 
emis între anii 1500-1502, aşa cum indică sigla comitelui Hans Thurzó.

Mai bine reprezentat este regele Ludovic II, care figurează în tezaur cu monede de 
bună calitate, emise înaintea devalorizării monetare din anul 1521, sau datate în scurta 
perioadă de revenire la situaţia monetară anterioară reformei (1525-1527)7. Emisiunile 
dinaintea reformei monetare sunt bătute în anii 1517, respectiv 1520, la Kremnitz, sub 
controlul comiţilor din familia Thurzó (Georg, respectiv Alexius). Din perioada de revenire 
la antiqua moneda (1525-1527) fac parte emisiunile monetăriilor Kremnitz şi Kaschau. 
În majoritate, avem denari emişi la Kremnitz purtând sigla comiţilor Bernhardt Beheim/
Peheim şi Johannes Lengyel, monede atribuite anterior anului 1526, însă una dintre ele are 
marginile tăiate, anul de emitere fiind ilizibil, iar sigla monetăriei trimite în egală măsură şi 
spre anul 1525. Ultimul denar de la Ludovic II este o monedă postumă, bătută la Kremnitz 
în anul 1527, sub regina văduvă Maria, purtând sigla K-L8. 

Emitenţi Nominal An Nr. Catalog 
1967

Nr. 
piese

Nr. Catalog 
actual

Nr. piese

Ungaria Mathia I denar 1479-1485 335 1 2 1
Vladislav II

denar
1497 336 1 3 1
1513 337 1 4 1

1501-1502 - - 5 1
Ludovic II denar 1517 338 1 6 1

1520 339 1 7 1

1526
340 1 9 1
343 1 8 1
342 1 11 1

An ilizibil 341 1 10 1
1527 344 1 12 1

Ioan Zapolya denar 1527 345 1 13 1
1538 346 1 14 1 fragment

Şirul denarilor maghiari continuă cu monedele lui Ioan Zapolya: un denar bătut 
în anul 1527 la Kremnitz, de către J. Tornallyai, sub comanda comitelui A. Thurzó9, şi 

5 A. Pohl, Hunyadi Mátyás birodalmának ezüstpénzéi, p. 24. Pentru această perioadă, când multe monetării îşi 
întrerup activitatea, Kremnitz-ul ajunge să bată în momente de necesitate şi nu anual; astfel, Mühlstein Vitus se 
menţine în funcţie aproape un deceniu şi jumătate, ceea ce face imposibilă o datare mai stransă a monedelor 
cu sigla sa. L. Huszár, Mátyás pénzei, în Mátyás király emlékkönyv születésének ötszázzéves fordulójára, 
Budapest, f.a., p. 563, 573. Pentru denarul de tip 239 A este dat un interval cronologic diferit, 1482-1490. 
6 J. Lakos, II. Ulászló pénzverése, în Numizmatikai Közlöny, 58-59 (1959-1960), p. 24.
7 G. Jeszenszky, II Lajos denárai, în Numizmatikai Közlöny, 26-27 (1928-1929), p. 138-143.
8 L. Huszár, Habsburg-Házi Királykor Pénzei, 1527-1657, Budapest, 1975, p. 41. Monograma L poate proveni 
de la numele regelui, dar câtă vreme nu se cunosc comiţii din perioada respectivă, presupunerea rămâne 
ipotetică.
9 Idem, János király denárai, în Numizmatikai Közlöny, 51-52 (1951-1952), p. 46. Monograma T poate proveni 
de la numele lui J. Tornallyai sau A. Thurzó, Huszár optând pentru a doua variantă.

3
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unul bătut în anul 1538 la Klausenburg (Cluj-Napoca), de către Georg Weinmeister10, sub 
comanda trezorierului Frater Georgius (Gheorghe Martinuzzi, trezorier din 1534). Ultimul 
denar amintit, de tip CNH-335, aparţine etapei a treia a emisiunilor monetare ale lui 
Zapolya (1537-1540), când, pe avers, scutul scartelat apare timbrat de o coroană deschisă. 

Lista monedelor Ungariei continuă cu denarii emişi de către împăraţii Casei de 
Habsburg, în calitate de regi ai Ungariei. 

Pentru denarii emişi de către Ferdinand, informaţiile privind numărul monedelor, 
repartizarea pe ani, tipurile monetare (în mai mică măsură) şi starea de conservare sunt 
contradictorii; între structura tezaurului conform catalogului publicat în anul 1967 şi 
structura actuală a lotului monetar păstrat în colecţia muzeului apar o serie de modificări:

Emitenţi Nominal An Nr. Catalog 
1967

Nr. piese Nr. Catalog 
actual

Nr. piese

Ungaria Ferdinand denar 1528 347-350 4 15-18 4 (1 fragment)*
1529 351-352 2 19-20 2
1530 353-355 3 - -
1533 - - 21-22 2
1534 356-357 2 23-24 2
1535 358-359 2 25-26 2
1536 360-362 3 27 1
1537 363 1 28-29 2
1538 364-368 5 30-33 4
1539 369-374 6 34-39 6
1540 375-379 5 40-44 5 (1 fragment)
1541 380-381 2 45-47 3
1542 382-388 7 48-55 8
1543 389-394 6 56-61 6
1544 395-396 2 62-63 2
1545 397-400 4 64-67 4 

(1 fragment)
1546 401-407 7 68-74 7
1547 408-412 5 75-79 5
1548 413-416 4 80-81 2
1549 417-421 5 82-86 5
1550 422-429 8 87-93 7
1551 430-431 2 94-95 2
1552 432-442 11 96-107 12 

(1 fragment)
1553 443-448 6 108-111 4
1554 449-454 6 112-118 7 (1 fragment)
1555 455-461 7 119-123 5 (1 fragment)
1556 462-467 6 124-129  6 (1 fragment)
1557 468-473 6 130-134 5
1558 474-480 7 135-141 7
1560 481-486 6 142-145 4
1561 487-492 6 146-150 5
1562 493-496 4 151-154 4
1563 497-502 6 155-159 5
1564 503-506 4 160-164 4
1565 507-509 3 165-168 4

An ilizibil - - 169-172 4 (2 fragmente) 
* Anului 1528 i-au fost atribuiţi patru denari emişi în monetăria de la Kremnitz, fără specificarea tipului11. 

La noua inventariere numărul monedelor rămâne neschimbat, dar una din monede, păstrată fragmentar, a 
fost bătută la Kaschau, conform siglei C-floarea de crin12, iar restul sunt denari de tip CNH III 40, bătuţi la 

10 Ibidem, p. 41. Monetăria este probabil cea de la Cluj, dar iniţiala G poate să aparţină lui Georg Weinmeister, 
trimisul ducelui Bavariei, Wilhelm, sau lui Frater Georgius.
11 E. Chirilă, Doina Ignat, op. cit., p. 20, 25, nota 3.
12 L. Huszár, Habsburg-Házi..., p. 61, 83.

4



Reevaluarea tezaurului  monetar din sec. XIV/XV-XVII descoperit la... 111

Kremnitz13. În categoria denarilor de tip CNH III 40, bătuţi la Kremnitz, poate fi inclus, cu unele rezerve, un 
denar cu anul de emitere identificat ipotetic ca fiind 1528 (catalog nr. 170). 

Un alt grup de monede ungureşti îl formează denarii bătuţi de Maximilian II  în monetăria 
de la Kremnitz, grup prezent în tezaur cu piese din toţi anii de domnie, şi chiar cu monede 
postume din anii 1577-1578. Asemeni situaţiei anterioare, în unele cazuri apar neconcordanţe 
în ceea ce priveşte numărul monedelor şi, implicit, repartizarea pe ani a acestora: 

Emitenţi Nominal An Nr. Catalog 
1967

Nr. piese Nr. Catalog 
actual

Nr. Piese

Ungaria Maximilian II denar 1565 510-511 2 173-174 2
1566 512-515 4 175-180 6 (1 fragment)
1567 516-519 4 181-184 4 (2 fragmente)
1568 520-523 4 185-188 4
1569 524-525 2 189-190 2
1570 526-532 7 191-195 5
1571 533-540 8 196-203 8 (2 fragmente)
1572 541-545 5 204-207 4
1573 546-547 2 208 1
1574 548-549 2 209-210 2
1575 550-554 5 211-215 5 (2 fragmente)
1576 555-559 5 216-220 5 (2 fragmente)
1577 560-566 7 221-227 7
1578 567-577 11 228-236 9

An ilizibil - - 237-238 2

Un lot important de denari ungureşti din compoziţia tezaurului îi revine lui Rudolf 
II, denari bătuţi în totalitate la Kremnitz (tipurile CNH III 158, 159, 160), şi în acest caz 
observându-se, cu puţine excepţii, aceleaşi neconcordanţe statistice: 

Emitenţi Nominal An Nr. Catalog 
1967

Nr. piese Nr. Catalog 
actual

Nr. piese

Rudolf II denar 1578 578 1 239 1
1579 579-590 12 240-250 11 (2 fragmente)
1580 591-598 8 251-257 7 (1 fragment)
1581 599-608 10 258-267 10 (3 fragmente)
1582 609 1 268 1
1583 610-614 5 269-274 6
1584 615-623 9 275-281 7
1585 624-628 5 282-286 5
1586 629-634 6 287-292 6
1587 635-642 8 293-299 6 (2 fragmente)
1588 643-648 6 300-304 5
1589 649-661 13 305-317 13
1590 662-666 5 318-324 7 (1 fragment)
1591 667-672 6 325-331 7 (1 fragment)
1592 673-678 6 332-335 4
1593 679-683 5 336-341 6 (2 fragmente)
1594 686-689 4 342-344 3 
1595 690-691 2 345-347 3
1596 692-696 5 348-351 4
1597 697 1 352-353 2 (1 fragment)
1598 698 1 - -
1601 - - 354-363 10 (1 fragment)
1602 - - 364 1

13 Cu excepţia cazurilor semnalate în text, denarii bătuţi de Ferdinand în intervalul 1530-1560, care apar în 
tezaurul de la Gurba, aparţin tipului CNH III 40 şi sunt bătuţi la Kremnitz. 

5
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Emitenţi Nominal An Nr. Catalog 
1967

Nr. piese Nr. Catalog 
actual

Nr. piese

An ilizibil - - 365-367 3 (2 fragmente)
 

Seria monedelor ungureşti continuă cu diferite nominale emise pe parcursul secolului 
al XVII-lea: un denar emis la Kremnitz de Mathia II, în anul 1616, găsit la noua inventariere 
a tezaurului14, trei taleri de tip CNH III 339, bătuţi în anii 1657 şi 1659 la Kremnitz, de 
Ferdinand III, din care am regăsit doar doi, şi trei piese de 15 creiţari emişi de Leopold I la 
Kremnitz, în anii 1678, 1681, 1684, de Leopold I, la care se adaugă acum o monedă de 
aceeaşi valoare, bătută la Kremnitz în anul 1692. Ultima monedă amintită devine moneda 
cea mai recentă din lotul de la Gurba, şi urcă momentul îngropării tezaurului la o data 
post 1692, şi nu post 1684, cum reiese din catalogul publicat în anul 1967. Adăugăm aici, 
printre monedele emise de Leopold I, şi moneda de 15 creiţari, emisă pentru Silezia în anul 
1662, la Breslau.

În urma acestei prezentări, cu toate neconcordanţele în ceea ce priveşte numărul 
monedelor, repartizarea pe ani şi chiar pe emitenţi, în tezaurul de la Gurba figurează 
377 de monede ungureşti (denari, taleri şi piese de 15 creiţari)15. Chiar dacă diferenţa 
cantitativă nu este foarte mare, rămâne de reţinut apariţia monedei lui Mathia II şi, în 
special, a monedei de 15 creiţari emisă în anul 1692 de Leopold I, monedă care stabileşte 
un nou terminus post quem pentru îngroparea tezaurului. 

Dincolo de monedele lui Vladislav II şi Ludovic II pentru Ungaria, cei doi regi sunt 
prezenţi în tezaur şi cu emisiuni de Boemia şi Schwidnitz (Silezia). 

O apariţie inedită o reprezintă weisspfennig-ul fără an, emis la Kuttenberg, pentru 
Boemia, de către Vladislav II. Moneda nefiind amintită în catalogul precedent, singura 
modalitate pe care o întrezărim pentru a accepta sau nu prezenţa weisspfennigului în tezaur 
este apelul la structura compoziţională a tezaurelor transilvănene de sec. XV-XVIII de la 
Borzeşti16, Şieu17, Şieu III18, Panticeu19 sau Zagăr20, unde weisspfennigii emişi de Vladislav 
II apar într-unul sau mai multe exemplare, dar în diverse asocieri cu weisspfennigi emişi de 
Ludovic II, Fredinand I, Maximilian sau Rudolf II. Având în vedere observaţiile precedente, 
nu putem exclude fără rezerve weisspfennigul lui Vladislav II din compoziţia tezaurului de 
la Gurba, neobişnuită fiind doar absenţa weisspfennigilor emişi de împăraţii Habsburgi.

Şi în cazul jumătăţilor de groş, emişi la Schwidnitz de către Ludovic II, survin modificări 
faţă de catalogul publicat anterior, unde sunt semnalate unsprezece jumătăţi de groş, 
repartizaţi între anii 1520-1526, pe care îi regăsim actualmente în număr de doisprezece, din 
care trei piese au anul ilizibil. În ceea ce priveşte modificările referitoare la repartiţia pe ani, 
anul 1520 rămâne cu o singură emisiune, iar anului 1526 îi pot fi atribuite cu certitudine doar 
5 monede. Bătută după sistemul monetar polonez, jumătatea de groş emisă la Schwidnitz 
pătrunde, cel mai probabil, în Transilvania după mijlocul secolului al XVI-lea, fie dinspre 
Ungaria21, fie dinspre Polonia, alături de monedele poloneze de bună calitate. 

14 Conform analogiilor cu alte loturi monetare de secol XIV-XVII, considerăm că denarul lui Mathia II nu este o 
intruziune contemporană, dar aceasta rămâne doar o ipoteză. (E. Chirilă, I. Dănilă, Tezaurul monetar de la Şieu 
(sec. XIV-XVII), în Apulum, VII/1, 1968, p. 514; E. Chirilă, Z. Milea, Tezaurul de la Iacobeni, sec. XV-XVII, în 
Apulum, VI, 1967, p. 293-294; E. Chirilă, N. Gudea, I. Uzum, Tezaurul monetar de la Caransebeş, în Banatica, 
I, 1971, p. 181-189). 
15 E. Chirilă, Doina Ignat, op. cit., p. 18. La momentul respectiv erau inventariate 370 monede emise pentru 
Ungaria.
16 E. Chirilă, Z. Milea, Tezaurul de monede feudale de la Borzeşti (r. Turda), sec. XV-XVI, în Apulum, V, 1965, 
p. 411.
17 E. Chirilă, I. Dănilă, Apulum, VII/1, 1968, p. 514-515.
18 E. Chirilă, Şt. Dănilă, Al treilea tezaur monetar de la Şieu, sec. XV-XVII, în File de istorie, IV, 1976, p. 220-
221.
19 V. Pintea, Tezaurul de monede feudale de la Panticeu din sec. XV-XVII, în Apulum, XI, 1973, p. 356.
20 V. Suciu, A. Mureşan, Tezaurul monetar din secolele XV-XVIII descoperit la Zagăr, în Apulum, XIX, 1981, p. 
182.
21 B. Murgescu, Circulaţia monetară în Ţările Române în secolul al XVI-lea, Bucureşti, 1996, p. 121-122; L. 
Huszár, A lengyel pénzek forgalma Magyarországon a XVI-XVII. században, în Numizmatikai Közlöny, 68–69, 
1969-1970, p. 62; L. Huszár, Habsburg-Házi…, nota 39. Între anii 1537-1541 în registrele oraşului Eperjes 
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Cel de-al doilea lot important de monede din tezaurul de la Gurba este reprezentat 
de moneda bătută de regii Poloniei pentru Polonia, Lituania şi pentru oraşele Danzig, 
Elbing şi Riga. 

Seria monedelor poloneze se deschide cu moneda de o jumătatea de groş emisă 
la Cracovia de către Vladislav Jagello, ceea ce coboară data celei mai vechi monede 
poloneze găsite într-un tezaur transilvănean; iniţial, punctul de plecare era fixat de moneda 
fiului său, regele Vladislav III, din tezaurul de la Prisaca (Caraş-Severin)22. Urmează apoi, 
în creştere cantitativă, monedele lui Cazimir Jagello, Ioan Albert, Alexandru, Sigismund I, 
Ştefan Báthory şi Sigismund III, care suferă şi ele modificări faţă de catalogul anterior: 

Emitenţi Nominal An Nr. Catalog 
1967

Nr. piese Nr. Catalog 
actual

Nr. piese

Polonia Vladislav 
Jagello

½ groş f.a. 4 1 388 1

Casimir IV 
Jagello

½ groş f.a. 5 1 389 1
f.a. 6 1 390 1
f.a. - - 391 1

Ioan Albert ½ groş f.a. 7-30 24 392-415 24
f.a. 31-33 3 416-418 3 (1 fragment)
f.a. 34-35 2 419-420 2
f.a. - - 421 1

Alexandru ½ groş f.a. 36-59 24 422-444 23
f.a. 60 1 - -

Sigismund I ½ groş 1507 61-65 5 445-450 6
1508 66 1 451-452 2
1509 67-71 5 453-457 5
1510 72-76 5 458-463 6
1511 77-81 5 464-468 5
An 

ilizibil
- - 469 1

groş 1527 82-84 3 470-471 2
1528 85-92 8 472-475 4 (1 fragment)
1529 93-96 4 476-479 4
1530 97-103 7 480-486 7
1531 104-110 7 487-492 6
1532 111-114 4 493-496 4
1533 115-117 3 497-499 3
1534 118-122 5 500-504 5 (2 fragmente)
1535 123-126 4 505-508 4
1545 127 1 509 1
1546 128 1 - -
An 

ilizibil
- - 510-512 3

Ştefan 
Báthory

3 groşi 1583 129 1 513 1
1584 130 1 - -

(Prešov, Slovacia) este amintită şi polonicalis moneta.
22 Fr. Pap, Iudita Winkler, Monede poloneze din secolele XV-XVII în Transilvania, în AMN, III, 1966, p. 200. 
Vezi şi jumătăţile de groşi din tezaurul de la Şieu (E. Chirilă, I. Dănilă, Apulum, VII/1, 1968, p. 507).
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Emitenţi Nominal An Nr. Catalog 
1967

Nr. piese Nr. Catalog 
actual

Nr. piese

Sigismund 
III

3 groşi 1590 131-132 2 514-515 2
1591 133-135 3 516 1
1592 136-138 3 517-518 2
1593 139-142 4 519-520 2
1594 143-145 3 521-522 2
1595 146-147 2 523-525 3
1596 148-160 13 526-533 8
1597 161-175 15 534-547 14
1598 176-188 13 548-561 14
1599 189-192 4 562-565 4
1600 193-199 7 566-570 5
1601 200 1 571 1

dreipölker 1623 - - 572 1
6 groşi 1596 - - 573 1

1599? - - 574 1 (1 fragment)
Ioan 

Cazimir
6 groşi 1662 - - 575-576 2

1663 - - 577-578 2
1664 - - 579 1

În cazul lui Sigismund III, noua inventariere a tezaurului oferă o imagine mult 
diferită faţă de cea precedentă, căci dincolo de desele neconcordanţe cantitative, apar noi 
nominale: un dreipolker emis probabil în anul 1623 şi două monede de şase groşi bătute 
la Marienburg în anii 1596 şi 1599 (dacă nu amândouă în anul 1596). Ne aflăm în situaţia 
de a stabili în ce măsură dreipolkerul şi monedele de şase groşi emise de Sigismund III 
aparţin sau nu tezaurului de la Gurba. Anticipând, amintim în acest punct prezenţa în 
compoziţia actuală a tezaurului de la Gurba a cinci monede de şase groşi, bătute în anii 
1662-1664, la Posen şi la Cracovia, de către Ioan Cazimir (catalog nr. 577-581), emitent 
care de asemenea nu figura în catalogul anterior.

Monedele de şase groşi, respectiv dreipolkerii emişi de Sigismund III sunt nominale 
potrivite mai degrabă orizontului de tezaure transilvane de secolul XVII. Dreipolkerii emişi 
în Polonia între anii 1614 şi 162423 pătrund probabil în Transilvania din prima jumătate a 
secolului XVII (1600-1632)24, iar prezenţa unui singur dreipolker în tezaurul de la Gurba 
pare nefirească. Chiar dacă înclinăm spre a considera moneda cu pricina o intruziune 
recentă, reamintim prezenţa dreipolkerilor în tezaurul de la Ineu sau în cele descoperite în 
Banat25.

Spre deosebire de dreipolker, monede de şase groşi emise de către Sigismund III între 
anii 1587 şi 1600 sunt semnalate în şaptesprezece tezaure transilvănene „care continuă 
emisiuni mai vechi”26. Din păcate, nu cunoaştem care sunt cele şaptesprezece tezaure la 
care fac referire Fr. Pap şi Iudita Winkler, iar din comparaţia cu tezaure de secolele XV-XVII 
apărute în diverse publicaţii, singurul care se apropie ca structură de tezaurul de la Gurba 
este tezaurul de la Caransebeş27, unde apare o monedă de şase groşi emisă în anul 1596, 
la Marienburg, şi, demn de reţinut, o piesă de şase groşi emisă în anul 1663 de către Ioan 
Cazimir. Interesant este faptul că asemănarea dintre cele două tezaure era semnalată chiar 

23 E. Gumowski, op. cit., p. 44, 57.
24 Fr. Pap, Iudita Winkler, AMN, III, 1966, p. 206. În Ungaria, ei ajung în preajma anului 1616; vezi L. Huszár, 
Numizmatikai Közlöny, 68–69, 1969-1970, p. 61.
25 Fr. Pap, Repertoriul numismatic al Transilvaniei şi Banatului secolelor 11-20. Despre circulaţia monetară 
în Transilvania şi Banat secolele 11-20, Cluj-Napoca, 2002, p. 93. Idem, Dreipölkeri şi polturi în tezaurele 
monetare din Transilvania, în BSNR, 146-151 (1998-2003), 2003, p. 215-220; A. Vâlcu, O. Dudău, Un tezaur 
monetar din secolul al XVII-lea descoperit la Dubova (Plavişeviţa), jud. Mehedinţi, în BSNR, 146-151, 1998-
2003, 2003, p. 221-222; M. Şandor-Chişideanu, Creşterea patrimoniului numismatic al Muzeului Banatului în 
perioada 1979-1989, în Analele Banatului, s.n., II, 1993, p. 412-413.
26 Fr. Pap, Iudita Winkler, AMN, III, 1966, p. 203, 206. 
27 E. Chirilă, L. Groza, Tezaurul feudal de la Caransebeş, în Apulum, VIII, 1970, p. 105-107; E. Chirilă, N. 
Gudea, I. Uzum, Banatica, I, 1971, p. 181-189.
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de către E. Chirilă, care publicase înainte tezaurul de la Gurba fără a integra în catalog 
monedele de şase groşi ale regilor poloni. De altfel, la sfârşitul catalogului tezaurului de 
la Gurba, în momentul bilanţului, autorii semnalau prezenţa în tezaur a „4 piese de 6 
groşi”28, fără a aminti emitentul sau emitenţii, dar o piesă de 6 groşi emisă în anul 1596 de 
Sigismund III este ilustrată pe planşa I/5.

 Emisiunile pentru Lituania încep cu groşii emişi în anii 1547-1548, respectiv 1566-
1567, la Vilna şi Tykocin, de regele Poloniei Sigismund August. Cu o singură excepţie (nu 
a fost regăsit unul dintre cei trei groşi bătuţi în anul 1547), noul catalog nu aduce nici o 
altă modificare. Situaţia rămâne neschimbată şi în cazul pieselor de trei groşi emise după 
realizarea uniunii monetare polono-lituaniene29 de către Ştefan Báthory. În cazul monedelor 
de trei groşi emise de Sigismund III, repartiţia pe anii de emitere suferă o schimbare: pe una 
dintre monedele atribuite anului 1593 ultima cifră este ilizibilă, dar crucea de sub semnul 
monetăriei şi punctele de pe reversul monedei indică mai degrabă anul 1595 (catalog nr. 
585). 

Monedele bătute la Danzig, de Sigismund I, cunosc de asemenea câteva modificări 
faţă de catalogul precedent: anului 1533 îi revine o monedă în plus, iar pentru anul 1540, 
din cele patru monede semnalate am regăsit doar trei. Pentru groşii lui Ştefan Báthory, 
alături de moneda obsidională emisă în1577, se regăsesc doar doi groşi emişi în anul 1578, 
lipsind groşul din 1579 amintit în catalogul anterior. 

Din monetăria oraşului Elbing provin groşii bătuţi de Sigismund I în scurta perioadă 
în care oraşul îşi recâştigă, asemeni oraşului Danzig, dreptul de a emite monedă (1530-
1540)30; singura modificare care apare este moneda emisă în anul 1533, care nu a fost 
semnalată până acum. 

Balanţa se modifică şi în cazul monedelor bătute de Ştefan Báthory şi Sigismund III în 
monetăria oraşului Riga. În primul caz nu se regăsesc doi groşi emişi după sistem polonez 
în anii 1584, respectiv 158631, iar în cel de-al doilea caz apar două monede de trei groşi 
emise în anul 1591, an care nu figura în catalogul din anul 1967. 

Următorul grup monetar din tezaur îl formează groşii Prusiei, emişi după model 
polonez în monetăria din Königsberg, de ducele Albert de Brandenburg. Spre deosebire de 
catalogul anterior, apar câteva modificări:

Emitenţi Nominal An Nr. Catalog 
1967

Nr. piese Nr. Catalog 
actual

Nr. piese

Prusia Albert groş 1531 272 1 - -
1532 273-275 3 638-639 2 (1 fragment)
1534 276-280 5 640-644 5
1535 281-282 2 645-646 2
1537 283-285 3 647-649 3
1538 286-287 2 650-651 1
1539 288 1 652 1
1540 289-291 3 653-655 3
1541 292-296 5 656-660 5
1542 297-305 9 661-669 9
1543 306-314 9 670-680 11
1544 315-320 6 681-685 5
1545 325 1 686-689 4 (1 fals)
1546 326-330 5 690-694 5
1547 331 1 695 1
1550 332 1 696 1
1552 - - 697 1
Total 57 60

28 E. Chirilă, Doina Ignat, op. cit., p. 18, 23.
29 E. Gumowski, op. cit., p. 42.
30 Ibidem, p. 36.
31 Ibidem, p. 43.
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Seria groşilor prusieni continuă cu groşii emişi între anii 1542 şi 1544 de Friedrich 
II, ducele de Liegnitz-Brieg şi cu cel emis în anul 1544 de Johann von Küstrin, ducele de 
Brandenburg-Neumark. Cu excepţia groşilor emişi de către Freidrich II în anul 1543, al 
căror număr creşte cu două monede, lista monedelor celor doi duci nu suferă modificări.

Anul 1967 figura cu un groş al oraşului Hameln, din Provincia Hanovra, monedă 
care nu a fost găsită în compoziţia actuală a tezaurului. 

În legătură cu prezenţa talerilor în tezaurul de la Gurba, zonele de pătrundere 
sunt variate, monedele împărţindu-se în două grupe, în conformitate cu perioada lor de 
pătrundere şi circulaţie pe piaţa monetară: talerii care apar în circulaţie în secolul al XVI-lea 
(Würzburg, Salzburg, Tyrol, Alsacia, Thoren, Daventer), şi talerii care pătrund în secolul al 
XVII-lea (Ungaria, Schaffhausen, Nürnberg, Brabant, Tournai, Campen, Geldern, Zwolle). Şi 
în cazul talerilor apar modificări faţă de catalogul precedent, modificări datorate prezenţei 
inedite a unui batzen şi a altor doi taleri neamintiţi anterior:

Emitenţi Nominal An Nr. Catalog 
1967

(Chirilă, Ignat)

Nr. piese Nr. Catalog 
actual

Nr. 
piese

Tyrol Arh. Ferdinand taler f.a. 706 1 633 1
f.a. 707 1 634 1

Alsacia Arh. Ferdinand taler f.a. 708 1 635 1
Salzburg Matthäus 

Cardinal Lang 
von Wellenburg

batzen 1520 - - 636 1

Johann Jakob 
Khuen de Bellasi

taler f.a. 705 1 637 1

Nürnberg Ferdinand II taler 1623 711 1 706 1
Würzburg Melchior Zobel 

von Giebelstadt 
taler 1534 710 1 707 1

Tournai Albert şi Elisabeta taler f.a. 715 1 708 1
Thoren Margarethe von 

Brederode 
taler 1570 712 1 709-710 2

Brabant Albert şi Elisabeta taler f.a. 713 1 711 1
Filip IV taler 1656 714 1 712 1

Schaffhausen taler 1622 709 1 713 1
Geldern taler 1647 719 1 714 1

Daventer, 
Kampen şi 

Zwolle

Rudolf II taler 1583 716 1 715 1

Campen taler 1648 717 1 716 1
1667 718 1 717 1

Zwolle taler 1677 - - 718 1

În urma noii inventarieri a tezaurului de la Gurba, conform celor prezentate mai 
sus, survin o serie de modificări în ceea ce priveşte repartizarea pe nominale şi emitenţi a 
monedelor, modificări sintetizate schematic în tabelul următor:

Nr. Emitent Nominal Catalogul vechi (1967) Noua inventariere

1 Transilvania denari
3 groşi

1
2

1
-

2 Ungaria denari
15 creiţari

taleri

364
3
3

367
4
2

3 Polonia ½ groş
groşi

3 groşi
6 groşi

dreipölker

78
47
68
4
-

82
43
59
7
1
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4 Lituania groşi
3 groşi

7
12

6
11

5 Danzig groşi 16 15
6 Elbing groşi 4 5
7 Riga groşi

3 groşi
1

14
1

14
8 Schwidnitz ½ groş 12 12
9 Boemia weisspfennig - 1

10 Prusia groşi 61 59
11 Liegnitz Brieg groşi 5 7
12 Brandenburg groşi 1 1
13 Hameln groşi 1 -
14 Tyrol taleri 2 2
15 Alsacia taleri 1 1
16 Salzburg taleri

batzen
1
-

1
1

17 Würzburg taleri 1 1
18 Schaffhausen taleri 1 1
19 Tournai taleri 1 1
20 Nürenberg taleri 1 1
21 Thoren taleri 1 2
22 Daventer, Kampen, 

Zwolle
taleri 1 1

23 Brabant taleri 2 2
24 Kampen taleri 2 2
25 Zwolle taleri - 1
26 Geldern taleri 1 1
27 Silezia 15 creiţari - 1

Total 712 717 monede regăsite

Dincolo de diferenţele statistice sau de ordin numismatic (monede fragmentare, 
falsuri), apariţia unor nominale şi emitenţi noi care micşorează sincopele cronologice sau 
modifică terminus-ul post quem pentru îngroparea tezaurului, redeschid discuţia referitoare 
la „perioada de acumulare” şi la motivele ascunderii tezaurului. 

Evaluarea tezaurului 
Tezaurul de la Gurba conţine, conform noii inventarieri, 721 monede, eşalonate 

cronologic în ecartul temporal 1386/1434 şi 1692, monede care acoperă o perioadă de 
aproximativ 300 de ani. Durata lungă a intervalului de emitere a monedelor şi raritatea 
în tezaur a monedei emise în prima jumătate a secolului al XVII-lea l-au determinat pe E. 
Chirilă să presupună că tezaurul de la Gurba a fost acumulat în două etape: o primă etapă, 
plasată la începutul secolului XVII (monedele emise până în 1601/1602), şi a doua etapă, 
fixată între anii 1648 şi 1684 (data ultimei monede la momentul respectiv)32. Într-un mod 
similar a fost interpretat şi tezaurul de la Caransebeş, unde departajarea dintre cele două 
etape de acumulare a fost fixată în dreptul anilor 1699-170033.

Separarea pe etape de acumulare a tezaurului este ipotetică, şi, din perspectiva unor 
observaţii de ordin numismatic ce urmează a fi făcute în continuare, propunem renunţarea 
la interpretarea golurilor ivite pe axa cronologică a graficului tezaurului drept indicii 
privitoare la acumularea pe etape a monedelor. Fără îndoială, pe parcursul secolului al 
XVII-lea aspectele circulaţiei monetare în zonă se modifică, atât în ceea ce priveşte ritmul 
intrărilor, cât şi în ceea ce priveşte nominalele în circulaţie, dar este posibil ca tezaurul de 
la Gurba să nu reprezinte un etalon în acest sens. 

32 E. Chirilă, Doina Ignat, op. cit., p. 22-23. Segmentarea structurii tezaurului fiind argumentată de lipsa 
monedelor lui Ştefan Bocskay, a dreipölkerilor polonezi sau veniţi prin Polonia, şi plasarea intrării în tezaur a 
monedelor emise în prima jumătate a secolului XVII abia după anul 1648 (după pacea de la Westfalia).
33 E. Chirilă, N. Gudea, I. Uzum, Banatica, I, 1971, p. 1687-1688. 

11



118 Corina Toma

Absenţa din tezaurul de la Gurba a monedei poloneze devalorizate, emisă în prima 
jumătate a secolului XVII (dreipölkeri), poate avea şi alte explicaţii decât existenţa unui 
hiatus în ceea ce priveşte acumularea. Există loturi monetare (vezi tezaurele transilvănene 
de la Şieu34, Băcâia, Cluj - Dragalina, Cluj - Tauffer, Delenii, Mânău, Poiana, Şeica Mică, 
Ursad35), care evită achiziţia sau păstrarea monedei poloneze de slabă calitate36, preferându-
se nominalele mari (talerii), sau moneda mai veche, de o calitatea intrinsecă superioară, care 
se găsea încă pe piaţa monetară din Partium şi Transilvania în prima jumătate a secolului al 
XVII-lea37. Astfel, absenţa unor nominale caracteristice primei jumătăţi a secolului al XVII-
lea poate fi interpretată ca o deformare generată de regulile fenomenului de tezaurizare, 
tezaurul fiind rezultatul unei selecţii „mai pretenţioase”. 

Pe de altă parte, fixarea pătrunderii talerilor emişi în prima jumătate a secolului al 
XVII-lea (Brabant, Tournai, Schauffhausen şi Nürnberg), abia după anul 164838, nu este 
suficient de convingătoare, căci ei se regăsesc în compoziţia tezaurelor transilvănene 
încheiate înainte de anul amintit39. Totodată, nu ştim în ce măsură „starea de tensiune dintre 
principatul transilvan şi imperiul habsburgic” afectează zona care ne interesează, de vreme 
ce tocmai prima jumătate a secolului al XVII-lea reprezintă o perioadă de respiro pentru 
cetatea Ineului şi împrejurimile sale40. Astfel, dacă acceptăm pătrunderea talerilor amintiţi 
la o dată relativ apropiată anului de emitere şi avem în vedere, mai degrabă, valoarea 
celor patru taleri emişi în prima jumătate a secolului XVII şi nu numărul monedelor care 
acoperă acest interval (graficele şi cifrele analizate „matematic” pot distorsiona analiza), la 
un calcul relativ rezultă o sumă de cca. 500-600 denari, sau chiar mai mare41. 

În ceea ce priveşte calculul valorii tezaurului per ansamblu, trebuie să avem în vedere 
compoziţia acestuia: 368 denari, 1 weisspfennig, 1 batzen, 94 jumătăţi de groş, 137 groşi, 
84 monede de 3 groşi, 1 dreipölker, 7 monede de 6 groşi, 5 monede de 15 creiţari şi 19 
taleri. Rate de schimb pentru nominalele amintite sunt dificil de precizat, având în vedere 
durata lungă pe care se înşiră monedele tezaurului şi frecventele schimbări ale valorilor 
monedei şi ale echivalărilor dintre monede. Dacă aplicăm echivalenţele convenţionale 
aflate în uz la sfârşitul secolului al XVII-lea pentru principatul transilvan42 şi Ungaria43, 
valoarea tezaurului se ridică la cca. 5.174 denari, ceea ce echivalează cu aproximativ 
26,37-27,19 taleri (nu am inclus în calcul weisspfennig-ul şi batzen-ul). 

O altă problemă vizează momentul îngropării tezaurului; iniţial, conform celei mai 
recente monede a tezaurului la aceea dată, E. Chirilă fixa îngroparea tezaurului în anul 
1684 sau 1685, într-o atmosferă de „nesiguranţă provocată de luptele şi mişcările de trupe 

34 E. Chirilă, I. Dănilă, Apulum, VII/1, 1968, p. 507-516, 522-524; E. Chirilă et alii, Piese noi din tezaurul de la 
Şieu, în Tezaure monetare din nordul Transilvaniei, sec. XVI-XVIII, Zalău, 1970. 
35 Fr. Pap, Repertoriul numismatic..., p. 35, 61, 70, 104, 129, 156, 180. E. Chirilă et alii, în Tezaure şi descoperiri; 
monetare din Muzeul Municipal Sighişoare, Sighişoara, 1972, p. 41-57.
36 Vezi situaţia pentru Ungaria Vestică, unde este consemnat refuzul oficialităţilor sau comercianţilor de a 
accepta dreipölkerii drept mijloc de plată. L. Huszár, Numizmatikai Közlöny, 68–69, 1969-1970, p. 60-62. 
37 Tezaure Muz. Sighişoare, p. 53; E. Chirilă, Z. Milea, în Apulum, VI, 1967, p. 299.
38 E. Chirilă, Doina Ignat, op. cit., p. 22-23. 
39 E. Chirilă, Z. Milea, Apulum, VI, 1967, p. 294-295, 300, 304. Tezaurul de la Iacobeni, care se încheie cu o 
monedă din anul 1629, conţine un taler alsacian emis între anii 1614 şi 1618, şi un taler olandez emis în anul 
1622.
40 E. Glück, Contribuţii cu privire la istoricul cetăţii de la Ineu, în Ziridava, XIII, 1981, p. 138-142.
41 Horváth Tibor Antal, A taller értékváltozása Magyaroroszágon 1542-1700 között, în Numizmatikai Közlöny, 
60-61, 1961-1962, p. 31-32. Valorile pentru Ungaria indică o fluctuaţie a unui taler între 125 şi 150 denari. L. 
Huszár, Habsburg-Házi…, p. 48. L. Husár indică pentru deceniul al treilea o fluctuaţie a talerului între 130 şi 
400 denari. 
42 R. Gooss, Österreichische. Staatsverträge. Fürstentum Siebenbürgen (1526-1690), Wien, 1911, p. 903-904 
apud Gh. Anghel, Tezaurul monetar din secolul al XVII-lea de la Răscruci (Reg. Cluj), în Apulum, VI, 1967, p. 
409-410. În 12 noiembrie 1687 se stabileşte cursul monedelor în principatul transilvan, un taler imperial valora 
200 denari, un taler leonin valora 180 denari, 1 groş polonez echivala cu un creiţar şi valora 2 denari, 6 groşi 
polonezi valorau 12 denari.
43 Horváth Tibor Antal, Numizmatikai Közlöny, 60-61, 1961-1962, p. 49. Pentru Ungaria, între anii 1677 şi 
1692, un taler valora cca. 150-180 denari, în mod excepţional chiar peste 200 denari. L. Huszár, Numizmatikai 
Közlöny, 68-69, 1969-1970, p. 59. După „valvaţiunea” edictată de Rudolf II, ca rege al Ungariei, 1 groş scade 
de la 3 denari la 2,5 denar, iar o jumătate de groş scade de la 1,5 denari la un denar.
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ce urmează după campania turcilor împotriva Vienei la 1683”, situarea satului Gurba în 
apropierea cetăţii de la Ineu contribuind la intensificarea pericolului.

Noul terminus post quem, moneda de 15 creiţari emisă de Leopold în anul 1692, ne 
plasează în aceeaşi atmosferă, mult particularizată, de această dată operaţiunile militare 
vizând chiar cetatea Ineului. 

Înainte de a rediscuta problema ascunderii tezaurului de la Gurba, reamintim poziţia 
administrativ-teritorială particulară dobândită după dezastrul de la Mohács (1526) de către 
comitatul Zarand (unde se plasau cetatea Ineu şi satul Gurba), şi evoluţia politico-militară 
a zonei pe parcursul secolelor XVI-XVII.

Încadrată în centura de protecţie din jurul Transilvaniei, menită a bara infiltrarea austriecilor 
spre est, soarta cetăţii Ineu şi a împrejurimilor este hotărâtă în momentul în care Poarta, în plină 
ascensiune, ocupă în mod direct, pentru perioade variate de timp, Banatul şi cetăţile de pe Mureş. 
Conflictele au început în anul 1550, beilerbeiul Rumeliei, Sokollu Mehmed Paşa, a ocupat succesiv 
părţi din Banat şi sudul Crişanei44, constituind o nouă provincie (eialetul Timişoarei), care în anul 
1552 a înglobat şi cetatea Ineului, devenită reşedinţa sangeacului care cuprindea comitatele Békés, 
Arad şi o parte a comitatului Zarand. 

Treisprezece ani mai târziu (1565), cetatea este ocupată de oştile lui Ioan Sigismund şi, în 
virtutea armistiţiului dintre comandantul imperial Lazăr Schwendi şi paşa de Timişoara, Ineul era 
abandonat, pentru ca în toamna lui 1566 Pertev Paşa să reîncepă asediul şi să readucă cetatea, 
pentru alte câteva decenii, în posesia turcilor45. 

Începând cu anul 1599, evenimentele se succed cu repeziciune, căci tentativele de recucerire 
ale otomanilor46 sunt dublate de proiectele lui Mihai Viteazul47, de acţiunile mandatarilor politicii 
habsburgice şi de ambiţiile principilor transilvăneni. În vara anului 1602 generalul Basta reuşeşte să 
cucerească cetatea, în februarie 1603 trupele sale pustiind domeniul Ineu48; în acelaşi an principele 
Ştefan Bocskai recucereşte Ineul. 

Prima jumătate a secolului XVII poate fi caracterizată drept un respiro pentru cetatea Ineu 
şi împrejurimi, moment care ia sfârşit însă după mijlocul secolului al XVII-lea, când linia politicii 
otomane înregistrează o schimbare categorică, acţiunile lui Gheorghe Rákoczy II având drept 
consecinţă intervenţia decisivă a Porţii. Expediţia împotriva Transilvaniei din anii 1658-1660, care 
viza şi întărirea centurii de siguranţă în jurul principatului prin cucerirea cetăţilor şi ţinuturilor Lugoj, 
Caransebeş, Ineu şi Oradea, şi-a atins scopul, „cheia ţării ghiaure”49, cum era considerată cetatea 
Ineu, fiind cucerită50. 

După compromiterea prestigiului militar otoman (Viena 1683, Buda 1686, Mohács 1687), 
Habsburgii declanşează ofensiva spre est, transformând Partium-ul şi Transilvania în câmp de 
operaţiuni militare. 

Noile date de ordin numismatic şi evenimentele politico-militare desfăşurate 
în ultimele două decenii ale secolului al XVII-lea în zona cetăţii Ineu ne îndeamnă să 
reconsiderăm data ascunderii tezaurului. Presupunând că evenimentele descrise au avut o 
legătură directă cu motivele ascunderii monedelor, reamintim faptul că trupele imperiale 
întră în Partium abia în toamna anului 1685. Acţiunile militare din zona aflată sub controlul 

44 M. Guboglu, Mustafa Mehmet, Cronici turceşti privind ţările române. Extrase, vol. I, Sec. XV-mijlocul sec. 
XVII, Bucureşti, 1966, p. 273-277, 280-285, 1551-1552, 537-541; Th. N. Trâpcea, Aspecte principale privind 
istoria paşalâcului de la Timişoara, în St. şi mat. de istorie, XX, 1972, 14-17; M. Maxim, Teritorii româneşti sub 
administraţie otomană în secolul al XVI-lea (I), în Revista de istorie, 36, 8, 1983, p. 810. 
45 Márki Sándor, Arad vármegye és Arad szabad királyi város története, Arad, 1892-1895, vol. I, 564; M. 
Guboglu, Mustafa Mehmet, op. cit., p. 489-490.
46 Márki Sándor, op. cit., vol. I, p. 31; M. Guboglu, Mustafa Mehmet, op. cit., p. 388.
47 I. Crăciun, Cronicarul Szamosközi şi însemnările lui privitoare la români (1566-1608), Cluj-Napoca, 1928, p. 
126. E. Glück, Meleagurile ardelene în timpul domniei lui Mihai Viteazul, în vol. M. Badea, E. Glück, M. Roşuţ, 
Mihai Viteazul şi Aradul, Arad, 1975, p. 30-33; L. Borcea, Contribuţii la istoria politică a Bihorului în epoca lui 
Mihai Viteazul (1598-1606), în Crisia, V, 1975, p. 111. 
48 E. Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, vol. XVIII, p. 242; vol. XVI, p. 509; A. Veress, 
Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării Romîneşti, vol. VII, Bucureşti, 1934, p. 45.
49 C. Feneşan-Bulgaru, Problema instaurării dominaţiei otomane asupra Banatului, Lugojului şi Carensebeşului, 
Banatica, IV, 1977, 233-235; Naima tarihi (Cronica lui Naima), ed. Zuhurî Danişmad, Istanbul, 1969, vol. VI, 
p. 2840 apud Istoria Transilvaniei, vol. II, 2005, p. 74. 
50 Călători străini despre ţările române, vol. VI, partea a II-a, Evlia Celebi, Bucureşti, 1976, p. 454, 495. 
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direct al Porţii (Paşalâcul de la Oradea, Sangeacul Ineului) s-au desfăşurat într-un ritm 
mult mai lent decât luarea în stăpânire a Transilvaniei (1688); după capitularea din mai 
1692 a garnizoanei din cetatea Oradea, la începutul anului 1693 operaţiunile militare se 
concentrează asupra Ineului, cetatea fiind cucerită de generalul imperial Federico Veterani 
în mai 169351. 

Având în vedere succesiunea evenimentelor, opţiunea pentru anul 1692/începutul 
anului 1693 pare să aibă o rată mai mare de probabilitate, deoarece prezenţa militară 
imperială în zonă se intensifică abia acum, anul 1684 fiind o dată mult prea apropiată de 
evenimentele de la Viena pentru ca repercusiunile să afecteze deja zona sudică a Crişanei.52

51 E. Glück, Ziridava, XIII, 1981, p. 147.
52 Fişa unei monede structurează informaţia după modelul următor: stat emitent, suveran emitent, nominal, nr. 
curent, metal, ax, greutate (gr.), diametru (mm), catalog, datare, atelier monetar, publicare, nr. inventar.

Catalogul tezaurului52

Transilvania

Ioan II Sigismund (1541-
1551, 1556-1559-1571)
Denar
1. AR, 1; 0,42; 15,51x14,50
Resch 41 var; MBR, p. 124, nr. 
135 variantă de legendă
1557, Nagybánya 
Chirilă, Ignat, 1
MŢCO, nr. inv. 9/357

Ungaria

Matia I (1458-1490)
Denar
2. AR, 2; 0,38; 16,37X15,59
CNH II: 239A 
Unger II/1960: 572 (1482-
1486)
Huszár 1979: 719 (1482-
1486)
Pohl 1982: 221-4 (1479-1485)
Kremnitz, Mühlstein-Langsfeld
Chirilă, Ignat, 335
MŢCO, nr. inv. 9/1

Vladislav II (1490-1516)
Denar
3. AR, 6; 0,48; 15,49X15,72
CNH II: 276
Unger II/1960: 641 
Huszár 1979: 803 (1500-
1502)
Pohl 1982: 238-4 (1497)
Kremnitz, Stephanus Ryzmegl 
şi Erasmus Rezl
Chirilă, Ignat, 336
MŢCO, nr. inv. 9/2

Denar
4. AR, 1; 0,57; 14,76X14,68

CNH II: 278A 
Unger II/1960: 649 
Huszár 1979: 811 (varianta an 
1513)
Pohl 1982: 253-4 (1513)
Kremnitz, Georg Thurzó
Chirilă, Ignat, 337
MŢCO, nr. inv. 9/4

Denar
5. AR, 2; 0,52; 15,23X16,25
CNH II: 272A
Unger II/1960: 643 
Huszár 1979: 806 (1500-
1502)
Pohl 1982: 241-1 (1500-1502)
Kremnitz, Hans Thurzó
Chirilă, Ignat, nu figurează 
MŢCO, nr. inv. 9/3

Ludovic II (1516-1526)
Denar
6. AR, 8; 0,51; 15,45X15,48
CNH II: 306A 
Unger II/1960: 673 
Huszar 1979: 841 (variantă 
legendă av. VNGARI)
Pohl 1982: 255-1 
1517, Kremnitz, Georg Thurzó
Chirilă, Ignat, 338
MŢCO, nr. inv. 9/5

Denar
7. AR, 9; 0,52; 15,74X15,56
CNH II: 306A 
Unger II/1960: 673 
Huszar 1979: 841 (variantă 
legendă av. VNGAR)
Pohl 1982: 255-2 
1520, Kremnitz, Alexius 
Thurzó
Chirilă, Ignat, 339
MŢCO, nr. inv. 9/6

Denar
8. AR, 8; 0,58; 15,23X15,79
CNH II: 306A 
Unger II/1960: 673 
Huszár 1979: 841 (variantă 
legendă av. VNGAR)
Pohl 1982: 255-24 
1526, Kaschau, monetăria 
oraşului
Chirilă, Ignat, 343
MŢCO, nr. inv. 9/7

Denar
9. AR, 7; 0,53; 15,94X14,59
CNH II: 306A 
Unger II/1960: 673 
Huszár 1979: 841, Varianta 
legendă av. VNGAR
Pohl 1982: 255-20
1526, Kremnitz, Bernhard 
Beheim şi Johannes Lengyel
Chirilă, Ignat, 340
MŢCO, nr. inv. 9/8

Denar
10. AR, 9; 0,44; 15,78X15,58
CNH II: 306A 
Unger II/1960: 673 
Huszár 1979: 841 (variantă 
legendă av. VNGAR)
Pohl 1982: 255-20 (1526)
Kremnitz, Bernhard Beheim şi 
Johannes Lengyel
Chirilă, Ignat, 341
MŢCO, nr. inv. 9/9

Denar
11. AR, 1; 0,41; 14,30X13,92
CNH II: 306A 
Unger II/1960: 673 
Huszar 1979: 841
Pohl 1982: 255-20 (1525 sau 
1526)
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Kremnitz, Bernhard Beheim şi 
Johannes Lengyel
Chirilă, Ignat, 342 
MŢCO, nr. inv. 9/10

Denar
12. AR, 2; 0,47; 15,45X14,72; 
CNH II: 306A 
Unger II/1960: 673 
Huszar 1979: 841
Pohl 1982: 255-38
1527, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 344
MŢCO, nr. inv. 9/11

Ioan Zapolya (1526-1540)
Denar
13. AR, 6; 0,49; 15,80X15,35; 
CNH II: 331A
Unger II/1960: 697 
Huszár 1979: 881
Pohl 1982: 265-14A 
1527, K-T, Kremnitz, J. 
Tornallyai order A. Thurzó
Chirilă, Ignat, 345
MŢCO, nr. inv. 9/12

Denar
14. AR, 6; 0,40; 15,39; fragm. 
CNH II: 335
Unger II/1960: 709
Huszár 1979: 891
Pohl 1982: 278-1
1538, Klausenburg, Georg 
Weinmeister oder Frater 
Georgius Schatzmeister 
Chirilă, Ignat, 346
MŢCO, nr. inv. 9/13

Ferdinand (1526-1564)
Denar
15. AR, 10; 0,34; 
14,81X14,86; 
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszár 1979: 935 
1528, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 347
MŢCO, nr. inv. 9/14

Denar
16. AR, 4; 0,45; 15,94X15,84; 
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszár 1979: 935 
1528, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 348
MŢCO, nr. inv. 9/15
Denar
17. AR, 8; 0,47; 14,96X15,55; 

CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszár 1979: 935 
1528, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 349
MŢCO, nr. inv. 9/16

Denar
18. AR, 8; 0,25; 15,33; fragm.
CNH III: 48
Unger II/2000: 744 d
Huszár 1979: 943
1528, Kaschau?
Chirilă, Ignat, 350
MŢCO, nr. inv. 9/707

Denar
19. AR, 6; 0,50; 15,69X14,91; 
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszár 1979: 935 
1529, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 351
MŢCO, nr. inv. 9/17

Denar
20. AR, 1; 0,41; 14,39X14,03; 
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszár 1979: 935 
1529, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 352
MŢCO, nr. inv. 9/18

Denar
21. AR, 9; 0,48; 15,35X15,90; 
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszár 1979: 935 
1533, Kremnitz
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/19

Denar
22. AR, 8; 0,30; 15,47X15,82; 
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszár 1979: 935 
1533, Kremnitz
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/20

Denar
23. AR, 2; 0,40; 15,71X15,66; 
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszár 1979: 935)
1534, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 356
MŢCO, nr. inv. 9/21

Denar
24. AR, 5; 0,38; 15,95X15,69; 
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszár 1979: 935 
1534, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 357
MŢCO, nr. inv. 9/22

Denar
25. AR, 8; 0,45; 15,25X15,61; 
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a 
Huszár 1979: 935 
1535, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 358
MŢCO, nr. inv. 9/23

Denar
26. AR, 4; 0,42; 15,42X15,52; 
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszár 1979: 935 
1535, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 359
MŢCO, nr. inv. 9/24

Denar
27. AR, 7; 0,41; 15,08X15,92; 
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszár 1979: 935 
1536, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 360
MŢCO, nr. inv. 9/25

Denar
28. AR, 5; 0,56; 15,51X15,38; 
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszár 1979: 935 
1537, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 363
MŢCO, nr. inv. 9/26

Denar
29. AR, 6; 0,44; 15,35X15,14; 
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
1537, Huszar 1979: 935 
Kremnitz
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/27

Denar
30. AR, 5; 0,50; 15,90X15,60; 
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935
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1538, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 364
MŢCO, nr. inv. 9/28

Denar
31. AR, 9; 0,50; 16,24X16,34; 
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszár 1979: 935 
1538, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 365
MŢCO, nr. inv. 9/29

Denar
32. AR, 7; 0,44; 15,66X16,01; 
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszár 1979: 935 
1538, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 366
MŢCO, nr. inv. 9/30

Denar
33. AR, 3; 0,51; 15,40X14,93; 
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszár 1979: 935 
1538, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 367
MŢCO, nr. inv. 9/31

Denar
34. AR, 10; 0,43; 
15,42X15,71; 
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszár 1979: 935 
1539, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 369
MŢCO, nr. inv. 9/32

Denar
35. AR, 1; 0,43; 16,09X15,85; 
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszár 1979: 935 
1539, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 370
MŢCO, nr. inv. 9/33

Denar
36. AR, 2; 0,49; 15,94X15,53; 
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszár 1979: 935
1539, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 371
MŢCO, nr. inv. 9/34

Denar
37. AR, 10; 0,50; 
15,50X15,74; 
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszár 1979: 935
1539, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 372
MŢCO, nr. inv. 9/35

Denar
38. AR, 11; 0,54; 
15,62X15,82; 
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszár 1979: 935
1539, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 373
MŢCO, nr. inv. 9/36

Denar
39. AR, 10; 0,37; 
13,76X14,80; 
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszár 1979: 935 
1539, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 374
MŢCO, nr. inv. 9/37

Denar
40. AR, 6; 0,40; 15,61X15,47; 
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszár 1979: 935 
1540, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 375
MŢCO, nr. inv. 9/38

Denar
41. AR, 11; 0,48; 
14,72X15,16; 
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszár 1979: 935
1540, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 376
MŢCO, nr. inv. 9/39

Denar
42. AR, 11; 0,40; 
15,51X15,29; 
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszár 1979: 935 
1540, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 377
MŢCO, nr. inv. 9/40

Denar
43. AR, 2; 0,40; 15,70X15,72; 
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszár 1979: 935 
1540, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 378
MŢCO, nr. inv. 9/41

Denar
44. AR, 6; 0,42; 15,76; fragm.
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszár 1979: 935 
1540, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 379
MŢCO, nr. inv. 9/42

Denar
45. AR, 2; 0,54; 15,54X15,58; 
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszár 1979: 935 
1541, Kremnitz
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/43

Denar
46. AR,  1; 0,44; 15,42X15,54; 
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszár 1979: 935 
1541, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 380
MŢCO, nr. inv. 9/44

Denar
47. AR,  1; 0,53; 15,41X15,62; 
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszár 1979: 935 
1541, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 381
MŢCO, nr. inv. 9/45

Denar
48. AR,  4; 0,51; 16,01X15,68; 
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszár 1979: 935 
1542, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 382
MŢCO, nr. inv. 9/46

Denar
49. AR, 6; 0,52; 15,20X16,36; 
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszár 1979: 935 
1542, Kremnitz
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Chirilă, Ignat, 383
MŢCO, nr. inv. 9/47

Denar
50. AR, 7; 0,38; 13,97X13,75; 
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszár 1979: 935 
1542, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 384
MŢCO, nr. inv. 9/48

Denar
51. AR, 9; 0,43; 16,13X16,38; 
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszár 1979: 935 
1542, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 385
MŢCO, nr. inv. 9/49

Denar
52. AR, 9; 0,43; 16,03X15,82; 
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszár 1979: 935 
1542, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 386
MŢCO, nr. inv. 9/50

Denar
53. AR, 3; 0,45; 15,60X15,28; 
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszár 1979: 935 
1542, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 387
MŢCO, nr. inv. 9/51

Denar
54. AR, 9; 0,43; 16,11X15,55; 
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszár 1979: 935 (1542)
1542, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 388
MŢCO, nr. inv. 9/52

Denar
55. AR, 5; 0,41; 16,65X16,24; 
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszár 1979: 935 
1542, Kremnitz
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/53

Denar
56. AR, 1; 0,44; 14,79X14,27; 
CNH III: 40

Unger II/2000: 745a
Huszár 1979: 935 
1543, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 389
MŢCO, nr. inv. 9/54

Denar
57. AR, 5; 0,44; 15,28X16,00; 
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszár 1979: 935 
1543, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 390
MŢCO, nr. inv. 9/55

Denar
58. AR, 9; 0,47; 16,14X16,13; 
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1543, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 391
MŢCO, nr. inv. 9/56

Denar
59. AR, 11; 0,39; 
15,13X14,98; 
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszár 1979: 935 
1543, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 392
MŢCO, nr. inv. 9/57

Denar
60. AR, 2; 0,46; 15,74X15,72; 
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszár 1979: 935 
1543, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 393
MŢCO, nr. inv. 9/58

Denar
61. AR, 2; 0,58; 16,01X15,82; 
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszár 1979: 935 
1543, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 394
MŢCO, nr. inv. 9/59

Denar
62. AR, 1; 0,44; 16,03X16,15; 
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszár 1979: 935 
1544, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 395
MŢCO, nr. inv. 9/60

Denar
63. AR, 3; 0,43; 16,60X15,44; 
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszár 1979: 935 
1544, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 396
MŢCO, nr. inv. 9/61

Denar
64. AR, 1; 0,55; 15,11X14,95; 
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszár 1979: 935 
1545, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 397
MŢCO, nr. inv. 9/62

Denar
65. AR, 11; 0,41; 
15,02X14,68; 
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszár 1979: 935 
1545, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 398
MŢCO, nr. inv. 9/63

Denar
66. AR, 1; 0,49; 15,80X14,96; 
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszár 1979: 935 
1545, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 399
MŢCO, nr. inv. 9/64

Denar
67. AR, 8; 0,37; 15,40; fragm.
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszár 1979: 935 
1545, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 400
MŢCO, nr. inv. 9/65

Denar
68. AR, 1; 0,40; 14,62x14,66
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszár 1979: 935 
1546, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 401
MŢCO, nr. inv. 9/66

Denar
69. AR, 1; 0,47; 15,53x14,95
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszár 1979: 935 
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1546, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 402
MŢCO, nr. inv. 9/67

Denar
70. AR, 5; 0,45; 15,25x15,11
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszár 1979: 935 
1546, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 403
MŢCO, nr. inv. 9/68

Denar
71. AR, 4; 0,48; 15,81x15,89
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszár 1979: 935 
1546, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 404
MŢCO, nr. inv. 9/69

Denar
72. AR, 4; 0,48; 14,55x14,95
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszár 1979: 935 
1546, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 405
MŢCO, nr. inv. 9/70

Denar
73. AR, 6; 0,41; 14,32x15,14
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszár 1979: 935 
1546, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 406
MŢCO, nr. inv. 9/71

Denar
74. AR, 5; 0,54; 15,80x15,50
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszár 1979: 935 
1546, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 407
MŢCO, nr. inv. 9/710

Denar
75. AR, 6; 0,40; 13,82x15,56
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszár 1979: 935 
1547, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 408
MŢCO, nr. inv. 9/72
Denar
76. AR, 7; 0,42; 15,05x14,86
CNH III: 40

Unger II/2000: 745a
Huszár 1979: 935 
1547, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 409
MŢCO, nr. inv. 9/73

Denar
77. AR, 6; 0,48; 15,47x14,65
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1547, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 410
MŢCO, nr. inv. 9/74

Denar
78. AR, 9; 0,46; 14,84x15,29
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1547, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 411
MŢCO, nr. inv. 9/75

Denar
79. AR, 9; 0,40; 15,41x15,28
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1547, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 412
MŢCO, nr. inv. 9/76

Denar
80. AR, 8; 0,31; 15,16; fragm.
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1548, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 413
MŢCO, nr. inv. 9/77

Denar
81. AR, 7; 0,42; 14,22x14,48
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1548, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 414
MŢCO, nr. inv. 9/78

Denar
82. AR, 10; 0,46; 15,14x15,13
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1549, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 417
MŢCO, nr. inv. 9/79

Denar
83. AR, 1; 0,34; 14,93x15,49
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1549, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 418
MŢCO, nr. inv. 9/81

Denar
84. AR, 4; 0,44; 15,15x14,98
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1549, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 419
MŢCO, nr. inv. 9/81

Denar
85. AR, 3; 0,49; 15,69x14,96
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1549, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 420
MŢCO, nr. inv. 9/82

Denar
86. AR, 3; 0,45; 15,12x15,41
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1549, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 421
MŢCO, nr. inv. 9/83

Denar
87. AR, 1; 0,42; 15,09x15,80
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1550, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 422
MŢCO, nr. inv. 9/84

Denar
88. AR, 9; 0,53; 15,01x15,44
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1550, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 423
MŢCO, nr. inv. 9/85

Denar
89. AR, 11; 0,56; 15,11x16,01
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1550, Kremnitz
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Chirilă, Ignat, 424
MŢCO, nr. inv. 9/86

Denar
90. AR, 1; 0,47; 14,77x15,29
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1550, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 425
MŢCO, nr. inv. 9/87

Denar
91. AR, 5; 0,39; 15,96x15,88
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1550, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 426
MŢCO, nr. inv. 9/88

Denar
92. AR, 1; 0,43; 15,48x15,27
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1550, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 427
MŢCO, nr. inv. 9/89

Denar
93. AR, 10; 0,39; 13,63x14,58
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1550, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 428
MŢCO, nr. inv. 9/90

Denar
94. AR, 8; 0,50; 14,94x14,71
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1551, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 430
MŢCO, nr. inv. 9/91

Denar
95. AR, 3; 0,41; 15,34x15,64
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1551, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 431
MŢCO, nr. inv. 9/92

Denar
96. AR, 3; 0,48; 15,63x15,22
CNH III: 40

Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1552, Kremnitz
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/93

Denar
97. AR, 2; 0,40; 14,39x14,95
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1552, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 432
MŢCO, nr. inv. 9/94

Denar
98. AR, 4; 0,43; 14,66x15,04
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1552, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 433
MŢCO, nr. inv. 9/95

Denar
99. AR, 11; 0,45; 14,66x14,73
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1552, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 434
MŢCO, nr. inv. 9/96

Denar
100. AR, 1; 0,52; 15,12x14,38
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1552, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 435
MŢCO, nr. inv. 9/97

Denar
101. AR, 8; 0,54; 13,99x14,14
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1552, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 436
MŢCO, nr. inv. 9/98

Denar
102. AR, 4; 0,53; 13,90x14,45
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1552, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 437
MŢCO, nr. inv. 9/99

Denar
103. AR, 3; 0,38; 16,31x15,59
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1552, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 438
MŢCO, nr. inv. 9/100

Denar
104. AR, 11; 0,39; 
14,50x14,01
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1552, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 439
MŢCO, nr. inv. 9/101

Denar
105. AR, 1; 0,46; 15,54x15,03
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1552, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 440
MŢCO, nr. inv. 9/102

Denar
106. AR, 1; 0,39; 15,54; 
fragm.
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1552, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 441
MŢCO, nr. inv. 9/103

Denar
107. AR; 7 0,49; 14,31; 
întregibilă, dar ruptă în două 
fragmente
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935? 
1552, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 442
MŢCO, nr. inv. 9/708

Denar
108. AR, 8; 0,46; 
15,17x15,08; 
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1553, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 443
MŢCO, nr. inv. 9/104
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Denar
109. AR, 1; 0,40; 15,09x15,19
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1553, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 444
MŢCO, nr. inv. 9/105

Denar
110. AR, 5; 0,50; 15,17x14,78
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1553, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 445
MŢCO, nr. inv. 9/106

Denar
111. AR, 1; 0,47; 14,01x14,52
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1553, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 446
MŢCO, nr. inv. 9/107

Denar
112. AR, 1; 0,41; 15,01x14,81
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1554, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 449
MŢCO, nr. inv. 9/108

Denar
113. AR, 11; 0,44; 
14,66x14,77
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1554, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 450
MŢCO, nr. inv. 9/109

Denar
114. AR, 2; 0,46; 14,49x15,28
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1554, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 451
MŢCO, nr. inv. 9/110

Denar
115. AR, 8; 0,45; 14,81x15,17
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 

1554, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 452
MŢCO, nr. inv. 9/111

Denar
116. AR, 9; 0,43; 15,64x14,49
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1554, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 453
MŢCO, nr. inv. 9/112

Denar
117. AR, 10; 0,31; fragm.
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1554, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 454
MŢCO, nr. inv. 9/113

Denar
118. AR, 5; 0,48; 15,30x15,49
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1554, Kremnitz
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/114

Denar
119. AR, 1; 0,45; 15,12x15,02
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1555, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 455
MŢCO, nr. inv. 9/115

Denar
120. AR, 1; 0,42; 14,70x15,06
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1555, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 456
MŢCO, nr. inv. 9/116

Denar
121. AR, 5; 0,41; 15,44x15,21
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1555, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 457
MŢCO, nr. inv. 9/117

Denar
122. AR, 9; 0,40; 16,43x15,10

CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1555, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 458
MŢCO, nr. inv. 9/118

Denar
123. AR, 7; 0,31; 14,09; 
fragm.
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a?
Huszar 1979: 935?
1555, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 459
MŢCO, nr. inv. 9/709

Denar
124. AR, 2; 0,52; 15,47x15,55
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1556, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 462 (gresit 
semnalat anul 1566)
MŢCO, nr. inv. 9/119

Denar
125. AR, 10; 0,46; 
15,83x14,42
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1556, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 463
MŢCO, nr. inv. 9/120

Denar
126. AR, 1; 0,46; 14,9x14,95
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1556, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 464
MŢCO, nr. inv. 9/121

Denar
127. AR, 9; 0,40; 15,28x14,41
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1556, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 465
MŢCO, nr. inv. 9/122

Denar
128. AR, 2; 0,46; 14,88x14,21
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
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1556, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 466
MŢCO, nr. inv. 9/123

Denar
129. AR, 4; 0,33; 15,49; 
fragm.
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1556, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 467
MŢCO, nr. inv. 9/124

Denar
130. AR, 3; 0,42; 15,59x15,13
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1557, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 468
MŢCO, nr. inv. 9/125

Denar
131. AR, 4; 0,41; 15,67x14,42
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1557, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 469
MŢCO, nr. inv. 9/126

Denar
132. AR, 4; 0,39; 14,62x14,96
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1557, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 470
MŢCO, nr. inv. 9/127

Denar
133. AR, 7; 0,46; 15,85x15,36
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1557, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 471
MŢCO, nr. inv. 9/128

Denar
134. AR, 11; 0,42; 
15,25x15,82
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1557, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 472
MŢCO, nr. inv. 9/129

Denar
135. AR, 3; 0,46; 16,03x15,76
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1558, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 474
MŢCO, nr. inv. 9/130

Denar
136. AR, 5; 0,43; 14,97x16,13
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1558, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 475
MŢCO, nr. inv. 9/131

Denar
137. AR, 5; 0,36; 15,92x15,84
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1558, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 476
MŢCO, nr. inv. 9/132

Denar
138. AR, 5; 0,36; 15,16x14,88
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1558, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 477
MŢCO, nr. inv. 9/133

Denar
139. AR, 2; 0,41; 15,44x15,38
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1558, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 478
MŢCO, nr. inv. 9/134

Denar
140. AR, 7; 0,46; 15,33x15,73
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1558, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 479
MŢCO, nr. inv. 9/135

Denar
141. AR, 9; 0,36; 15,68x16,49
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1558, Kremnitz

Chirilă, Ignat, 480
MŢCO, nr. inv. 9/136

Denar
142. AR, 3; 0,40; 15,71x15,39
CNH III: 41
Unger II/2000: 748a
Huszar 1979: 936 
1560, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 481
MŢCO, nr. inv. 9/163

Denar
143. AR, 5; 0,44; 15,22x15,34
CNH III: 41
Unger II/2000: 748a
Huszar 1979: 936 
1560, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 482
MŢCO, nr. inv. 9/164

Denar
144. AR, 1; 0,39; 15,19x14,91
CNH III: 41
Unger II/2000: 748a
Huszar 1979: 936 
1560, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 483
MŢCO, nr. inv. 9/165

Denar
145. AR, 10; 0,40; 
15,34x15,67
CNH III: 41
Unger II/2000: 748a
Huszar 1979: 936 
1560, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 484
MŢCO, nr. inv. 9/166

Denar
146. AR, 5; 0,39; 15,49x16,06
CNH III: 41
Unger II/2000: 748a
Huszar 1979: 936 
1561, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 487
MŢCO, nr. inv. 9/137

Denar
147. AR, 6; 0,47; 14,15x13,76
CNH III: 41
Unger II/2000: 748a
Huszar 1979: 936 
1561, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 488
MŢCO, nr. inv. 9/138

Denar
148. AR, 6; 0,47; 15,58x15,22
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CNH III: 41
Unger II/2000: 748a
Huszar 1979: 936 
1561, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 489
MŢCO, nr. inv. 9/139

Denar
149. AR, 1; 0,52; 14,66x15,15
CNH III: 41
Unger II/2000: 748a
Huszar 1979: 936 
1561, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 490
MŢCO, nr. inv. 9/140

Denar
150. AR, 5; 0,36; 16,26x15,91
CNH III: 41
Unger II/2000: 748a
Huszar 1979: 936 
Kremnitz
Chirilă, Ignat, 491
MŢCO, nr. inv. 9/141

Denar
151. AR, 8; 0,47; 15,79x15,94
CNH III: 41
Unger II/2000: 748a
Huszar 1979: 936 
1562, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 493
MŢCO, nr. inv. 9/142

Denar
152. AR, 2; 0,40; 15,10x15,30
CNH III: 41
Unger II/2000: 748a
Huszar 1979: 936 
1562, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 494
MŢCO, nr. inv. 9/143

Denar
153. AR, 4; 0,40; 15,18x14,95
CNH III: 41
Unger II/2000: 748a
Huszar 1979: 936 
1562, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 495
MŢCO, nr. inv. 9/144

Denar
154. AR, 1; 0,37; 15,70x14,97
CNH III: 41
Unger II/2000: 748a
Huszar 1979: 936 
1562, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 496
MŢCO, nr. inv. 9/178

Denar
155. AR, 5; 0,52; 14,29x14,34
CNH III: 41
Unger II/2000: 748a
Huszar 1979: 936 
1563, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 497
MŢCO, nr. inv. 9/145

Denar
156. AR, 10; 0,41; 
15,39x14,68
CNH III: 41
Unger II/2000: 748a
Huszar 1979: 936 
1563, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 498
MŢCO, nr. inv. 9/146

Denar
157. AR, 9; 0,39; 14,28x15,02
CNH III: 41
Unger II/2000: 748a
Huszar 1979: 936 
1563, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 499
MŢCO, nr. inv. 9/147

Denar
158. AR, 6; 0,59; 15,24x14,63
CNH III: 41
Unger II/2000: 748a
Huszar 1979: 936 
1563, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 500
MŢCO, nr. inv. 9/148

Denar
159. AR, 6; 0,39; 14,65
CNH III: 41
Unger II/2000: 748a
Huszar 1979: 936 
1563, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 501
MŢCO, nr. inv. 9/149

Denar
160. AR, 1; 0,44; 15,62x16,05
CNH III: 41
Unger II/2000: 748a
Huszar 1979: 936 
1564, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 503
MŢCO, nr. inv. 9/150

Denar
161. AR, 9; 0,38; 16,11x15,37
CNH III: 41
Unger II/2000: 748a
Huszar 1979: 936 

1564, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 504
MŢCO, nr. inv. 9/151

Denar
162. AR, 12; 0,39; 
16,01x14,51
CNH III: 41
Unger II/2000: 748a
Huszar 1979: 936 
1564, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 505
MŢCO, nr. inv. 9/152

Denar
163. AR, 6; 0,43; 14,49x15,44
CNH III: 41
Unger II/2000: 748a
Huszar 1979: 936 
1564, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 506
MŢCO, nr. inv. 9/153

Denar
164. AR, 5; 0,32; 14,24
CNH III: 41
Unger II/2000: 748a
Huszar 1979: 936 
1564, Kremnitz
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/154

Denar
165. AR, 8; 0,38; 15,20x15,58
CNH III: 41
Unger II/2000: 748a
Huszar 1979: 936 
1565, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 507
MŢCO, nr. inv. 9/155

Denar
166. AR, 7; 0,46; 15,15x15,75
CNH III: 41
Unger II/2000: 748a
Huszar 1979: 936 
1565, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 508
MŢCO, nr. inv. 9/156

Denar
167. AR, 8; 0,45; 15,81x15,93
CNH III: 41
Unger II/2000: 748a
Huszar 1979: 936 
1565, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 509
MŢCO, nr. inv. 9/157
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Denar
168. AR, 11; 0,57; 
15,70x15,66
CNH III: 41
Unger II/2000: 748a
Huszar 1979: 936 
1565?, Kremnitz
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/158

Denar
169. AR, 11; 0,40; 
15,24x15,49
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1527-1559?, Kremnitz
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/159

Denar
170. AR, 10; 0,38; 
13,67x13,64
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1527-1559?, Kremnitz
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/160

Denar
171. AR; 0,32; 14,56; fragm.
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1527-1559?, Kremnitz
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/161

Denar
172. AR; 0,34; 15,16; fragm.
CNH III: 40
Unger II/2000: 745a
Huszar 1979: 935 
1527-1559?, Kremnitz
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/162

Maximilian II (1564-1576)
Denar
173. AR, 11; 0,44; 
15,21x15,29
CNH III: 94
Unger II/2000: 766a
Huszar 1979: 992 
1565, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 510
MŢCO, nr. inv. 9/167

Denar
174. AR, 7; 0,47; 15,66x15,30
CNH III: 94
Unger II/2000: 766a
Huszar 1979: 992 
1565, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 511
MŢCO, nr. inv. 9/168

Denar
175. AR, 6; 0,39; 14,86x14,39
CNH III: 94
Unger II/2000: 766a
Huszar 1979: 992 
1566, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 512
MŢCO, nr. inv. 9/169

Denar
176. AR, 11; 0,47; 
15,30x15,43
CNH III: 94
Unger II/2000: 766a
Huszar 1979: 992 
1566, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 513
MŢCO, nr. inv. 9/170

Denar
177. AR, 1; 0,45; 15,48x15,74
CNH III: 94
Unger II/2000: 766a
Huszar 1979: 992 
1566, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 514
MŢCO, nr. inv. 9/171

Denar
178. AR, 1; 0,34; 15,54; 
fragm.
CNH III: 94
Unger II/2000: 766a 
Huszar 1979: 992 
1566, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 515
MŢCO, nr. inv. 9/172

Denar
179. AR, 8; 0,47; 
14,67X15,61
CNH III: 94
Unger II/2000: 766a
Huszar 1979: 992?; varianta 
legendă av. MAX.D.G.
1566?, Kremnitz
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/173

Denar
180. AR, 2; 0,44; 15,61x15,40

CNH III: 94
Unger II/2000: 766a
Huszar 1979: 992 
1566, Kremnitz
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/174

Denar
181. AR, 1; 0,49; 15,92x14,82
CNH III: 94
Unger II/2000: 766a
Huszar 1979: 992 
1567, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 516
MŢCO, nr. inv. 9/175

Denar
182. AR, 6; 0,43; 15,75x15,96
CNH III: 94
Unger II/2000: 766a
Huszar 1979: 992
1567, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 517
MŢCO, nr. inv. 9/176

Denar
183. AR, 2; 0,29; 14,84; 
fragm.
CNH III: 94
Unger II/2000: 766a
Huszar 1979: 992 
1567, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 518
MŢCO, nr. inv. 9/177

Denar
184. AR, 8; 0,20; 15,17; 
fragm.
CNH III: 94
Unger II/2000: 766a
Huszar 1979: 992 
1567, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 519
MŢCO, nr. inv. 9/711

Denar
185. AR, 9; 0,54; 14,16x15,90
CNH III: 94
Unger II/2000: 766a
Huszar 1979: 992 
1568, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 520
MŢCO, nr. inv. 9/179

Denar
186. AR, 9; 0,43; 15,25x15,49
CNH III: 94
Unger II/2000: 766a
Huszar 1979: 992
1568, Kremnitz
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Chirilă, Ignat, 521
MŢCO, nr. inv. 9/180

Denar
187. AR, 1; 0,53; 15,45x15,77
CNH III: 94
Unger II/2000: 766a
Huszar 1979: 992 
1568, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 522
MŢCO, nr. inv. 9/181

Denar
188. AR, 9; 0,43; 15,50x16,09
CNH III: 94
Unger II/2000: 766a
Huszar 1979: 992 
1568, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 523
MŢCO, nr. inv. 9/182

Denar
189. AR, 6; 0,48; 15,59x15,82
CNH III: 94
Unger II/2000: 766a
Huszar 1979: 992 
1569, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 524
MŢCO, nr. inv. 9/183

Denar
190. AR, 6; 0,48; 13,42x14,14
CNH III: 94
Unger II/2000: 766a
Huszar 1979: 992 
1569, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 525
MŢCO, nr. inv. 9/184

Denar
191. AR, 7; 0,52; 15,98x15,21
CNH III: 94
Unger II/2000: 766a
Huszar 1979: 992 
1570, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 526
MŢCO, nr. inv. 9/185

Denar
192. AR, 9; 0,48; 15,17x15,22
CNH III: 94
Unger II/2000: 766a
Huszar 1979: 992 
1570, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 527
MŢCO, nr. inv. 9/186

Denar
193. AR, 7; 0,40; 14,99x15,22
CNH III: 94

Unger II/2000: 766a
Huszar 1979: 992 
1570, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 528
MŢCO, nr. inv. 9/187

Denar
194. AR, 4; 0,50; 15,79x15,75
CNH III: 94
Unger II/2000: 766a
Huszar 1979: 992 
1570, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 529
MŢCO, nr. inv. 9/188

Denar
195. AR, 2; 0,41; 15,51x15,88
CNH III: 94
Unger II/2000: 766a
Huszar 1979: 992 
1570, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 530
MŢCO, nr. inv. 9/189

Denar
196. AR, 2; 0,44; 16,07x15,44
CNH III: 94
Unger II/2000: 766a
Huszar 1979: 992 
1571, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 533
MŢCO, nr. inv. 9/190

Denar
197. AR, 11; 0,49; 
16,20x16,38
CNH III: 94
Unger II/2000: 766a
Huszar 1979: 992 
1571, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 534
MŢCO, nr. inv. 9/191

Denar
198. AR, 11; 0,45; 
15,92x14,41
CNH III: 94
Unger II/2000: 766a
Huszar 1979: 992 
1571, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 535
MŢCO, nr. inv. 9/192

Denar
199. AR, 9; 0,50; 15,43x15,03
CNH III: 94
Unger II/2000: 766a
Huszar 1979: 992 
1571, Kremnitz

Chirilă, Ignat, 536
MŢCO, nr. inv. 9/193

Denar
200. AR, 2; 0,45; 15,98x16,06
CNH III: 94
Unger II/2000: 766a
Huszar 1979: 992 
1571, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 537
MŢCO, nr. inv. 9/194

Denar
201. AR, 6; 0,41; 15,27x15,28
CNH III: 94
Unger II/2000: 766a
Huszar 1979: 992 
1571, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 538
MŢCO, nr. inv. 9/195

Denar
202. AR, 11; 0,34; 
16,24x16,31; fragm.
CNH III: 94
Unger II/2000: 766a
Huszar 1979: 992 
1571, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 539
MŢCO, nr. inv. 9/196

Denar
203. AR, 11; 0,33; 15,75; 
fragm.
CNH III: 94
Unger II/2000: 766a
Huszar 1979: 992 
1571, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 540
MŢCO, nr. inv. 9/712

Denar
204. AR, 6; 0,52; 
15,85x14,73;
CNH III: 94
Unger II/2000: 766a
Huszar 1979: 992 
1572, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 541
MŢCO, nr. inv. 9/197

Denar
205. AR, 6; 0,51; 
15,84x16,36;
CNH III: 94
Unger II/2000: 766a
Huszar 1979: 992 
1572, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 542
MŢCO, nr. inv. 9/198
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Denar
206. AR, 7; 0,45; 
14,85x15,01; 
CNH III: 94
Unger II/2000: 766a
Huszar 1979: 992 
1572, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 543
MŢCO, nr. inv. 9/199

Denar
207. AR, 10; 0,35; 
13,85x14,21; 
CNH III: 94
Unger II/2000: 766a
Huszar 1979: 992 
1572, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 544
MŢCO, nr. inv. 9/200

Denar
208. AR, 9; 0,33; 
14,38x14,60; 
CNH III: 94
Unger II/2000: 766a
Huszar 1979: 992 
1573, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 546
MŢCO, nr. inv. 9/231

Denar
209. AR, 1; 0,38; 
16,08x14,54; 
CNH III: 94
Unger II/2000: 766a
Huszar 1979: 992 
1574, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 548
MŢCO, nr. inv. 9/201

Denar
210. AR, 6; 0,46; 
16,11x16,22; 
CNH III: 94
Unger II/2000: 766a
Huszar 1979: 992 
1574, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 549
MŢCO, nr. inv. 9/202

Denar
211. AR, 1; 0,39; 
15,80x15,04; 
CNH III: 95
Unger II/2000: 767a
Huszar 1979: 993 
1575, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 550
MŢCO, nr. inv. 9/203

Denar
212. AR, 3; 0,45; 
15,25x15,96; 
CNH III: 95
Unger II/2000: 767a
Huszar 1979: 993 
1575, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 551
MŢCO, nr. inv. 9/204

Denar
213. AR, 1; 0,48; 
15,65x15,79; 
CNH III: 95
Unger II/2000: 767a
Huszar 1979: 993 
1575, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 552
MŢCO, nr. inv. 9/205

Denar
214. AR, 6; 0,33; 
15,53x15,95; fragm.
CNH III: 95
Unger II/2000: 767a
Huszar 1979: 993 
1575, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 553
MŢCO, nr. inv. 9/206

Denar
215. AR, 11; 0,45; 15,49; 
fragm.
CNH III: 95
Unger II/2000: 767a
Huszar 1979: 993 
1575, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 554
MŢCO, nr. inv. 9/207

Denar
216. AR, 6; 0,39; 15,83x16,20
CNH III: 95
Unger II/2000: 767a
Huszar 1979: 993 
1576, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 555
MŢCO, nr. inv. 9/208

Denar
217. AR, 5; 0,50; 16,52x14,85
CNH III: 95
Unger II/2000: 767a
Huszar 1979: 993 
1576, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 556
MŢCO, nr. inv. 9/209

Denar
218. AR, 8; 0,44; 15,97x15,48

CNH III: 95
Unger II/2000: 767a
Huszar 1979: 993 
1576, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 557
MŢCO, nr. inv. 9/210

Denar
219. AR, 5; 0,47; 
15,63x15,34; fragm.
CNH III: 95
Unger II/2000: 767a
Huszar 1979: 993 
1576, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 558
MŢCO, nr. inv. 9/211

Denar
220. AR, 6; 0,36; fragm.
CNH III: 95
Unger II/2000: 767a
Huszar 1979: 993 
1576, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 559
MŢCO, nr. inv. 9/212

Denar
221. AR, 7; 0,50; 15,63x16,26
CNH III: 95
Unger II/2000: 767a
Huszar 1979: 993 
1577, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 560
MŢCO, nr. inv. 9/213

Denar
222. AR, 3; 0,37; 15,05x15,20
CNH III: 95
Unger II/2000: 767a
Huszar 1979: 993 
1577, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 561
MŢCO, nr. inv. 9/214

Denar
223. AR, 2; 0,39; 14,43x15,54
CNH III: 95
Unger II/2000: 767a
Huszar 1979: 993 
1577, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 562
MŢCO, nr. inv. 9/215

Denar
224. AR, 2; 0,49; 17,14x15,81
CNH III: 95
Unger II/2000: 767a
Huszar 1979: 993 
1577, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 563
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MŢCO, nr. inv. 9/216

Denar
225. AR, 11; 0,36; 
15,55x15,46
CNH III: 95
Unger II/2000: 767a
Huszar 1979: 993 
1577, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 564
MŢCO, nr. inv. 9/217

Denar
226. AR, 11; 0,43; 
15,23x15,21
CNH III: 95
Unger II/2000: 767a
Huszar 1979: 993 
1577, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 565
MŢCO, nr. inv. 9/218

Denar
227. AR, 4; 0,43; 16,66x15,65
CNH III: 95
Unger II/2000: 767a
Huszar 1979: 993 
1577, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 566
MŢCO, nr. inv. 9/219

Denar
228. AR, 4; 0,44; 15,44x15,33
CNH III: 95
Unger II/2000: 767a
Huszar 1979: 993 
1578, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 567
MŢCO, nr. inv. 9/220

Denar
229. AR, 1; 0,49; 15,03x14,53
CNH III: 95
Unger II/2000: 767a
Huszar 1979: 993 
1578, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 568
MŢCO, nr. inv. 9/221

Denar
230. AR, 12; 0,50; 
15,86x15,22
CNH III: 95
Unger II/2000: 767a
Huszar 1979: 993 
1578, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 569
MŢCO, nr. inv. 9/222

Denar
231. AR, 3; 0,49; 15,39x15,22
CNH III: 95
Unger II/2000: 767a
Huszar 1979: 993 
1578, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 570
MŢCO, nr. inv. 9/223

Denar
232. AR, 5; 0,40; 15,98x15,06
CNH III: 95
Unger II/2000: 767a
Huszar 1979: 993 
1578, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 571
MŢCO, nr. inv. 9/224

Denar
233. AR, 6; 0,40; 15,66x14,71
CNH III: 95
Unger II/2000: 767a
Huszar 1979: 993 
1578, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 572
MŢCO, nr. inv. 9/225

Denar
234. AR, 11; 0,47; 
15,66x15,02
CNH III: 95
Unger II/2000: 767a
Huszar 1979: 993 
1578, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 573
MŢCO, nr. inv. 9/226

Denar
235. AR, 7; 0,46; 17,10x15,07
CNH III: 95
Unger II/2000: 767a
Huszar 1979: 993 
1578, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 574
MŢCO, nr. inv. 9/227

Denar
236. AR, 1; 0,53; 15,26x15,88
CNH III: 95
Unger II/2000: 767a
Huszar 1979: 993 
1578, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 575
MŢCO, nr. inv. 9/228

Denar
237. AR, 2; 0,55; 16,84x16,29
CNH III: 95
Unger II/2000: 767a
Huszar 1979: 993 

1575-1578?, Kremnitz
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/229

Denar
238. AR, 3; 0,44; 15,72x15,62
CNH III: 95
Unger II/2000: 767a
Huszar 1979: 993 
1575-1578?, Kremnitz
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/230

Rudolf II (1576-1608)
Denar
239. AR, 3; 0,54; 14,53x15,83
CNH III: 158
Unger II/2000: 809
Huszar 1979: 1057 
1578, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 578
MŢCO, nr. inv. 9/232

Denar
240. AR, 4; 0,62; 14,99x15,69
CNH III: 159
Unger II/2000: 810a
Huszar 1979: 1058 
1579, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 579
MŢCO, nr. inv. 9/233

Denar
241. AR, 6; 0,37; 15,27x15,14
CNH III: 159
Unger II/2000: 810a
Huszar 1979: 1058 
1579, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 580
MŢCO, nr. inv. 9/234

Denar
242. AR, 2; 0,45; 16,19x15,20
CNH III: 159
Unger II/2000: 810a
Huszar 1979: 1058 
1579, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 581
MŢCO, nr. inv. 9/235

Denar
243. AR, 4; 0,47; 14,81x14,68
CNH III: 159
Unger II/2000: 810a
Huszar 1979: 1058 
1579, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 582
MŢCO, nr. inv. 9/236
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Denar
244. AR, 3; 0,45; 14,85x15,01
CNH III: 159
Unger II/2000: 810a
Huszar 1979: 1058 
1579, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 583
MŢCO, nr. inv. 9/237

Denar
245. AR, 10; 0,36; 
14,79x15,26
CNH III: 159
Unger II/2000: 810a
Huszar 1979: 1058 
1579, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 584
MŢCO, nr. inv. 9/238

Denar
246. AR, 1; 0,25; 14,80; 
fragm.
CNH III: 159
Unger II/2000: 810a
Huszar 1979: 1058 
1579, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 585
MŢCO, nr. inv. 9/239

Denar
247. AR, 7; 0,58; 15,54x15,11
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1579, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 586
MŢCO, nr. inv. 9/240

Denar
248. AR, 7; 0,51; 15,20x16,07
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059
1579, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 587
MŢCO, nr. inv. 9/241

Denar
249. AR, 3; 0,63; 14,64x15,14
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1579, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 588
MŢCO, nr. inv. 9/242

Denar
250. AR, 3; 0,31; 15,41; 
fragm.
CNH III: 160

Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1579, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 589
MŢCO, nr. inv. 9/243

Denar
251. AR, 1; 0,47; 
14,11x14,85; 
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1580, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 591
MŢCO, nr. inv. 9/244

Denar
252. AR, 7; 0,58; 
15,42x14,76; 
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1580, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 592
MŢCO, nr. inv. 9/245

Denar
253. AR, 10; 0,48; 
14,91x15,39; 
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1580, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 593
MŢCO, nr. inv. 9/246

Denar
254. AR, 1; 0,43; 
14,03x13,63; 
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 (1580)
Kremnitz
Chirilă, Ignat, 594
MŢCO, nr. inv. 9/247

Denar
255. AR, 1; 0,52; 
14,47x15,22; 
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1580, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 595
MŢCO, nr. inv. 9/248

Denar
256. AR, 1; 0,44; 
14,95x14,80; 
CNH III: 160

Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1580, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 596
MŢCO, nr. inv. 9/249

Denar
257. AR, 10; 0,46; 15,35; 
fragm.
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1580, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 597
MŢCO, nr. inv. 9/250

Denar
258. AR, 9; 0,48; 14,82x14,99
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1581, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 599
MŢCO, nr. inv. 9/251

Denar
259. AR, 6; 0,40; 14,59x14,73
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1581, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 600
MŢCO, nr. inv. 9/252

Denar
260. AR, 1; 0,38; 14,65x14,36
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1581, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 601
MŢCO, nr. inv. 9/253

Denar
261. AR, 2; 0,56; 14,61x15,29
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1581, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 602
MŢCO, nr. inv. 9/254

Denar
262. AR, 7; 0,47; 14,32x14,18
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1581, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 603
MŢCO, nr. inv. 9/255
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Denar
263. AR, 1; 0,45; 14,21x15,44
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1581, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 604
MŢCO, nr. inv. 9/256

Denar
264. AR, 7; 0,40; 14,19x14,41
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1581, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 605
MŢCO, nr. inv. 9/257

Denar
265. AR, 6; 0,39; 14,77; 
fragm.
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1581, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 606
MŢCO, nr. inv. 9/258

Denar
266. AR, 4; 0,39; 15,79; 
fragm.
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1581, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 607
MŢCO, nr. inv. 9/259

Denar
267. AR, 7; 0,24; 15,50; 
fragm.
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1581, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 608
MŢCO, nr. inv. 9/714

Denar
268. AR, 4; 0,42; 15,11x15,89
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1582, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 609
MŢCO, nr. inv. 9/260

Denar
269. AR, 6; 0,41; 15,45x15,65
CNH III: 160

Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1583, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 610
MŢCO, nr. inv. 9/261

Denar
270. AR, 1; 0,43; 15,97x15,70
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1583, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 611
MŢCO, nr. inv. 9/262

Denar
271. AR, 11; 0,38; 
14,92x13,65
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1583, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 612
MŢCO, nr. inv. 9/263

Denar
272. AR, 9; 0,53; 14,62x14,72
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1583, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 613
MŢCO, nr. inv. 9/264

Denar
273. AR, 8; 0,39; 14,66x14,96
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1583, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 614
MŢCO, nr. inv. 9/265

Denar
274. AR, 1; 0,56; 15,91x14,70
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1583, Kremnitz
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/266

Denar
275. AR, 9; 0,49; 14,59x14,91
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1584, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 615
MŢCO, nr. inv. 9/267

Denar
276. AR, 11; 0,60; 
15,28x15,27
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1584, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 616
MŢCO, nr. inv. 9/268

Denar
277. AR, 8; 0,55; 14,94x14,42
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1584, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 617
MŢCO, nr. inv. 9/269

Denar
278. AR, 6; 0,39; 15,29x15,38
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1584, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 618
MŢCO, nr. inv. 9/270

Denar
279. AR, 10; 0,43; 
14,61x14,84
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1584, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 619
MŢCO, nr. inv. 9/271

Denar
280. AR, 2; 0,51; 14,54x13,84
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1584, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 620
MŢCO, nr. inv. 9/272

Denar
281. AR, 9; 0,49; 14,21x14,95
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1584, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 621
MŢCO, nr. inv. 9/273

Denar
282. AR, 9; 0,53; 15,38x16,11
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
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Huszar 1979: 1059 
1585, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 624
MŢCO, nr. inv. 9/274

Denar
283. AR, 10; 0,57; 
14,30x14,87
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1585, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 625
MŢCO, nr. inv. 9/275

Denar
284. AR, 9; 0,53; 14,28x15,75
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1585, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 626
MŢCO, nr. inv. 9/276

Denar
285. AR, 5; 0,42; 14,48x14,39
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1585, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 627
MŢCO, nr. inv. 9/277

Denar
286. AR, 7; 0,38; 12,50x14,09
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1585, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 628
MŢCO, nr. inv. 9/278

Denar
287. AR, 5; 0,40; 14,77x15,02
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1586, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 629
MŢCO, nr. inv. 9/279

Denar
288. AR, 7; 0,40; 14,73x14,52
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1586, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 630
MŢCO, nr. inv. 9/280

Denar
289. AR, 7; 0,49; 14,68x13,79
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1586, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 631
MŢCO, nr. inv. 9/281

Denar
290. AR, 5; 0,51; 14,68x15,28
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1586, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 632
MŢCO, nr. inv. 9/282

Denar
291. AR, 2; 0,52; 14,85x15,10
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1586, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 633
MŢCO, nr. inv. 9/283

Denar
292. AR, 10; 0,50; 
15,40x15,37
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1586, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 634
MŢCO, nr. inv. 9/713

Denar
293. AR, 1; 0,46; 14,99x14,75
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1587, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 635
MŢCO, nr. inv. 9/284

Denar
294. AR, 7; 0,49; 15,13x14,49
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1587, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 636
MŢCO, nr. inv. 9/285

Denar
295. AR, 4; 0,53; 15,10x13,84
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 

1587, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 637
MŢCO, nr. inv. 9/286

Denar
296. AR, 7; 0,41; 14,75x15,13
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1587, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 638
MŢCO, nr. inv. 9/287

Denar
297. AR, 3; 0,33; 15,70; 
fragm.;
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1587, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 639
MŢCO, nr. inv. 9/288

Denar
298. AR, 1; 0,36; 15,16; 
fragm.;
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1587, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 640
MŢCO, nr. inv. 9/289

Denar
299 AR, 7; 0,41; 14,72; 
fragm.;
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1587, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 641
MŢCO, nr. inv. 9/290

Denar
300. AR, 1; 0,42; 14,34x15,15
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1588, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 643
MŢCO, nr. inv. 9/291

Denar
301. AR, 9; 0,44; 14,38x14,79
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1588, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 644
MŢCO, nr. inv. 9/292
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Denar
302. AR, 4; 0,46; 14,81x14,53
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1588, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 645
MŢCO, nr. inv. 9/293

Denar
303. AR, 2; 0,34; 14,92x14,59
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1588, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 646
MŢCO, nr. inv. 9/294

Denar
304. AR, 11; 0,49; 
14,83x15,10
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1588, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 647
MŢCO, nr. inv. 9/295

Denar
305. AR, 11; 0,49; 
15,43x13,90
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1589, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 649
MŢCO, nr. inv. 9/296

Denar
306. AR, 6; 0,52; 15,85x15,59
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1589, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 650
MŢCO, nr. inv. 9/297

Denar
307. AR, 4; 0,41; 14,60x14,12
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1589, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 651
MŢCO, nr. inv. 9/298

Denar
308. AR, 1; 0,35; 15,34x15,06
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a

Huszar 1979: 1059 
1589, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 652
MŢCO, nr. inv. 9/299

Denar
309. AR, 2; 0,73; 14,76x14,88
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1589, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 653
MŢCO, nr. inv. 9/300

Denar
310. AR, 5; 0,51; 15,86x14,65
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1589, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 654
MŢCO, nr. inv. 9/301

Denar
311. AR, 8; 0,56; 14,76x14,90
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1589, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 655
MŢCO, nr. inv. 9/302

Denar
312. AR, 3; 0,63; 14,86x14,90
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1589, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 656
MŢCO, nr. inv. 9/303

Denar
313. AR, 5; 0,52; 15,50x14,92
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1589, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 657
MŢCO, nr. inv. 9/304

Denar
314. AR, 10; 0,50; 
15,49x14,17
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1589, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 658
MŢCO, nr. inv. 9/305

Denar
315. AR, 3; 0,47; 15,06x14,34
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1589, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 659
MŢCO, nr. inv. 9/306

Denar
316. AR, 2; 0,52; 14,39x15,52
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 (1589)
Kremnitz
Chirilă, Ignat, 660
MŢCO, nr. inv. 9/307

Denar
317. AR, 8; 0,55; 14,72x15,06
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1589, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 661
MŢCO, nr. inv. 9/308

Denar
318. AR, 7; 0,56; 14,26x15,53
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1590, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 662
MŢCO, nr. inv. 9/309

Denar
319. AR, 1; 0,53; 15,93x15,44
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1590, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 663
MŢCO, nr. inv. 9/310

Denar
320. AR, 6; 0,53; 15,13x13,96
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1590, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 664
MŢCO, nr. inv. 9/311

Denar
321. AR, 2; 0,37; 15,96x15,67
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1590, Kremnitz
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Chirilă, Ignat, 665
MŢCO, nr. inv. 9/312

Denar
322. AR, 10; 0,42; 
14,99x14,86
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1590, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 666
MŢCO, nr. inv. 9/313

Denar
323. AR, 6; 0,63; 14,69x14,77
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1590, Kremnitz
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/314

Denar
324. AR, 1; 0,36; 14,93; 
fragm.
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1590, Kremnitz
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/315

Denar
325. AR, 7; 0,50; 15,24x14,95
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1591, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 667
MŢCO, nr. inv. 9/316

Denar
326. AR, 1; 0,54; 14,77x15,01
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1591, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 668
MŢCO, nr. inv. 9/317

Denar
327. AR, 1; 0,49; 14,55x14,76
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059
1591, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 669
MŢCO, nr. inv. 9/318

Denar
328. AR, 1; 0,54; 14,57x15,23
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1591, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 670
MŢCO, nr. inv. 9/319

Denar
329. AR, 1; 0,46; 15,44x15,49
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1591, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 671
MŢCO, nr. inv. 9/320

Denar
330. AR, 1; 0,37; 15,11x15,19
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1591, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 672
MŢCO, nr. inv. 9/321

Denar
331. AR, 2; 0,28; 14,45; 
fragm.
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1591, Kremnitz
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/715

Denar
332. AR, 4; 0,49; 15,34x14,80
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1592, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 673
MŢCO, nr. inv. 9/322

Denar
333. AR, 1; 0,42; 14,23x14,58
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1592, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 674
MŢCO, nr. inv. 9/323

Denar
334. AR, 5; 0,40; 14,96x14,68
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 

1592, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 675
MŢCO, nr. inv. 9/324

Denar
335. AR, 8; 0,46; 15,52x15,40
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1592, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 676
MŢCO, nr. inv. 9/325

Denar
336. AR, 2; 0,50; 15,12x16,01
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1593, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 679
MŢCO, nr. inv. 9/326

Denar
337. AR, 1; 0,39; 14,43x15,12
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1593, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 680
MŢCO, nr. inv. 9/327

Denar
338. AR, 5; 0,53; 14,32x14,64
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1593, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 681
MŢCO, nr. inv. 9/328

Denar
339. AR, 8; 0,54; 14,87x14,35
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1593, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 682
MŢCO, nr. inv. 9/329

Denar
340. AR, 8; 0,40; 15,53; 
fragm.;
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1593, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 683
MŢCO, nr. inv. 9/330
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Denar
341. AR, 9; 0,28; 14,84; 
fragm.;
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1593, Kremnitz
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/716

Denar
342. AR, 6; 0,42; 15,12x14,69
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1594, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 686
MŢCO, nr. inv. 9/331

Denar
343. AR, 1; 0,48; 14,62x15,80
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1594, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 687
MŢCO, nr. inv. 9/332

Denar
344. AR, 2; 0,42; 14,90x15,20
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1594, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 688
MŢCO, nr. inv. 9/333

Denar
345. AR, 1; 0,43; 15,86x15,18
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1595, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 690
MŢCO, nr. inv. 9/334

Denar
346. AR, 2; 0,56; 15,06x14,94
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1595, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 691
MŢCO, nr. inv. 9/335

Denar
347. AR, 7; 0,45; 14,41x15,48
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 

1595, Kremnitz
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/336

Denar
348. AR, 5; 0,41; 14,73x15,12
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1596, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 692
MŢCO, nr. inv. 9/337

Denar
349. AR, 9; 0,50; 14,50x14,75
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1596, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 693
MŢCO, nr. inv. 9/338

Denar
350. AR, 1; 0,56; 14,29x15,19
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1596, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 694
MŢCO, nr. inv. 9/339

Denar
351. AR, 1; 0,60; 14,47x15,45
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1596, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 695
MŢCO, nr. inv. 9/340

Denar
352. AR, 9; 0,37; 14,57x15,57
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1597, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 697
MŢCO, nr. inv. 9/341

Denar
353. AR, 10; 0,29; 14,72; 
fragm.
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1597?, Kremnitz
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/717

Denar
354. AR, 8; 0,40; 14,38x15,56
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1601, Kremnitz
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/342

Denar
355. AR, 1; 0,50; 14,41x14,79
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1601, Kremnitz
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/343

Denar
356. AR, 4; 0,54; 15,23x14,90
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1601, Kremnitz
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/344

Denar
357. AR, 4; 0,36; 15,96x15,31
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1601, Kremnitz
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/345

Denar
358. AR, 6; 0,47; 15,12x14,75
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1601, Kremnitz
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/346

Denar
359. AR, 6; 0,58; 14,69x15,86
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1601, Kremnitz
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/347

Denar
360. AR, 6; 0,41; 15,29x14,53
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1601, Kremnitz
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Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/348

Denar
361. AR, 7; 0,38; 15,14x15,77
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1601, Kremnitz
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/349

Denar
362. AR, 11; 0,42; 
15,02x16,14; fragm.
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1601?, Kremnitz
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/352

Denar
363. AR, 7; 0,55; 15,44x16,88
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1601?, Kremnitz
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/353

Denar
364. AR, 7; 0,49; 14,23x14,38
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1602, Kremnitz
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/350

Denar
365. AR, 6; 0,42; 
14,49x15,20; fragm.
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1581 sau 1591, Kremnitz
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/351

Denar
366. AR, 10; 0,30; 14,64; 
fragm.
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 (?)
Kremnitz
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/354

Denar
367. AR, 1; 0,44; 14,66x14,97
CNH III: 160
Unger II/2000: 811a
Huszar 1979: 1059 
1581?, Kremnitz
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/355

Mathia II (1608-1619)
Denar
368. AR, 1; 0,43; 14,74x14,54
CNH III: 241
Unger II/2000: 870
Huszar 1979: 1141 
1616, Kremnitz
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/356

Ferdinand III (1637-1657)
Taler
369. AR, 1; 28,40; 
43,70x43,66
CNH III: 339
Unger II/2000: 939a
Huszar 1979: 1242 
Herinek 1984, p. 577, 486.
1657, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 699
MŢCO, nr. inv. 9/363

Taler
370. AR, 1; 28,55; 
44,95x44,58
CNH III: 339
Unger II/2000: 939a
Huszar 1979: 1242 
Herinek 1984, p. 578, 490.
1659, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 700
MŢCO, nr. inv. 9/364

Leopold (1657-1705)
15 creiţari
371. AR, 1; 6,72; 30,28x30,35
Unger II/2000: 1060a
Huszar 1979: 1425
1678, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 702
MŢCO, nr. inv. 9/359

15 creiţari
372. AR, 1; 6,44; 30,71x29,68
Unger II/2000: 1060a
Huszar 1979: 1425 
1681, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 703
MŢCO, nr. inv. 9/360

15 creiţari
373. AR, 1; 5,71; 30,35x28,83
Unger II/2000: 1060a
Huszar 1979: 1425 
1684, Kremnitz
Chirilă, Ignat, 704
MŢCO, nr. inv. 9/361

15 creiţari
374. AR, 1; 5,48; 30,28x29,34
Unger II/2000: 1064a
Huszar 1979: 1428 
1692, Kremnitz
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/362

Boemia

Vladislav II (1471-1516)
375. Weisspfennig
AR; 0,24; 14,35x14,60
Fără an, Kuttenberg
Donebauer, 962? 
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/622

Silesia - Swidnica

Ludovic al II-lea (1516-1525)
Jumătate de groş 
376. AR, 3; 0,88; 
17,93x17,80; 
1520
H-C I 206
Friedensburg, 715?
Chirilă, Ignat, 255
MŢCO, nr. inv. 9/610

Jumătate de groş 
377. AR, 9; 0,78; 
17,75x17,58; 
1521
H-C I 207
Friedensburg, 716?
Chirilă, Ignat, 257
MŢCO, nr. inv. 9/611

Jumătate de groş 
378. AR, 9; 0,78; 
17,47x18,09; 
1523?
H-C I 209
Friedensburg, 718?
Chirilă, Ignat, 258
MŢCO, nr. inv. 9/612

Jumătate de groş 
379. AR, 5; 0,90; 
18,61x19,38; 
1525

33



140 Corina Toma

H-C I 211
Friedensburg, 720?
Chirilă, Ignat, 259
MŢCO, nr. inv. 9/613

Jumătate de groş 
380. AR, 9; 0,84; 
17,66x18,08; 
1526
H-C I 213?
Friedensburg, 721?
Chirilă, Ignat, 262
MŢCO, nr. inv. 9/614

Jumătate de groş 
381. AR, 3; 0,79; 
17,12x17,84; 
1526
H-C I 215
Chirilă, Ignat, 266
MŢCO, nr. inv. 9/615

Jumătate de groş 
382. AR, 12; 0,80; 
17,62x17,96; 
1526
H-C I 212
Friedensburg, 721?
Chirilă, Ignat, 260
MŢCO, nr. inv. 9/616

Jumătate de groş 
383. AR, 3; 0,76; 
17,60x18,38; 
1526
H-C I 212
Friedensburg, 721?
Chirilă, Ignat, 261
MŢCO, nr. inv. 9/617

Jumătate de groş 
384. AR, 3; 0,83; 
18,38x18,45; 
1526
H-C I 214 variantă revers
Friedensburg, 721?
Chirilă, Ignat, 263
MŢCO, nr. inv. 9/618

Jumătate de groş 
385. AR, 10; 0,75; 18,03; 
Anul nu poate fi citit, 
marginea e ruptă şi pliată
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/619

Jumătate de groş 
386. AR, 1; 0,74; 
17,43x17,80; 
An ilizibil

Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/620

Jumătate de groş 
387. AR, 12; 0,97; 
18,08x18,80
An ilizibil
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/621

Polonia

Vladislav Jagello (1386-1434)
Jumătate de groş 
388. AR, 1; 0,80; 
22,06x22,04;
Gumowski, 417
Krakau, Niklas Follisfessil 
Chirilă, Ignat, 4
MŢCO, nr. inv. 9/577

Cazimir IV Jagello (1447-
1492)
Jumătate de groş 
389. AR, 10; 0,79; 
18,18x18,75;
Gumowski, 451
Chirilă, Ignat, 5
MŢCO, nr. inv. 9/553

Jumătate de groş 
390. AR, 10; 0,86; 
18,12x18,77;
Gumowski, 451
Chirilă, Ignat, 6
MŢCO, nr. inv. 9/554

Jumătate de groş 
391. AR, 10; 0,75; 
198,01x18,82;
Gumowski, 451
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/555

Ioan Albert (1492-1501)
Jumătate de groş 
392. AR, 8; 0,93; 
17,99x18,45;
Gumowski, 467
Chirilă, Ignat, 7
MŢCO, nr. inv. 9/523

Jumătate de groş 
393. AR, 11; 0,52; 
17,42x18,07; perforată
Gumowski, 467
Chirilă, Ignat, 8
MŢCO, nr. inv. 9/524

Jumătate de groş 
394. AR, 11; 1,13; 
17,92x17,62;
Gumowski, 467
Chirilă, Ignat, 9
MŢCO, nr. inv. 9/525

Jumătate de groş 
395. AR, 4; 1,08; 
17,41x17,32;
Gumowski, 467
Chirilă, Ignat, 10
MŢCO, nr. inv. 9/526

Jumătate de groş 
396. AR, 9; 0,80; 
17,69x17,73;
Gumowski, 467
Chirilă, Ignat, 11
MŢCO, nr. inv. 9/527

Jumătate de groş 
397. AR, 4; 0,89; 
16,18x17,01;
Gumowski, 467
Chirilă, Ignat, 12
MŢCO, nr. inv. 9/528

Jumătate de groş 
398. AR, 9; 0,81; 
17,44x16,70;
Gumowski, 467
Chirilă, Ignat, 13
MŢCO, nr. inv. 9/529

Jumătate de groş 
399. AR, 4; 0,81; 
16,75x18,08;
Gumowski, 467
Chirilă, Ignat, 14
MŢCO, nr. inv. 9/530

Jumătate de groş 
400. AR, 6; 0,83; 
17,18x16,81;
Gumowski, 467
Chirilă, Ignat, 15
MŢCO, nr. inv. 9/531

Jumătate de groş 
401. AR, 10; 0,66; 
17,30x17,83;
Gumowski, 467
Chirilă, Ignat, 16
MŢCO, nr. inv. 9/532

Jumătate de groş 
402. AR, 8; 0,98; 
17,76x18,18;
Gumowski, 467
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Chirilă, Ignat, 17
MŢCO, nr. inv. 9/533

Jumătate de groş 
403. AR, 8; 0,84; 
17,40x17,14;
Gumowski, 467
Chirilă, Ignat, 18
MŢCO, nr. inv. 9/534

Jumătate de groş 
404. AR, 12; 0,84; 
17,20x17,87;
Gumowski, 467
Chirilă, Ignat, 19
MŢCO, nr. inv. 9/535

Jumătate de groş 
405. AR, 6; 0,90; 
17,96x17,30;
Gumowski, 467
Chirilă, Ignat, 20
MŢCO, nr. inv. 9/536

Jumătate de groş 
406. AR, 2; 0,96; 
18,08x17,22;
Gumowski, 467
Chirilă, Ignat, 21
MŢCO, nr. inv. 9/537

Jumătate de groş 
407. AR, 12; 0,81; 
16,89x17,66;
Gumowski, 467
Chirilă, Ignat, 22
MŢCO, nr. inv. 9/538

Jumătate de groş 
408. AR, 10; 0,46; 
16,17x15,38; marginile tăiate
Gumowski, 467
Chirilă, Ignat, 23
MŢCO, nr. inv. 9/539

Jumătate de groş 
409. AR, 2; 0,72; 
17,16x16,98;
Gumowski, 467
Chirilă, Ignat, 24
MŢCO, nr. inv. 9/540

Jumătate de groş 
410. AR, 3; 0,64; 
19,04x17,22;
Gumowski, 467
Chirilă, Ignat, 25
MŢCO, nr. inv. 9/541

Jumătate de groş 
411. AR, 2; 0,72; 
16,75x16,80;
Gumowski, 467
Chirilă, Ignat, 26
MŢCO, nr. inv. 9/542

Jumătate de groş 
412. AR, 3; 0,83; 
16,86x17,53;
Gumowski, 467
Chirilă, Ignat, 27
MŢCO, nr. inv. 9/543

Jumătate de groş 
413. AR, 6; 0,73; 
18,45x17,28;
Gumowski, 467
Chirilă, Ignat, 28
MŢCO, nr. inv. 9/544

Jumătate de groş 
414. AR, 9; 1,11; 
16,83x16,70;
Gumowski, 467
Chirilă, Ignat, 29
MŢCO, nr. inv. 9/545

Jumătate de groş 
415. AR, 9; 0,75; 
18,75x19,48;
Gumowski, 467
Chirilă, Ignat, 30
MŢCO, nr. inv. 9/546

Jumătate de groş 
416. AR, 1; 0,66; 
18,06x17,88; fragm.
Gumowski, 467
Chirilă, Ignat, 31
MŢCO, nr. inv. 9/547

Jumătate de groş 
417. AR, 10; 0,95; 
17,88x16,82;
Gumowski, 467
Chirilă, Ignat, 32
MŢCO, nr. inv. 9/548

Jumătate de groş 
418. AR, 11; 0,67; 
17,84x17,70;
Gumowski, 467
Chirilă, Ignat, 33
MŢCO, nr. inv. 9/549

Jumătate de groş 
419. AR, 9; 0,69; 
18,70x18,59;
Gumowski, 467

Chirilă, Ignat, 34
MŢCO, nr. inv. 9/550

Jumătate de groş 
420. AR, 2; 0,74; 
18,58x19,07;
Gumowski, 467
Chirilă, Ignat, 35
MŢCO, nr. inv. 9/551

Jumătate de groş 
421. AR, 6; 0,55; 
15,67x15,70;
Gumowski, 467
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/552

Alexandru (1501-1506)
Jumătate de groş 
422. AR, 6; 0,79; 
17,97x18,12;
Gumowski, 469
Chirilă, Ignat, 36
MŢCO, nr. inv. 9/556

Jumătate de groş 
423. AR, 12; 0,81; 
18,77x18,81;
Gumowski, 469
Chirilă, Ignat, 37
MŢCO, nr. inv. 9/557

Jumătate de groş 
424. AR, 2; 0,80; 
17,38x17,55;
Gumowski, 469
Chirilă, Ignat, 38
MŢCO, nr. inv. 9/558

Jumătate de groş 
425. AR, 10; 0,68; 
17,73x18,05;
Gumowski, 469
Chirilă, Ignat, 39
MŢCO, nr. inv. 9/559

Jumătate de groş 
426. AR, 9; 0,79; 
18,49x18,59;
Gumowski, 469
Chirilă, Ignat, 40
MŢCO, nr. inv. 9/560

Jumătate de groş 
427. AR, 4; 0,69; 
17,94x18,20;
Gumowski, 469
Chirilă, Ignat, 41
MŢCO, nr. inv. 9/561
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Jumătate de groş 
428. AR, 6; 0,84; 
18,93x18,88;
Gumowski, 469
Chirilă, Ignat, 42
MŢCO, nr. inv. 9/562

Jumătate de groş 
429. AR, 8; 0,81; 
17,44x17,57;
Gumowski, 469
Chirilă, Ignat, 43
MŢCO, nr. inv. 9/563

Jumătate de groş 
430. AR, 2; 0,77; 
18,15x18,24;
Gumowski, 469
Chirilă, Ignat, 44
MŢCO, nr. inv. 9/564

Jumătate de groş 
431. AR, 12; 1,03; 
18,46x18,41;
Gumowski, 469
Chirilă, Ignat, 45
MŢCO, nr. inv. 9/565

Jumătate de groş 
432. AR, 6; 0,80; 
18,33x18,22;
Gumowski, 469
Chirilă, Ignat, 46
MŢCO, nr. inv. 9/566

Jumătate de groş 
433. AR, 8; 0,85; 
18,43x18,01;
Gumowski, 469
Chirilă, Ignat, 47
MŢCO, nr. inv. 9/567

Jumătate de groş 
434. AR, 12; 0,83; 
18,78x18,24;
Gumowski, 469
Chirilă, Ignat, 48
MŢCO, nr. inv. 9/568

Jumătate de groş 
435. AR, 6; 0,84; 
18,54x18,69;
Gumowski, 469
Chirilă, Ignat, 49
MŢCO, nr. inv. 9/569

Jumătate de groş 
436. AR, 10; 0,75; 
18,74x18,61;
Gumowski, 469

Chirilă, Ignat, 50
MŢCO, nr. inv. 9/570

Jumătate de groş 
437.CAR, 4; 0,68; 
16,74x16,94;
Gumowski, 469
Chirilă, Ignat, 51
MŢCO, nr. inv. 9/571

Jumătate de groş 
438. AR, 4; 0,90; 
18,32x18,28;
Gumowski, 469
Chirilă, Ignat, 52
MŢCO, nr. inv. 9/572

Jumătate de groş 
439. AR, 9; 0,84; 
18,83x18,70;
Gumowski, 469
Chirilă, Ignat, 53
MŢCO, nr. inv. 9/573

Jumătate de groş 
440. AR, 2; 0,76; 
18,91x18,22;
Gumowski, 469
Chirilă, Ignat, 54
MŢCO, nr. inv. 9/574

Jumătate de groş 
441. AR, 6; 0,83; 18, 
34x18,69;
Gumowski, 469
Chirilă, Ignat, 55
MŢCO, nr. inv. 9/575

Jumătate de groş 
442. AR, 10; 0,81; 
18,32x18,16;
Gumowski, 469
Chirilă, Ignat, 56
MŢCO, nr. inv. 9/576

Jumătate de groş 
443. AR, 2; 0,82; 
18,30x18,53;
Gumowski, 469
Chirilă, Ignat, 57
MŢCO, nr. inv. 9/600

Jumătate de groş 
444. AR, 2; 0,93; 
18,14x18,48;
Gumowski, 469
Chirilă, Ignat, 58
MŢCO, nr. inv. 9/601 

Sigismund (1506-1548)
Jumătate de groş 
445. AR, 10; 0,97; 
18,18x18,43;
Gumowski, 480
1507
Chirilă, Ignat, 61
MŢCO, nr. inv. 9/578

Jumătate de groş 
446. AR, 3; 0,80; 
18,30x17,88;
Gumowski, 480
1507
Chirilă, Ignat, 62
MŢCO, nr. inv. 9/579

Jumătate de groş 
447. AR, 7; 0,88; 
18,58x18,30;
Gumowski, 480
1507
Chirilă, Ignat, 63
MŢCO, nr. inv. 9/580

Jumătate de groş 
448. AR, 12; 0,78; 
17,78x17,82;
Gumowski, 480
1507
Chirilă, Ignat, 64
MŢCO, nr. inv. 9/581

Jumătate de groş 
449. AR, 2; 0,62; 
17,59x17,45;
Gumowski, 480
1507
Chirilă, Ignat, 65
MŢCO, nr. inv. 9/597

Jumătate de groş 
450. AR, 6; 0,87; 
17,99x18,47;
Gumowski, 480
1507
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/602

Jumătate de groş 
451. AR, 8; 0,73; 
17,84x16,91;
Gumowski, 480
1508
Chirilă, Ignat, 66
MŢCO, nr. inv. 9/582

Jumătate de groş 
452. AR, 5; 0,80; 
18,58x18,74;
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Gumowski, 480
1508
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/583

Jumătate de groş 
453. AR, 4; 0,86; 
18,42x18,02;
Gumowski, 480
1509
Chirilă, Ignat, 67
MŢCO, nr. inv. 9/584

Jumătate de groş 
454. AR, 4; 0,86; 
18,67x18,60;
Gumowski, 480
1509
Chirilă, Ignat, 68
MŢCO, nr. inv. 9/585

Jumătate de groş 
455. AR, 2; 0,78; 
18,34x17,98;
Gumowski, 480
1509
Chirilă, Ignat, 69
MŢCO, nr. inv. 9/586

Jumătate de groş 
456. AR, 8; 0,86; 
17,94x17,95;
Gumowski, 480
1509
Chirilă, Ignat, 70
MŢCO, nr. inv. 9/587

Jumătate de groş 
457. AR, 10; 0,81; 
18,04x18,10;
Gumowski, 480
1509
Chirilă, Ignat, 71
MŢCO, nr. inv. 9/598

Jumătate de groş 
458. AR, 10; 0,95; 
18,61x18,44;
Gumowski, 480
1510
Chirilă, Ignat, 72
MŢCO, nr. inv. 9/588

Jumătate de groş 
459. AR, 2; 0,64; 
16,78x16,63;
Gumowski, 480
1510
Chirilă, Ignat, 73
MŢCO, nr. inv. 9/589

Jumătate de groş 
460. AR, 12; 0,72; 
17,39x18,29;
Gumowski, 480
1510
Chirilă, Ignat, 74
MŢCO, nr. inv. 9/590

Jumătate de groş 
461. AR, 4; 0,87; 
18,97x18,47;
Gumowski, 480
1510
Chirilă, Ignat, 75
MŢCO, nr. inv. 9/594

Jumătate de groş 
462. AR, 10; 0,82; 
18,02x18,04;
Gumowski, 480
1510
Chirilă, Ignat, 76
MŢCO, nr. inv. 9/596

Jumătate de groş 
463. AR, 1; 0,92; 
17,85x17,99;
Gumowski, 480
1510?
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/604

Jumătate de groş 
464. AR, 6; 0,83; 
17,93x18,22;
Gumowski, 480
1511
Chirilă, Ignat, 77
MŢCO, nr. inv. 9/591

Jumătate de groş 
465. AR, 9; 0,87; 
18,03x18,50;
Gumowski, 480
1511
Chirilă, Ignat, 78
MŢCO, nr. inv. 9/592

Jumătate de groş 
466. AR, 6; 0,89; 
17,85x18,69;
Gumowski, 480
1511
Chirilă, Ignat, 79
MŢCO, nr. inv. 9/593

Jumătate de groş 
467. AR, 8; 0,86; 
18,28x18,48;
Gumowski, 480

1511
Chirilă, Ignat, 80
MŢCO, nr. inv. 9/595

Jumătate de groş 
468. AR, 1; 0,83; 
18,32x18,57;
Gumowski, 479
1511
Chirilă, Ignat, 81
MŢCO, nr. inv. 9/599

Jumătate de groş 
469. AR, 3; 0,78; 
18,21x17,96;
Gumowski, 479
An ilizibil
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/603

Groş 
470. AR, 11; 1,95; 
25,21x24,20
Gumowski, 482
1527, Odrowaz
Chirilă, Ignat, 82
MŢCO, nr. inv. 9/367

Groş 
471. AR, 11; 1,75; 
23,58x24,34
Gumowski, 482
1527, Odrowaz
Chirilă, Ignat, 83
MŢCO, nr. inv. 9/368

Groş 
472. AR, 11; 1,56; 
24,72x23,88
Gumowski, 483
1528, Odrowaz
Chirilă, Ignat, 85
MŢCO, nr. inv. 9/369

Groş 
473. AR, 7; 1,86; 24,64x24,43
Gumowski, 483
1528, Odrowaz
Chirilă, Ignat, 86
MŢCO, nr. inv. 9/370

Groş 
474. AR, 9; 1,55; 24,22; 
fragm.
Gumowski, 483
1528, Odrowaz
Chirilă, Ignat, 87
MŢCO, nr. inv. 9/371
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Groş 
475. AR, 9; 1,92; 24,40x24,34
Gumowski, 483
1528, Odrowaz
Chirilă, Ignat, 88
MŢCO, nr. inv. 9/406

Groş 
476. AR, 5; 1,97; 24,52x24,79
Gumowski, 484
1529, Odrowaz
Chirilă, Ignat, 93
MŢCO, nr. inv. 9/372

Groş 
477. AR, 5; 1,97; 24,60x24,28
Gumowski, 484
1529, Odrowaz
Chirilă, Ignat, 94
MŢCO, nr. inv. 9/373

Groş 
478. AR, 7; 1,59; 24,26x23,71
Gumowski, 484
1529, Odrowaz
Chirilă, Ignat, 95
MŢCO, nr. inv. 9/374

Groş 
479. AR, 5; 1,80; 23,93x23,62
Gumowski, 484
1529, Odrowaz
Chirilă, Ignat, 96
MŢCO, nr. inv. 9/375

Groş 
480. AR, 6; 1,87; 23,31x23,19
Gumowski, 526
1530, emisiune prusiană
Chirilă, Ignat, 97
MŢCO, nr. inv. 9/376

Groş 
481. AR, 8; 1,74; 23,52x22,79
Gumowski, 526
1530, emisiune prusiană
Chirilă, Ignat, 98
MŢCO, nr. inv. 9/377

Groş 
482. AR, 9; 1,84; 22,92x22,91
Gumowski, 526
1530, emisiune prusiană
Chirilă, Ignat, 99
MŢCO, nr. inv. 9/378

Groş 
483. AR, 1; 1,87; 23,16x22,43
Gumowski, 526
1530, emisiune prusiană

Chirilă, Ignat, 100
MŢCO, nr. inv. 9/379

Groş 
484. AR, 7; 1,67; 22,63x22,64
Gumowski, 526
1530, emisiune prusiană
Chirilă, Ignat, 101
MŢCO, nr. inv. 9/380

Groş 
485. AR, 9; 1,50; 23,08x22,39
Gumowski, 526
1530, emisiune prusiană
Chirilă, Ignat, 102
MŢCO, nr. inv. 9/381

Groş 
486. AR, 8; 1,71; 22,60x22,93
Gumowski, 526
1530, emisiune prusiană
Chirilă, Ignat, 103
MŢCO, nr. inv. 9/382

Groş 
487. AR, 6; 1,81; 22,63x22,92
Gumowski, 527
1531, emisiune prusiană
Chirilă, Ignat, 104
MŢCO, nr. inv. 9/383

Groş 
488. AR, 6; 1,68; 22,78x22,46
Gumowski, 527
1531, emisiune prusiană
Chirilă, Ignat, 105
MŢCO, nr. inv. 9/384

Groş 
489. AR, 11; 1,47; 
22,48x22,84
Gumowski, 527
1531, emisiune prusiană
Chirilă, Ignat, 106
MŢCO, nr. inv. 9/385

Groş 
490. AR, 7; 1,67; 22,70x22,82
Gumowski, 527
1531, emisiune prusiană
Chirilă, Ignat, 107
MŢCO, nr. inv. 9/386

Groş 
491. AR, 11; 1,64; 
23,08x22,84
Gumowski, 527
1531, emisiune prusiană
Chirilă, Ignat, 108
MŢCO, nr. inv. 9/387

Groş 
492. AR, 6; 1,64; 22,81x23,02
Gumowski, 527
1531, emisiune prusiană
Chirilă, Ignat, 109
MŢCO, nr. inv. 9/388

Groş 
493. AR, 1; 1,85; 23,38x22,71
Gumowski, 528
1532, emisiune prusiană
Chirilă, Ignat, 111
MŢCO, nr. inv. 9/389

Groş 
494. AR, 1; 1,61; 22,89x22,98
Gumowski, 528
1532, emisiune prusiană
Chirilă, Ignat, 112
MŢCO, nr. inv. 9/390

Groş 
495. AR, 5; 1,60; 21,88x21,63
Gumowski, 528
1532, emisiune prusiană
Chirilă, Ignat, 113
MŢCO, nr. inv. 9/391

Groş 
496. AR, 8; 1,42; 22,62x22,80
Gumowski, 528
1532, emisiune prusiană
Chirilă, Ignat, 114
MŢCO, nr. inv. 9/392

Groş 
497. AR, 8; 1,80; 23,50x23,10
Gumowski, 529, 
1533, emisiune prusiană
Chirilă, Ignat, 115
MŢCO, nr. inv. 9/393

Groş 
498. AR, 7; 1,82; 22,01x22,80
Gumowski, 530 (variantă av. 
PRUSSI)
1533, emisiune prusiană
Chirilă, Ignat, 116
MŢCO, nr. inv. 9/398

Groş 
499. AR, 11; 1,64; 
21,52x21,84
Gumowski, 530 (variantă av. 
PRUSSI)
1533, emisiune prusiană
Chirilă, Ignat, 117
MŢCO, nr. inv. 9/399
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Groş 
500. AR, 10; 2,03; 
23,36x23,27
Gumowski, 530 (variantă av. 
PRUSSI)
1534, emisiune prusiană
Chirilă, Ignat, 118
MŢCO, nr. inv. 9/394

Groş 
501. AR, 1; 1,50; 23,42; 
fragm.
Gumowski, 530 (variantă av. 
PRUSSI)
1534, emisiune prusiană
Chirilă, Ignat, 119
MŢCO, nr. inv. 9/395

Groş 
502. AR, 8; 1,85; 
23,28X23,30
Gumowski, 530 (variantă av. 
PRUSSIE)
1534, emisiune prusiană
Chirilă, Ignat, 120
MŢCO, nr. inv. 9/396

Groş 
503. AR, 12; 1,76; 
23,00X23,13
Gumowski, 530 (variantă av. 
PRUSSIE)
a av. PRUSSIE
1534, emisiune prusiană
Chirilă, Ignat, 121
MŢCO, nr. inv. 9/397

Groş 
504. AR, 3; 1,18; 23,51; 
fragm.
Gumowski, 530 (variantă av. 
PRUSSIE)
1534, emisiune prusiană
Chirilă, Ignat, 122
MŢCO, nr. inv. 9/400

Groş 
505. AR, 7; 1,80; 23,51x24,10
Gumowski, 531 (variantă av. 
PRUSSI)
1535, emisiune prusiană
Chirilă, Ignat, 123
MŢCO, nr. inv. 9/401

Groş 
506. AR, 3; 1,36; 21,70x21,90
Gumowski, 531 (variantă av. 
PRUSSIE)
1535, emisiune prusiană
Chirilă, Ignat, 124

MŢCO, nr. inv. 9/402

Groş 
507. AR, 9; 1,72; 23,84x23,08
Gumowski, 531 (variantă av. 
PRUSSIE)
1535, emisiune prusiană
Chirilă, Ignat, 125
MŢCO, nr. inv. 9/403

Groş 
508. AR, 2; 1,54; 21,18x20,76
Gumowski, 485
1535 apar doar ultima şi 
primele două cifre din an 
Chirilă, Ignat, 126?
MŢCO, nr. inv. 9/405

Groş 
509. AR, 11; 1,76; 
23,95x23,59
Gumowski, 485
1545
Chirilă, Ignat, 127
MŢCO, nr. inv. 9/404

Groş 
510. AR, 9; 1,62; 23,48x23,05
Gumowski, 481 sau 483?
152?
Chirilă, Ignat,?
MŢCO, nr. inv. 9/407

Groş 
511. AR, 6; 1,78; 23,83x24,13
Gumowski, 481sau 483?
152?
Chirilă, Ignat,?
MŢCO, nr. inv. 9/408

Groş 
512. AR, 6; 1,17; 24,57; 
Gumowski, 481sau 483?
152?
Chirilă, Ignat,?
MŢCO, nr. inv. 9/409

Ştefan Báthory (1576-1586)
Trei Groşi 
513. AR, 10; 2,27; 
20,74x20,47; 
Gumowski, 706
1583, Ostoja, Johann Dulski, 
Chirilă, Ignat, 129
MŢCO, nr. inv. 9/441

Sigismund III (1587-1632)
Trei Groşi 
514. AR, 8; 2,44; 20,42x2,35; 
Gumowski, 993

1590, Olkusz, I-D (Johann 
Dulski)
Chirilă, Ignat, 131
MŢCO, nr. inv. 9/461

Trei Groşi 
515. AR, 6; 2,04; 
21,29x21,87;
Gumowski, 993
1590, Olkusz, I-D (Johann 
Dulski)
Chirilă, Ignat, 132
MŢCO, nr. inv. 9/462

Trei Groşi 
516. AR, 10; 2,38; 
20,32x20,30;
Gumowski, 998
1591, Posen, I-F (Johann 
Firlej)
Chirilă, Ignat, 133
MŢCO, nr. inv. 9/463

Trei Groşi 
517. AR, 2; 2,24; 
21,00x21,04;
Gumowski, 1000
1592, Olkusz, I-F (Johann 
Firlej)
Chirilă, Ignat, 136
MŢCO, nr. inv. 9/464

Trei Groşi 
518. AR, 12; 2,45; 
20,46x20,66;
Gumowski, 1004
1592, Marienburg, J. Gobel, 
Gratiano Gonzalo?
Chirilă, Ignat, 137
MŢCO, nr. inv. 9/465

Trei Groşi 
519. AR, 1; 2,40; 
20,32x20,51;
Gumowski, 1012 
1593, Marienburg, J. Gobel, 
Gratiano Gonzalo? 
Chirilă, Ignat, 139
MŢCO, nr. inv. 9/466

Trei Groşi 
520. AR, 11; 2,67; 
19,48x19,82;
Gumowski, 1010
1593, Posen, I-F (Johann 
Firlej)
Chirilă, Ignat, 140
MŢCO, nr. inv. 9/467
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Trei Groşi 
521. AR, 6; 2,31; 
19,37x19,15;
Gumowski, 1018
1594, Posen, I-F (Johann 
Firlej)
Chirilă, Ignat, 143
MŢCO, nr. inv. 9/468

Trei Groşi 
522. AR, 2; 2,34; 
20,07x19,89;
Gumowski, 1019
1594, Posen, I-F (Johann 
Firlej), V-I (Valentin Jahns)
Chirilă, Ignat, 145
MŢCO, nr. inv. 9/469

Trei Groşi 
523. AR, 5; 2,46; 
20,80x21,06;
Gumowski, 1024
1595, Posen, I-F (Johann 
Firlej), V-I (Valentin Jahns)
Chirilă, Ignat, 146
MŢCO, nr. inv. 9/470

Trei Groşi 
524. AR, 1; 2,34; 
19,99x20,05;
Gumowski, 1022
1595, Olkusz, I-F (Johann 
Firlej)
Chirilă, Ignat, 147
MŢCO, nr. inv. 9/471

Trei Groşi 
525. AR, 5; 2,56; 
19,67x20,34;
Gumowski, 1026
1595, Bromberg, I-FS-C 
(Johann Firlej, Stanislw 
Cikowski)
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/472

Trei Groşi 
526. AR, 2; 2,34; 
20,91x20,79;
Gumowski, 1035
1596, Olkusz, I-F (Johann 
Firlej)
Chirilă, Ignat, 148
MŢCO, nr. inv. 9/473

Trei Groşi 
527. AR, 2; 2,42; 
20,71x20,73;
Gumowski, 1035
1596, Olkusz, I-F (Johann 

Firlej)
Chirilă, Ignat, 149
MŢCO, nr. inv. 9/474

Trei Groşi 
528. AR, 5; 2,46; 
20,06x20,66;
Gumowski, 1035
1596, Olkusz, I-F (Johann 
Firlej)
Chirilă, Ignat, 150
MŢCO, nr. inv. 9/475

Trei Groşi 
529. AR, 5; 2,37; 
20,70x20,01;
Gumowski, 1035
1596, Olkusz, I-F (Johann 
Firlej)
Chirilă, Ignat, 151
MŢCO, nr. inv. 9/476

Trei Groşi 
530. AR, 1; 2,32; 
20,34x20,75;
Gumowski, 1035
1596, Olkusz, I-F (Johann 
Firlej)
Chirilă, Ignat, 152
MŢCO, nr. inv. 9/477

Trei Groşi 
531. AR, 10; 2,31; 
20,40x20,43;
Gumowski, 1035
1596, Olkusz, I-F (Johann 
Firlej)
Chirilă, Ignat, 153
MŢCO, nr. inv. 9/478

Trei Groşi 
532. AR, 5; 2,22; 
21,99x21,44;
Gumowski, 1048
1596, I-F S-C/H-R (Johann 
Firlej, Stanislw Cikowski, 
Herman Rüdiger)
Chirilă, Ignat, 154
MŢCO, nr. inv. 9/479

Trei Groşi 
533. AR, 8; 2,24; 
21,56x22,04;
Gumowski, 1048
1596, I-F S-C/H-R (Johann 
Firlej, Stanislw Cikowski, 
Herman Rüdiger)
Chirilă, Ignat, 155
MŢCO, nr. inv. 9/480

Trei Groşi 
534. AR, 4; 2,37; 
20,69x20,46;
Gumowski, 1054
1597, Olkusz, I-F (Johann 
Firlej)
Chirilă, Ignat, 161
MŢCO, nr. inv. 9/482

Trei Groşi 
535. AR, 5; 2,40; 
20,25x19,42;
Gumowski, 1054
1597, Olkusz, I-F (Johann 
Firlej)
Chirilă, Ignat, 162
MŢCO, nr. inv. 9/483

Trei Groşi 
536. AR, 11; 2,29; 
20,59x21,38;
Gumowski, 1054
1597, Olkusz, I-F (Johann 
Firlej)
Chirilă, Ignat, 163
MŢCO, nr. inv. 9/484

Trei Groşi 
537. AR, 6; 2,31; 
20,10x20,43;
Gumowski, 1054
1597, Olkusz, I-F (Johann 
Firlej)
Chirilă, Ignat, 164
MŢCO, nr. inv. 9/485

Trei Groşi 
538. AR, 11; 2,30; 
20,22x20,44;
Gumowski, 1054
1597, Olkusz, I-F (Johann 
Firlej)
Chirilă, Ignat, 165
MŢCO, nr. inv. 9/486

Trei Groşi 
539. AR, 9; 2,37; 20,51x20, 
85;
Gumowski, 1054
1597, Olkusz, I-F (Johann 
Firlej)
Chirilă, Ignat, 166
MŢCO, nr. inv. 9/487

Trei Groşi 
540. AR, 11; 2,37; 
20,82x20,43;
Gumowski, 1054
1597, Olkusz, I-F (Johann 
Firlej)
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Chirilă, Ignat, 167
MŢCO, nr. inv. 9/488

Trei Groşi 
541. AR, 6; 2,10; 
19,97x19,99;
Gumowski, 1060
1597, I-F S-C/H-R (Johann 
Firlej, Stanislw Cikowski, 
Herman Rüdiger)
Chirilă, Ignat, 168
MŢCO, nr. inv. 9/490

Trei Groşi 
542. AR, 8; 2,35; 
21,35x21,19;
Gumowski, 1060
1597, I-F S-C/H-R (Johann 
Firlej, Stanislw Cikowski, 
Herman Rüdiger)
Chirilă, Ignat, 169
MŢCO, nr. inv. 9/491

Trei Groşi 
543. AR, 12; 1,88; 
20,8x20,09;
Gumowski, 1059
1597, I-F (Johann Firlej), H-R 
(Herman Rüdiger)
Chirilă, Ignat, 170
MŢCO, nr. inv. 9/496

544. Trei Groşi 
AR, 7; 2,26; 20,90x20,65;
Gumowski, 1074
1597, Lublin, I-F (Johann 
Firlej), MR (Melchior Reisner) 
fără scut
Chirilă, Ignat, 171
MŢCO, nr. inv. 9/493

Trei Groşi 
545. AR, 2; 2,39; 
20,32x20,62;
Gumowski, 1074
1597, Lublin, I-F (Johann 
Firlej), MR (Melchior Reisner) 
fără scut
Chirilă, Ignat, 172
MŢCO, nr. inv. 9/494

Trei Groşi 
546. AR, 8; 1,88; 
20,84x20,57;
Gumowski, 1064
1597, Fraustadt, I-F (Johann 
Firlej)
Chirilă, Ignat, 173
MŢCO, nr. inv. 9/495

Trei Groşi 
547. AR, 8; 2,35; 
21,35x21,19;
Gumowski, 1075
1597, Lublin, I-F (Johann 
Firlej), MR (Melchior Reisner) 
în scut
Chirilă, Ignat, 174
MŢCO, nr. inv. 9/492

Trei Groşi 
548. AR, 2; 2,35; 
19,90x20,02;
Gumowski, 1079
1598, P (Posen)
Chirilă, Ignat, 176
MŢCO, nr. inv. 9/497

Trei Groşi 
549. AR, 9; 2,38; 
20,64x20,34;
Gumowski, 1087
1598, F (Fraustadt)
Chirilă, Ignat, 177
MŢCO, nr. inv. 9/498

Trei Groşi 
550. AR, 9; 2,53; 
20,50x20,32;
Gumowski, 1076
1598, Olkusz, I-F (Johann 
Firlej)
Chirilă, Ignat, 178
MŢCO, nr. inv. 9/499

Trei Groşi 
551. AR, 8; 2,18; 
20,03x19,16;
Gumowski, 1076
1598, Olkusz, I-F (Johann 
Firlej)
Chirilă, Ignat, 179
MŢCO, nr. inv. 9/500

Trei Groşi 
552. AR, 4; 2,54; 
20,37x19,99;
Gumowski, 1076
1598, Olkusz, I-F (Johann 
Firlej)
Chirilă, Ignat, 180
MŢCO, nr. inv. 9/501

Trei Groşi 
553. AR, 2; 2,34; 
20,87x21,92;
Gumowski, 1076
1598, Olkusz, I-F (Johann 
Firlej)
Chirilă, Ignat, 181

MŢCO, nr. inv. 9/502

Trei Groşi 
554. AR, 12; 2,38; 
19,75x19,88;
Gumowski, 1076
1598, Olkusz, I-F (Johann 
Firlej)
Chirilă, Ignat, 182
MŢCO, nr. inv. 9/503

Trei Groşi 
555. AR, 6; 2,29; 
21,12x21,21;
Gumowski, 1076
1598, Olkusz, I-F (Johann 
Firlej)
Chirilă, Ignat, 183
MŢCO, nr. inv. 9/504

Trei Groşi 
556. AR,10; 2,30; 
20,97x20,83;
Gumowski, 1076
1598, Olkusz, I-F (Johann 
Firlej)
Chirilă, Ignat, 184
MŢCO, nr. inv. 9/505

Trei Groşi 
557. AR,7; 2,41; 21,17x20,89;
Gumowski, 1076
1598, Olkusz, I-F (Johann 
Firlej)
Chirilă, Ignat, 185
MŢCO, nr. inv. 9/506

Trei Groşi 
558. AR,10; 2,30; 
20,97x20,83;
Gumowski, 1077
1598, Posen, I-F (Johann 
Firlej), H-R (Herman Rüdiger)
Chirilă, Ignat, 186
MŢCO, nr. inv. 9/507

Trei Groşi 
559. AR, 2; 2,14; 
21,56x20,82;
Gumowski, 1087
1598, F (Fraustadt)
Chirilă, Ignat, 187
MŢCO, nr. inv. 9/508

Trei Groşi 
560. AR, 29 2,37; 
20,27x20,32;
Gumowski, 1079
1598, P (Posen)
Chirilă, Ignat, 188
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MŢCO, nr. inv. 9/509

Trei Groşi 
561. AR, 1; 2,04; 
20,07x20,10;
Gumowski, 1079
1598, P (Posen)
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/510

Trei Groşi 
562. AR, 2; 2,39; 
19,35x19,17;
Gumowski, 1093
1599, Olkusz, I-F (Johann 
Firlej)
Chirilă, Ignat, 189
MŢCO, nr. inv. 9/511

Trei Groşi 
563. AR, 9; 2,35; 
19,84x20,02;
Gumowski, 1093
1599, Olkusz, I-F (Johann 
Firlej)
Chirilă, Ignat, 190
MŢCO, nr. inv. 9/512

Trei Groşi 
564. AR, 6; 2,68; 
20,47x20,84;
Gumowski, 1097
1599, L (Lublin)
Chirilă, Ignat, 191
MŢCO, nr. inv. 9/513

Trei Groşi 
565. AR, 5; 2,30; 
20,66x20,49;
Gumowski,?
1599, sigla monetăriei stearsă 
Chirilă, Ignat, 192
MŢCO, nr. inv. 9/514

Trei Groşi 
566. AR, 10; 2,42; 
19,72x19,47;
Gumowski, 1101
1600, Olkusz, I-F (Johann 
Firlej)
Chirilă, Ignat, 193
MŢCO, nr. inv. 9/515

Trei Groşi 
567. AR, 12; 2,25; 
19,93x19,85;
Gumowski, 1101
1600, Olkusz, I-F (Johann 
Firlej)
Chirilă, Ignat, 194

MŢCO, nr. inv. 9/516

Trei Groşi 
568. AR, 1; 2,28; 
19,13x19,31;
Gumowski, 1101
1600, Olkusz, I-F (Johann 
Firlej)
Chirilă, Ignat, 195
MŢCO, nr. inv. 9/517

Trei Groşi 
569. AR, 9; 2,23; 
19,48x19,22;
Gumowski, 1101
1600, Olkusz, I-F (Johann 
Firlej)
Chirilă, Ignat, 196
MŢCO, nr. inv. 9/518

Trei Groşi 
570. AR, 11; 2,00; 
20,74x20,38;
Gumowski, 1100
1600, Olkusz, I-F (Johann 
Firlej)
Chirilă, Ignat, 197
MŢCO, nr. inv. 9/519

Trei Groşi 
571. AR, 12; 2,39; 
21,08x21,12;
Gumowski, 1122
1601, (K) Krakau
Chirilă, Ignat, 200
MŢCO, nr. inv. 9/520

Trei polkeri (Dreipolker)
572. AR, 12; 2,39; 
21,08x21,12;
Gumowski, 973?
1623?
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/522

Şase Groşi (Sechsgroschen)
573. AR, 12; 4,87; 
27,63x27,64;
Gumowski, 1151
1596, Marienburg, J. Gobel, 
Gratiano Gonzalo?
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/481

Şase Groşi (Sechsgroschen)
574. AR, 12; 4,23; 27,57; 
fragm.
Gumowski, 1151 sau 1153?
1596 sau 1599?, Marienburg, 
J. Gobel, Gratiano Gonzalo?

Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/521

Ioan Cazimir (1649-1668)
Şase groşi (Sechsgroschen)
575. AR, 2; 2,88; 
23,91x23,93;
Gumowski, 1704
1662, Posen, N-G (Nicolaus 
Gilli)
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/605

Şase groşi (Sechsgroschen)
576. AR, 9; 3,33; 
24,56x24,50;
Gumowski, 1701
1662, Krakau, A-T (Andreas 
Timpf)
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/606

Şase groşi (Sechsgroschen)
577. AR, 5; 3,10; 
24,89x25,27;
Gumowski, 1707
1663, Posen, A-T (Andreas 
Timpf)
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/607

Şase groşi (Sechsgroschen)
578. AR, 1; 3,48; 
25,99x25,07;
Gumowski, 1707
1663, Posen, A-T (Andreas 
Timpf)
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/608

Şase groşi (Sechsgroschen)
579. AR, 9; 2,74; 
24,79x24,76;
Gumowski, 1709
1664, Posen, A-T (Andreas 
Timpf)
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/609

Lituania

Sigismund August (1547-
1572)
Groş polonez
580. AR, 10; 1,57; 
22,72x22,72; 
Gumowski, 610
1547
Chirilă, Ignat, 201
MŢCO, nr. inv. 9/410
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Groş polonez
581. AR, 9; 1,78; 
20,37x22,11; 
Gumowski, 610
1547
Chirilă, Ignat, 202
MŢCO, nr. inv. 9/411

Groş polonez
582. AR, 9; 1,72; 
22,70x23,01; 
Gumowski, 610
1548
Chirilă, Ignat, 204
MŢCO, nr. inv. 9/412

Groş polonez
583. AR, 6; 1,86; 
22,18x23,01; 
Gumowski, 610
1566
Chirilă, Ignat, 205
MŢCO, nr. inv. 9/413

Groş polonez
584. AR, 4 1,60 21,84x21,32
Gumowski, 611
1566, blazon Jastrzębiec, 
Stanislaw Myszkowski, 
Tykocin
Chirilă, Ignat, 206
MŢCO, nr. inv. 9/414

Groş polonez
585. AR, 6; 1,61; 
22,97x22,82; 
Gumowski, 610
1567
Chirilă, Ignat, 207
MŢCO, nr. inv. 9/415

Ştefan Báthory (1576-1586)
Trei groşi 
586. AR, 4; 2,50; 
21,01x21,06; 
Gumowski, 752
1580
Chirilă, Ignat, 208
MŢCO, nr. inv. 9/416

Trei groşi 
587. AR, 5; 2,31; 
21,01x21,24; 
Gumowski, 754
1581
Chirilă, Ignat, 209
MŢCO, nr. inv. 9/452

Trei groşi 
588. AR, 11; 2,27; 

20,60x21,02; 
Gumowski, 754
1581
Chirilă, Ignat, 210
MŢCO, nr. inv. 9/453

Trei groşi 
589. AR, 3; 2,43; 
21,33x21,12; 
Gumowski, 758
1583, blazon Leliwa, Teodor 
Skumin Tyszkiewicz
Chirilă, Ignat, 211
MŢCO, nr. inv. 9/417

Trei groşi 
590. AR, 10; 2,32; 
20,20x20,40; 
Gumowski, 764
1586
Chirilă, Ignat, 212
MŢCO, nr. inv. 9/418

Sigismund III (1587-1632)
Trei Groşi 
591. AR, 3; 2,46; 
21,50x21,28; 
Gumowski, 1333
1592, Syrokomla, Dimitri 
Chalecki
Chirilă, Ignat, 213
MŢCO, nr. inv. 9/456

Trei Groşi 
592. AR, 2; 2,27; 
20,33x20,81; 
Gumowski, 1333
1592, Syrokomla, Dimitri 
Chalecki
Chirilă, Ignat, 214
MŢCO, nr. inv. 9/457

Trei Groşi 
593. AR, 2; 2,40; 
22,17x22,05; 
Gumowski, 1334
1593
Chirilă, Ignat, 215
MŢCO, nr. inv. 9/458

Trei Groşi 
594. AR, 11; 2,36; 
21,15x21,20; 
Gumowski, 1334
1593
Chirilă, Ignat, 216
MŢCO, nr. inv. 9/489

Trei Groşi 
595. AR, 2; 2,34; 

20,86x20,68; 
Gumowski, 1336
1595 (?)
Chirilă, Ignat, 217
MŢCO, nr. inv. 9/459

Trei Groşi 
596. AR, 2; 2,34; 
21,11x21,31; 
Gumowski, 1336
1595 
Chirilă, Ignat, 219
MŢCO, nr. inv. 9/460

Danzig 

Sigismund I (1506-1548)
Groş 
597. AR,11; 1,80; 
22,42x22,34; 
Gumowski, 558
1531
Chirilă, Ignat, 220
MŢCO, nr. inv. 9/419

Groş 
598. AR,9; 2,01; 22,90x22,94; 
Gumowski, 558
1531
Chirilă, Ignat, 221
MŢCO, nr. inv. 9/420

Groş 
599. AR, 6; 1,83; 
22,04x22,04; 
Gumowski, 559
1532
Chirilă, Ignat, 222
MŢCO, nr. inv. 9/421

Groş 
600. AR, 5; 1,40; 
22,78x22,72; 
Gumowski, 560
1533
Chirilă, Ignat, 223
MŢCO, nr. inv. 9/422

Groş 
601. AR, 1; 1,53; 
22,61x22,43; 
Gumowski, 560
1533
Chirilă, Ignat, 224
MŢCO, nr. inv. 9/423

Groş 
602. AR, 2; 1,98; 
22,74x22,37; 
Gumowski, 560
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1533
Chirilă, Ignat, 225
MŢCO, nr. inv. 9/424

Groş 
603. AR, 6; 1,55; 
22,51x22,46; 
Gumowski, 560
1533
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/425

Groş 
604. AR, 1; 1,60; 
21,93x22,95; 
Gumowski, 562
1535
Chirilă, Ignat, 226
MŢCO, nr. inv. 9/426

Groş 
605. AR, 2; 1,93; 
21,90x22,17; 
Gumowski, 566
1540, varianta av. PRUS
Chirilă, Ignat, 227
MŢCO, nr. inv. 9/427

Groş 
606. AR, 2; 1,74; 
22,63x22,46; 
Gumowski, 566
1540, varianta av. PRUS
Chirilă, Ignat, 228
MŢCO, nr. inv. 9/428

Groş 
607. AR, 10; 1,88; 
21,95x22,11; 
Gumowski, 566
1540, varianta av. PRU
Chirilă, Ignat, 229
MŢCO, nr. inv. 9/429

Groş 
608. AR, 3; 2,04; 
22,17x22,25; 
Gumowski, 566
1540, varianta av. PRUSS
Chirilă, Ignat, 230
MŢCO, nr. inv. 9/430

Oraşul Danzig sub asediul lui 
Ştefan Báthory 
Groş
609. AR, 12; 1,74; 
23,28x23,34
Hutten-Czapski, I, 614
1577
Chirilă, Ignat, 232 

MŢCO, nr. inv. 9/705

Ştefan Báthory (1576-1586)
Trei groşi 
610. AR, 11; 1,83; 
23,30x23,11; 
Gumowski, 789
1578
Chirilă, Ignat, 233
MŢCO, nr. inv. 9/436

Groşi 
611. AR, 11; 1,84; 
23,42x23,51; 
Gumowski, 789
1578
Chirilă, Ignat, 234
MŢCO, nr. inv. 9/437

Elbing

Sigismund I (1506-1548)
Groş 
612. AR, 3; 1,61; 
22,52x22,67; 
Gumowski, 582
1533
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/431

Groş 
613. AR, 1; 1,57; 
21,95x22,76; 
Gumowski, 582
1534
Chirilă, Ignat, 236
MŢCO, nr. inv. 9/432

Groş 
614. AR, 3; 1,54; 
23,00x23,40; 
Gumowski, 582
1535
Chirilă, Ignat, 237
MŢCO, nr. inv. 9/433

Groş 
615. AR, 6; 1,85; 
22,29x23,01; 
Gumowski, 582
1535
Chirilă, Ignat, 238
MŢCO, nr. inv. 9/434

Groş 
616. AR, 7 1,9122,54x22,27
Gumowski, 583
1540
Chirilă, Ignat, 239
MŢCO, nr. inv. 9/435

Riga

Ştefan Báthory (1576-1586)
Groş 
617. AR, 2; 1,36; 
21,32x22,46; 
Gumowski, 809
1582
Chirilă, Ignat, 240
MŢCO, nr. inv. 9/438

Trei Groşi 
618. AR, 3; 2,04; 
20,22x20,38; 
Gumowski, 814
1586
Chirilă, Ignat, 242
MŢCO, nr. inv. 9/439

Trei Groşi 
619. AR, 3; 2,22; 
21,62x21,47; 
Gumowski, 814
1586
Chirilă, Ignat, 243
MŢCO, nr. inv. 9/440

Sigismund III (1587-1632)
Trei Groşi 
620. AR, 8; 2,30; 
21,07x21,42; 
Gumowski, 1449
1589
Chirilă, Ignat, 245
MŢCO, nr. inv. 9/442

Trei Groşi 
621. AR, 3; 2,30; 
21,90x21,91; 
Gumowski, 1450
1590
Chirilă, Ignat, 246
MŢCO, nr. inv. 9/443

Trei Groşi 
622. AR, 3; 2,42; 
21,63x21,18; 
Gumowski, 1450
1590
Chirilă, Ignat, 247
MŢCO, nr. inv. 9/444

Trei Groşi 
623. AR, 9; 2,83; 
22,14x22,17; 
Gumowski, 1450
1591
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/454
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Trei Groşi 
624. AR, 10; 2,30; 
22,29x22,10; 
Gumowski, 1450
1591
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/455

Trei Groşi 
625. AR, 3; 2,23; 
21,68x22,14; 
Gumowski, 1451
1592
Chirilă, Ignat, 248
MŢCO, nr. inv. 9/445

Trei Groşi 
626. AR, 2; 2,43; 
21,87x21,81; 
Gumowski, 1451
1592
Chirilă, Ignat, 249
MŢCO, nr. inv. 9/446

Trei Groşi 
627. AR, 3; 2,15; 
21,38x21,40; 
Gumowski, 1451
1592
Chirilă, Ignat, 250
MŢCO, nr. inv. 9/447

Trei Groşi 
628. AR, 2; 2,40; 
21,33x21,46; 
Gumowski, 1453
1594
Chirilă, Ignat, 251
MŢCO, nr. inv. 9/448

Trei Groşi 
629. AR, 3; 2,45; 
21,21x21,34; 
Gumowski, 1454
1596
Chirilă, Ignat, 252
MŢCO, nr. inv. 9/449

Trei Groşi 
630. AR, 3; 2,40; 
21,18x21,19; 
Gumowski, 1454
1597
Chirilă, Ignat, 253
MŢCO, nr. inv. 9/450

Trei Groşi 
631. AR, 3; 2,83; 
21,14x20,34; 
Gumowski, 1454

1597
Chirilă, Ignat, 254
MŢCO, nr. inv. 9/451
Silezia 

Leopold (1657-1705)
15 creiţari
632. AR, 1; 5,28 28,93x29,09
Herink
1662, Breslau, G-H Georg 
Hübner 
CNA V, p. 15/10-12
Herinek 1984, 1009
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/358

Tyrol

Arhiducele Ferdinand (1564-
1595)
Taler
633. AR, 12; 28,53; 
40,05x40,09
Davenport 1977, 8095.
Hall
Chirilă, Ignat, 706
MŢCO, nr. inv. 9/365

Taler
634. AR, 12; 28,54; 
40,07x40,11
Davenport 1977, 8097.
Hall
Chirilă, Ignat, 707
MŢCO, nr. inv. 9/718

Alsacia

Arhiducele Ferdinand (1564-
1595)
635. Taler
AR, 1; 28,53; 40,05x40,09
Davenport 1977, 8088 
Ensisheim, 1585-1595?
Chirilă, Ignat, 708
MŢCO, nr. inv. 9/366

Arhiepiscopia de Salzburg

Matthäus Cardinal Lang von 
Wellenburg (1519-1540)
Batzen
636. AR, 3; 2,77; 25,03x24,87
1520
Probszt, 258.
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/706

Johann Jakob Khuen de 
Bellasi (1560-1586)

Taler
637. AR, 4; 28,54; 
39,73x39,85
Probszt, 542; Davenport 
1977, 8174 C.
f.a. 
Chirilă, Ignat, 705
MŢCO, nr. inv. 9/692 

Prusia

Albert I (1525-1568)
Groş
638. AR, 5; 1,58; 22,71; 
fragm.
H-C 5415
1532
Chirilă, Ignat, 273
MŢCO, nr. inv. 9/623

Groş
639. AR, 8; 1,75; 22,33x22,52
H-C I-II 5415
1532
Chirilă, Ignat, 274
MŢCO, nr. inv. 9/624
Groş
640. AR, 3; 1,89; 23,09x23,10
H-C IV 8671
1534
Chirilă, Ignat, 279
MŢCO, nr. inv. 9/625

Groş
641. AR, 2; 1,49; 22,35x22,92
H-C IV 8671
1534
Chirilă, Ignat, 280
MŢCO, nr. inv. 9/626

Groş
642. AR, 9; 1,69; 22,62x22,53
H-C I-II 5417
1534
Chirilă, Ignat, 276
MŢCO, nr. inv. 9/627

Groş 
643. AR, 2; 1,49; 21,99x22,87
H-C I-II 5417
1534
Chirilă, Ignat, 277
MŢCO, nr. inv. 9/628

Groş
644. AR, 12; 1,68; 
22,84x22,68
H-C I-II 5417
1534
Chirilă, Ignat, 278
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MŢCO, nr. inv. 9/629

Groş
645. AR, 7; 1,91; 23,19x22,65
H-C IV 8675 variantă
1535
Chirilă, Ignat, 282
MŢCO, nr. inv. 9/630

Groş
646. AR, 5; 1,50; 22,44x22,98
H-C I-II 5419
1535
Chirilă, Ignat, 281
MŢCO, nr. inv. 9/631

Groş
647. AR, 9; 1,88; 23,35x23,49
H-C I-II 5420
1537
Chirilă, Ignat, 283
MŢCO, nr. inv. 9/632

Groş
648. AR, 10; 1,75; 
23,10x22,94
H-C I-II 5420
1537
Chirilă, Ignat, 284
MŢCO, nr. inv. 9/633

Groş
649.AR, 9; 1,78; 22,76x23,01
H-C I-II 5420
1537
Chirilă, Ignat, 285
MŢCO, nr. inv. 9/634

Groş
650. AR, 4; 1,71; 23,04x22,95
H-C I-II 5421
1538
Chirilă, Ignat, 286
MŢCO, nr. inv. 9/635

Groş
651. AR, 6; 1,89; 23,52x23,32
H-C I-II 5421
1538
Chirilă, Ignat, 287
MŢCO, nr. inv. 9/636

Groş
652. AR, 12; 1,82; 
23,11x23,41
H-C I-II 5422
1539
Chirilă, Ignat, 288
MŢCO, nr. inv. 9/637

Groş
653. AR, 3; 1,66; 23,67x23,49
H-C I-II 5423
1540
Chirilă, Ignat, 289
MŢCO, nr. inv. 9/638

Groş
654. AR, 5; 1,58; 23,29x23,50
H-C I-II 5423
1540
Chirilă, Ignat, 290
MŢCO, nr. inv. 9/639

Groş
655. AR, 4; 1,89; 23,16x23,42
H-C IV 8681
1540
Chirilă, Ignat, 291
MŢCO, nr. inv. 9/640

Groş
656. AR, 4; 1,79; 23,29x23,67
H-C I-II 5424
1541
Chirilă, Ignat, 292
MŢCO, nr. inv. 9/641

Groş
657. AR, 11; 1,95; 
23,73x23,79
H-C I-II 5424
1541
Chirilă, Ignat, 293
MŢCO, nr. inv. 9/642

Groş
658. AR, 11; 1,77; 
23,41x23,61
H-C I-II 5424
1541
Chirilă, Ignat, 294
MŢCO, nr. inv. 9/643

Groş
659. AR, 6; 1,79; 23,30x23,15
H-C I-II 5424
1541
Chirilă, Ignat, 295
MŢCO, nr. inv. 9/644

Groş
660. AR, 12; 1,74; 
23,40x22,86
H-C I-II 5424
1541
Chirilă, Ignat, 296
MŢCO, nr. inv. 9/645

Groş
661. AR, 12; 1,57; 
23,36x23,21
H-C I-II 5427
1542
Chirilă, Ignat, 297
MŢCO, nr. inv. 9/6456

Groş
662. AR, 12; 1,71; 
23,04x23,28
H-C I-II 5427
1542
Chirilă, Ignat, 298
MŢCO, nr. inv. 9/647

Groş
663. AR, 2; 1,75; 23,12x23,46
H-C I-II 5427
1542
Chirilă, Ignat, 299
MŢCO, nr. inv. 9/648

Groş 
664. AR, 12; 1,66; 
23,01x23,63
H-C I-II 5427
1542
Chirilă, Ignat, 300
MŢCO, nr. inv. 9/649

Groş
665. AR, 9; 1,75; 23,74x23,65
H-C I-II 5427
1542
Chirilă, Ignat, 301
MŢCO, nr. inv. 9/650

Groş
666. AR, 6; 1,55; 22,61x22,11
H-C I-II 5427
1542
Chirilă, Ignat, 302
MŢCO, nr. inv. 9/651

Groş
667. AR, 2; 1,73; 23,16x23,10
H-C I-II 5427
1542
Chirilă, Ignat, 303
MŢCO, nr. inv. 9/652

Groş
668. AR, 9; 1,57; 23,37; 
fragm.
H-C I-II 5427
1542
Chirilă, Ignat, 304
MŢCO, nr. inv. 9/653
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Groş
669. AR,2; 1,14; 22,87; se 
păstrează două fragmente
H-C I-II 5427
1542
Chirilă, Ignat, 305
MŢCO, nr. inv. 9/654

Groş
670. AR, 2; 1,68; 22,97x23,00
H-C I-II 5428
1543
Chirilă, Ignat, 306
MŢCO, nr. inv. 9/655

Groş
671. AR, 2; 1,85; 22,79x22,90
H-C I-II 5428
1543
Chirilă, Ignat, 307
MŢCO, nr. inv. 9/656

Groş
672. AR, 5; 1,82; 22,76x22,94
H-C I-II 5428
1543
Chirilă, Ignat, 308
MŢCO, nr. inv. 9/657

Groş
673. AR,10; 1,77; 
23,01x23,00
H-C I-II 5428
1543
Chirilă, Ignat, 309
MŢCO, nr. inv. 9/658

Groş
674. AR, 1; 1,87; 22,93x22,98
H-C I-II 5428
1543
Chirilă, Ignat, 310
MŢCO, nr. inv. 9/659

Groş
675. AR, 9; 1,78; 22,84x23,04
H-C I-II 5428
1543
Chirilă, Ignat, 311
MŢCO, nr. inv. 9/660

Groş
676. AR, 6; 1,96; 23,11x22,82
H-C I-II 5428
1543
Chirilă, Ignat, 312
MŢCO, nr. inv. 9/661

Groş
677. AR, 12; 1,94; 

22,94x23,10
H-C I-II 5428
1543
Chirilă, Ignat, 313
MŢCO, nr. inv. 9/662

Groş
678. AR, 4; 1,81; 22,68x22,58
H-C I-II 5428
1543
Chirilă, Ignat, 314
MŢCO, nr. inv. 9/663

Groş
679. AR, 10; 1,78; 
23,18x22,98
H-C I-II 5428
1543
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/664

Groş
680. AR, 8; 1,69; 22,76x22,50
H-C I-II 5428
1543
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/665

Groş
681. AR, 11; 1,72; 23,43 
x23,04
H-C I-II 5429
1544
Chirilă, Ignat, 315
MŢCO, nr. inv. 9/666

Groş
682. AR, 2; 1,67; 22,54x22,47
H-C I-II 5429
1544
Chirilă, Ignat, 316
MŢCO, nr. inv. 9/667

Groş
683. AR, 10; 1,44; 
23,20x22,96
H-C I-II 5429
1544
Chirilă, Ignat, 317
MŢCO, nr. inv. 9/668

Groş
684. AR, 11; 1,84; 
22,93x22,69
H-C I-II 5429
1544
Chirilă, Ignat, 318
MŢCO, nr. inv. 9/669

Groş
685. AR, 8; 1,69; 23,26x23,01
H-C I-II 5429
1544
Chirilă, Ignat, 319
MŢCO, nr. inv. 9/670

Groş
686. AR, 12; 1,82; 
22,77x22,91
H-C I-II 5430 
1545
Chirilă, Ignat, 325
MŢCO, nr. inv. 9/671

Groş
687. AR, 3; 1,88; 23,41x23,29
H-C I-II 5430
1545
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/672

Groş
688. AR, 8; 1,81; 22,65x22,03
H-C I-II 5430
1545
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/673

Groş 
689. AR, 2; 1,58; 23,46x23,26
H-C I-II 5430
1545, fals?
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/674

Groş
690. AR, 5; 1,69; 22,82x22,88
H-C I-II 5431
1546
Chirilă, Ignat, 326
MŢCO, nr. inv. 9/675

Groş
691. AR, 12; 1,90; 
22,48x22,63
H-C I-II 5431
1546
Chirilă, Ignat, 327
MŢCO, nr. inv. 9/676

Groş
692. AR, 8; 1,73; 22,30x22,46
H-C IV 8689
1546
Chirilă, Ignat, 328
MŢCO, nr. inv. 9/677

Groş
693. AR, 2; 1,91; 22,48x22,65
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H-C IV 8689
1546
Chirilă, Ignat, 329
MŢCO, nr. inv. 9/678

Groş
694. AR, 12; 1,58; 
22,48x22,39
H-C IV 8689
1546
Chirilă, Ignat, 330
MŢCO, nr. inv. 9/679

Groş
695. AR, 10; 1,77; 
22,83x22,74
H-C I-II 5423
1547
Chirilă, Ignat, 331
MŢCO, nr. inv. 9/680

Groş
696. AR, 10; 1,77; 
23,10x23,03
H-C III 6644
1550
Chirilă, Ignat, 332
MŢCO, nr. inv. 9/681

Groş
697. AR, 10; 1,77; 
22,59x21,95
1552
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/682

Ducatul Liegnitz-Brieg

Friedrich (1488-1547)
Groş
698. AR, 11; 1,84; 
22,44x22,86
Friedensburg, 1352?
1542
Chirilă, Ignat, 267
MŢCO, nr. inv. 9/683

Groş
699. AR, 2; 1,68; 22,90x22,92
1543
Friedensburg, 1359? Cu cruce 
Friedensburg, 1360? Cu frunză 
de trifoi
Chirilă, Ignat, 268
MŢCO, nr. inv. 9/684

Groş
700. AR, 2; 1,92; 23,31x22,10
1543
Chirilă, Ignat, 269

MŢCO, nr. inv. 9/685

Groş
701. AR, 5; 1,71; 22,53x22,43
1543
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/686

Groş
702. AR, 12; 2,48; 
22,60x22,30
1543?
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/687

Groş
703. AR, 6; 2,17; 22,90x22,73
Friedensburg, 1363? Cu trifoi 
si platosa
1544
Chirilă, Ignat, 270
MŢCO, nr. inv. 9/688

Groş
704. AR, 12; 1,48; 
22,05x22,20
Friedensburg, 1363?
1544
Chirilă, Ignat, 271
MŢCO, nr. inv. 9/689

Brandenburg-Neumark

Johann v. Küstin (1535-1571)
705. AR, 6; 2,00; 22,54x22,45
Groş
1544
Chirilă, Ignat, 333
MŢCO, nr. inv. 9/690

Nürnberg

Ferdinand II 
706. AR, 12; 28,84; 
42,16x41,81
Taler
Davenport 1975, 5637; 
Kellner, 231a?
1623
Chirilă, Ignat, 711
MŢCO, nr. inv. 9/691

Episcopia de Würzburg 

Melchior Zobel von 
Giebelstadt (1544-1558)
707. AR, 12; 28,84; 
40,21x40,19
Taler
Davenport 1579, 9975.

1534
Chirilă, Ignat, 710
MŢCO, nr. inv. 9/693

Signoria Tournai 

Albert şi Elisabeta (1599-
1622)
708. AR, 7; 27,31; 
42,42x43,26
Patagon
Delmonte, Z 260.
f.a.
Chirilă, Ignat, 715
MŢCO, nr. inv. 9/694

AbaţiaThoren 

Margareta von Brederode 
(1557-1577)
Taler
709. AR, 11; 28,79; 
40,56x39,99
1570, M-DB
Chirilă, Ignat, 712
MŢCO, nr. inv. 9/698

Taler
710. AR, 11; 28,79; 
40,56x39,99
1570, M-DB, 
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/699

Brabant 

Albert şi Elisabeta (1599-
1622)
Taler (Patagon)
711. AR, 5; 27,74; 
43,01x42,20
Delmonte, 254. 
f.a., Antwerp
Chirilă, Ignat, 713
MŢCO, nr. inv. 9/695

Filip IV (1621-1665)
Taler (Patagon)
712. AR, 7; 27,88; 
42,86x42,23
Delmonte, 295; Davenport 
1974, 4462 
1656, Antwerp
Chirilă, Ignat, 714
MŢCO, nr. inv. 9/696

Schaffhausen (Elveţia)
Taler (Patagon)
713. AR, 6; 29,19; 
41,30x40,49
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Davenport 1974, 4627.
1622
Chirilă, Ignat, 709
MŢCO, nr. inv. 9/697

Geldern
Taler (Löwentaler)
714. AR, 6; 26,94; 
41,54x42,16
Davenport 1974, 4850; 
Delmonte, 826.
Officiele catalogus …, p.7.
1647, Hardewyk
Chirilă, Ignat, 719
MŢCO, nr. inv. 9/700

Daventer, Kampen şi Zwolle
Taler (Reichstaller, 
Arendsrijksdaalder)

715. AR, 2; 28,66; 
40,60x40,62
Davenport 1977, 8539; 
Delmonte, 680. 
Officiele catalogus, p. 39. 
1583
Chirilă, Ignat, 716
MŢCO, nr. inv. 9/701

Campen
Taler (Leeuweendaalder)
716. AR, 10; 26,58; 
42,37x42,71
Delmonte, 682. 
Officiele catalogus …, p. 52.
1648, Lelie
Chirilă, Ignat, 717
MŢCO, nr. inv. 9/702

Taler
717. AR,12; 26,49; 
41,53x41,35
Delmonte, 682; Officiele 
catalogus…, p. 52.
1667, Negerhoofd
Chirilă, Ignat, 718
MŢCO, nr. inv. 9/703

Zwole
Taler 
718. AR, 9; 27,17; 
42,75x42,47
Delmonte, 687; Officiele 
catalogus…, p. 59.
1677, Bloem
Chirilă, Ignat, nu figurează
MŢCO, nr. inv. 9/704
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WALACHIAN KING-PIN FROM THE SECOND HALF OF 15TH CENTURY

Abstract

Since day one, Matthias Corvinus had been accused, in Hungary and abroad, first of 
all by emperor Frederick III of Habsburg, of being just a valachorum regulus. King Matthias 
was only a Walachian king-pin. However insulting that should have sounded, its meanings 
were less harsh that those aimed by Frederick III, far from being John Hunyadi’s admirer, 
through his presentation of Matthias as born from a Walachian father. This was personal. 
Frederick’s words were also a charge brought against a political system, a Hungarian and 
Walachian one in this case, that ran with blood. Stephen III of Moldavia’s successful 
succession, unlike Matthias’ succession, was a late proof for it. At the very limits of 
Christendom, the system has allowed the rise of the barbaric Hunyadis against the civilized 
society. Still, Antonio Bonfini, Matthias’ last ‘official historian’ made no secret of these 
‘charges’. He tried to fit them, in his master’s manner, into the Roman and even Christian 
glory that, on both slopes of the Carpathians, the Walachian origin of the Hunyadis had to 
offer. Besides, Matthias Corvinus’ biological heritage ‘had’ strong Byzantine and Ottoman 
ties. The king himself had made that clear. Bonfini had also stressed out the change, from 
a rather rustic, to a more civilized (Italian) royal court, that had occurred in Buda following 
Matthias marriage of late 1476 with the, at least equally, ambitious Beatrice of Aragon. By 
1492, Bonfini clearly knew what valachorum regulus should have meant in Hungary and 
abroad. But the Italian also knew what it could mean, in a more advantageous way, for 
the bearer of this “title”. Under 1492, with great satisfaction, Bonfini wrote of Stephen III’s 
major contribution to Hungary’s defense from the Ottomans and the Tartars. Apart of the 
fact that it was a profitable defense for Stephen, first in terms of Hungarian subsidies and 
estates, later that same year in the very likely terms of Venetian ducats, it is worth noting 
that Bonfini’s satisfaction neighbored the title he bestowed upon Stephen III under these 
peculiar circumstances, valachorum regulus. In other words, Stephen III of Moldavia 
‘became’ king Matthias successor to the title of Walachian king-pin.

Key words: Antonio Bonfini, Matthias Corvinus, Frederick III of Habsburg, John 
Hunyadi, Hungary, Walachia.

Prima dată, titlul de crăişor/regişor al românilor (Valachorum regulus) fusese acuza 
adusă de parte din elita ungară regelui Matia Corvin. Cronicarul său, secretarul soţiei sale 
Beatrice de Aragon, Antonio Bonfini, specialist în extragerea romanităţii din originea valahă 
a lui Matia, a consemnat acuza (lui şi echipei de lodatori din Peninsula Italică, adunate 
în jurul regelui Ungariei, i se datorează şi supranumele de Corvinus). În schimb, Bonfini a 
inserat-o în contextul elogierii regelui său. Făcea parte din logica acelei mari (legendare) 
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gens Corvina, acea familie din care descindeau şi înaintaşii lui Matia, acei valahi latini 
născuţi din romani. Iar, după cum tot mai mulţi umanişti ţineau să afirme, romanii (adică 
valahii în secolul XV) fuseseră aduşi în Dacia (din care făcea parte şi leagănul transilvan 
al Huniazilor) pentru apărarea Pannoniei (adică, pentru acelaşi veac XV, a Ungariei). Din 
acest punct de vedere, Matia Corvin era vârful unei comunităţi valahe (care nu avea un 
rege doar pentru ea sau care să-i poarte numele), menite să apere Ungaria, căreia fiul lui 
Iancu de Hunedoara îi ajunsese de foarte tânăr rege, contra tuturor opoziţiilor răuvoitoare1.

După 1490, Bonfini, care abia după moartea lui Matia a dat forma finală lucrării sale 
(pe care a şi dedicat-o nedoritului succesor al lui Matia, Vladislav II Jagiello), i-a acordat, 
admirativ, titlul de crăişor al valahilor lui Ştefan III al Moldovei. Faţă de acesta, anterior şi sub 
deceniile precedente evenimentelor de după moartea lui Matia, Bonfini arareori avusese 
cuvinte bune. Titlul i-a fost acordat sub anul 1492, când Ştefan III, din nou vasal Porţii (din 
a doua jumătate a anului 1486), ca şi Budei (de la începutul anului 1489), i-a împiedicat pe 
otomani şi pe tătari să atace dinspre Răsărit regatul ungar, în continuare marcat de anarhia 
instalată odată cu dispariţia regelui Matia Corvin. Din perspectiva livrească a lui Antonio 
Bonfini, Ştefan III devenea succesorul valah al lui Matia. În mod sigur, după dispariţia fiului 
lui Iancu de Hunedoara, domnul Moldovei avea mai mult spaţiu de manevră în regiune. În 
plus, datorită domeniilor şi subsidiilor acordate de Matia şi confirmate de succesorul său, 
Vladislav II Jagiello, chiar în primăvara acelui an 1492, Ştefan devenise unul dintre primii 
cinci magnaţi ai Ungariei, unul dintre primii trei feudali ai Transilvaniei, şi cel mai bogat 
om de sub autoritatea nominală şi reală a Sfintei Coroane a Ungariei2.

Gloria şi legitimitatea unui parvenit valah
Din afara Ungariei, cele mai multe acuze la adresa originii valahe a lui Matia Corvin, 

cel născut din tată valah, le-a adus Frederic III de Habsburg. Duşmănia acestuia faţă de 
Iancu de Hunedoara fusese considerabilă, Frederic III acuzându-l pe Iancu şi că-i ataca 
pământurile împreună cu valahii şi turcii (1446-1447). Ostilitatea dintre ei a fost diminuată, 
la trecerea dintre deceniile cinci şi şase ale secolului XV, de alianţa dintre adversarii 
austrieci ai Habsburgului, care încerca să se impună în cadrul propriei sale Case, şi ungari 
ai Huniadului, sprijiniţi direct ori indirect de către Imperiul Otoman, şi care respingeau 

1 Nicolae Iorga, Notes et extraits pour servir à l’histoire des croisades au XVesiècle, VI, 1501-1547, Bucarest, 
1916, no. 38, p. 46; [Antonio Bonfini] Antonio de Bonfinis, Rerum Ungaricarum Decades, editori József Fógel, 
László Juhász, Béla Iványi, III, Leipzig, 1939, p. 205-214, 224, 243; Andor Tarnai, Extra Hun-gariam non est 
vita... (Egy szálloige történetéhez) [Contribuţii la istoria unei expresii], Budapest, 1969 (vezi şi [Ivan Lučić] 
Ioannes Lucius, De regno Dalmatiae et Croatiae 1666-1966, editori Miroslav Kurelac, Jakov Stipišić, Marko 
Kostrenčić, Trogir-Zagreb, 1966, p. 273-275); Sante Graciotti, Le ascendenze dottrinale dei lodatori italiani di 
Mattia Corvino, în Rapporti veneto-ungheresi all’epoca del Rinascimento, a cura di Tibor Klaniczay, Budapest, 
1975, p. 51-63; István Bitsky, Höfische Representation in Ungarn während der Herrschaft von Sigismund und 
MatthiasCorvinus, în Das Zeitalter König Sigismunds in Ungarn und im Deutschen Reich, herausgegeben von 
Tilmann Schimdat und Peter Gunst, Debrecen, 2000, p. 191-208. Dat fiind contextul ungar căruia i se aplică 
titlul medieval şi discursul naţionalist definitoriu pentru modernitate, din secolul XIX, folosim sintagma de 
crăişor al valahilor şi nu cea de regişor al valahilor în aceste condiţii.
2 Státny Ústredný Archív [Arhivele Naţionale <Slovace>], Bratislava, [Secţia] L, Rody i panstavá [Familii şi 
neamuri], I. Rody, Erdödy Ústredný Archív [Arhiva familiei Erdődi]. Galgóci Hitbizományi Archív/Galgóci 
Hitbizományi levéltár, Oklevélek [Documente], no. 108, ff. 1r-5v [primăvara lui 1498; copie: Magyar Országos 
Levéltár [Arhiva Naţională Ungară], Budapest (MOL), (Secţia U) Diplomatikai Fényképgyűjte-mény [Arhiva 
copiilor fotografice] (DF), [no.] 278383]; Codex epistolaris saeculi decimi quinti (=Monumenta Medii aevi res 
gestas Poloniae illustrantia, II, XI-XII, XIV), III, 1392-1500, editor Antol Lewicki, Kraków, 1894, no. 309, p. 
330; Actae et epistolae relationum Transylvaniae Hungariaeque cum Moldavia et Valachia (=Fontes Rerum 
Transylvanicarum, IV, VI), editor Endre Veress, I, 1468-1540, Budapest, 1914, nos. 39-42, p. 41-45; Bonfini 
(1936-1941), IV, Leipzig, 1941 [Budapest, 1944/1945], p. 15-18, 211-212; Johann-Christoph Engel, Geschichte 
des Ungarischen Reiches, III-2, Wien, 18132, p. 69-73, 89-90 (a se vedea totodată şi ediţia din anul 1797, I, 
aici p. 127-129, 138, 149, 160); Ioan Drăgan, Despre numărul preoţilor români din Transilvania în jurul anului 
1500, în Slujitor al Bisericii şi al Neamului. Părintele prof. univ. dr. Mircea Păcurariu, membru corespondent al 
Academiei Române, la împlinirea vârstei de 70 ani, Cluj-Napoca, 2002, p. 291-294; Nagy Pienaru, Moldova şi 
Hanatul din Crimeea. 1484-1492, în Studii şi Materiale de Istorie Medie (Bucureşti-Brăila), XXII (2004), p. 129-
130 (pentru primăvara lui 1490 cu surse osmane şi istoriografie modernă turcă); Al. Simon, Domnul Moldovei 
şi regii Ungariei de la 1490. Un document de la Ştefan cel Mare, în Anuarul Institutului de Istorie A[lexandru]. 
D[imitrie]. Xenopol (Iaşi), XLIV-XLV (2006-2007), p. 15-36 (aici p. 24-29).

2
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modul rapace şi autoritar de guvernare al guvernatorului incult şi semi-analfabet (la 1446, 
când Iancu de Hunedoara a depus jurământul ca guvernator al Ungariei, acesta a trebuit 
tradus din latină în maghiară, pentru a putea fi înţeles de către tatăl lui Matia, iar, mai mult, 
o serie de acte emise de Iancu de Hunedoara au trebuit anulate pentru că acesta nu-şi 
dăduse seama ce aproba, neînţelegând nici scrisul, nici limba documentelor latine)3.

După ce în anii premergând bătălia de la Belgrad, Iancu fusese principalul sprijin ungar 
al lui Frederic III, iar acesta din urmă cel mai important susţinător regional al fostului guvernator 
(1452-1456), resentimentele şi dispreţul încăpăţânatului, dar şi adesea ezitantului Frederic 
III au ieşit din nou la suprafaţă când fiul lui Iancu a fost ales rege al Ungariei, privându-l pe 
Frederic III de tronul la care avea, şi el, drepturi dinastice (oricum mult mai multe decât cele 
ale lui Matia). Acuzele privind originea joasă a lui Matia Corvin s-au înmulţit, fiind sprijinite şi 
de magnaţii ungari, care în 1459 îi oferiseră tronul şi îl încoronaseră pe Frederic III. Cuvintele 
lui Frederic erau de asemenea şi acuze la adresa unui sistem politic (ungar şi valah, nu 
doar valah), care funcţiona în primul rând cu sânge şi care permisese ascensiunea barbarilor 
Huniazii împotriva societăţii civilizate. Contextul părea să-i dea dreptate. În Boemia, tot de 
la anul 1458, domnea un abil parvenit husit, Georg Podiebrad, dar cu acesta Frederic a ajuns 
mult mai repede la un accord decât cu Matia4.

Bonfini nu a făcut un secret din aceste acuze. L-a ajutat şi faptul că Pius II, fost secretar 
al lui Frederic, şi-a depăşit reţinerea faţă de alegerile regale din Ungaria şi Boemia, şi a căutat 
să le privească drept o realitate potenţial pozitivă, ca o infuzie de sânge proaspăt într-un 
sistem politic creştin decăzut (iar Pius II avea o părere foarte bună despre Iancu, căruia îi 
recunoştea originea valahă, nobilă prin romanitatea ei, şi-l aprecia drept cel mai bun şi loial 
căpitan al creştinătăţii şi al unei autorităţii regale în disoluţie, însă doar cu acest statut). Era şi 
în ton cu perspectiva umanistă, promovată de către un Coluccio Salutati ori de către Andrea 

3 Orientativ, Erdődi Archiv, Wien (în custodia Haus-, Hof- und Staatsarchiv/ HHStA), nos. 9054-9055 
(=L<adula> 98, fasc. 23, nos. 4-5) (23 februarie, 1 martie 1448); Stefano Magno, Annali veneti e del mondo 
[1443-1478] (Österreichische Nationalbibliothek, Wien, Codices, Cod. 6215-6217), II, Ad annum 1457 [MV 
1458], f. 6r-v, Regesta chronologica-diplomatica Friderici III. Romanorum Imperatoris, herausgegeben von 
Joseph Chmel, Wien, 1838 [1840], no. 2232, p. 226; Notes et extraits, IV, 1453-1475, Bucarest, 1914, no. 
20, p. 41-42; [Domenico Malipiero], Annali veneti dall’anno 1457 al 1500 del Senatore Domenico Malipiero 
ordinati e abbreviati dal senatore Francesco Longo (=Archivio Storico Italiano, VII), editor Agostino Sagredo, 
Firenze, 1843, p. 98-99, 110; [Marino Sanudo cel Tânăr] I diarii di Marino Sanuto (MCCCCXCVI-MDXXXIII) 
dall’ autografo Marciano ital. cl. VII cod. CD XIX-CDLXXVII, editori Guglielmo Berchet, Frederico Stefani, 
Nicolo Barozzi, Rinaldo Fulin, Marco Allegri, I, Venezia, 1879, col. 744; Csaba Csapodi, Hunyadi János és 
Poggio Bracciolini [Ioan de Hunedoara şi Poggio Bracciolini], în Egyetemes Philológiai Közlöny [Materialele 
Universitare Filologice] (Budapest), serie nouă, XI (1965), p. 155-158 (vezi, în comparaţie, Charles G. Patrinelis, 
Mehmed II the Conqueror and His Presumed Knowledge of Greek and Latin, în Viator. Medieval and Renaissance 
Studies (Los Angeles), II (1971), p. 349-354); Joseph Held, Hunyadi: Myth and Reality, Boulder, 1985, p. 39-
40; Erik Fügedi, Verba volant.... Oral Culture and Literacy among the Medieval Hungarian Nobility, în Idem, 
Kings, Bishops, Nobles and Burghers in Medieval Hungary, edited by János M. Bak, London, 1986, (VI), p. 
1-25; Norman Housley, The Later Crusades. From Lyons to Alcazar, 1274-1580, Oxford–New York, 1992, p. 
105-106 (cu accent pe cazul Matia). Este poate necesar să reamintim însă că, în Evul Mediu (în secolul XV, în 
regatul ungar, în jur de 3% din populaţie putea pretinde cu adevărat că poate scrie şi citi), necunoaşterea latinei 
ori lipsa unor noţiuni reale de scriere nu însemna însă a o persoană nu putea cunoaşte mai multe limbi. Acesta 
a fost cazul lui Iancu de Hunedoara (română, maghiară, italiană şi sârbă, şi poate şi cehă şi turca osmană) şi 
probabil al domnului Ştefan III al Moldovei.
4 Archivio Stato di Milano, Milano (ASM), Archivio Ducale Sforzesco/ Archivio Visconteo Sforesco (A.D.S.), 
Potenze estere, Ungheria, cart. 650, fasc. 1, nn (1 martie 1452); Venezia, cart. 341, fasc. 6, 8, 9, nn (24 

iunie 31 august, 2 septembrie 1454); HHStA, Handschriftensammlung, Handschrift R(ot)., no. 2, p. 125-132, 
205-223 (perspectiva familiei Cilly, duşmana de moarte a Huniazilor asupra evenimentelor din anii 1455-
1457); Ioan Hurdubeţiu, Die Deutschen über die Herkunft der Rumänen. Von Johann Thunmann bis Ernst 
Gamillscheg, Breslau, 1944, p. 7; E. Fügedi, A 15. századi magyar arisztokrácia mobilitása [Mobilitatea socială 
a aristocraţiei ungare în secolul XV], Budapest, 1970, p. 74-77; Neagu Djuvara, Les grands Boïars ont-ils 
constitué dans les Principautés Roumaines une véritable oligarchie institutionnelle et héréditaire?, în Süd-ost-
Forschungen: internationale Zeitschrift für Geschichte, Kultur und Landeskunde Süd-osteuropas (München), 
XLVI (1987), p. 1-56; György Kókay, Geschichte des Buchhandels in Ungarn, Wiesbaden, 1989, p. 18-19; Al. 
Simon, The Captain and the Superba: Crusader Moments in the Relations between John Hunyadi and Genoa 
(October 1444–September 1455), în Between Worlds, II, Extincta est lucerna orbis. John Hunyadi and his Time 
(=Mélanges d’Histoire Générale, Nouvelle Série, I, 2), edited by Ana Dumitran, Loránd Mádly, Al. Simon (Cluj-
Napoca, 2009), p. 333-364.
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Biglia, asupra turcilor. Inspirată de judecăţile lui Tacitus asupra germanilor şi romanilor, 
din urmă cu patrusprezece secole, perspectiva umanistă punea succesul turcilor pe seama 
superiorităţii şi simplităţii morale a turcilor otomani, plini de energie, în confruntarea cu o 
creştinătate cosmopolită, decadentă şi vlăguită în huzur şi conflicte interne. Pentru a izbândi, 
creştinătatea încă liberă ar avea nevoie tocmai de creştini (mai) barbari5.

Bonfini a potrivit astfel aceste „probleme” în tiparul gloriei romane şi inclusiv creştine 
pe care, pe ambii versanţi ai Carpaţilor, originea Huniazilor o avea de oferit. Oricum, 
moştenirea biologică a lui Matia Corvin „avea” puternice legături bizantine şi otomane. 
Însuşi regele subliniase aceasta. Pe lângă soarta otomană a mătuşii sale, Matia avea o altă 
legătură cu sudul prin bunica sa, despre care, cu prudenţă (se zice că....), Antonio Bonfini 
afirma că avea sânge imperial grec (bizantin). Bonfini mai sublinia şi schimbarea survenită 
la curtea regală din Buda după căsătoria regelui Matia Corvin cu, la fel de ambiţioasa, 
Beatrice de Aragon, la sfârşitul anului 1476. Dintr-o curte dominată de rusticism şi 
impregnată de camaraderie militară (era şi un fundal „macedonean” pe care se putea înălţa 
imaginea lui Matia Corvin ca nou Alexandru, temă foarte dragă epocii), centrul regal se 
transformase într-un far umanist, (mai) civilizat în manieră italiană. Antonio Bonfini ştia 
foarte bine ce însemna valachorum regulus, dar şi ce putea obţine din acest titlu apăsător6. 

Un domn al Moldovei, magnat ungar şi succesor valah al fiului lui Iancu
Scrisul istoric maghiar a trecut, pe cât posibil, regişorul sub tăcere. Când n-a fost cu 

putinţă, s-a încercat repoziţionarea acestuia. A fost astfel privit ca rod al unor defăimări 
şi nimic mai mult. În mod identic (tăcere împinsă spre absolut) a fost tratat titlul şi în 
relaţie cu Ştefan. Când a fost nevoie însă de amintirea acestuia, ca în cazul relativ recentei 
traduceri integrale a lui Bonfini în maghiară, s-a făcut dovadă de adaptabilitate. La Bonfini, 
Ştefan apare ca regulus, de două ori, sub 1467 şi 1492. Sub 1467, titlu folosit de către 
autor în sensul său de bază de regişor, autarh, cu sens de tiran („despot”), a fost tradus ca 
atare în maghiară (kiskirály(a)). Sub 1492, titlul a fost tradus prin prinţ/ principe/ monarh 
(fejedelme) şi nu pseudo-rege ori direct regişor (királyocskát), aşa cum se procedase când 
el fusese asociat lui Matia, deşi titlul în latină era departe de a avea înţelesurile purtate de 
dominus, ca să nu mai vorbim de princeps, termenii latini care ar corespunde cuvântului 
maghiar fejedelme7.

5 Orientativ, vezi Leodrisii Cribelli, De expeditione Pii Papae II adversus Turcos (=Rerum Italicarum Scriptores, 
Nova Series, XXIII, 1948, 5), a cura di Giulio C. Zimolo, Bologna, 1950, p. 39-40, 46-47; Emilio Motta, Un 
ambasciatore tartaro a Venezia, 1476, în Ateneo Veneto (Venezia), XIX (1889), p. 147-148 (vezi aici şi N. Iorga, 
Două texte greceşti privitoare la ţerile noastre, în Revista Istorică (Bucureşti), XIX (1933), 1-3, p. 1-2); Agostino 
Pertusi, I primi studi in Occidente sull’origine e la potenza dei Turchi, în Studi Veneziani (Venezia) XII (1970), p. 
465-552; Adolf Armbruster, Der Donau-Karpatenraum in den mittel-und west-europäischen Quellen des 10.-
16. Jahrhunderts: eine historiographische Imagologie, Köln-Wien, 1990, p. 148-152; Luisa Valmarin, Ritratti 
romeni nella storiografia italiana rinascimentali, în Italia e Romania, due sto-rie a confronto (secoli XIV-XV III), 
a cura di S. Graciotti, Firenze, 1998, p. 141-158; Margaret Mesgrave, Italian Humanists and the Problem of the 
Crusade, în Crusading in the Fifteenth Century: Message and Impact, edited by N. Housley, New York, 2004, 
p. 16-19; Ovidiu Mureşan, John Hunyadi – the Ideal Crusader – in Aeneas Silvio Piccolomini’s Letters and 
Historical Writings, în Between Worlds, II, Extincta est lucerna orbis, p. 35-41.
6 Constantin Höfler, Das kaiserliche Buch des Markgrafen Albrecht Achilles. Vorkurfürstliche Periode 1440-
1470 (=Quellensammlung für fränkische Geschichte, II), Bayreuth, 1850, no. 107, p. 214; József Te-leki, 
Hunyadiak kora Magyarországon [Epoca Huniazilor în Ungaria], XI, V. László király aczélmetszetü képével 
és hét hasonmással [Cu portretul lui Ladislau V şi şapte ilustraţii], Pest, 1855, no. 477, p. 245; Vilmos Fraknói, 
Mátyás király levelei. Külügyi Osztály [Scrisorile regelui Matia. Corespondenţa externă], I, 1458-1479, 
Budapest, 1893, no. 259, p. 381; no. 263, p. 387; II, 1480-1490, Budapest, 1895, nos. 48-49, p. 76-82; 
Notes et extraits, V, Bucarest, 1915, no. 73, p. 55; Bonfini (1936-1941), III, p. 224, 243, IV, p. 61-62, 166-
169; A. Armbruster, Romanitatea românilor. Istoria unei idei, Bucureşti, 19932, p. 49-53;. P. Fodor, The View 
of the Turk in Hungary: The Apocalyptic Tradition and the Red Apple in Ottoman-Hungarian Context, în Les 
traditions apocalyptiques au tournant de la chute de Constantinople. Actes de la Table Ronde de Istanbul, 
13-14 avril 1996, edités par Benjamin Lellouche, Stéphan Yerasimos, Montreal-Paris, 1998, p. 112-114; Jörg 
K. Hoensch, Matthias Corvinus. Diplomat, Feldherr und Mäzen, Graz-Wien-Köln, 1998, p. 212-213, 232-
233. Anikó Zsemlye, Beatrix von Aragon (1457-1508). Königin von Ungarn. Politische, höfisch-kulturelle und 
wirtschaftliche Aspekte ihres Wirkens in Ungarn (teză de doctorat), Wien, 1999 (mss), p. 19-25, 104-110.
7 Traducerile: Antonio Bonfini, A Magyar Történelem Tizedei [Decadele istorice ungare], traduse de Péter 
Kulcsár, Budapest, 1995, p. 713, 753, 952. Pentru istoriografia maghiară (selectiv): Lajos Elekes, Nagy István 
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Iar Bonfini a folosit princeps (fejedelme, monarh) în raport cu Ştefan III. Prima dată a 
făcut-o sub 1481, când domnul Moldovei şi-a renegociat, în avantajul său, înţelegerea cu 
Matia Corvin. A doua oară titlul a fost utilizat pentru Ştefan, sub anul 1484, când Matia, 
societatis et catholicae fidei gratia, a încercat să se grăbească, fără mult succes, în ajutorul 
domnului Moldovei. Acesta îl chemase pe rege, societatis iure, în sprijinul său, când sultanul 
Baiazid II se pregătea să treacă Dunărea. Pe măsură ce redarea evenimentelor din cursul 
domniei regelui Matia Corvin trecea de momentul critic din relaţia sa cu Moldova (răscoala 
transilvană şi bătălia de la Baia din a doua jumătate a lui 1467), şi prezentarea lui Ştefan III 
de către Antonio Bonfini se îmbunătăţea. La vârful acestei evoluţii stă tocmai titlul, acordat 
admirativ, de regişor (crăişor) al valahilor, „primit” de Ştefan III pentru acţiunile sale din a 
doua jumătate a anului 1492. El exprimă şi evoluţia politică ungară a lui Ştefan III, care i-a 
îngăduit domnului să-i pună tronul în pericol lui Vladislav II la 14978.

1458 [În replică la acuzele elitei ungare şi ale Habsburgilor la adresa lui Matia, 
cel de origine joasă, Bonfini elogiază nobilitatea şi originea romană a familiei Corvine şi 
a valahilor care se trag din romani]. Mathias, eius filius [al lui Iancu de Hunedoara], in 
Transylvania ad Colosvarum natus, et ad tyrocinii usque tempus etima immaturi educatus 
est. Haec fortasse remotius quam res ipsa postulare videbatur, repetiisse existimamur. 
Scriptoris ambitum plerique damnabunt; verum ne ab re quidem id fecimus, quando 
Mathias, antiqui sui generis haud infcius, nil molestius ferre videbatur, quam si quis ex 
invidis obscuritatem sibigenitis obiecisset, aut barbara nobilitate tumens, citra propriae 
virtutis merita se praeferre studeret. Non ignorabat, adversarios ignobilitatem sui generis 
improbasse; vulgo quoque dicere Valacha ipsum gente oriundum; nonnullos Hibridam 
appellasse, quem dissimilis linguae parentes eiderint; id in primis citerioris Ungarie 
proceres dicere, Valachorum regulum non esse servendum [Antonio Bonfini apăra familia 
şi pe Matia Corvin nu doar de acuzele privind originea ei joasă şi amestecată, ci şi de 
acuzaţiile de barbarie şi nomadism la adresa valahilor. În acest context, textul continuă cu 
variaţii ale adversarilor familiei, ca Frederic III de Habsburg, ori contele Ulrich de Cilly, pe 
tema originii ei valahe].

1467 [După ce a anihilat rebeliunea transilvană, Matia a intrat în Moldova. A avansat 
spre nord, ajunând la Roman]. Stephanus hic erat provinciae regulus, qui Moldavi omnes 
iuxt parebat [Cum Ţara de Jos trecuse de partea lui Matia, este interesant că Bonfini foloseşte 
regişor pentru Ştefan, la Roman, la „limita sudică” a Ţării de Sus].

1481 [După moartea lui Mehmed II (mai), Matia a încheiat o serie de acorduri]. 
Cum Stephano Vaivoda, Valachiae principe, quam inferiorem quondam Misiam [termen 
arhaizant pentru Moldova], appellabant, foedus iniit, qua quidem societate nonnulla in 
Superiore Misia [denumire rară pentru Ţara Românească] vi Turcis oblata.

moldvai vajda politikája és Mátyás király [Politica lui Ştean cel mare, voievod al Moldovei, şi Matia Corvin], 
Budapest, 1937, p. 77-79, 82-84; András Toth, Nagy István moldvai fejedelem életmüve [Viaţa şi opera lui 
Ştefan cel Mare, Principele Moldovei], în Századok [Secole] (Budapest), LXXXIX (1955), 1, p. 96-102; Péter E. 
Kovács, Mathias Corvinus, Budapest, 1990, p. 44-46; A. Kubinyi, Mátyás Király [Regele Matia] Budapest, 2001, 
p. 61-66. Pentru titulaturile medievale, a se vedea în continuare explicaţiile şi contextualizările operate de către 
[Johannes Löwenklau] Ioannes Leunclavius (Annales Sultanorum Othomaniarum a Turcis sua lingua scripti, 
Frankfurt, 1588, p. 346; Idem, Historiae Musulmanicae libri XVIII, Frankfurt, 1595, p. 30.
8 ASM, A.D.S., Potenze estere, Napoli, cart. 244, fasc. 1, 2, nn (9 iulie, 2 decembrie 1484); Státny Okresný 
Ar-chiv Levoća [Arhiva de Stat a Regiunii Levoća], Levoća [Slovacia], (Slovacia), Andrássy család levéltára 
[Arhiva Familiei Andrássy], krasznahorkai: Mohács előtti oklevelek [Documente de dinainte de Mohács], 17-
59 (16 septembrie 1484; copie: MOL, DF 265307); Bonfini (1936-1941), III, p. 224 (1458); IV, p. 16-18 (în 
comparaţie pentru 1467: MKL, I, no. 149, p. 212 [Pannonius; creatorul multora dintre cele mai cunoscute 
scrisori ale regelui până la 1471], Janus Pannonius összes munkái [Operele complete ale lui Janus Pannonius], 
ediţie Sándor V. Kovács, Budapest, 1987, no. 375, p. 200; nos. 438-439, p. 230; no. 440, p. 232), 124 (1481), 
129 (1484), 211-212 (1492); Bonfini (1995), p. 713 (1458), 753 (1467), 952 (1492); Actae et epistolae, nos. 
32-35, p. 33-38; I.-A. Pop, Al. Simon, Moldova şi celălalt Imperiu: Preliminariile şi consecinţele conspiraţiei lui 
Maximilian I de Habsburg şi Ştefan cel Mare (1497), în Vocaţia istoriei. Prinos profesorului Şerban Papacostea, 
editori Ovidiu Cristea, Gheorghe Lazăr, Brăila, 2008, p. 331-406. Bonfini foloseşte regulus şi în relaţie cu Radu 
III cel Frumos când vorbeşte, în preudiul la descrierea evenimentelor din 1467, despre oferta optimă de pace 
transmisă (imediat după căderea Chiliei la 1465; cf. MKL, I, no. 59, p. 78) de Mehmed, per Maioris Valachiae 
regulum, quem Vaivodam appellant.
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1484 [Când otomanii au pornit asupra porturilor Moldovei], Stephanus, Valachiae 
princeps, ad quem hoc bellum precipue pertinebat societatis iure, ad Mathiam confugiens, 
auxilia petit [Dezastrul care a urmat pentru creştinătate este bine cunoscut].

1492 [Baiazid II era gata să atace cu toată puterea sa regatul ungar şi să cucerească 
Severinul, Belgradul, Jajce şi Sabaţ, „perlele fortificate” ale Sfintei Coroane de la graniţele ei 
valahe, sârbeşti şi bosniece. Spaima cuprinsese Ungaria. Totuşi a scăpat]. Quibus de rebus 
rex [Vladislav II Jagiello] in eam spem venerat, se, si arma inferre Turcae perrexissent, dum 
primis regni arcibus expugnandis tempus terent; exercitum 60 millium hominum facile 
duorum mensium spatio contracturum. Nam Bathoreus [Ştefan Báthory] et Stephanus 
[Ştefan III al Moldovei], Valachorum regulus, cum Transalpino [Vlad IV Călugărul; 
valoarea „inter-valahă” a titlului este cu atât mai mare cu cât imediat după Ştefan III, 
apare domnul Ţării Româneşti], 20 millia pollicebantur: totidemque inferioris et superioris 
Hungariae regiones; Germanos vero Boemosque et iis atributas regiones; 20 item millia 
praebituros plane non deffidebat. Baiazetes [Baiazid II] autem, qui Sophiam usque, Albae 
[Belgrad/ Alba Graeca] ex improviso occupandae consilio, processerat, tanto hominum 
consensu rerumque apparatu cognito, spe concepta deiectus, neque ultra progrediendum 
ratus, exercitum dimisit; et bassis duobus cum 30 millibus hominum Sophiae relictis, 
atque oratore ad Vladislaum [Vladislav II] de inducis misso, Byzantium [Constantinopol/ 
Istanbul] se recepit. Dum autem de induciis agitatur; bassarum alter perfidia plusquam 
barbara Valachiam populatus, non paucis fuorum desideratis, turpiter retrocedere coactus 
est; alter montanos Albanenses adortus, qui, leci editissimi et sua natura insuperabilis 
munitione freti, a Turcarum ditione defecerant, ipse cum validissimo concisus est; quamuis, 
redintegrato postea exercitu, eius Turcae loci potiti sunt. Octo autem millia, ad obsidendum 
Severinum missa, Kinisano [Pavel Chinezul/ Kinizsi] mature subveniente subsidio, subito 
recesserunt [Ştefan III, care, în mod sugestiv, nu mai poartă alt titlu moldav, atunci când 
Antonio Bonfini îl numeşte valachorum regulus n-a fost singurul „erou ungar” din acel an 
de lupte 1492].

Istoriografia românească a trecut şi ea în general sub tăcere episodul regişorului Ştefan 
de la 1492. Cu excepţia unor citări destinate să sublinieze naţionalist gloria domnului, istoricii 
români nu s-au raportat la acest titlu şi, în niciun caz, n-au făcut referire la „predecesorul” 
domnului ca valachorum regulus. În plus, ca în cazul lui Matia şi al istoricilor maghiari, 
erau titluri şi exprimări mult mai onorante la adresa monarhului „lor”. La sfârşitul lui 1490, 
Maximilian I a intrat în Ungaria şi aparent a ordonat deschiderea mormântului lui Matia de 
la Székesfehérvár şi a spus: când acţionai vestite rege, credeam că eşti nemuritor. Dar acum 
ştiu că eşti muritor. Sub 1475, după ce descria victoria de la Vaslui şi luptele pentru glorie 
creştină care au urmat, canonicul polonez Jan Długosz, un mare duşman al Huniazilor, 
conchidea triumfător: după judecata mea, <Ştefan este> cel mai vrednic să conducă, cu 
acordul creştinătăţii şi prin decizia ei, cu aprobarea principilor, lupta împotriva Turcului. 
Evident, creştinătatea şi nemurirea erau mai de preţ decât lumea valahă9.

9 „Glorificarea” lui Ştefan şi Matia: Bernardino Zambotti, Diario Ferrarese dall’anno 1476 sino al 1504 
(=Rerum Italicarum Scriptores, Nova Series, XXIV, 7), ediţie Giuseppe Pardi (Bologna, 1934 [1937]), p. 221; 
[Jan Długosz], Jan Dlugosii Senioris Canonici Cracoviensis Opera omnia, editor Alexandr Przezdziecki, 
XIV (=Historiae Polonicae libri XII, II), Kraków, 1887, p. 623. Istoricii români şi Bonfini (selectiv): Ce spun 
cronicarii străini despre Ştefan cel Mare, traduceri de Nicolae Orghidan, Craiova, 1915, p. 74-77; Alexandru 
Lapedatu, Vlad-Vodă Călugărul, 1482-1496. Monografie istorică (extras din Convorbiri Literare, XXXVI, 1902, 
1), Bucureşti, 1903, p. 43-44; P.P. Panaitescu, Ştefan cel Mare în lumina cronicarilor contemporani din ţările 
vecine, în Studii şi Cercetări Ştiinţifice. Istorie (Iaşi), XI (1960), 2, p. 210-211; Ileana Căzan, Eugen Denize, 
Marile puteri şi spaţiul românesc (secolele XV-XVI), Bucureşti, 2002, p. 143, nota 25. Pentru evenimentele din 
anii 1490-1492: [Viaceslav] Vicentio Makuscev, Monumenta Historica Slavorum Meridionalum vicinorumque 
populorum e tabularis et bibliothecis italicis derompta, I-2, Belgrad, 1882, I-2, no. 15, p. 137; Eudoxiu de 
Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, II-2, 1451-1510, editor Nicolae Densuşianu, Bucureşti, 
1891, no. 296, p. 332; no. 303, p. 341; no. 322, p. 365; VIII, 1376-1650 [editor Ioan Slavici?], Bucureşti, 1894, 
nos. 32-33, p. 28 (alături de volumul XV-1, cea mai ciudată ediţie din întreaga serie „naţională” de documente 
Hurmuzaki); XV-1, Acte şi scrisori din arhivele oraşelor ardelene Bistriţa, Braşov, Sibiiu, 1358-1600, editor N. 
Iorga, Bucureşti, 1911, nos. 237-238, p. 131-132; no. 240, p. 132; nos. 247-248, p. 136-137; no. 250, p. 138; 
nos. 252-254, p. 138-140; no. 257, p. 141; no. 263, p. 144, Actae et epistolae, nos. 38-41, p. 42-45; Bonfini 
(1936-1941), IV, p. 166-169, 212 (în special pentru 1492).

6



Crăişorii valahilor din a doua jumătate a secolului XV 165

De la 1492, Ştefan III a acţionat tot mai des ca magnat ungar. Aceasta conferă 
conţinut pragmatic, nu energie naţionalistă, expresiilor. Aici, problema nu este dacă Matia 
vorbea ori nu româna. Aceasta cel puţin afirmă o cronică din ostila Polonie vizavi de o 
primire a solilor lui Ştefan III de către regele ungar. Pentru un om cu o educaţie monarhică 
peste medie ca Matia, aceasta pare destul de posibil. O asemenea abilitate nu se potrivea 
însă simţurilor naţionaliste. Nu este vorba nici de cât de bine vorbea Ştefan maghiara. 
Conform propagandei sale în germană, această abilitate i-a salvat viaţa la Baia. Întrucât 
vorbea şi în ruteană şi trăise şi în Transilvania, posibilitatea nu este de exclus. Şi aceasta 
lezează sentimentele naţionaliste. Astfel, în fapt, adevărata problemă sunt distanţele şi 
locurile comune care separă şi leagă expresiile şi demersurile medievale de „omologii” lor 
moderni. Este poate şi cea mai grea dintre dileme. Iar România (Mare) şi Ungaria (Mare) 
modernă au fost clădite, cu mijloace comune, precum şi cu unelte speciale, pe asemenea 
probleme10.

„Politicile româneşti” ale Huniazilor şi rivalităţile valahe ale sfârşitului de Ev Mediu
Problema originilor Huniazilor este una modernă. În Evul Mediu, lucrurile erau relativ 

clare. Familia se afirmase la linia ungară a Dunării şi în Ţara Haţegului, iar originile îi erau 
în Ţara Românească. Pentru măcar o parte din familia viitorului guvernator lucrurile par să 
fi fost adevărate. Legăturile dintre Haţeg şi Gorj coborau adânc în secolul XIII, când cele 
două formaseră o unitate politică. La 1520, trasarea unei graniţe între Haţeg (Ungaria) şi 
nordul Olteniei (Ţara Românească) s-a dovedit imposibilă. Ideea a fost abandonată rapid. 
La fel de adevărată pare să fie şi înrudirea Huniazilor cu elita/ elitele domneşti transalpine 
(chiar dacă probabil nu la rangul şi nivelul dorit de către Iancu ori Matia), nu atât datorită 
scrierilor unui Pius II, Philippe de Commynes ori Thuróczy, nici din cauza afirmaţiilor unui 
Nicolaus Olahus (care clama înrudirea princiară valahă cu Huniazii) şi nici pentru că Iancu 
s-a şi intitulat domn din mila Domnului al Ţării Româneşti (1447), ci poate mai ales pentru 
„căsătoriile huniade” ale lui Vlad III Ţepeş, fiul lui Vlad II Dracul11.

10 „Maghiara” lui Ştefan: Cronica moldo-germană, în Cronicile slavo-române din secolele XV-XVI publicate de 
Ioan Bogdan, ediţie P.P. Panaitescu, Bucureşti, 1958, p. 29-32 (perspective la Constantin Cihodaru, Observaţii 
pe marginea izvoarelor privind unele evenimente din istoria Moldovei între anii 1467-1474, Nicolae Grigoraş, 
Începuturile domniei lui Ştefan cel Mare (1457-1459), în Studii şi Cercetări Ştiinţifice. Istorie, X (1957), 1, 
p. 14-16, 44-46.) „Româna” regelui Matia: N. Iorga, Dovezi despre conştiinţa originei românilor, în Analele 
Academiei Române. Memoriile Secţiunii Istorice (Bucureşti), s. III, t. XVII (1935-1936), p. 264-265 (perspective 
la Armbruster, Romanitatea românilor, p. 119-120; I-A. Pop, Numele din familia regelui Matia Corvinul: de la 
izvoarele de epocă la istoriografia contemporană, în Studii şi Materiale de Istorie Medie, XXVI (2008), p. 121-
122). Cultura lui Ştefan III şi Matia: I, Bogdan, Documentele lui Ştefan cel Mare, II, Hrisoave şi cărţi domneşti, 
1493-1503. Tractate, acte omagiale, solii, privilegii comerciale, salv-conducte, scrisori, 1457-1503, Bucureşti, 
1913, p. 479 (notele 1-2); [Galeotto Marzio] Galeottus Martius-Narniensis, Commentarius elegans de Matthiae 
Corvini Hungariae regis, egregie sapienter, iocose, dictis et factis ad inclytum ducem Ioannem Eius Filium, 
ediţie L. Juhász, Leipzig, 1934, p. 4; Długosz (1887), p. 389, 679 (1463, 1478); Virgil Cândea, Échos de la 
culture roumaine chez les slaves du Moyen Âge, în Bulletin de l’Association Internationale des Études Sud-Est 
Européennes (Bucarest), III (1965), 2, p. 35-36. Pentru raportul masă documentară-interpretare, vezi ce a mai 
rămas din cronica oficială a lui Ştefan (Letopiseţul anonim al Ţării Moldovei, în Cronicile slavo-române, p. 14-
23), şi documentele lui Matia din Karl Nehring, Quellen zur ungarischen Außenpolitik in der zweiten Hälfte 
des 15. Jahrhunderts, în Levéltári Közlemények [Contribuţii arhivistice], (Budapest), XLVII (1976), 1, p. 87-120; 
2, p. 247-268.
11 Documenta Romaniae Historica (DRH), seria D, Relaţiile între Ţările Române, I, 1222-1456, coordonator 
Ştefan Pascu, Bucureşti, 1977, no. 303, p. 415; Philippe de Commynes, Mémoires, édités par Joseph Calmette, 
I, 1464-1473, Paris, 1924, p. 339-340; II, 1474-1483, Paris, 1925, p. 335-338; III, 1484-1498, Paris, 1925, p. 
169; [Pius II (Aeneas Silvio Piccolomini)], I commentari di Enea Silvio Piccolomini, a cura di Giuseppe Bernetti, 
I-II, Milano, 1981, III.6, p. 234; IX.9, p. 791-792; XI. 25, p. 1186-1187; [János Thuróczi/ Thuróczy] Johannes 
de Thu-rocz, Chronica Hungarorum, I, Textus, editori Erzsébet Galántai, Gyula Kristó, Budapest, 1985, p. 237; 
Nicolaus Olahus, Ungaria. Atila, ediţie Antál Gyöngyvér, Iaşi, 1999, p. 87-89; Bonfini (1936-1941), I, Leipzig, 
1936, p. 38; Aurelian Sacerdoţeanu, Stema lui Dan al II-lea în legătură cu familiile Huniade şi Olah, în Revista 
Muzeelor (Bucu-reşti, V (1968), 1, p. 5-16; Adrian Andrei Rusu, I-A. Pop, Familia nobiliară românească Arca 
din Ţara Haţegului (sfârşitul secolului XV-începutul secolului XVI), în Acta Musei Napocensis, XXI (1984), p. 
211-225; Dominique de Courcelles, Le Roman de Tirant le Blanc et le Voeu du Faisan: le pouvoir de la parole 
entre politique et littérature, în Le Banquet du Faisan: l’Occident face au défi de l’Empire Ottoman, textes réunis 
par Marie-Thérèse Caron, Denis Clauzel, Arras, 1997, p. 173-186. Subiectul ar merita în mod firesc o analiză 
specială, detaliată şi echilibrată.
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Înrudiţi probabil cu Dăneştii (concentraţi în Oltenia), linia rivală Drăculeştilor 
(strânşi în jumătatea vestică a Ţării Româneşti) din dinastia Basarabilor, Huniazii, membrii 
transalpini ai familiei, au trecut în regat cel mai probabil pe fondul conflictelor cu 
autoritatea domnească, aşa cum trecuseră deja nu puţine neamuri ori figuri politice din 
Ţara Românească. În regat, Huniazii apar pentru prima dată în acte la 1409, prezenţa lor 
în serviciul regal nepărând să fie mai veche de un deceniu, mai veche decât rebeliunile 
care erau să-l coste tronul pe Sigismund de Luxemburg. În acest caz, conflictul care a 
determinat plecarea (a parte din) strămoşi(lor)i lui Matia a fost cu Mircea I cel Bătrân. 
Refugierea acestora în regatul ungar ar coincide astfel şi cu refugierea la Prislop, în Ţara 
Haţegului, a Sfântului Nicodim de la Tismana (1399/1400, un apropiat al lui Sigismund 
de Luxemburg, care, ca şi Matia, ocupă un rol principal în povestirea de factură unionistă 
(de primat ortodox însă) a minunilor Sfântului Nicodim, trecută în scris la ieşirea din Evul 
Mediu românesc12.

În orice caz, acest „trecut valah” a jucat un rol important, deşi poate nu la fel de 
important ca şi nevoile practice militare şi politice care cereau utilizarea valahilor din 
regat, în atitudinea mai mult decât tolerantă a lui Iancu şi apoi a lui Matia faţă de creştinii 
de rit grec. În 1476, a intervenit pe lângă papă în favoarea lor şi împotriva exceselor 
extremiştilor de rit latin (la fel cum a şi aprobat măsuri împotriva creştinilor de rit grec, 
când legăturile lor cu spaţiul otoman au devenit prea strânse). I-a scutit pe toţi creştinii de 
rit grec din regat de plata dijmei la 1481. Din ultimul deceniu de domnie al fiului lui Iancu 
de Hunedoara datează şi singura structură ecleziastică de rit grec destinată valahilor din 
regat, recunoscută ca arhiepiscopie de către coroana ungară, respectiv ca mitropolie de 
către o putere ortodoxă (Moldova). Instalată pe domeniul regal al Feleacului, încredinţat 
oraşului liber regal Cluj, structura a venit ca o soluţie cvasi-personală a regelui Ungariei, 
după eşecul formulelor unioniste rigide şi impuse din afară, din deceniile şase şi şapte ale 
secolului13.

Cât a trăit Ştefan III al Moldovei, structura pare să fi fost credincioasă şi Sucevei. 
Ea pare să fi jucat un rol destul de important şi în conspiraţia sa şi a lui Maximilian I de 
Habsburg împotriva lui Vladislav II Jagiello din 1497. La 1498, principalii sfetnici ai lui 
Ştefan, vistiernicul Isac şi logofătul Ioan Tăutu, făceau donaţii la mitropolia din Feleac şi 
la stavropighia din Peri, subordonată (necanonic) celei dintâi. Pe de altă parte, structura 

12 A.D. Xenopol, Lupta dintre Drăculeşti şi Dăneşti, în Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii 
Istorice, s. II, t. XXX (1907), p. 183-272; Konrad G. Gündisch, Cnezii români din Transilvania şi politica de 
centralizare a regelui Sigismund de Luxemburg, în Ştefan Meteş la 85 de ani, Cluj-Napoca, 1977, p. 235-237; 
Virgil Ciocîltan, „Înţelesul politic al „minunii” Sfântului Nicodim de la Tismana, în Studii şi Materiale de Istorie 
Medie, XXII (2004), p. 159-160; I.-A. Pop, Al. Simon, Misiunile Sfântului Nicodim în contextul politicilor 
bisericeşti ale Veneţiei şi Ungariei, în Anul Sfântul Nicodim. Lucrările comisiei române de istorie bisericească 
comparată Tismana 19-21 mai 2006 (=Mitropolia Olteniei, LVIII, 9-12), Craiova, 2006, p. 234-252; Al. Simon, 
Annus Mirabilis 1387: Der Osmanische und Griechische Aufstieg Königs Sigismunds in den 1380er and 1390er 
Jahren, în Sigismund of Luxemburg and the Orthodox World (=Denkschriften der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften, CCXCII), herausgegeben von Ekaterini Mitsiou, Mihailo Popović, Johannes Preiser-Kapeller, 
Al. Simon, Wien, 2009, p. 128.
13 Orientativ: V. Fraknói, Mathiae Corvini Hungariae Regis epistolae ad Romanos Pontifices datae et ab eis 
acceptae (=Monumenta Vaticana historiam Regni Hungariae ilustrantia, I, 6), Budapest, 1891, no. 434, p. 234; 
Ioan Mihályi de Apşa, Diplome maramureşene din secolele XIV şi XV, Sighet, 1900, no. 313, p. 536; no. 352, 
p. 607; Hurmuzaki, II-2, no. 208, p. 229; no. 219, p. 244; no. 248, p. 277-278; XV-1, no. 1221, p. 659-660; 
1000-1526. évi törvényczikkek [Corpusul legilor <ungare>. 1000-1526] (=Corpus Juris Hungarici, [V]), editori 
Gyula Nagy, Sándor Kolosvári, Kelemen Óvári, Dezső Márkus, Budapest, 1899, 1495, art. 14, p. 568; art. 45, 
p. 588; De-creta Regni Hungariae. Gesetze und Verordnungen Ungarns, [II], 1458-1490, editori Ferenc Döry, 
György Bónis, G. Erszegi, Zs. Teke, Vera Bácskai, Budapest, 1989, 1481, art. 3-4, p. 247; Al. Simon, Feleacul 
(1367-1587), Cluj-Napoca, 2004, p. 96-104. Este de reţinut şi privilegiul lui Matia pentru mănăstirea Cozia din 
1473, emis ca act de ostilitate majoră vizavi de Radu III cel Frumos (DRH, seria B, Ţara Românească, I, 1250-
1500, editori P.P. Panai-tescu, Damaschin Mioc, Bucureşti, 1966, no. 144, p. 241). De curând, privilegiul lui 
Matia a fost considerat o simplă invenţie livrească foarte recentă..., o acuzaţie de care, în mod interesant, n-au 
beneficiat şi actele emise de Sigismund şi Iancu pentru mănăstirile Tismana şi Vodiţa, atacate, fără fundament, 
ca fiind falsuri (de secol XVIII însă), într-un context similar de extremă dreaptă, dar (totuşi) în anii 1940 (în 
acest sens răspunsul clar dat de însuşi P.P. Panaitescu, Mircea cel Bătrân, ediţie Gh. Lazăr, Bucureşti, 20012, 
Addenda, p. 421-422; prima ediţie în 1944).
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reflecta şi rivalităţile valahe. Datorită regelui Matia Corvin, singurul monarh ne-ortodox 
şi neînrudit cu dinastia moldavă a cărui moarte este menţionată în cronicile de la est de 
Carpaţi, şi Ştefan III, între anii 1480-1510, Suceava a răpit Târgoviştii supremaţia ortodoxă 
în Transilvania. Era o acţiune firească din partea unui domn, care invadase cam o dată 
la 18 luni Ţara Românească (1462-1484), şi pentru un rege care contribuise la scăderea 
cu aproximativ o treime a populaţiei transalpine (1456-1476). Ungaria şi Moldova, care 
se mândreau că erau zidul, poarta creştinătăţii, făcuseră din Ţara Românească „şanţul 
creştinătăţii”14.

14 [Timotei Cipariu], Documente istorice bisericeşti, în Archivu pentru filologia si istoria (Blaj), XXX (1869), 
p. 777-778; [Cicco Simonetta], I diarii di Cicco Simonetta, a cura di Alfio Rosario Natale, I, Milano, 1962, p. 
202 (1476); Emil Turdeanu, Manuscrise slave din timpul lui Ştefan cel Mare, în Cercetări Literare (Bucureşti), V 
(1943), p. 150, 176-180; Carmen Ghica, Vel Logofătul Ioan Tăutu. Cea mai veche miniatură a unui dregător, 
în Studii şi Cercetări de Istoria Artei (Bucureşti), XV (1968), 1, p. 114-117; Şerban Papacostea, Populaţie şi 
fiscalitate în Ţara Românească în secolul al XV-lea: un nou izvor, în Revista de Istorie (Bucureşti), XXXIII 
(1980), 9, p. 1779-1786; Marius Porumb, Ştefan cel Mare şi Transilvania. Legături culturale şi artistice moldo-
transilvane în secolele XV-XVI, Cluj-Napoca, 2004, p. 14-15; Al. Simon, Bisericile Ungariei şi Moldovei în 
cea de a doua jumătate a secolului XV. O perspectivă transilvană, în Studia Universitatis Babes-Bolyai. Series 
Theologia Orthodoxae (Cluj-Napoca), XII (2005), 2, p. 271-306; Idem, Ştefan cel Mare şi Matia Corvin. O 
coexistenţă medievală, Cluj-Napoca, 2007, p. 204-210; I.-A. Pop, Al. Simon, Moldova şi celălalt imperiu, p. 
381-383 (cu informaţii documentare noi).
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Abstract

This article presents some heterogeneous documents from Libraries 
and Archives in Venice about the life of Jews in Venice during the XVI and 
XVII centuries. The documents explores the problem of the influence of Jewish exoteric 
doctrines on the Venetian culture. Since the late fifteenth century and for over two 
centuries, on the one hand the Christian culture rework Jewish elements contributing to 
“clear” them, with the permission of Holy Office, on the other hand, Jewish are involved 
in a process of mutual cultural crossbreeding. A special category of Jews was represented 
by doctors, whose profession was somehow perceived as contiguous to the magic, and 
then to alchemy, astrology and Kabbalah. In Venice remain important traces of cabalistic 
Christianized culture to the limits of Catholic orthodoxy.

Key words: Venice, Jews, Kabbalah, Astrology, Medicine.

“Il mondo dell’alchimista ebreo era particolare, e sebbene si possano 
rintracciare corrispondenze sostanziali fra l’alchimia ebraica da un lato e 
l’alchimia orientale e occidentale dall’altro, il tono degli scritti cabbalistici che 
trattano di alchimia era molto peculiare. Di fatto gli alchimisti ebrei – che erano 
osservanti e seguivano la tradizione religiosa della comunità a cui appartenevano 
– consideravano la loro arte una specializzazione strettamente intrecciata 
all’osservanza religiosa. Di nessun ebreo si sa che fosse un alchimista a tempo 
pieno. Molti alchimisti ebrei erano anche rabbini, oppure maestri o studenti di 
religione, o medici.

Gli alchimisti ebrei erano motivati da una sete di conoscenza unita ad un 
intento sociale, etico e umanitario, piuttosto che da un interesse economico. 
Di fatto, per l’adepto ebreo, l’alchimia non era che uno dei tanti percorsi da 
seguire nella sua onnicomprensiva preoccupazione per il prossimo e nella sua 
devozione a mettere in atto, in tutti i modi e le forme possibili, il più basilare di 
tutti i comandamenti: ‘amerai il tuo prossimo come te stesso’ “1.

In questi termini A. Schwarz definisce i mutui rapporti tra due scienze che hanno 
avuto la sfortuna di essere divulgate, volgarizzate e svilite in tutti i modi. Ma a Venezia, 
sin dalla fine del XV secolo e per oltre due secoli, la situazione è ben diversa: da un lato la 
cultura cristiana rielabora elementi ebraici, contribuendo a ‘sdoganarli’, con buona pace 

* Università Ca’Foscari di Venezia, giangir@unive.it.
1 http://www.scribd.com/doc/2519916/Cabala-e-Alchimia-A-Schwarz.
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del Santo Uffizio; dall’altra parte, gli Ebrei vengono coinvolti in un processo di métissage 
culturale reciproco.

“Molti patrizi veneziani; i frati francescani dell’Osservanza; Francesco 
Zorzi, filosofo neoplatonico e cabbalista cristiano; il Doge Andrea Gritti; 
Giovanni Grimani, patriarca di Aquileia, processato per eresia; Battista Franco e 
Federico Zuccari, pittori; Jacopo Sansovino e Andrea Palladio, architetti: ecco i 
protagonisti della storia raccontata in questo libro. Nell’arco di un quarantennio 
(1524-1564 circa) interessi materiali, istanze religiose, meditazioni profetiche, 
progetti di rinnovamento urbano, rivalità professionali, autocelebrazioni di 
committenti s’intrecciano, si sovrappongono, si scontrano. Il risultato è la 
chiesa di San Francesco della Vigna. Al centro della ricerca c’è l’edificio e la 
sua tormentata elaborazione; sullo sfondo, è la trasformazione dell’immaginario 
collettivo sollecitato dalle innovazioni artistiche, scientifiche, politiche”.

Così recita la presentazione dell’esemplare volume di Antonio Foscari e 
Manfredo Tafuri2, che da un episodio in fondo abbastanza marginale riescono a 
ricostruire la temperie e le tensioni di un’epoca che in Venezia è tanto complessa 
quanto ricca di fermenti, dalla (ri)scoperta di Ermete Trismegisto al revival 
neoplatonico ed alla diffusione di ‘perniciose dottrine giudaiche’”.

L’interazione di questi elementi è felicemente sintetizzata dal Vasoli, secondo il 
quale nel “mondo” culturale veneziano

“per gran parte del Sedicesimo secolo, si svolsero alcune delle più 
significative vicende dell’ermetismo [...]. Ma si dovrà subito notare che, a Venezia 
forse prima e più che altrove, la tradizione ficiniana della prisca theologia 
s’incontrò e, in certo modo, si fuse con il ricorso pichiano alla segreta esegesi 
cabbalistica, chiave di vera intelligenza della Parola divina, manifesta non solo 
nei Libri sacri, ma nella creazione e nei ‘segreti’ del cosmo”3.

2 A. Foscari, M. Tafuri, L’armonia e i conflitti. La chiesa di San Francesco della Vigna nella Venezia del ’500. 
Microstorie, Torino, Einaudi, 1983.
3 C. Vasoli, L’ermetismo a Venezia, Da Francesco Giorgio Veneto ad Agostino Steuco, in Magia, alchimia, 
scienza dal 400 al 700, L’influsso di Ermete Trismegisto, a cura di C. Gilly, C. van Heertum, Firenze, Centro 
Di, 2003, p. 31.
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Protagonista di questa sintesi fu il già citato Francesco Zorzi [Giorgio]4 che dedicò 
lunghi anni, prosegue il Vasoli,

“allo studio della pia philosophia ficiniana, degli scritti pichiani, dei testi 
ermetici e cabalistici […], all’insegnamento nella scuole e Studia francescani, ma 
pure con la frequentazione degli ambienti ebraici e alla meditazione dei massimi 
documenti della Cabbalà, nonché ai rapporti con altre personalità mistiche, 
profetiche e ‘taumaturgiche’ che avevano già fatto sorgere forti sospetti nelle 
autorità ecclesiastiche”5.

Sulla base delle teorie numerologiche già enunciate dallo Zorzi per la chiesa di 
San Francesco della Vigna viene costruita la cosiddetta Libreria Vecchia (nucleo originario 
dell’attuale Biblioteca Marciana), il Tempio ella Sapientia, che completa la triade dei 
Templi della Piazza con quello della Religio (la Basilica) e quello della Iustitia (il Palazzo 
Ducale). Per accedere alla Libreria si sale una rampa di tre gradini, poi due rampe di scale, 
il cui soffitto, voltato a botte, è diviso in quadrati alternati ad ottagoni che compongono 
sette terne di immagini, la cui simbologia, peraltro, è ancora oggetto di studio6. Nella 
Sala Grande vi sono sette finestre per ciacuno dei lati maggior e tre sulla parete di fondo. 
Puntualizza la Ricciardi:

“I numeri ricorrenti sono il tre, il quattro, il sette (che è la somma di tre e 
quattro) e i loro multipli; le figure geometriche sono il quadrato, l’ottagono, il 
cerchio. Nelle teorie platoniche e nella loro successiva elaborazione neoplatonico/ 
ermetico/ cabalistica, di cui la Venezia del Cinquecento è impregnata, il cosmo 
è un sistema settuplo con tre punti direzionali e quattro che delimitano il piano 
orizzontale intersecante. Il tre è quindi un numero dinamico, ascendente, simbolo 
dell’idea pura e, per traslato, della divinità; il quattro, statico, definito, è simbolo 
dell’idea applicata, dell’univerrso manifestato, di tutto ciò che è terreno. Nella 
riunione del terreno al divino, nel numero sette che somma il quattro al tre, si ha 
l’armonia dell’universo”7.

Occorre osservare che all’epoca, e per tutta la durata del secolo successivo, Venezia 
era il luogo di residenza migliore possibile per la diaspora ebraica, come assevera, intorno 
alla metà del XVII secolo, il Rabbino Simone Luzzatto8; non è fuori luogo osservare 
che nel Tribunale dell’Inquisizione sedeva un rappresentante dello Stato, il cui compito 
istituzionale era di controllare che fosse tutelato l’interesse della Repubblica prima di 
quello della Chiesa.

Resta per tutto il corso dei Cinque e Seicento il reato di “Giudaismo”, ma esistono 
sostanziali variazioni tra i procedimenti avviati in diversi archi di tempo: nella seconda 
metà del XVII secolo, p. es., tra i procedimenti a carico di Ebrei, relativi ai crimini perseguiti 
dal S. Uffizio veneziano, prevalgono i casi riguardanti il ricorso ad arti magiche rispetto 
a quelli di eresia, prevalenti nel secolo precedente, anche se pare che quasi nessuna 
denuncia sia stata esaminata nel corso di regolari processi.

Più in generale osserva Joli Zorattini:

4 Su Franciscus Georgius (ca 1460-1540) v.: G. Busi, Francesco Zorzi, A Methodical Dreamer, in The Christian 
Kabbalah, Jewish Mystical Books and their Christian Interpreters, Cambridge (Mass.), Harvard College Library, 
1993, pp. 97-125.
5 Ibidem, pp. 31-32.
6 M. L. Ricciardi, Biblioteche dipinte, Una storia nelle immagini, presentazione di A. Serrai, Roma, Bulzoni, 
1996, pp. 37-39.
7 Ibidem, p. 40.
8 Discorso circa il stato de gl’Hebrei, et in particolar dimoranti nell’inclita citta di Venetia, di Simone Luzzatto 
rabbino hebreo, et e vn’appendice al Trattato dell’openioni e dogmi de gl’Hebrei dall’vniuersal non dissonanti, 
e de riti loro piu principali, In Venetia, appresso Gioanne Calleoni, 1638.
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“In diversi procedimenti del S. Uffizio veneziano tra la seconda metà 
del Cinquecento e nel corso del Seicento si rinvengono Ebrei attivi sia come 
‘esorcisti’, sia come veri e propri maghi dediti ad operazioni di magia ad amorem 
o per il recupero di oggetti rubati o perduti e perfino per lo scoprimento di tesori, 
e varrebbe la pena individuare l’effettiva portata del loro ruolo …”9.

Al di là di questi episodi che, forse, riguardano la storia del folclore piuttosto che 
quella del diritto, resta il fatto che a Venezia restano importanti tracce di cultura cabalistica 
cristianizzata ai limiti dell’ortodossia cattolica.

Nella Biblioteca del complesso scolastico cattolico del Marcianum abbiamo trovato una 
traduzione settecentesca10 dell’opera maggiore di Heinrich Khunrath11, alchimista, cabalista e 
medico tedesco12, la cui ricerca dovette incontrare qualche opposizione nell’ambiente luterano 
in cui viveva, dato che morì in povertà, e gran parte dei suoi numerosi scritti venne pubblicata 
dopo la sua morte. Il suo Amphitheatrum venne condannato dalla Sorbona nel 1625. 

9 Processi del S. Uffizio di Venezia contro Ebrei e Giudeizzanti (1642-1681), a cura di P. C. Zorattini, XI, 
Firenze, Olschki, 1993, pp. 7-8.
10 Biblioteca del Seminario Patriarcale di Venezia, ms. 514.
11 Amphitheatrum Sapientiae aeternae, solius verae, christiano-kabalisticum, diuino-magicum, nec non 
physico-chymicum, tertriunum, catholicon, instructore Henrico Khunrath Lips[iense], Hanouiae, excudebat 
Guilielmus Antonius, 1609. 
12 Su Heinrich Khunrath (ca 1560-1605) v. Allgemeine Deutsche Biographie, XV, Leipzig, Duncker & Humblot, 
1882, p. 709.
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Abbiamo altresì trovato un’altra opera cabalistica13, sulla quale non siamo riusciti ad 
avere alcuna informazione.

13 Biblioteca del Seminario Patriarcale di Venezia, ms. 314.3.
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Una particolare categoria di Ebrei era rappresentata dai medici, la cui professione 
in qualche modo era sentita come contigua alla magia, e quindi ad alchimia, astrologia e 
cabala14. A Venezia, per una tradizione che dura sino ad oggi, i medici erano Ebrei, che 
godevano di privilegi negati ai loro correligionari, come, p. es., poter uscire dal Ghetto 
dopo il tramonto; non solo, ma da Venezia venivano inviati medici anche in altri Paesi 
d’Europa, p. es. a Mosca e a Roma.

Marin Sanudo15 racconta di un Papa (Giulio II) che rifiuta di farsi curare da altri che 
un medico ebreo:

“Come el papa è con la febre, et si guarda. Eri, 23 si vestì e manzò un 
ravo rosto, poi la notte stete con la febre; ozi à voluto manzar una manestra di 
navoni: in somma vol far a suo modo. Li medici consultono de darli uno pocho 
de riobarbaro; par che rabi, zudio, disse che lui non se voleva trovar. Il papa ha 
voluto far a suo seno. Li medici dicono lo guarirebeno in 6 zorni, si ‘l se volesse 
lassar governar. Ma il papa crede al zudio Rabi e non a li altri; el qual zudio li 
dice, che ‘l non ha male. Li altri dicono ha male e febre uno pocho continua; ma 
non vien etiam ordinarie, maxime quando si veste”16.

E’ forse, ancora per suggestioni astrologiche che due suoi successori, Leone X e 
Clemente VII, decidono di cambiare la data della propria inaugurazione a causa di non 
favorevoli congiunzioni astrali:

“A dì ultimo Marzo, la matina fo letere di Roma, di l’orator nostro, di 22 
[marzo 1513] l’ultime. Come havea ricevuto le letere dil Senato congratulatorie 
a la Sanctità dil Papa, qual le presentoe a di 19; et come il Pontefice se incoronò 
in san Piero a di 19, licet di 21 era deputato a coronarsi; ma non volse far in quel 
zorno per la luna”17.

“Di Roma, fo lettere di l’orator nostro Foscari di 23 [novembre 1523]. Come 
el Pontefice havia perlongà la sua incoronazion, si dovea far il Luni a di 23, fino 
a di 25 di santa Caterina, perché quel Luni era un mal pianeto”18.

I privilegi dei medici ebrei si scontrano con una latente ebreofobia, che la Chiesa 
volentieri sostiene o attizza: alcuni Francescani tuonano nei campi contro gli Ebrei in 
Generale, che osano mostrarsi nel centro della città addirittura durante la settimana di 
Pasqua:

“Non voglio restar di scriver una prava consuetudine per il continuo 
comercio si ha con questi zudei, quali stanno in questa terra gran numero, San 
Cassan, Santo Agustin, San Polo, Santa Maria Mater Domini, che prima de la 
Domenica di l’Olivo non si vedevano più fin passà Pasqua. Hora fino eri sono 
andati atorno, et è malissimo facto, e niun li dice nulla, perché mediante le 
guerre, hanno bisogno di loro; e cussì fanno quello voleno. El predicator di Frari, 
frà Zuan Maria di Arezo vocifera contra di loro e contra medici hebrei, et maxime 
maestro Lazaro, che à fato disperder christiane, usato con christiane et nulla di 
provision si fa, concludendo si pol tuor tutto il suo haver e meterlo a defension 
dil Stato, perché sono servi nostri”19.

14 P. Ulvioni, Astrologia, astronomia e medicina nella Repubblica Veneta tra Cinque e Seicento, “Studi Trentini. 
Scienze Storiche”, LXI (1982), 1, pp. 1-69.
15 I Diarii di Marino Sanuto, Venezia, a spese degli Editori, 1879-1903, 58 voll. + 1 vol. Indici [più oltre citato: 
Sanudo].
16 Sanudo, XI, col. 633 (novembre 1510).
17 Ibidem, XVI, col. 71.
18 Ibidem, XXXV, col. 234.
19 Ibidem, XX, col. 98.
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Probabilmente le accuse sono pretestuose: con queste si vuole colpire una classe 
che è il meglio del popolo mal tollerato, sì che il governo della Serenissima, non tanto più 
tollerante della Chiesa, quanto più lungimirante, deve usare qualche misura repressiva, 
cominciando col ridurre la libera circolazione dei medici e con l’imposizione della 
famigerata berretta gialla:

“Etiam li medici zudei tutti vadino a star in Geto; sichè tutti converano 
andar. Li banchi si tien, resterà con guarda di christiani...”20 (aprile 1516).

“Et perché lì abita nel dito getto molti medici ebrei, i qual potriano esser 
facilmente chiamati la notte a la cura de infermi fora del Getto, et qualche volta 
starano molto tardi in qualche colegio, et aziò che per dette cause non cadino a 
la leze, sia preso che: ogni fiata che diti medici anderano la note a visitation de 
infermi, over starano tardi in qualche colegio, debano dar in nota a li guardiani 
nostri particolarmente dove sono stati, et chi sono li amalati, et in che collegio, 
et i diti guardiani siano obligati, sotto pena de privation de l’oficio et stare mesi 
6 in preson, et pagare lire 50 de pizoli a l’oficio nostro di cathaveri, il zorno 
seguente apresentar dita poliza a diti Cathaveri nostri, quali subito debino far 
diligente inquisition se l’è vero che siano stati a li lochi dicti dà i dicti medici, et 
non trovando esser vero, debano punir diti medici secundo la forma di la parte 
presa in questo Consejo a di 29 marzo proximo preterito” (agosto 1516)21.

“Fu preso per parte posta per i Cai, de lassar tute le gratie concesse à zudei di 
portar bareta negra, e non si possi far gratia a li ditti se non per parte presa in questo 
Consejo, soto gran streture. Item, tutti quelli hanno tal gratie, debano apresentarle 
a li Cai di X in termene di zorni  Item, non possono, si per viazo, ni in alcuna terra 
nostra portar bareta negra, come fevano, soto gran pene, e sia publicata dita parte 
a noticia di tutti [ ]. Sono medici ebrei, quali haveano gratia di portar bareta negra, 
vidilicet maistro Lazaro, maistro Chalo, maistro  et maistro Moixè, qual fa profession 
di astrologo; sichè de coetero convegnirano portar barete zale come li altri22.

Item, questa matina, in Rialto fu publicà la parte di ebrei che portino tutti 
la bareta zalla, justa quello fo preso nel Consejo di X”23.

Un personaggio che ricorre più volte nei Diari di Sanudo è un Marco Calò (Calo, 
Chalò) Calonymus, probabilmente discendente dell’omonima famiglia lucchese24. Per la 
prima volta è menzionato nel Febbraio 1513 M.V. (= 1514) come autore di una lettera al 
Doge Leonardo Loredan, nella quale predice esiti positivi alla presente crisi politica (sono 
gli anni della Lega Santa):

“Retrovandomi ora quatro anni in Manopoli, e intendendo la impresa se 
movea contra questa Illustrissima Signoria per re di Franza et compagni, trovai 
per diretta scientia astrologica, che la Illustrissima Signoria seria affannata e non 
pocho. Imperò in fin se ne prevaleria, cum subsidio de chi alhora non stimava 
né pensava. Et in non troppo spacio de tempo, seguiria util et honor notabile a la 
Illustrissima Signoria”25.

La seconda menzione riguarda un processo per una denuncia da parte di un suo 
correligionario, che si risolve con la sua assoluzione, dopo mesi di carcere, e la condanna 
del calunniatore.

20 Ibidem, XXII, col. 162 (aprile 1516).
21 Ibidem, XXII, col. 392.
22 Ibidem, XXIV, coll. 50-51 (settembre 1517).
23 Ibidem, col. 59.
24 http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=65&letter=K.
25 Sanudo, XV, col. 578.
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“In questa matina [28 giugno 1519], da poi molte disputation fate, fo 
expedito li ebrei, quali è mesi 10 sono stà retenuti, intromessi per sier Zuan Dolfin 
e sier Nicolò Michiel dotor olim Avogadori di Comun, da poi molti Consegli 
fu preso di proceder contra Vita ebreo banchier, qual acusò di falso maestro 
Chalò ebreo medico, havia morto uno in casa per aver li soi danari e subordinato 
testimoni falsi etc. Hor ave 21 de sì, 13 de no, 2 non sincere; et preso che el 
predito Vita sia bandito per anni tre da Venezia e dil destreto, pagi ducati 500 [ ]. 
E poi, Jacob fiol di Anselmo dal Banco et maestro Chalò medico ebreo tutti fono 
asolti et andono a casa in Getto con gran festa”26.

Dieci anni dopo Calò invia al Doge Andrea Gritti, in data 4 luglio 1529 una dettagliata 
analisi degli “influssi celesti”:

“Benchè da 30 anni in quà, et in Monopoli et in questa terra sia stato e son 
affetionatissimo servo de questo illustrissimo Stato, tamen in lo judicar de li influxi 
celesti mi dispoglio de ogni passion de animo, per il che dico et commemoro haver 
scritto, per una mia a Vostra Signoria al 13 de april, quanto si trovano li cieli de coetero 
adversi a lo imperator in tutti so desegni et maxime de camini, quel che in contrario 
dimostrano ch’el re di Franza se cum lo suo libero arbitrio se vigorasse contra quello 
et non stesse a dormire, notificando anche a Vostra Serenità la costellation corre de 
nasser una subita pace tra lor doi. Poi per una mia a li 4 de zugno a Vostra Serenità, 
li feci intendere trovar per li fatti celesti esser più a proposito del re de Franza 
suspender adesso de tal pace e guerizar secretamente con tutte so forze, perchè 
può patizando esser conclusa la pace cum omne condition perfectuosa sapesse 
domandar Sua Maestà. Per la presente fo intender a Vostra Serenità che, speculando 
per lo sottil le cose di questo illustrissimo Stato se ne dia perturbar niente, etiam 
che primo aspectu aspera et adversa. Unum dico che saranno sforzati, et maxime 
lo inperator, contentarvi et condescender ad alcuni vostri voleri, quantunque si 
presente mostrassero esser alieni da quello, e lo effetto lo dimostrerà. Però Vostra 
Serenità perseveri in su la sua solita constantia, et non se perturba niente de li lor 
andamenti, cussì in guerra come in pace, prrchè li cieli demonstrano lor esser 
confusi e non se saper risolver in le cose in le qual se ritrovano”27.

Oltre a Calò altri Ebrei (con beneficio d’inventario citiamo da fonti cristiane) sembrano 
aver, con una certa frequenza, coltivato il mestiere della profezia, suscitando, nei casi qui 
sotto riportati, piuttosto ironia che sdegno:

“di Treviso, da Sier Andrea Donado, podestà et capetanio, se intese come 
uno frate predichator, homo excelente, predichava che de lì, aver uno zudeo 
astrologo, che ozi, a horre 19, infallanter saria uno grandissimo teremoto, adeo, 
inteso questo, tutta la terra qui fo in fuga, e molti andono in barcha et in orti; 
tamen fu poco, quasi zero”28.

“Summario delle cose di David judeo, fiol del re Salamon de Tabor et 
fratello del re Josef, venuto nuovamente in Venezia.

[…]. Et essendo il secondogenito, ditto David, homo dottissimo nela leze 
ebrea, et maxime de quella scientia ch chiamano Caballa, che vol dir revelation, 
et tenuto per homo santissimo, dice che, inspirato da Dio di voler condur il 
popolo hebreo disperso già tanti anni in diverse parte del mondo, ne la terra 
de promiso et reedificar Hierusalem et il tempio di Salamon, cominciò andar 

26 Ibidem, XXVII, col. 463.
27 Ibidem, LI, col. 578.
28 Ibidem, XII, col. 99 (aprile 1511).
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per il mondoper predicar e far intender questo voler de Dio a tutti le tribù de 
judei che sono per il mondo, essendo il tempio propinquo farsi quest grande 
effetto [ ]. Con questa Scrittura Sacra costui ha mescolato questa sua Caballa, 
nalla qual è tanto fixo come sono gli archimisti nella archimi, che, per voler esser 
a parlamentocon alcun delli angeli over intelligentie divine, spesso el stà 6 di, 
ch’el non manza cosa alcuna, et fa certe sue lavande nel far dell’aurora, le qual 
fatte, va con la mente in abstratto et dice alhora copularsi ee congiungersi con 
le ditte intelligentie et veder le cose future [ ]. Dice de voler venir a parlar alla 
Serenità Vostra et dirli coe che dieno venir, che li saranno gratissine a intender 
[ ]. Sichè concludo alla Serenità Vostra che costui è tanto fixo in questa cosa, de 
redur questo popolo hebreo alla terra de promission, et con queste revelation de 
Caballa, che non si potria dir più, et dubito ch’el vadi fora del sentiero”29.

I Cristiani non sono da meno. Sempre nel Marcianum abbiamo trovato due 
applicazioni cristiane della cabala, “profezie” sul pontificato di Clemente XIV30.

“Cabala trovata in un breviario del P.e maestro Pagni morto in Verucchio in 
conceto di Santo nel i767.

Quęritur	 Post	Clementem	XIII	quis	erit	Sumus≠ Pontifex?
Respondetur	 Sanctę	Religionis	sustinet	litera.
Quę.r Cardinalis qui erit cuius Ordinis est?
Resp.r Sacerdoti gradu principali.
Quę.r à quo Pontifice fuit Cardinalis creatus? 

29 Ibidem, LIV, coll. 145-148 (novembre 1530, relazione di Zuan Batista Ramusio).
30 Biblioteca del Seminario Patriarcale di Venezia, ms. 1038.28.
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Resp.r à Clemente Veneto.
Quę.r	 Cuius	Nationis	est,	seu	Patrię	oriundus?
Resp.r	 Vrbinatę	 Provincię,	 et	 Castro	 sumi≠tate ercto Angelica semita 

reductus Tobia.
Quę.r Quomodo nominatur?
Resp.r Accensus Carbonibus idearum immortalium Laurentius.
Quę.r Quod est nomen Pontificis?
Resp Nomine Clementis, Clementi exemplar, Clementia orbis superbiam 

coperiet. Vrbis vivenda Clementia restaurabit.
Quę.r	 Quę	sunt	gesta?
Resp.r  Legificabit Gallos. Repellabit Germanos. Revocabit Hispanos. 

Humiliabit Partenopeos. Confirmabit Italos. Ecclesias divisas uniet. 
Bella Religionis superabit. Suam humiliabit auctoritatem.
Bulla	 in	 Gubernantes.	 Sęcularia	 Ecclesiasticis	 tollet.	 Amplificabit	
Senatum. Restringet Clerum. Multiplicabit Catolicos. Helvetiis, 
Germanis	 Inferiris	 Terrę	 novas	 exercet.	 Veteris	 renovabit.	 Vivet	
annos	 prosperos	 Religionis	 exalatione	 Cęcis	 illuminatis,	 Auditus	
Surdis.	Relinquet	Petrum	expoliatum,	inductum.	Recedet	mors	Zonę	
Torridę	Signo.	Testamentum	Eius	Septem	Verbis,	Septem	Lapidibus.	
Sepulcrum	eius	post	Sęcula	memoria	vivens.	Così	sia”31.

“Estratto di lettera ritrovata nell’i707 scritta in un luogo di Verucchio 
attribuita a Giovanni di Capistrano, espedita à Bologna ne’ primi di Quaresima 
in quest’Anno i769.

Si decem, et Novem Supra i750 addideris Cave Italia ne Bello obruaris. Erit 
nous Pastor, sub cuius Imperio nec Claustra quiescent.

Exiet Luna e Cauernis, et nouellas predabit Terras, et Leo nisi ruget, peribit 
Ciuitas Solis. Insurget primarius Anglorum Ordo, et Clemens Petri accipit. Limes 

31 Ibidem, ms. 1318.38.
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sedabit, et qui Tenebris erant illuminabuntur. Dominium illorum finiet, et in 
Terram suam reuertentur. Si addideris Annos septem, mirabilia uidebis. Lector, 
si	umquam	hęc	uenies,	conserua	in	corde	tuo:	Cum	Numerus	supra	Numerum	
uertatur, tunc destruetur”32.

(Se a 1750 si somma 10 e poi 9 si ottiene 1769, ovvero la data di inaugurazione di 
Clemente XIV. Se si aggiunge ancora 7, si arriva al lungo e tormentato Pontificato di Pio VI33, 
con l’autorià della Chiesa messa in discussione dall’interno e dall’esterno: gallicanesimo, 
giansenismo, giuseppismo, giurisdizionalismo.

Ma il reperto più curioso è stato trovato in un codice della Biblioteca della Fondazione 
Querini Stampalia, un testo non datato in nitida grafia settecentesca che descrive una 
fantasiosa Regata di barche rappresentanti le arti e le scienze

“Descrittione del sontuoso Trionfo / Esposto nella Camera Ducale / con 
apparato di misteriosa Regata / p il giorno Festiuo di S. Marco.

Medici
Aritmetici, Musici, Geometrici e Matematici
Astrologi
Poeti
Geografi
Filosofi, et Oratori
Grammatici
Teologi”34.

Il luogo della premiazione presenta una serie di simboli che somigliano molto a 
quelli rosicrociani:

“Luogo de Premj
Nella cima ui sarà la scienza uestita di color Turchino freggiato d’oro con 

due alette al Capo; nella destra tenga un Specchio, e nella sinistra una palla sopra 
della quale ui sia un Triangolo.

A piedi della macchina ui sarà la perfettione uestita d’oro mostrando tutto 
il petto con un compasso in atto di misurare, e la Prudenza uestita pur d’oro con 
due faccie, ed Elmo, e d’Oro in testa; in mano una Freccia con una Remora ch’è, 
come Biscia riuolta intorno. Vi sarà un fanciullo incoronato di papaueri, che terrà 
una Bandiera in segno di presentarla, e questo sarà il Genio. Alla parte in buona 
ordinanza ui saranno altri con Trombe marine”35. 

A conclusione del nostro lavoro riportiamo in extenso la descrizione della barca 
degli Astrologi.

“Barca degl’Astrologi
Nella cima ui sarà un Aquila sopra un globo celeste, starà Donna uestita 

di Pauonazzo tutto Stellato alle Spale hauerà l’ali in mano hauerà lo Scettro, 
nell’altro un libro con Stelle e Figure Astrologiche. I Remiganti saranno uestiti 
di Celeste con il uiso riuolto al Cielo chi con l’astrolabio, chi con la carta 
Astrologica, chi il Canocchiale, e chi il Compasso. A pope sarà una Sfera 
intorno la Barca, la Figura del Zodiaco; nelle Barchette ui sarà uno che cade 
nell’aqua, e riguarda il Cielo.

Spiegatione

32 Ibidem.
33 L. V. Pastor, Storia dei Papi dalla fine del Medioevo, XVI/3, Pio VI (1775-1799), Desclée & Ci., 1934.
34 Cl. IX, Cod. XXV, c. 218 v.
35 Ibidem, c. 221. 
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L’Aquila dimostra la lontananza e l’occhio acuto che ricerca per specular le 
Stelle; la Figura del globo, che ha à piedi significa la contemplatione dello stesso. 
La Donna uestita di Pauonazzo stellato dimostra la notte nella quale si ueggono 
facilmente le Stelle, hà l’ali per dimostrar la difficoltà nell’apprensione per la 
tanta lontananza delle Stelle che ancor souente non bastano; haurà il Scettro per 
dimostrare che le Stelle in un certo modo hanno specie di dominio sopra i corpi 
sublunari. Il libro è la forza dell’Astrologia. I uogatori uolti al Cielo p¿ mostrar 
la contemplation delle cose celesti, con la Zona e Sfera, che ricercano il pensier 
eleuato p¿ sapere. Vno caderà in aqua per dimostrar quell’Astrologo, che per 
specular le Stelle caddè in aqua fetida”36.

36 Ibidem, c. 219 v.
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GYÖRGYI MARTINUZZI UTYESZENICS AND THE LUTHERAN REFORM IN 
TRANSYLVANIA AND PARTS OF HUNGARY

Abstract

György Martinuzzi Utyeszenics, better known as Brother George (1482-1551), 
filled numerous and important administratives, ecclesiastical, and military offices. He was 
one of the best Hungarian statesmen: he ran his country with great ability. However, if 
we know very much about his political and military activity, on the other hand we know 
only very little about his divine service: certainly, he was a fervent Catholic, but it is also 
undoubty that, at his time, the persecution of Protestants was both in Transylvania and in 
the diocese of Várad/Oradea less severe than elsewhere in Europe, apart from a few cases 
mentioned in this paper, some of which are however not supported by primary sources 
(i.e.: the condemnation to the stake of both a preacher of Kassa/ Košice and a Lutheran of 
Várad, this latter having smacked the face of a woman praying in front of a holy image; the 
criminal proceedings brought against the brothers Barcsay who had desecrated a crucifix; 
the punishment inflected to the inhabitants of Kolozsvár/Cluj where Gáspár Heltai and 
his group had started translating the Bibel into Hungarian; the exhumation of the corpse 
of Orbán Batthyány; the punishment of the inhabitants of Nagybánya/ Baia Mare for 
religious and political reasons; the banishment of the preacher István Szegedi Kis and the 
confiscation of his properties). Nevertheless, Martinuzzi was not able to restrain diffusion of 
Protestantism; on the contrary, during his administration some laws were promulgated that 
practically maintained the status quo as regards the profession of the new religious beliefs.

Key words: György Martinuzzi Utyeszenics (Brother György), Reform, Transylvania, 
Protestantism.

Al principio la Riforma luterana aveva attecchito soprattutto tra gli immigrati svevi 
dell’Ungheria Superiore (il Felvidék, grosso modo l’attuale Slovacchia) e si era diffusa in 
Transilvania tra i residenti sassoni: Szeben/Sibiu, Brassó/Braşov, ma anche Várad/Oradea nelle 
Parti, divennero i primi centri luterani e Johann Honter (Joannes Honterus) il capo dei luterani 
di Transilvania. Cacciato nel 1529 dal re Giovanni Zápolya dalla sua città natale, Brassó, 
Honter era stato costretto a riparare prima a Cracovia, poi a Basilea; tornato in Transilvania, 
il predicatore luterano riuscì a introdurre la riforma a Brassó appena negli anni 1542-43, 
elaborando una propria “confessione”, che, riassunta nelle Formulae reformationis ecclesiae 
Coronensis et Barcensis totius provinciae, si rifaceva al Regensburger Buch dei colloqui 
religiosi di Ratisbona del 1541: era abolita la messa come “sacrificio”, veniva introdotta la 
comunione sotto le due specie, e, accanto alla giustificazione per fede, veniva sottolineata la 
necessità delle buone opere. Nel 1542 il capitolo di Brassò accettò le Formulae, che, l’anno 
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seguente, uscirono nella stessa città transilvana col titolo Reformatio Ecclesiae Coronensis. 
La comunità sassone redasse quindi un ordinamento ecclesiastico basato sulla “confessione” 
di Honter e intitolato Reformatio ecclesiarum Saxonicarum in Transylvania, che nel 1550, 
un anno dopo la morte del predicatore luterano, acquisì dignità di legge valida per tutto il 
territorio della colonia tedesca di Transilvania, avvalorando per questo paese l’immagine di 
oasi di libertà religiosa. Honter era riuscito a sfruttare la situazione favorevole per i protestanti 
dovuta alla vacanza del vescovado di Gyulafehérvár/Alba Iulia, che si protrasse dalla morte di 
Giovanni Statilio (1542) fino all’elezione di Pál Bornemisza (1553). La totale equiparazione 
tra le confessioni protestante, riformata, antitrinitaria e cattolica sarà stabilita dalla Dieta di 
Torda/Turda del 1557; undici anni dopo, però, la confessione cattolica sarà messa fuori legge1.

György Martinuzzi Utyeszenics (1482-1551), meglio conosciuto come frate György, 
ricoprì nella sua poliedrica carriera numerosi incarichi, ecclesiastici, amministrativi e 
politici: fu vescovo, primate d’Ungheria, cardinale, sommo tesoriere, giudice supremo, 
comandante militare, tutore dell’erede al trono d’Ungheria, voivoda (luogotenente regio) 
di Transilvania. Fu un personaggio geniale, uno dei migliori statisti che l’Ungheria abbia 
mai avuto2. Tuttavia, se possiamo dare un giudizio più o meno netto su Martinuzzi statista, 
amministratore e comandante militare, non altrettanto possiamo farlo su Martinuzzi uomo 
di Chiesa: poco sappiamo di lui da questo punto di vista, data la scarsità delle fonti a questo 
riguardo e l’inaffidabilità dei pochi documenti rimasti o che sono tuttora reperibili. Poco 
sappiamo inoltre dei rapporti e delle connessioni tra Martinuzzi e la Riforma protestante3. 
A ogni modo siamo informati che il Nostro era un fervente cattolico e uomo di Chiesa: 
ascoltava la messa ogni giorno, spesso predicava, osservava i giorni di digiuno, pretendeva 
dai preti la conduzione di una vita pulita. Ciononostante nella diocesi di Várad da lui 
direttamente amministrata, come pure nella Transilvania all’epoca del suo governo, la 
persecuzione dei protestanti fu meno intensa che altrove: Martinuzzi – scrive Gyula Szekfű 
– avrebbe volentieri represso l’eresia protestante e i suoi seguaci, ma non ne aveva la 
forza4. Fanno eccezione alcuni singoli casi, che esamineremo nel dettaglio.

Nel 1538, in occasione del colloquio di religione svoltosi a Segesvár/şighisoara 
davanti al re Giovanni Zápolya, a Giovanni Statilio e a Ferenc Frangepán, Martinuzzi 
diede ordine di bruciare sul rogo István Szántai, riformatore di Kassa/Košice5: Szántai fu 
salvato – scrive Ignácz Acsády – solo grazie all’intervento del re Giovanni, “tollerante e di 
buon cuore”, che si oppose all’uso di questo crudele strumento di esecuzione capitale6.

Nel 1543 fece bruciare sul rogo un luterano di Várad sulla base di un editto 
varadiense del 1525 (Lutherani comburantur), perché aveva dato uno schiaffo a una donna 
che in ginocchio pregava davanti a una statua muliebre o a un’immagine sacra. Ne parla 
Friedrich A. Lampe, che si rifà a György J. Haner, in questi termini:

1 Sulla Riforma in Ungheria e in Transilvania cfr. J. Horváth, A reformáció jegyében [Nel segno della Riforma], 
Budapest 1953; J. Zoványi, A reformáció Magyarországon 1565-ig [La Riforma in Ungheria fino al 1565], 
Budapest s.d.; J. Pokoly, Az erdélyi református egyház története [Storia della Chiesa riformata in Transilvania], 
Budapest 1904, vol. I: 1556-1604. Sui rapporti tra Martinuzzi e la Riforma cfr. J.H. Schwicker, Kardinal 
Martinuzzi und die Reformation in Ungarn und Siebenbürgen, in Österreichische Vierteljahrsschrift für 
katholische Theologie, VI, n. 3, 1867, pp. 397-448.
2 Su György Martinuzzi Utyeszenic ci permettiamo di rimandare ai nostri saggi: A. Papo, György Martinuzzi 
Utyeszenics. Le origini, la giovinezza, gli esordi nella carriera politica, in Quaderni Vergeriani, III, n. 3, 
2007, pp. 19-32; Id., György Martinuzzi Utyeszenics e i negoziati per la cessione della Transilvania alla Casa 
d’Austria, in Mediterrán Tanulmányok, XVII, 2008, pp. 1-29; Id., La figura di György Martinuzzi Utyeszenics 
nella storia e nella politica ungherese degli anni 1535-1551, in Studia historica adriatica ac danubiana, I, n. 1, 
2008, pp. 53-69; A. Papo – G. Nemeth, La carriera, le proprietà e i tesori di György Martinuzzi Utyeszenics, in 
Crisia, XXXIX, 2009, pp. 173-84.
3 Sui rapporti tra Martinuzzi e il protestantesimo cfr. M. Barta, Fráter György és a protestantizmus [Frate György 
e il protestantesimo], in Történelmi Tanulmányok II, a cura di Zs.L. Nagy e G. Veress, Debrecen 1993, pp. 85-
108.
4 B. Hóman – Gy. Szekfű, Magyar történet [Storia magiara], vol. III, Budapest 1935, p. 264.
5 Cfr. Pokoly, op. cit., pp. 39-40.
6 I. Acsády, Magyarország három részre osztásának története. 1526-1608 [Storia della tripartizione dell’Ungheria], 
Budapest 1897, in S Szilágyi (a cura di), A magyar nemzet története [Storia della nazione magiara], vol. VIII, ed. 
anastatica Budapest 1997, pp. 143-358: 342.
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Instinctu Georgii Martinusii, Comitia Regni Transylvaniae Generalia indicebat 
Claudiopolim Anno 1543. ut et de Regni Conversatione cum Proceribus 
consultaret, et Religionis negotium iisdem proponeret, ad quae speciali mandato 
cum Coronensibus Reformator eorum Johannes Honterus personaliter, evocabatur. 
Quod maximum subituri essent discrimen, augurabantur Coronenses ex crudeli 
Aeditui Varadiensis cumbustione. Impegerat hic pio zelo alapam mulieri statuam 
religiose adoranti, cum in ingressu cum Regina Georgius Varadini commoraretur. 
Ut ergo Episcopus illius loci zelum quem prae se fereat demostraret, ad rogum 
eundem condemnabat, et flammis ei vitam rapiebat7.

Il fatto è ricordato anche negli Epitomi di Samuel Timon e, come detto, nella Historia 
Ecclesiarum Transylvanicarum di Haner ma non nelle fonti primarie dell’epoca in cui avvenne8.

Nel 1545, su incarico della Dieta di Torda del 24 aprile, processò i fratelli Farkas, György 
e Miklós Barcsay, originari del comitato di Hunyad, che avevano profanato il crocefisso 
gettandolo nell’acqua di un fiume. Ne parlano sia Zoványi9 che Pokoly ma senza citarne le fonti. 
Pokoly racconta dettagliatamente il fatto riprendendolo dall’editto di Torda: i tre fratelli, legato 
il crocefisso a una correggia, lo avevano fatto trascinare da un bambino e gettare nell’acqua di 
un fiume; estrattolo dall’acqua, lo tagliarono a pezzetti e lo bruciarono per cucinarsi il pranzo10.

Nell’editto di Torda del 24 aprile 1545 è infatti trascritta la seguente sentenza:

Wolffgangus, Georgius et Nicolaus Barchyay, accusati sunt quod imaginem 
Crucifixi loro ligatam, humi ad fluviumusque per puerum trahi fecissent, ibique 
aqua Imersam reportassent, et igni ad decoquendum cibum, imposuissent, 
itaque constitutum est ut facta diligenti inquisitione, si Res sic comperta fuerit, 
Reverendissimus Dominus Locumtenens, jure mediante, pro magnitudine 
delicti puniat illos11.

Ne parla anche Sándor Szilágyi12, il quale cita Hieronimus Ostermayer, che a sua 
volta nomina la Dieta di Torda ma senza menzionare il caso dei fratelli Barcsay:

In diesem Jahr ist ein Landtag zu Thorenburg gehalten worden Georgii in 
Beyseyn der Königin, und ihres Sohnes, da ist wegen der Religion, Bilder, und 
Speiss gehandelt worden, dass man nach den alten Gebrauche halten sollt13. 

Nel 1546 multò gli abitanti di Kolozsvár/Cluj Napoca perché Gáspár Heltai e il suo 
gruppo si apprestavano a tradurre la Bibbia in ungherese. Il fatto è descritto da Lampe, che 
anche in quest’occasione, riporta il testo di Haner:

7 F.A. Lampe, Historia Ecclesiae reformatae in Hungaria et Transylvania, Trajecti ad Rhenum (Utrecht) 1728, 
p. 90. 
8 S. Timon, Epitome Chronologica rerum Hungaricarum et Transsilvanicarum, Claudiopoli 1737, p. 146; Gy.J. 
Haner (Georgius Ieremia Hanerus), Historia Ecclesiarum Transylvanicarum, Francofurti et Lipsiae 1694, p. 200. 
Appena citato in Pokoly, op. cit., pp. 70-1. Scrive Timon: “Quantum enim Martinusius Lutheranos affligebat, 
tantum Petrovichius ejus collega, et cognatus Zapolianus illos erigebat, illata etiam vi templis atque aris”. Scrive 
Haner: “Quod maximum subituri essent discrimen, augurabantur Coronenses ex crudeli Aeditui Varadiniensis 
combustione. Impegerat hic pio Zel alapam mulieri statuam religiose adoranti, cm in ingessu cum Regina 
Georgius Varadini, commoraretur, ut ergo, Episcopus illius Loci, Selum quem prae se ferebat demonstraret, ad 
rogum eundem condemnabat, et flammis ei vitam rapiebat”.
9 Cfr. Zoványi, op. cit., p. 174.
10 Pokoly, op. cit., pp. 67-8. 
11 Deliberazioni della Dieta di Torda, 24 aprile 1545, in S. Szilágyi (a cura di), Monumenta Comitialia Regni 
Transylvaniae (in seguito: Mon. Com. Trans.), vol. I (1540-1556), Budapest 1875, n. II, pp. 217-21: 217-8 
(Decreta Universorum Dominorum et Nobilium Regni Transsilvanensis in Comitiis Tordae ad festum B. 
Georgii Martyris, in Anno 1545 celebratis). Anche in J. Benkő, Milkovia sive antiqui Episcopatus Milkoviensis 
explanatio, tomo II, Viennae 1781, pp. 473-4.
12 Szilágyi, Mon. Com. Trans. cit., pp. 196-7.
13 H. Ostermayer, Chronik des Hieronimus Ostermayer 1520-1561, in G.J. Kemény, Deutschen Fundgruben der 
Geschichte Siebenbürgens, tomo I, Klausenburg 1839, p. 30.
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Confecto scelere [la dissepoltura di Orbán Batthyány, n.d.a.] praemeditatam 
persecutionem jam prosequi volebat, dictataque Colosvariensibus magna aeris 
mulcta, quod Gasparus Heltus, Pastor ibidem, cum Synergis, Omlatio Hungaro 
Pastore, et Georgio Vizackmanno Ludi Rectore, quosdam Libros Scripturae Sacrae, 
ex Latino et Germanico, Idiomate Hungarico donassent, initium faciebat14.

La notizia è alquanto discutibile: essa è suffragata dalla pubblicazione da parte di 
Mihály Sztárai dell’opera Comoedia de matrimonio sacerdotium, uscita in effetti a Kolozsvár 
nel 1550 sotto lo pseudonimo di Ferenc Kerekotzki ma risultante stampata ufficialmente 
a Cracovia; è per contro contraddetta dal fatto che negli anni 1550 e 1551, quando frate 
György era ancora in vita, la tipografia di Heltai stampò a Kolozsvár libri “proibiti” in 
lingua ungherese15. 

Martinuzzi fece dissotterrare e seppellire nello sterco il cadavere di Orbán Batthyány, 
morto nel 1547 e fatto seppellire dalla regina Isabella nella cattedrale di Gyulafehérvár: molto 
probabilmente si trattò di una punizione politica essendo Batthyány un fedele sostenitore 
della regina stessa e un detrattore del frate. Si diceva perfino che Batthyány fosse stato fatto 
avvelenare da Martinuzzi. Orbán Batthyány, anche poeta e autore di canti protestanti, era 
stato nel 1526 uno degli elettori di Ferdinando d’Asburgo, per poi passare al partito di 
Giovanni Zápolya e successivamente a quello del governatore Ludovico Gritti, su ordine del 
quale partecipò insieme con János Dóczy all’uccisione del vescovo di Várad, Imre Czibak. 
Nel corso dell’assalto di Medgyes/Mediaş, dove Ludovico Gritti avrebbe trovato una tragica 
morte, Batthyány defezionò per tornare dalla parte dello Zápolya16. Partecipò quindi alla 
difesa di Buda del 1541, e, caduta Buda, rimase fino alla morte fedele alla regina Isabella 
divenendo, per contro, un acerrimo nemico di Martinuzzi. Del dissotterramento di Batthyány 
ne parla Keresztély Schesaeus, che scrive nella Ruina pannonica:

Precipue Monachus taxari dogmata Papae
Indigne tulit, ac stricto compescere ferro
Exiliove gravi statuit damnare docentes.
Ex uno exemplo (taceo nam plura) patebit, 
Quam fuerit verae pietatis maximus hostis.
Urbanus fuerat Battyanus stemmate claro
Editus, ingenio praestans, virtute, fideque
Reginae gratus, toti carissimus aulae.
Postea quam fato naturae debita soluit,
Regina Albensem tumulari corpus ad aedem
Exequiasque iubet magno splendore parari,
Ipsaque tum praesens cineri cum Rege parentat,
Erga defunctum lacrimis testata favorem.
Stercori at effossum Quaestor commisit olenti,
Naturamque simul, fratremque hominemque cruentus
exuit, et tenuem defuncto invidit arenam,
Hunc quoniam placitis norat favisse Lutheri:
Restituit prisco tamen hunc Regina sepulcro17.

Secondo Schesaeus, frate György compì il macabro gesto solo perché Batthyány era 
luterano.

E Friedrich Lampe ne parla in questi termini:

14 Lampe, op. cit., p. 94; Haner, op. cit., p. 210. Appena citato in Pokoly, op. cit., p. 70 e in Zoványi, op. cit., 
p. 174.
15 Cfr. Pokoly, op. cit., p. 93; Zoványi, op. cit., pp. 188-9.
16 Cfr. G. Nemeth Papo – A. Papo, Ludovico Gritti. Un principe-mercante del Rinacimento tra Venezia, i Turchi 
e la Corona d’Ungheria, Mariano del Friuli 2002, pp. 53, 266-8, 271.
17 Christiani Schesaei saxoni transsilvani ruinae pannonicae libri quatuor, in J.K. Eder (a cura di), Scriptores 
rerum transsilvanarum, tomo I, vol. I, Cibinii 1797, p. 55. 
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Praecipuus horum erat Urbanus Batjani, qui omnes Monachi conatus 
infringebat. Hunc ergo conducto ad pessimum facinus optimi Viri famulitio, 
veneno sceleste tollebat Anno 1546. extintumque et a Regina, quod vetustissimo 
atque Nobilissimo Hunnorum genere prognatus, spectatae etiam eruditionis, 
virtutis et immotae in Reginam fidei vir fuerat, funere satis amplo in Basilicam 
Albensem sepultum, cum Regina doloris causa alio evocata, Albam exierat, 
ut scelus scelere illustraret, per Franciscum, Canonicum Albensem, jam apud 
Monachum commorantem, effodi, in fimum transportari, ac ibidem sepiliri 
curabat, cum nihil asperius detestabiliusque metu Reginae in pie defuncti 
cadaver auderet18.

Ne parla anche lo storico sassone del XVII secolo Mátyás Miles:

Battyáni Orban war von grossen Geschlecht fast der gröste und ansehligste 
Herr an der Königin Hoff / weil er auch von Bluth etwa dem Könige zugethan 
/ auch seine trewe Dienste villmahl der Köigin bewiesen / derowegen von 
jederman in hohem Werth gehalten wurd. Als dieses nun in Novembre 
[nell’anno 1550 secondo la cronaca di Miles, n.d.a.] gestorben / hat ihn 
die Königin herzlig und Christlig lassen begraben / in die Pfar-Kirchen zu 
Weissenburg / da man die Waiden pflegte zu begraben. Als solches Georgius 
erfahren (so damals nicht zugegen gewesen) hat er auch wieder der Königin / 
und wieder des ganzen Landes willen / den verstorbenen Körper / so nunwehr 
ganz stinckend war auß der Kirchen lassen graben / und außer der Stadt in 
den gemeinen Misthauffen / einlassen scharren / auß fürgebung / weil er der 
Lutherischter Religion etwa zu, gethan gewesen / derer Bibel und bücher er 
immer gelesen hette19.

Il fatto viene infine ricordato da parecchi dei testimoni coinvolti nell’inchiesta per 
la morte di frate György: György Homonnay20, Pál Lendick Zeschmtski21, Imre Pesty 
(Pestyéni)22, András Mód (“quod inter coeteras crudelitates perpetratas in multos Urbani 
Bathiani equitis auratis et Reginae fidelis servitoris corpus per Reginae mandatum honorifice 
in Alba Iulia sepultum exhumari et in turpem locum clam sepeliri fecerit, et id se testem 
ex omnibus tam fratris Georgi quam Reginae aulicis audivisse”)23, Miklós Sarlai24, János 
Vadai25, Ádám Tardai26, György Thuri27, László Mikola28, Pál Bank (Martinuzzi compì 
quest’atto per puro odio perché Batthyány era un partigiano della regina)29, Ferenc Mihályi 
Orbai30, Tamás Nádasdy31. 

18 Lampe, op. cit., p. 94. Lampe fa riferimento a Ferenc Medgyesi preposto di Várad, vicario di Gyulafehérvár, 
che le tre nazioni transilvane proporranno come vescovo per la sede albense vacante. J. Karácsonyi, F. Kollányi, 
J. Lukcsics (a cura di), Egyháztörténeti emlékek a magyarországi hitújítás korából [Memorie di storia della 
Chiesa del tempo della Riforma], vol. V: 1548-1551, Budapest 1912, n. 509, pp. 531-2 (Szászsebes, 12 giugno 
1551). Anche in quest’occasione Lampe si rifà a Haner, op. cit., pp. 209-10, anticipando pure lui la morte di 
Batthyány al 1546. Lampe accusa altresì Martinuzzi d’aver fatto uccidere Batthyány col veleno. Per quanto 
riguarda la letteratura più recente facciamo riferimento a Zoványi, op. cit., p. 174 e Pokoly, op. cit., p. 132.
19 M. Miles, Siebenbürgischer Würg-Engel, Hermannstadt 1670, ed. anastatica Köln-Wien 1984, p. 43.
20 Deposizione di Gy. Homonnay, Kolozsvár, 15 gennaio 1554, Archivio di Stato di Vienna, Ungarische Akten, 
Process Martinuzzi, fasc. 74, cc. 34r-39r.
21 Deposizione di Pál Lendick Zeschmtski, Kolozsvár, 16 gennaio 1554, ivi, cc. 39r-46v.
22 Deposizione di I. Pesty (Pestyéni), Kolozsvár, 16 gennaio 1554, ivi, cc. 53r-60r.
23 Deposizione di A. Mód, Kolozsvár, 17 gennaio 1554, ivi, cc. 65r-70v.
24 Deposizione di M. Sarlai, Kolozsvár, 17 gennaio 1554, ivi, cc. 60v-65r.
25 Deposizione di J. Vadai, Kolozsvár, 18 gennaio 1554, ivi, cc. 70v-78v.
26 Deposizione di Á. Tardai, Kolozsvár, 18 gennaio 1554, ivi, cc. 79r-85r.
27 Deposizione di Gy. Thuri, Kolozsvár, 18 gennaio 1554, ivi, cc. 85r-91r.
28 Deposizione di L. Mikola, Kolozsvár, 19 gennaio 1554, ivi, cc. 91r-98v.
29 Deposizione di P. Bank, Kolozsvár, 20 gennaio 1554, ivi, cc. 98v-104v.
30 Deposizione di F. Mihályi Orbai, Marosvásárhelyi, 22 gennaio 1554, ivi, cc. 109v-115r.
31 Deposizione di T. Nádasdy, Sopron, 18 maggio 1553, in Gy. Pray (Georgius Pray), Epistolae Procerum Regni 
Hungariae, parte II, Posonii 1806, Appendix, pp. 397-408.
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Di seguito all’episodio di Batthyány, Miles riporta un secondo esempio di crudeltà 
di Martinuzzi, questa volta nei confronti d’un altro suo avversario politico, Mihály Csáky:

Ein andern / Michaelem Cziaki der Königin Hoffmeister / und Secretarium hat 
er mit dem Hencker nachtigt auß lassenkleiden / und mit pillem rohen Fleisch-
Füchsen / Hasen, Hünern allenthaben lassen behangen / und hernach im Hoff 
/ jedermannen zum Spectackel / die Jaghunde an ihn geheißt / welche den 
frommen Mann fast auss den Tode zerbissen / nur weil er einsmahls am Freitag 
/ wieder des Papst Regeln Fleisch hatte gessen. Solch lebendiger Teuffel war 
Georgius Schatzmeister32.

Martinuzzi fece quindi coprire con carne di volpe, lepre e pollo il corpo di Csáky 
lasciandolo poi in balia dei cani solo perché una volta non aveva osservato il digiuno del 
venerdì. Haner, ma anche Schesaeus, ricordano questo fatto ignobile attribuendolo però a 
Statilio anziché a Martinuzzi e riferendosi non al corpo di Csáky, bensì a quello d’un prete 
sconosciuto. Scrive Haner:

Statilius […] ut in Religione Papistica, suos confirmaret, nullius non sceleris 
reos Lutheranos accusabat, Sacerdotem autem qui ex suggestu ad populum 
verba fecerat, carnium esum esse rem aliquam mediam, nec in scripturis 
prohibitam, immani supplicio affigiebat. Scilicet plurimis verbis objurgatum, 
ad carcerem damnabat, ubi a stimulis carnificum tradito, a mane ad vesperam 
supplicium virgarum sumebatur, usque dum Episcopus novum supplicium, 
quo miserum mactaret, inveniret. Reperto hoc, plagis confectum, a lictoribus 
ex carcere trahebat, leporibus […] et Gallinis vivis circa corpus undique 
pendentibus onerabat, instigatisque, canibus per civitatum plateas pellebat, a 
quibus dilaniatus misere periit, spectaculum multis triste, sed ridiculum impiis 
factus33.

E Schesaeus:

Sacronum Antistes mala multa Statilius Albae
Christicolis peperit, cupiens extinguere lucem
Dogmatis aetherei, veroque obducere velum.
Forte die Veneris vetitas aliquando sacerdos
Hauserat ore dapes. Papae ieiunia solvens;
Hunc male mulctatum poena damnavit acerba:
Iussit eum crudis vestiri carnibus, utque.
Ex humero lepores gerat, atque ita nudus oberret.
A rapidis canibus veluti fera bestia pulsus.
Quorum dente miser ferme laceratus edaci.
Fabula totius risusque sit amphiteatri34.

Martinuzzi punì severamente pure gli abitanti di Nagybánya/ Baia Mare per motivi 
religiosi, oltreché politici35; Gáspár Péchy aveva invece sentito parlare di un cittadino di 
Nagybánya che il frate aveva fatto arrestare e uccidere nel suo castello di Újvár (Szamosújvár)/
Gherla per poi confiscargli tutti i suoi beni (circa 6000 fiorini)36; probabilmente si tratta 
del caso del monetario István citato da Pál Erős nel corso della sua testimonianza al 

32 Miles, op. cit., p. 43.
33 Haner, op. cit., pp. 191-2.
34 Schesaeus, op. cit., p. 56. Ne parla anche Endre Veress, Isabella királyné [La regina Isabella], Budapest 1901, 
p. 297.
35 Il fatto è appena citato in Pokoly, op. cit., p. 71.
36 Facciamo qui riferimento alla deposizione di Gáspár Péchy al “processo Martinuzzi”. Archivio Segreto 
Vaticano, A.A., Arm. I-XVIII, n. 1711, cc. 206r-211r.
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“processo Martinuzzi”, cui si rifà anche Antal Verancsics nella sua deposizione. Secondo la 
testimonianza dell’umanista di Sebenico alcuni cittadini di Nagybánya erano stati accusati 
di luteranesimo e di coniazione illecita: Martinuzzi, recatosi sul posto personalmente, ne 
fece arrestare e giustiziare alcuni confiscandone il denaro coniato illegalmente37.

Si racconta infine che indusse Gáspár Perusics a schiaffeggiare ed espellere da Csanád 
con l’ordine di confisca di tutti i suoi beni il predicatore luterano István Szegedi Kis38.

Si tratta dunque di pochi e sporadici casi anche se alcuni molto gravi. D’altro canto, 
all’epoca di Martinuzzi non esisteva in Transilvania una vera e propria organizzazione 
statale o ecclesiastica volta alla persecuzione religiosa come in altre parti d’Europa, anche 
se non mancarono dei tentativi in tal senso. La pubblicazione delle Formulae di Johann 
Honter (Honterus) aveva indotto nel 1543 Martinuzzi e la regina Isabella a convocare 
una Dieta a Gyulafehérvár (3-7 giugno 1543) per risolvere i problemi religiosi (“maxime 
religionis causa”) invitando alla riunione tutti i canonici brassoviensi. Nonostante che la 
regina e il frate abbiano loro concesso un salvacondotto perché potessero raggiungere 
indenni la sede della Dieta, Honter declinò l’invito e si fece rappresentare dal pastore 
luterano Mátyás Glatz (Mattia Calvino), dal giudice János Fuchs e da un paio di consiglieri 
e canonici39. Glatz lesse l’Apologia reformationis suscitando in Martinuzzi la richiesta di 
ritorsioni contro Honter. Ma la regina consigliò di ridurre la Dieta a una disputa religiosa tra 
i rappresentanti di Brassó e il capitolo di Gyulafehérvár, che era l’accusatore. Il capitolo di 
Gyulafehérvár era rappresentato da Orbán Batthyány, Mihály Csáky, arcidiacono e vicario 
del vescovado albense, Péter Petrovics, comes di Temes, allora già in odore di riforma 
e avversari politici di Martinuzzi, e da Adorján Wolfhard (Adrián Enyedi), arcidiacono 
di Kolozsvár, che nel 1538 aveva partecipato anche ai colloqui religiosi di Segesvár/
şighisoara qui già citati. La disputa segnò il successo dei rappresentanti della nuova fede: 
molti tra i presenti si fecero protestanti40. Secondo Haner41, Martinuzzi cercò di opporsi con 
la forza alle tesi del capitolo di Brassó; anzi si dice (Haner) che abbia avuto intenzione di 
bruciare sul rogo i delegati luterani presenti alla Dieta. Tuttavia, non prese alcuna decisione 
restrittiva e persecutoria nei loro confronti, vuoi perché verosimilmente non voleva o non 
poteva farlo perché erano protetti dal salvacondotto, vuoi perché – si ritiene – impeditone 
dagli stessi Batthyány, Csáky e Petrovics, che si dimostrarono oltremodo indulgenti con la 
controparte. Haner aggiunge che Martinuzzi convocò la notte seguente la Dieta i delegati 
di Brassó per convincerli a non abiurare la fede cattolica; alla fine, furono lasciati liberi di 
tornare nella loro città:

37 Ne parlano Zoványi, op. cit., p. 174 e Pokoly, op. cit., p. 71. Per quanto riguarda la deposizione di Pál Erős 
si rimanda a G. Barta, Vajon kié az ország? [Di chi è mai il paese?], Budapest 1988, p. 103. La deposizione di 
Verancsics è invece in Pray, op. cit., pp. 383-96.
38 István Szegedi Kis raccontò il fatto al suo biografo Máté Skaricza (Matthaeus Scaricaceus Pannonius), 
Stephani Szegedini vita, in G. Kathona, Fejezetek a török hódoltsági reformáció történetéből [Appunti sulla 
storia della Riforma nei territori occupati dai turchi], Budapest 1974, pp. 90-116: 93 (testo latino) e 117-44: 
120 (testo ungherese). Recita il passo latino: “[...] Georgius Frater per aulicum suum adeoque exercitus sui 
capitaneum Casparem Perositium, sanctum Dei virum adortus, non solum acerbos ei incussit colaphos, sed 
et aliter aliquoties pro constanti responsione caesum rebus penitus omnibus exuit, Thasnyadinoque [Csanád, 
n.d.a.] eliminavit. Relatam eam cladem ex ipsomet Szegedino aliquando audivi, quamvis parcissimo supra 
omnes mortales suarum perpessionum sanctorumque stratagematum praedicatore. Aiebat vero, intermixtu 
gemitu, ultra ducentos libros tunc sibi fuisse ademtos [...]”. Nella Stephani szegedini vita il fatto viene fatto 
risalire all’anno 1541. La diocesi di Csanád era allora nelle mani di Gáspár Perusics, fedele sostenitore e 
“cognato” (tale definito da Géza Kathona: v. nota 305, p. 215) di frate György, anche se molto vicino alla 
Riforma. Il fatto è ricordato anche da Timon, op. cit., p. 148.
39 J. Karácsonyi – F. Kollányi (a cura di), Egyháztörténeti emlékek a magyarországi hitújítás korából [Memorie di 
storia della Chiesa del tempo della Riforma], vol. IV: 1542-1547, Budapest 1909, n. 281, pp. 324-5. Cfr. anche 
Pokoly, op. cit., p. 63-4; Zoványi, op. cit., pp. 154-6.
40 “Atque ita Comitiis, feliciori, quam sperabatur, Lutheranorum dogmatum successu, finitis, ceterae quoque 
Saxonum utrisque Dioceseos Ecclesiae Romanam dereliquerunt, ut a. 1545. m. Majo, primam in urbe Medgyes 
Synodum Lutheranam celebraverint, ac in ea universa Natio Saxonica (ut edita Saxonum Scripta historialia 
habent) Augustanam Confessionem pro norma professionis Fidei, delegerit, Ceremonias, ut in Saxonia 
observantur observandas ordinaverit”. Benkő, op. cit., pp. 467-8. Cfr. anche ivi, pp. 470-1. Sul sinodo di 
Medgyes cfr. Haner, op. cit., pp. 206-7.
41 Cfr. ivi, pp. 199-202.
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Nocte insequente diem, qua haec acta fuerant, in aulum denuo evocabantur, 
et promissionibus minisque ad amplectandam Religionem Pontificians 
sollicitabantur Lutherani, sed se in semel agnita veritate permansorus constanter 
asserebant. Extrema tentare cupiebat Martinusius, et tentasset, nisi Consiliarii 
jam nominati [Batthyány, Csáky ed Enyedi, n.d.a.] vim omnem inhibuissent, 
salvosque ad suos ut redire Lutheranos juberet monuissent, quo factu ut cum 
mascule omnes Papicolarum sophisticationes elusissent, tandem illae fidei sub 
tutela Coronam redirent, haud paucis Procerum relictis, qui pro nugis Papistica 
dogmata, Lutheranam vero Religionem pro Dei oraculis suscipiebant42.

Martinuzzi non prese quindi alcuna decisione restrittiva nei confronti dei luterani, che 
se ne tornarono a casa senza offesa. Si oppose però alla nascita d’un vescovado luterano, 
progettato nel sinodo di Medgyes del 17 maggio 1543 qui già ricordato43.

Dunque, lo stesso capitolo di Gyulafehérvár era diviso sul piano religioso. Martinuzzi 
poteva quindi solo intervenire sporadicamente usando anche le maniere forti contro i 
protestanti, ma non riuscì a frenare la diffusione del protestantesimo, anche se va sottolineato 
che i monasteri francescani di Kolozsvár, Beszterce/ Bistriţa, Nagybánya e Segesvár di poco 
sopravvissero alla sua morte e si sfasciarono sotto i colpi della Riforma. A ogni modo, egli 
riuscì a mantenere almeno la propria diocesi nell’ambito del cattolicesimo, mentre i signori 
dell’Oltretibisco aderivano in massa alla nuova fede.

Nel successivo colloquio religioso di Várad del 20 luglio 1544 si cercò di rimediare 
all’insuccesso di quello di Gyulafehérvár, ma non sappiamo nulla di quanto si sia discusso 
in quella sede44. Martinuzzi si dava da fare per impedire che la nuova fede attecchisse, 
donde gli episodi anche di crudele persecuzione qui già ricordati. Annota Haner:

Extrema quaeque tentare satagebat Martinusius, cum perciperet, sine ullo metu, 
purioris doctrinae Confessores Synodos congregare, ut quae tantas radices in 
Transylvania acceperat, Religio Lutherana, penitus eradicaretur, et tentasset, 
nisi reliquorum Procerum, quorum plerique ipsi, ad meliorem sententiam 
revocati, resipuerant, obstitisset potentia45.

Importanti decisioni nel campo della professione di fede religiosa furono prese a 
Torda durante il periodo dell’amministrazione Martinuzzi. Alla Dieta di Torda del 24 aprile 
1545, menzionata sopra per il caso dei fratelli Barcsay, venne infatti promulgata la prima 
importantissima legge religiosa che proibiva, fuori città, qualsiasi forma di innovazione 
delle consuetudini religiose e del modo di vivere di chicchessia con la propaganda di 
nuove confessioni religiose; nessuno però avrebbe dovuto impedire ai monaci e ai preti di 
celebrare liberamente i loro uffici divini come secondo la consuetudine:

In negocio Religionis decretum est, ut deinceps Nemo aliquid innovare audeat, 
neque vita, moribus aut Victu extra Civitates aliquem offendat: sed quisque 
per omnia se ad aedificationem proximi accomodet. Monachos autem et alios 
Ecclesiasticos Viros Nemo aliquo impedimento afficiat, sed divina officia more 
solito, libere exercere possint46.

La proibizione di innovare era praticamente un primo segnale di riconoscimento dello 
status quo in materia religiosa. La Dieta di Torda fu seguita da quella di Debrecen del 7 

42 Ivi, pp. 201-2. Cfr. anche L. Binder, Grundagen und Formen der Toleranz in Siebenbürgen bis zur Mitte des 
XVII. Jahrhunderts, Köln-Wien 1976, p. 40. Sulla disputa di Gyulafehérvár cfr. anche Timon, Epitome cit., p. 
146.
43 Cfr. Zoványi, op. cit., p. 173; Pokoly, op. cit., p. 69. 
44 Ne parla il solo Zoványi, op. cit., pp. 182-3.
45 Haner, op. cit., p. 209.
46 Deliberazioni della Dieta di Torda, 24 aprile 1545, in Szilágyi, Mon. Com. Trans. cit., n. II, pp. 217-21: 218; 
cfr. anche ivi, p. 197.
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giugno 1545, che proibiva a chiunque di tenere nelle sue proprietà luterani e ne autorizzava 
la persecuzione su ordine del tesoriere o del capitano (“nullus in bonis suis Lutheranos 
retineat; et cui Reverendissimus Dominus Thesaurarius vel Dominus Capitaneus concesserit, 
liberum sit, juxta Regni Decretum tales Lutheranos ubique persequi et comprehendere”)47. 

Il 20 ottobre 1545 i luterani si riunirono in concilio a Erdőd nella proprietà della 
vedova di Gáspár Drágffy, Anna Báthori di Somlya: furono emanati altri dodici punti 
sulla nuova confessione, mentre, per quanto non contemplato in questi dodici punti, si 
rimandava all’osservanza della confessione di Augusta del 153048. Martinuzzi aveva però 
motivi diversi da quelli religiosi per perseguitare la vedova Drágffy: Gáspár Drágffy aveva 
occupato con la forza metà dei beni del vescovado di Transilvania subito dopo la morte del 
vescovo Statilio e ne aveva requisite le entrate; nessuno si era opposto. Se ne parla in una 
lettera anonima e senza data riprodotta da Karácsonyi:

Mediam partem episcopatus vi occupavit dominus Gaspar Dragffy, et nemo 
est, qui vel contradicat, vel rursus eodem modo repetat, id, quod dominus 
thesaurarius prestare posset, sed mavult servire sibi, quam aliis. Petrus More 
reverendissimi cuiusdam episcopi servitor primariis possedit titulo pignoris 
castra duo episcopalia, quae dimittere non vult, nisi illi plenaria solutio fiat, et 
debentur illi decem millia florenorum49.

Questo fatto conferma quanto siamo venuti a conoscenza da altre fonti come, a 
esempio, dalla lettera del re dei Romani a Gáspár Drágffy del 9 dicembre 1542, in cui si 
afferma che una parte delle entrate del vescovado di Transilvania era nelle mani di Drágffy, 
il quale non era disponibile a restituirle a Gáspár Serédy:

Licet tibi antea significaveramus, nos certis de causis, rationibus et conditionibus 
adductos episcopatum Transsylvanienesem una cum omnibus arcibus, fortalitis 
bonisque tam intra, quam extra Transsylvaniam existentibus ac universis et 
quibuslibet legitimis proventibus ad dictum episcopatum de iure et ab antiquo 
spectantibus et pertinere debentibus magnifico Caspari Seredy, superiorem 
partium regni Hungarie capitaneo nostro, fidelis nobis dilecto possidendum 
concessisse [...] firmissime [...] mandamus, quatenos universos proventus dicti 
episcopatus, ut premissum est, reiectis omnibus causationibus [...] bonaque ad 
eundem episcopatum pertinentia, per te occupata, remittere et perceptis cum 
dicto Caspare Seredy concordare debeas50.

A fine settembre del 1545 – quindi meno d’un mese prima del sinodo – era apparsa 
una nota con cui il re autorizzava Martinuzzi e András Báthori a occupare le proprietà dei 
luterani; la nota era particolarmente diretta contro la vedova Drágffy:

Memoriale de iis, que nunciavit frater Georgius per provisorem Strigoniensem. 
Quod Lutheranismus mirum in modum crevit in illis partibus: Ideoque 
Maiestatem regiam debere committere domino fratri Georgio ac Bathory, ut 
bona illorum occupent, qui Lutheranos in bonis suis, precipue autem contra 
dominam relictam condam Gasparis Dragffy detur commissio51.

47 Deliberazioni della Dieta di Debrecen, 7 giugno 1545, in V. Fraknói (a cura di), Monumenta Comitialia Regni 
Hungariae, vol. II, Budapest 1875 (Magyar Historiae Hungarica, Comitialia II), n. III, pp. 607-10: 610 e anche 
pp. 599-600.
48 Cfr. Pokoly, op. cit., pp. 69-70. Sul sinodo cfr. Haner, op. cit., p. 208.
49 Karácsonyi – Kollányi, op. cit., IV, n. 443, p. 472.
50 Ferdinando I a G. Drágffy, 9 dicembre 1542, ivi, n. 412, pp. 153-4. Cfr. anche la lettera di Pál Várday a 
Ferdinando da Pozsony il 28 maggio 1543, ivi, n. 223, p. 264-5, in cui lo scrivente confida nel fatto che 
Drágffy, fedele al re, avrebbe restituito i beni del vescovado che gli fruttavano le decime di quattro comitati 
pari a 5000 fiorini.
51 Karácsonyi – Kollányi, ivi, n. 403, pp. 436-7.
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La legge promulgata a Torda nel 1545, ma rimasta inosservata, che pur apriva uno 
spiraglio al riconoscimento dei luterani, venne ribadita sempre a Torda il 24 maggio 1548:

In Causa Religionis, cum brevi deliberationes Principum Christianorum 
expectentur, decretum est: ut in iis quoque nihil innovetur sed quemadmodum 
ante biennicum constitutum fuit, in eo statu nunc etiam causa Religionis 
consistat, nec Concionatoribus de loco eis constituto, ad alium concionandi 
gratia ire liberum sit52.

Ai predicatori non sarebbe stato dunque consentito predicare fuori della loro 
residenza; tuttavia, ribadendo lo status quo in materia di religione riconosciuto tre anni 
prima, il decreto del 1548 celava tra le sue righe un nuovo riconoscimento della professione 
di fede luterana.

Come già anticipato, il 23 giugno 1550, vivente ancora Martinuzzi, venne promulgato 
a Torda l’editto di tolleranza religiosa, di cui rimane traccia in una sua riedizione del 24 
aprile 1555:

Quoniam in negocio Religionis sepius in tot partes certe controversie oriri solent, 
proinde ut hoc malum e medio tollatur, statutum est a dominis Regnicolis, 
ut ille Articulus qui tempore Reverendissimi quondam domini Fratris Georgij 
Episcopi Waradiensis etc., in generalibus Comicijs dominorum Regnicolarum 
Thorde profesto Nativitatis Beati Joannis Baptiste, in Anno domini 1551 [sic] 
super editus fuerant, inviolabiliter observetur, et si partium qua hac ante 
forsitan vel deinceps aliquam iniuriam aut violenciam parti alteri intullisset, et 
inferret, pars lesa contra illam iuris ordine coram dominis Waywodis causam 
prosequatur. In qua re domini Waywode offerunt se citra ullam dilacionem 
parti lese iudicium et iustitiam administraturos esse53.

Con questa legge si faceva obbligo di osservare quella precedente promulgata 
all’epoca di Martinuzzi, che stabiliva lo status quo e quindi la pace religiosa tra cattolici e 
luterani. Stava però allora già diffondendosi la nuova professione di fede calvinista. Il foro 
competente per violazioni della legge era presso il voivoda transilvano.

Dunque le tre leggi di tolleranza religiosa confermano la posizione morbida della 
chiesa cattolica transilvana e dello stesso Martinuzzi nei confronti dei luterani; la chiesa 
cattolica non solo non perseguitò i protestanti ma dovette invece difendere la propria 
libertà: ne è prova la deliberazione della Dieta di Marosvásárhely del 31 dicembre 1551 
(Martinuzzi era stato assassinato il 17 dicembre precedente) mirante a difendere i monaci 
cattolici espulsi da Kolozsvár. Se non aveva perseguitato i protestanti, Martinuzzi era però 
almeno riuscito ad arginarne l’espansione e a salvaguardare la libertà di culto dei monaci 
cattolici54.

Paradossalmente Martinuzzi, proprio a ragione della sua morbidezza nei confronti 
dei protestanti, fu ritenuto da alcuni connivente con essi. A esempio, il vescovo di Augusta 
e commissario imperiale Otto Truchsess il 3 aprile 1546 scrisse da Dillingen al cardinale 
Alessandro Farnese:

52 Deliberazioni della Dieta di Torda (Art. I), 24 maggio 1548, in Szilágyi, Mon. Com. Trans. cit., n. XV, pp. 
238-41: 238 (Decretum Dominorum Regnicolarum Trium Nationum Regni Transsilvaniae in Comitiis Thordae 
prima Dominica Festo Sanctae Trinitatis celebratis, anno Domini 1548); cfr. anche ivi, pp. 208-9.
53 Deliberazioni della Dieta di Marosvásárhely, 24 aprile 1555, ivi, n. XIX, pp. 539-48: 539-40 (Articuli 
dominorum Trium Nacionum Regni Transsylvanie in Comicijs Wasarheliensibus ad festum Beati Georgij 
Martiris indictis ex commissione Sacre Regie Maiestatis celebratis Anno domini 1555). Il corsivo è nostro. Cfr. 
anche ivi, p. 469. Cfr. anche Pokoly, op. cit., pp. 72-3.
54 Deliberazioni della Dieta Marosvásárhely del 31 dicembre 1551, in Szilágyi, Mon. Com. Trans. cit., n. 
III, pp. 382-94 (Articuli dominorum regnicolarum, in generali congregacione in Zekel-Wasarhel profesto 
circumcisionis domini anno eiusdem 1552. constituti).
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Et ho certissimi avisi fino di Ungaria, che il frate Georgio di Transylvania cerca 
di intertenersi Lutherani et ha mandato ambasciatire a langravio, al quale et 
al conte Palatino ha fatto gran presenti de cavalli Turchi et altre cose. Il simile 
hanno fatto li Lutherani a lui, et so parimente, che in Ungaria et Transylvania 
publicamente si predica lutherano, et questo veneno si dilata talmente, che 
siamo forzati per conservatione del honor di Dio far ogni cosa et non sparagnare 
né fatica né dinari, se non volemo perder tutto il resto!55.

Martinuzzi non fu affatto connivente coi luterani, fu soltanto per certi aspetti 
tollerante nei loro confronti; la sua morbidezza si può anche spiegare col fatto che non 
voleva perdere alcuni dei suoi aderenti in odore di riforma per raggiungere l’obiettivo di 
riunificare il paese: la ragion di stato era anteposta agli interessi della Chiesa. Se avesse 
voluto perseguire i protestanti con maggior zelo di quanto dimostrato durante il suo 
governo, non avrebbe certo permesso loro di tenere i propri concili e fondare le proprie 
comunità anche nei territori sottoposti alla sua giurisdizione. La sua politica di buon senso 
e il suo amore per la convivenza pacifica - ammette Gábor Barta - frenarono alfine il suo 
fervore religioso56.

55 O. Truchsess ad A. Farnese, Dillingen, 3 aprile 1546, in Karácsonyi – Kollányi, op. cit., IV, n. 443, p. 472 
= Nuntiaturberichte aus Deutschland 1533-1559, vol. VIII, Nuntiatur des Verallo 1545-1546, a cura di W. 
Friedensburg, Gotha 1898, n. 138, pp. 596-601.
56 Cfr. G. Barta, Az erdélyi fejedelemség születése [Nascita del principato transilvano], Budapest 1984, p. 172-
3.
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Abstract

The nobility of the Transylvanian Principality maintained, until the second half of 
the Seventeenth century, an important military role. Continuing the medieval tradition 
established in the early Thirteenth century in the Kingdom of Hungary, each nobleman 
had the obligation to participate in every defensive expedition organized by the ruler of 
the country. The Transylvanian princes eluded this old custom, and persuaded the nobility 
of their country to take part in offensive military campaigns. Most of the nobles afforded 
enough weapons and equipment, to form decent light cavalry detachments, but some 
of the lesser nobles were only able to procure infantry equipment. The organization of 
military units followed regional patterns as all the nobles form one county were reunited 
under a single flag. Military inspections were organized periodically to observe and 
maintain the arming standards, and also the man power of each county flag. The survival 
of the principality was thus ensured by a flexible military organization that combined 
modern elements such as mercenary service, and traditional military structures such as 
the noble insurrection.

Key words: nobility, insurrection, county, principality, military organization.

Nobilimea era unul dintre cele trei grupuri privilegiate ce alcătuiau „Stările şi 
Ordinele” Transilvaniei. Purtând prin excelenţă calitatea de regnicolari, nobilii aveau mai 
presus de toate sarcina apărării ţării împotriva inamicilor externi şi interni. În perioada 
Principatului autonom (1541-1691), nobilimea ardeleană şi-a păstrat în esenţă statutul 
privilegiat pe care îl avusese şi în cadrul Regatului Ungariei şi obligaţiile specifice ce 
decurgeau din acesta. Participarea directă la oastea ţării era solicitată în cadrul insurecţiei 
generale, însă, pe lângă această obligaţie tradiţională, nobilii aveau datoria de a alcătui un 
fel de corp de oaste permanentă, alături de celelalte naţiuni politice ale ţării, care stătea la 
dispoziţia principelui. Organizarea acestor contingente face notă distinctă faţă de perioada 
anterioară, fiind o inovaţie de natură militară apărută în contextul luptelor interne din 
primele decenii de existenţă a Principatului autonom, precum şi al ameninţărilor externe 
reprezentate de provinciile otomane învecinate şi de garnizoanele Habsburgilor, situate în 
imediata apropiere a graniţelor.

Dieta din 29 august 1540 de la Sighişoara stabilea modul în care cele trei naţiuni 
recunoscute ale ţării aveau să îşi îndeplinească obligaţiile militare. Încă din primele articole 
se făcea referire la oastea susţinută de cele trei naţiuni şi pusă în slujba căpitanilor generali. 
Astfel, întreaga ţară, atât nobilii maghiari cât şi secuii şi saşii aveau obligaţia de a ţine pe 
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lângă căpitanii ţării (este vorba de cei doi căpitani generali Ştefan Mailat şi Emeric Balassa) 
trei mii de oameni. Pentru întreţinerea acestora, nobilii plăteau câte 50 de denari de poartă 
fiscală, iar oraşele săseşti sume de bani lunare. Secuii participau la această oaste cu 1.000 
de oameni trimişi din rândurile lor1. Dacă era necesar, toată ţara trebuia să se ridice la 
arme (totum regnum insurgat), în sensul unei mobilizări generale2. Încă din acest an se 
făcea distincţia între diversele obligaţii militare ale grupurilor privilegiate din ţară. Dacă 
insurecţia generală, aşa cum este formulată în acest caz, se referă la ridicarea pe capete a 
nobilimii şi a celorlalte grupuri privilegiate, oastea de 3.000 de oameni aflată la dispoziţia 
căpitanilor generali era concepută ca un corp de oaste permanent şi stipendiat, întreţinut 
prin contribuţiile pecuniare ale nobilimii şi ale saşilor. Documentul nu face o referire clară 
în ceea ce îi priveşte pe cei care alcătuiau corpul de 1.000 de oameni veniţi din partea 
nobililor, fiind probabil ca aceştia să fie, în totalitate sau măcar în parte, oameni de condiţie 
nobilă ce alegeau să petreacă o perioadă mai lungă în oastea principelui în schimbul unei 
solde.

Venirea la oaste, pe capete, a nobililor este tot mai des pomenită alături de insurecţia 
generală a celorlalte naţiuni. Toţi oştenii erau obligaţi să trăiască, cât timp erau la oaste, 
din resurse proprii, iar dacă proviziile nu le erau suficiente, puteau cumpăra pe bani 
alimente şi nutreţ pentru caii lor. Dieta de la Turda din 29 martie 1542 prevedea în acest 
sens întocmirea unor liste oficiale cu preţul bucatelor, care să fie înmânate căpitanilor 
armatei precum şi oficialităţilor din comitate şi scaune3. Secuii veneau la oaste cu întreaga 
lor forţă militară, iar saşii trimiteau puşcaşi pedeştri în număr egal cu călăreţii nobilimii. 
Nobilimea, la fel ca şi în cadrul Regatului Ungariei, alcătuia în general cavaleria, însă 
existau şi excepţii. Nobilii ce aveau plug sau boi veneau călare înarmaţi cu lance, scut, 
coif şi platoşe (...habeat equum, arma, hastam, clypeum, galeam, et loricam...). Nobilii mai 
săraci, care nu aveau plug sau boi, veneau la oaste pedeştri, înarmaţi cu puşcă4.

Dieta din 26 februarie 1543 de la Cluj revenea asupra întreţinerii unui corp permanent 
de oaste, înjumătăţit la 1.500 de oameni. De la aceştia se aştepta să poată interveni cu 
promptitudine împotriva inamicilor, atât interni, cât şi externi. Oştenii ce alcătuiau această 
oaste erau furnizaţi şi întreţinuţi de fiecare din cele trei naţiuni: nobilii dădeau 500 de 
călăreţi, secuii 500 de călăreţi, iar saşii 500 de pedestraşi5. Efectivele acestor trupe erau 
lărgite cu ocazia unor evenimente militare de anvergură, când în joc se aflau interesele 
ţării. Astfel, Dieta de la Târgu Mureş, din 29 noiembrie 1543, solicită celor trei naţiuni 
trimiterea a 3.000 de oameni pentru asaltul asupra cetăţii Făgăraş6. 

În anii ce au urmat, oastea naţiunilor a crescut şi mai mult la număr. În 1548 şi 
1549, fiecare naţiune avea obligaţia de a întreţine câte 2.000 de oameni. Rostul declarat al 
acestei oştiri era apărarea ţării, iar controlul ei se afla în mâinile tezaurarului Martinuzzi7.

Principiile insurecţiilor parţiale sau generale apar mai rar în această perioadă în textele 
Dietelor, în detrimentul formulărilor referitoare la contingentele cu un număr bine precizat 
de combatanţi pomenite mai sus. Abia în 1551, în contextul în care autoritatea Isabelei era 
periclitată de Martinuzzi şi de planurile acestuia de a trece sub ascultarea Habsburgilor, 
sunt stabilite condiţiile în care era decretată ridicarea, în parte, sau pe capete, a naţiunilor 
ţării. Dacă se ivea vreun pericol pentru ţară sau pentru Isabela şi fiul ei Ioan Sigismund, 
fiecare naţiune avea obligaţia de a veni la oaste, cu toţi membrii sau doar cu o parte din ei, 
după cum cerea scrisoarea Majestăţii Sale8. Pe de altă parte, Martinuzzi solicita la rândul 
său fidelitatea Stărilor, în cadrul dietei de la Turda din 8 mai 1551. Tezaurarul cerea saşilor, 
secuilor şi nobililor să se înfăţişeze bine înarmaţi la una din cetăţile sale. Neprezentarea în 

1 Monumenta Comitialia Regni Transylvaniae (în continuare MCRT), ed. Szilágyi Sándor, I, Budapest, 1876, 
doc. I, art. I, II, p. 40.
2 Ibidem, art. IX, p. 41.
3 David Prodan, Iobăgia în Transilvania în secolul al XVI-lea, I, Bucureşti, 1967, p. 396.
4 MCRT, I, 1876, doc. XXIV, p. 171.
5 Ibidem, doc. XXVII, p. 177.
6 Ibidem, doc. XXXIII, p. 183.
7 Ibidem, doc. XV, Art. IV, p. 239; doc. I, p. 298. 
8 Ibidem, doc. VIII, p. 317.
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tabără era socotită trădare de către ambele facţiuni, iar pedeapsa ce decurgea din aceasta 
era pierderea tuturor posesiunilor şi a statutului privilegiat9.

Guvernarea habsburgică dintre anii 1551-1556 a continuat să se sprijine pe 
potenţialul militar al nobilimii şi al celorlalte Stări ardelene, în măsura în care a reuşit să 
le obţină fidelitatea. Încă din iarna anului 1551, împăratul Ferdinand I le cerea nobililor 
transilvăneni să fie bine instruiţi în folosirea armelor şi, de asemenea, să fie gata să răspundă 
chemării la luptă10. Dieta ţinută un an mai târziu, în 1552, este şi mai explicită în ceea ce 
priveşte obligaţiile militare ale nobililor, fiind menţionate chiar şi normele referitoare la 
echipamentul militar. Astfel, fiecare nobil trebuia să fie înarmat cel puţin cu scut, lance, 
platoşă, şi să aibă cal bun de luptă11. 

În cadrul insurecţiilor generale sau parţiale, nobilii veneau la oaste însoţiţi de către 
iobagi ridicaţi de pe domeniile lor în urma conscripţiei, sau, în anumite cazuri, de către 
slujitorii lor personali, pomeniţi în unele texte ca şi „libertini ai nobililor”. Dieta de la 
Târgu Mureş din 24 aprilie 1555 hotărăşte ca acei „libertini ai nobililor” care pleacă la 
război alături de stăpânii lor să fie scutiţi de contribuţia de 99 de denari12. În ultimii ani ai 
guvernării habsburgice s-a revenit asupra reglementărilor, corpurile de oaste reprezentând 
acum în mod echitabil cele trei naţiuni ale ţării. În 1555, această oaste număra 3.000 de 
oameni, puşi în slujba căpitanului general Melchior Balassa de Gyarmath13. În anul 1556 
efectivele acestei oştiri se ridicau la 6.000 de oameni14.

Readucerea lui Ioan Sigismund pe tronul Transilvaniei, realizată cu sprijin militar 
otoman, muntean şi moldovean, a însemnat revenirea ţării sub o conducere autonomă şi 
sub suzeranitatea Porţii. Tânărul principe, susţinut de Stările ardelene şi, în primă fază, şi 
de către nobilimea din Partium, a început o amplă campanie de eliberare a cetăţilor ţării de 
garnizoanele Habsburgilor. Acest conflict, ce s-a întins pe mai bine de un deceniu (1556-
1570), a evoluat într-o dispută pentru stăpânirea comitatelor şi cetăţilor din Partium. În 
aceste condiţii, Ioan Sigismund a inaugurat o politică fiscală severă şi o serie de măsuri cu 
caracter militar, dedicate atingerii ţelurilor sale politice. 

În Dieta ţinută la Alba Iulia în luna februarie a anului 1557, Stările ardelene se arătau 
dispuse să participe cu efectivele lor militare la campanii ofensive dincolo de graniţele 
ţării, mai ales pentru a da ajutor celor din Ungaria. Nobilii se angajau să vină la oaste pe 
capete alături de a 16-a parte a colonilor lor, iar saşii să trimită câte 2.000 de pedeştri, 
după obiceiul lor15. Chemările la oaste au fost lansate aproape anual, uneori chiar de mai 
multe ori în acelaşi an. Dieta de la Alba Iulia din februarie 1558 prevedea ca baronii şi 
magnaţii să vină la oaste cu steagurile şi oamenii lor, precum şi cu a 16-a parte din colonii 
lor, nobilii, atât din Ungaria cât şi din Transilvania, să vină şi ei cu a 16-a parte din colonii 
lor (cum sedecima parte colonorum suorum). Mobilizarea se făcea la vederea scrisorii 
trimise de către principe, iar neprezentarea la oaste era pedepsită cu pierderea vieţii şi 
a tuturor bunurilor şi posesiunilor (sub poena capitis et omnium bonorum amissionis). 
Secuii veneau în persoană, şi saşii trimiteau 1.000 de pedeştri din oraşele lor, alături de 
artilerie şi de pulberea necesară16. În toamna aceluiaşi an, regnicolarii au fost chemaţi încă 
o dată sub arme, nobilii venind cu toţii, alături de a 16-a parte a iobagilor de pe domeniile 
lor. După primirea răvaşului, cei mobilizaţi aveau la dispoziţie 12 zile pentru a veni în 
tabăra principelui de la Cluj. Cu această ocazie, domnul Moldovei era somat să participe 
la sarcinile militare ale ţării, la fel ca şi ceilalţi locuitori privilegiaţi, în virtutea posesiunilor 
pe care le deţinea în cuprinsul Ardealului. În cadrul acestei expediţii, obligaţia sa era de a 
trimite 32 de călăreţi în oastea principelui17.

9 Ibidem, doc. XVII, p. 323.
10 Ibidem, doc. XXIX, p. 392.
11 Ibidem, doc. XI, p. 405.
12 Ibidem, doc. XIX, p. 547.
13 Ibidem, doc. XXI, p. 551.
14 Ibidem, doc, XXX, p. 583.
15 Ibidem, II, 1876, doc. IV, p. 75.
16 Ibidem, doc. IX, p. 95.
17 Ibidem, doc. X, p. 108.
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Un aspect important ce reiese din prevederile Dietale ale anului 1558 este faptul că 
această oaste era stipendiată. Soldele erau distribuite în felul următor: pedeştrii obişnuiţi 
(communes pedites) 2 fl., căpitanul de pedestraşi (conducătorul a 100 de soldaţi) 6 fl., 
toboşarul 3 fl., stegarul 3 fl., decurionii de infanterie 3 fl., iar călăreţii obişnuiţi 3 fl18.

În unele momente ale războiului, participarea nobililor la oaste per singula capita 
era înlocuită de trimiterea unui detaşament cu efective bine determinate, care să reprezinte 
naţiunea nobiliară. În 1559, fiecare dintre cele trei naţiuni privilegiate erau obligate să 
furnizeze câte 1.000 de oameni, nu dintre soldaţii obişnuiţi, ci dintre cei cunoscători ai 
războiul, care să fie mereu prezenţi la frontiera de vest a ţării. Principesa mamă îşi rezerva 
dreptul de a utiliza aceste contingente pentru a-i pedepsi pe nobilii rebeli ce au refuzat să 
se prezinte la Dieta ţării, arătând astfel fidelitate faţă de Habsburgi19.

În aceste prime decenii de existenţă ale Principatului autonom, marii nobili ai 
ţării dispuneau încă de anturaje militare numeroase, fapt ce le permitea să se angajeze 
în adevărate războaie personale cu vecinii lor pentru stăpânirea unor posesiuni. Astfel, 
Gheorghe Báthory, în fruntea oamenilor săi, a ocupat două posesiuni ale lui Simion Bakos, 
Koltho şi Keolche. Dieta ţării intervine în favoarea celui păgubit, cerându-i lui Báthory 
să îi redea vecinului său posesiunile ocupate prin forţă20. Gheorghe Báthory era în acel 
moment cel mai puternic nobil transilvănean, datorită numeroaselor posesiuni ce le deţinea 
în Transilvania şi în Partium. Dieta îi solicită acestuia să se supună, alături de oastea sa 
(exercitum suum), autorităţii militare a comitelui21. 

În 1561 se revenea la formula participării personale, pe capete, alături de a 16-a 
parte din coloni22. Şi în această epocă armamentul nobilimii este cel specific cavaleriei 
grele: platoşă, scut, coif şi lance23.

Anul 1562 a fost un an dificil pentru Transilvania în cadrul confruntărilor cu 
Habsburgii. În acest an, Melchior Balassa, liderul nobilimii din Partium, a trecut de 
partea Habsburgilor, iar pe plan intern principele s-a confruntat cu o revoltă a secuilor. 
Armata transilvăneană a suferit o înfrângere răsunătoare în bătălia de la Hodod, fapt ce 
l-a determinat pe principe să impună noi schimbări în sistemul de ridicare a oştirii ţării. 
În cadrul Dietei din noiembrie 1562 a fost adusă în discuţie eficienţa insurecţiei nobiliare 
şi a conscripţiilor portale. Sistemul de organizare militară ce funcţionase până în acel 
moment era considerat defectuos. Ridicarea pe capete a nobilimii şi a celorlalte grupuri 
privilegiate era anevoioasă şi nu întotdeauna eficientă. Mulţi dintre cei care veneau 
la oaste erau înarmaţi necorespunzător, soseau prea târziu sau plecau prea devreme, 
nefiind capabili să supravieţuiască, din cauza lipsei proviziilor. Principele şi Stările au 
ajuns la concluzia că mult mai potrivită era recrutarea unui corp de oaste permanentă, 
de 1.500 de oameni, la a cărui întreţinere să participe în mod echitabil fiecare din cele 
trei naţiuni privilegiate. Obligaţia nobililor şi a secuilor era de a furniza câte 500 de 
călăreţi din rândurile lor, iar a saşilor de a trimite 500 de puşcaşi pedeştri24. Acest proiect 
nu era o noutate, el mai fusese pus în aplicare ocazional şi în anii precedenţi, însă 
acum atât principele, cât şi Stările conştientizau eficacitatea sporită a unui corp de oaste 
permanentă faţă de mobilizarea pe capete a regnicolarilor. Deşi efectivele acestei oştiri 
erau reduse, prezenţa ei constantă la frontiera de vest a ţării permitea răspunsuri prompte 
la ameninţările Habsburgilor. 

Cu toate acestea, insurecţia nobiliară nu a fost desfiinţată în totalitate, principele 
rezervându-şi dreptul de a o proclama în caz de necesitate. În cazul în care apărarea ţării 
ar fi cerut organizarea unei expediţii generale şi principele ar fi mers personal în fruntea 
oştilor, nobilii şi secuii aveau obligaţia de a veni la oaste pe capete alături de a 16-a, a 10-a 
sau a 5-a parte a colonilor, după cum cerea scrisoarea Majestăţii Sale. Saşilor li se cerea 

18 David Prodan, op. cit., p. 96.
19 MCRT, II, 1876, doc. XI, p. 111-113.
20 Ibidem, doc. V, p. 79-80.
21 Ibidem, doc. VII, p. 88.
22 Ibidem, doc. V, p. 193-194.
23 Ibidem, doc. VIII, p. 203.
24 Ibidem, doc. X, p. 212-213.
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să vină la oaste după vechiul lor obicei, alături de artileria lor şi de alte instrumente de 
război25.

Nobilimea unisesionată a avut şi în această perioadă o pondere însemnată în cadrul 
nobilimii ardelene. Prevederile militare referitoare la acest segment al nobilimii ţineau 
cont de potenţialul lor economic redus, stabilind pentru aceştia condiţii de înarmare mai 
accesibile. Dieta ţinută la începutul anului 1565 la Cluj prevedea ca dintre nobilii de o 
sesie să vină călare (la fel ca şi ceilalţi nobili ai ţării) doar cei care aveau vite de un plug, 
cei cu vite de jumătate de plug urmând să vină pedeştri, înarmaţi cu puşcă26.

Locul cel mai important în cadrul oştirii ardelene continuă să fie ocupat de corpul 
de oaste permanentă al celor trei naţiuni. În anul 1565 efectivele acestuia erau dublate faţă 
de prevederea anterioară din anul 1562. Nobilii întreţineau 1.000 de călăreţi pe cheltuiala 
lor, pentru care plăteau câte 20 dn. de poartă fiscală, sumă administrată de comite şi de 
un jude nobiliar în fiecare comitat. Saşii, la rândul lor, dădeau 1.000 de darabanţi şi banii 
pentru întreţinerea lor. Dieta stabilea şi locul în care urmau să se adune oştile celor trei 
naţiuni: oştenii nobililor se adunau la Cluj, cei ai secuilor la Târgu Mureş şi cei ai saşilor 
la Bistriţa27.

Campania plănuită de sultanul Süleyman pentru anul 1566 implica şi participarea 
oştilor ardelene la operaţiunile militare. În consecinţă, Ioan Sigismund a proclamat insurecţia 
generală în cadrul dietei de la Turda din luna martie. Articolele acestei diete prevedeau ca 
fiecare bărbat nobil să vină la oaste personal, alături de a 16-a parte a supuşilor săi. Aceştia 
se strângeau sub „steagul ţării”, bine aleşi şi bine pregătiţi, sub comanda comitelui, care 
avea obligaţia de a-i inspecta pe fiecare şi de a aplica amenzile în cazul în care normele de 
înarmare nu erau respectate. Nobilii care nu deţineau decât un loc de casă erau aşteptaţi 
să vină echipaţi ca şi călăreţi, cu cal bun, scut, coif şi lance. Cei care nu îşi permiteau un 
cal veneau pedeştri, îmbrăcaţi în haină de postav, cu puşcă şi sabie. În tabără, nobilii şi 
slugile acestora se aşezau alături de cei din comitatul lor. Aceleaşi reguli se aplicau şi în 
cazul nobililor din Partium28.

Ultimii ani de domnie ai lui Ioan Sigismund au fost marcaţi într-o mai mică măsură 
de conflicte militare. Calea armelor a fost înlocuită de mijloace diplomatice, care însă 
s-au dovedit la fel de lipsite de succes ca şi operaţiunile militare. Tratatul de pace de la 
Speyer, din 1570, a consemnat insuccesul tentativelor lui Ioan Sigismund de a menţine sub 
controlul său comitatele din părţile ungureşti. Textul final al tratatului a fost cât se poate 
de nefavorabil Transilvaniei: Ioan Sigismund renunţa la titlul de electus rex, cu excepţia 
relaţiilor cu Poarta; ducatele Oppeln şi Ratibor erau rezervate principelui, în cazul în care 
ar fi nevoit să se refugieze din Transilvania; Maximilian al II-lea era recunoscut în principiu 
ca şi stăpân al Transilvaniei. În ceea ce priveşte litigiile teritoriale, Habsburgii au fost cei 
mai câştigaţi. Din Partium, ardelenii continuau să administreze doar comitatul Bihor cu 
cetatea Oradea, Crasna, Solnocul Mijlociu cu cetatea Cehu, însă fără pertinenţele acesteia 
din comitatul Satu Mare, Tăşnadul cu domeniile sale, Maramureşul cu cetatea Hust, însă 
fără Ardud şi Baia Mare. Prevederile acestui tratat urmau să rămână secrete29.

Noul conducător al Transilvaniei, ales de către Stări şi confirmat de Poartă, a fost 
Ştefan Báthory. În timpul defunctului Ioan Sigismund, Báthory ocupase o serie de funcţii 
militare importante: căpitan al cetăţii Oradea, căpitan general în cadrul expediţiei din 
1564 etc. Primii ani ai domniei sale au fost de o relativă stabilitate şi pace. Situaţia s-a 
schimbat radical din momentul în care confruntarea cu rivalul său Gáspár Bekes a luat 
forma unor încleştări militare. Acest adevărat război civil a prilejuit revenirea asupra 
organizării militare a Principatului. Dieta din iulie 1575 cerea nobililor ardeleni, secuilor şi 
nobilimii din părţile ungureşti să vină la oaste cu cai buni, şi la fiecare 16 iobagi să mai ia 

25 Ibidem, doc. XIII, p. 223.
26 Ibidem, doc. I, p. 287-288.
27 Ibidem, doc. III, p. 294.
28 Ibidem, doc. VI, p. 300.
29 Octavian Tătar, Tratatul de la Speyer (1570) dintre Maximilian al II-lea şi Ioan Sigismund Zápolya şi statutul 
politico-teritorial al Transilvaniei pe plan european, în Annales Universitatis Apulensis, Historica, nr. 7, Alba 
Iulia, 2003, p. 196.
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câte un călăreţ şi câte un pedestraş. Nobilii aflaţi în slujbă trebuiau să trimită în locul lor un 
călăreţ plătit (ho pénz). Toţi soldaţii, de la decurioni, stegari şi hotnogi purtau haine verzi 
de postav. Nobilii curialişti plecau la oaste doar câte unul dintr-o casă, acolo unde trăiau 
mai mulţi fraţi în indiviziune. Saşii nu erau obligaţi să facă recrutarea după poartă fiscală şi 
nici să vină în persoană la oaste, doar să trimită 1.000 de puşcaşi pedeştri30.

Fiind ales rege al Poloniei, Ştefan Báthory îi transferă, cu acordul Stărilor, conducerea 
Transilvaniei fratelui său Cristofor, purtător al titlului de voievod. În această perioadă de 
relativă stabilitate, nobilimea ardeleană a continuat să întreţină un corp de oaste cu caracter 
permanent, care era convocat periodic pentru efectuarea mustrelor. Dieta din mai 1576, 
organizată la Cluj, solicita nobilimii 200 de călăreţi şi 100 de pedeştri, în condiţiile în care 
secuii contribuiau cu 300 de călăreţi, iar saşii cu 400 de pedestraşi. Pedeapsa pentru cei 
care nu se prezentau în ziua stabilită pentru inspecţia periodică era confiscarea averilor. 
În fiecare comitat şi scaun se alegea câte un căpitan de oşti (főhadnagy), cu autoritate 
asupra contingentelor recrutate din unitatea administrativă pe care o reprezenta31. Acest 
nucleu al oştirii ţării era cunoscut şi sub numele de „oaste de câmp”, fiind alcătuită din 
oşteni cu experienţă, ce primeau soldă chiar şi pe timp de pace32. În anii ce au urmat, 
această formulă de organizare militară a fost dată uitării. Dietele întrunite în primii ani de 
domnie ai principelui Sigismund nu mai fac nicio referire la „oastea de câmp”, revenind la 
formulările mai tradiţionale (şi în acelaşi timp mai vagi) referitoare la participarea personală 
a nobilimii la oaste.

Trebuie menţionat faptul că numeroşi nobili ardeleni l-au însoţit pe Ştefan Báthory 
în Polonia, unde au căpătat o considerabilă experienţă militară participând la războaiele 
duse de acesta împotriva moscoviţilor şi a oraşului Gdansk. Aceste contribuţii personale 
au fost completate de ajutoarele pecuniare şi în oameni, furnizate de Transilvania pentru 
războaiele pomenite mai sus, contribuţii care, după mărturia unor contemporani, au secat 
resursele ţării33.

Implicarea Transilvaniei în „Războiul cel Lung” 1591 (1593) – 1606 a fost un nou 
prilej pentru afirmarea politică şi militară a Transilvaniei. Tânărul principe Sigismund 
Báthory a ales să lupte alături de împăratul Rudolf al II-lea împotriva Porţii. În contextul 
acestui conflict de anvergură, principele ardelean a reuşit în primă fază să introducă cele 
două principate extracarpatice într-un sistem de alianţe ce le supunea propriei sale voinţe 
politice. Cea mai mare parte a nobilimii transilvănene s-a alăturat de bună voie iniţiativelor 
princiare (gruparea nobiliară condusă de Balthazar Báthory, ce dorea menţinerea bunelor 
relaţii cu Poarta, a fost eliminată practic în urma loviturii organizate de principe în Cluj la 
începutul lunii septembrie 159434), participând la campaniile organizate de principe, atât 
la frontierele ţării, cât şi în afara acestora. 

Aspecte privind felul în care lua parte nobilimea la campaniile principelui sunt 
cuprinse într-o scrisoare a unui nobil ardelean, Ioan Gyerõfi, participant la incursiunea 
organizată de Sigismund la sud de Carpaţi, în toamna anului 1595. Gyerõfi, îmbolnăvit 
în urma asediului cetăţii Târgovişte, adresează o scrisoare soţiei sale, cerându-i provizii 
şi câţiva oameni pentru a continua campania alături de principe. După luarea cetăţii, 
principele îi permite nobilului să se retragă temporar la Sfântu Gheorghe, însă intenţia 
acestuia, exprimată clar în scrisoare, era de a reveni cât mai curând cu putinţă în rândurile 
oştirii. Armamentul defensiv utilizat de nobilime rămâne în continuare cel specific cavaleriei 
grele, Gyerõfi cerându-i soţiei sale „armura mea cea mare dimpreună cu cămaşa mea de 
zale”. De asemenea, cerea să i se trimită nişte slujitori cu o căruţă, precum şi bucătarul 
său. Este menţionat şi numele unui călăreţ înarmat, Balthazar (poate fi chiar unul dintre fiii 
lui Gyerõfi), care să i se alăture la Sfântu Gheorghe pentru a continua campania alături de 
el. O expediţie precum cea din 1595, desfăşurată la distanţă apreciabilă de casă, necesita 

30 MCRT, II, 1876, doc. XXVIII, p. 559.
31 Ibidem, III, 1877, doc. III, p. 106.
32 Zsolt Trócsányi, Törvényalkotás az Erdélyi Fejedelemségben, Budapest, 2005, p. 139.
33 Andrei Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării Româneşti, III, Bucureşti, 1931, 
doc. 42, p. 87-88.
34 Ibidem, IV, 1932, doc. 70, p. 123-125; doc. 72, p. 135. 
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transportarea unor provizii asigurate din gospodăria proprie a nobilului. Apropierea iernii 
(scrisoarea este datată 28 octombrie) făcea necesară confecţionarea unor haine groase, 
motiv pentru care Gyerõfi solicită patru blănuri de lup, din care să îşi facă un contăş de 
iarnă, şi câteva blănuri de vulpe pentru căciulă35.

Nobilimea transilvăneană era lipsită de resurse economice însemnate, fapt ce îi 
împiedica pe cei mai mulţi să întreţină oştiri personale asemenea banderiilor baroniale din 
Ungaria regală. Rudele apropiate ale principelui Sigismund, care deţineau posesiuni şi în 
afara graniţelor ţării, erau singurele capabile să mobilizeze oştiri personale. Astfel, Ştefan 
şi Balthazar Báthory, veri ai principelui, puteau aduce pe câmpul de luptă, primul 200 de 
călăreţi şi 100 de infanterişti, iar cel de al doilea 200 de călăreţi, întreţinuţi pe cheltuiala 
lor proprie. Din acest motiv erau scutiţi de plata dării de 20 de denari, strânsă pentru 
întreţinerea oştirii36. 

Organizarea oştirii transilvănene a fost vizibil afectată de instabilitatea politică din 
ţară. După o serie de eşecuri militare notabile, precum înfrângerea de la Mezökeresztes (în 
care a fost implicată şi oastea transilvăneană condusă chiar de principe), şi două încercări 
de asediu nereuşite ale Timişoarei (primul asediu a fost condus de cancelarul Ştefan Josika, 
în vara anului 1596, iar cel de al doilea de către principe, în 1597), Sigismund Báthory 
a părăsit Transilvania în 1598, lăsând autoritatea în mâna celor trei comisari imperiali 
desemnaţi de împăratul Rudolf al II-lea. La scurt timp după această ezitare, Sigismund 
revine în ţară şi, la 22 august 1598, convoacă o Dietă la Sebeş, încercând să reia controlul 
asupra Transilvaniei. Războiul ce se desfăşura cu intermitenţe între cele două imperii vecine 
nu putea fi ignorat, prin urmare prima grijă a lui Sigismund a fost să reorganizeze armata. 
Nobilii erau chemaţi în tabăra principelui la 9 zile de la publicarea articolelor Dietale în 
fiecare comitat. Cei care nu se prezentau la oaste după cerinţele Dietei erau pedepsiţi de 
comiţi cu o amendă de 100 de florini, nobilii curialişti (de o sesie) erau în schimb amendaţi 
cu doar 12 florini. De participarea la oaste nu erau scutiţi, de această dată, nici nobilii aflaţi 
în slujbă, categorie ce în mod obişnuit constituia o excepţie de la prezenţa personală la 
oaste37.

Cea de a doua renunţare a lui Sigismund la tron a prilejuit venirea cardinalului Andrei 
Báthory, vărul lui Sigismund, la conducerea Transilvaniei. Om de încredere al polonilor 
şi adept al bunelor relaţii cu Poarta, episcopul de Warmia nu era agreat de Habsburgi, 
care doreau să menţină Transilvania în tabăra anti-otomană. Conştient de poziţia sa 
precară, Andrei Báthory a încercat să pregătească oastea ţării în vederea unei eventuale 
confruntări cu Habsburgii sau cu aliaţii acestora. Dieta din Cluj din 7 iunie 1599 convine 
asupra realizării unor noi conscripţii de către vicecomiţi, pentru a impune mai eficient 
darea pecuniară, ridicată la suma de 2 florini pentru fiecare 5 oameni (iobagi). Recrutarea 
miliţiei portale era de asemenea concepută pe noi baze, câte doi călăreţi fiind ridicaţi la 
100 de iobagi. Călăreţii astfel recrutaţi luptau în steagul comitatului lor de baştină. La fel, 
fiecare nobil din comitate venea la oaste în steagul comitatului unde îşi avea reşedinţa 
principală38. Trebuie menţionat că aceasta este prima prevedere legislativă care se exprimă 
clar asupra faptului că nobilii luptau organizaţi în steaguri comitatense, laolaltă cu ceilalţi 
oşteni, recrutaţi după numărul de iobagi.

În bătălia de la Şelimbăr, cavaleria nobiliară ocupa o pondere însemnată în oştirea 
ţării, deşi nobili transilvăneni se aflau şi în oastea lui Mihai Viteazul încă de la începutul 
bătăliei. Cronicarul Szamosközy menţionează că Gheorghe Mako, căpitan al cavaleriei de 
curte, fusese trimis în Ţara Românească înainte ca voievodul muntean să pornească asupra 
Transilvaniei. În tabăra de la Ploieşti, Mako, alături de alţi 1.000 de călăreţi transilvăneni, a 
jurat credinţa lui Mihai, după care acesta (Mako) a fost trimis în secuime să strângă oşteni 
pentru oastea munteană39. În timpul bătăliei, alţi nobili transilvăneni au trecut în oastea 

35 Ibidem, doc. 161, p. 296-297.
36 MCRT, III, 1877, p. 432.
37 Ibidem, IV, 1878, doc. XXVI, p. 191.
38 Ibidem, doc. XLVIII, p. 299-300.
39 Ioachim Crăciun, Cronicarul Szamosyközy şi însemnările lui privitoare la români 1566-1608, Cluj, 1928, p. 
115.
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lui Mihai Viteazul, dintre care cronicarul Szamosközy îl remarcă pe nobilul de origine 
românească Daniel de Zlaşti40. În oastea lui Andrei Báthory, nobilimea ocupa liniile a 
doua şi a treia, în timp ce avangarda era constituită din pedeştrii puşcaşi şi dintr-un corp 
de călăreţi mercenari, dintre care 300 poloni. Acest prim corp de oaste era urmat de un 
corp de oaste auxiliară, în care erau în jur de 1.000 călăreţi ai nobilimii (printre aceştia se 
aflau Ştefan Csáki, Petru Husar, Melchior Bogati şi mulţi alţii), apoi nobilimea comitatelor 
(tot călăreţi), alături de tinerii nobili de la curtea princiară, ce erau constituiţi într-un corp 
de oaste pus sub comanda căpitanului de curte Gáspár Sibrik, aceştia împreună fiind 2.000 
de oameni. Pe ultima linie se mai aflau 600 de călăreţi veterani, conduşi de Benedict 
Mindszenti. Cele două corpuri de cavalerie erau flancate de trupe de puşcaşi pedeştri41. 
Descrieri contemporane ale bătăliei remarcă atitudinea şovăitoare a nobilimii, care 
schimbase cu uşurinţă tabăra şi în trecut. Când a devenit evident că balanţa victoriei înclina 
spre oastea voievodului muntean, chiar şi căpitanul general al oştirii transilvănene, Gáspár 
Kornis, a trecut în tabăra lui Mihai42. Efectivele cavaleriei nobiliare în această bătălie pot 
fi apreciate, cu aproximaţie, la 2.600 de oameni, în condiţiile în care întreaga oaste a lui 
Andrei Báthory, inclusiv personalul auxiliar necombatant, număra 9.000 de oameni.

În contextul războiului cu turcii, o parte din nobilimea ardeleană a alcătuit un corp 
permanent de oaste de cavalerie, plătit pe toată durata anului, cu o soldă de 5 florini lunar. 
Aceştia i-au slujit lui Sigismund Báthory, apoi lui Mihai Viteazul, iar în septembrie 1600 
au trecut de partea lui Ştefan Csáki şi a conjuraţiei nobiliare. Ordinul vitejilor (vitézlö 
rend) a avut un rol hotărâtor în înlăturarea lui Mihai din Transilvania, după ce anterior îl 
sprijiniseră în campaniile din Ţara Românească şi Moldova. În rândul acestei cavalerii 
nobiliare ocupau funcţii de hotnogi şi căpitani nobili influenţi, precum Gheorghe Mako, 
Moise Székely sau Gáspár Sibrik. Această structură militară cu un statut aparte a evoluat 
din cavaleria de curte, ajungând la efective fără precedent, în condiţiile luptelor endemice 
din ultimii ani ai secolului al XVI-lea şi primul deceniu al secolului următor. Situaţia acestei 
categorii militare, ce tindea să devină un ordin social distinct (a magyar vitézlö lovas rend), 
este pusă în lumină de un manifest adresat lor de către celelalte „Staturi şi Ordine ale 
Ardealului”, adunate în Dietă la Turda, la începutul lunii septembrie a anului 1600. Intenţia 
celor adunaţi la Turda era de a-l înlătura pe Mihai Viteazul de la conducerea Transilvaniei, 
proiect ce nu putea fi îndeplinit fără sprijinul acestei categorii de călăreţi nobili. Ştefan 
Csáky şi ceilalţi reprezentanţi ai Stărilor se arătau dispuşi să îi reprimească în slujba ţării, în 
condiţii extrem de favorabile, trecând practic cu vederea fidelitatea lor labilă şi serviciile pe 
care i le aduseseră până în acel moment lui Mihai Viteazul. Prima condiţie, acceptată de 
Dietă, îi proteja pe călăreţii nobili de eventualele afronturi ce li s-ar putea aduce pe temeiul 
credinţei arătate voievodului muntean. Pedeapsa pentru cei care ar îndrăzni să le arunce 
vorbe de ocară sau ameninţări era pierderea capului, dacă puteau fi dovediţi cu ajutorul a 
doi martori nobili. Cei care au primit donaţii de la Mihai puteau să le păstreze în continuare. 
Dacă se dovedea că respectiva moşie fusese luată cu sila, călăreţul era despăgubit cu o altă 
posesiune, fără nici o pierdere. Cei care încă nu beneficiau de moşii urmau să primească 
posesiuni pentru a lupta în continuare pentru ţară. Solda lor lunară rămânea stabilită la 
acelaşi cuantum ca şi pe vremea lui Mihai, adică 5 florini pe lună, plătiţi pe parcursul 
întregului an. Chiar şi cei rămaşi infirmi în urma războaielor primeau plata în continuare şi 
un loc pe lângă cetăţile fiscale43. Această cavalerie nobiliară utiliza un armament defensiv 
sumar, în timp ce principala armă ofensivă era lancea. În bătălia de la Mirăslău, cea mai 
mare parte a armatei ardelene a fost alcătuită din asemenea lăncieri, după cum rezultă din 
remarca memorialistului Nagy Szabó Ferencz: „ţara avea mândreţe de oaste de lăncieri”44. 
În prima fază a bătăliei, aceştia au încercat să ia cu asalt poziţia întărită a lui Mihai Viteazul 

40 Ibidem, p. 117.
41 Ibidem, p. 126; Radu Rosetti, Istoria artei militare a românilor până la mijlocul veacului al XVII-lea, Bucureşti, 
2003, p. 336-338.
42 Leonardus Basilius, Naratio De Rebus Transylvanicis (1599-1604), în Lupta pentru unitate naţională a Ţărilor 
Române 1590-1630. Documente externe, (ed.) Radu Constantinescu, Bucureşti, 1981, p. 314.
43 Andrei Veress, Documente, VI, 1933, doc. 172, p. 175-176.
44 Memorialul lui Nagy Szabó Ferencz din Târgu Mureş (1580-1658), Bucureşti, 1993, p. 90.
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de pe malurile Mureşului, fără a avea niciun succes. Dieta de la Leţ a confirmat moşiile şi 
beneficiile câştigate de călăreţii nobili chiar şi de la Mihai, în condiţiile în care fidelitatea 
acestei structuri militare reprezenta fundamentul autorităţii politice a căpitanului general 
Ştefan Csáky. Acest fapt este foarte semnificativ în contextul în care aceeaşi Dietă luase 
măsuri aspre de limitare a numărului haiducilor liberi, a darabanţilor de cetate, precum şi 
a secuilor liberi, ale căror efective crescuseră fără precedent în aceşti ani45.

În anul 1602, episcopul de Alba Iulia, Dimitrie Náprágy, realizează o descriere a 
Transilvaniei, în cadrul căreia tratează şi problema obligaţiilor militare ale celor trei naţiuni 
privilegiate din cuprinsul principatului. În partea dedicată ungurilor (nobilimii din comitate), 
Náprágy menţionează sarcina acestora de a întreţine, chiar şi pe timp de pace, 2-3.000 de 
călăreţi şi pedeştri pentru apărarea graniţei (de vest) a ţării. Autorul apreciază de asemenea 
că domeniile nobiliare din ţară însumează 50.000 de porţi fiscale, număr ce variază de la 
an la an, după cum rezultă şi din conscripţiile realizate de oficialii comitatelor46. Pe timp de 
război, nobilii contribuie la tezaurul ţării cu sume de bani mai mari decât pe timp de pace 
(3 sau 4 florini de poartă fiscală faţă de doar 1,5 sau 2 florini pe timp de pace). În ceea ce 
priveşte recrutarea proporţională de pe domeniile nobiliare, Náprágy oferă informaţii care 
nu pot fi confirmate de prevederile Adunărilor de Stări. Acesta afirmă că, pe timp de război, 
de pe domeniile nobililor sunt ridicaţi la arme: 1 călăreţ la fiecare 10 case de iobagi, şi un 
pedestru la fiecare 3 case47.

Înlăturarea stăpânirii imperiale din Transilvania şi impunerea noului principe 
recunoscut de către Poartă, Ştefan Bocskai, a fost un proces de durată ce a afectat 
funcţionarea instituţiilor politico-administrative din ţară şi, implicit, mobilizarea structurilor 
militare. După ce a câştigat tronul princiar, Bocskai a intenţionat să continue lupta împotriva 
Habsburgilor. Deşi era în fruntea unor trupe numeroase din Ungaria superioară, comitatele 
transilvănene au refuzat iniţial să participe la acţiunile militare ale principelui. Abia în 
septembrie 1604, cu ocazia dietei de la Mediaş, noul principe este recunoscut oficial de 
Stările ţării şi primeşte sprijinul militar efectiv al transilvănenilor48. Legislaţia militară a 
revenit în atenţia Stărilor abia la începutul anului 1606. La 17 mai 1606, Ştefan Bocskai 
ratifică articolele adunării de Stări transilvănene de la Cluj din luna aprilie, care i-au 
fost prezentate la Caşovia de către o delegaţie de nobili şi fruntaşi ardeleni. Din această 
delegaţie făceau parte: comitele de Dăbâca, Ştefan Kendi de Lona, comitele de Turda, 
Sigismund Szarmasági, doi căpitani de scaune secuieşti (Mureş şi Trei Scaune), precum şi 
doi reprezentanţi ai naţiunii săseşti. Obligaţiile militare ale celor trei naţiuni sunt exprimate 
sub forma unor efective bine precizate. Nobilimea comitatensă aducea în oastea ţării 500 
de călăreţi şi 500 de pedestraşi, saşii plăteau o sumă de bani suficientă pentru întreţinerea 
a 1.000 de călăreţi, pe când secuii contribuiau cu cel mai numeros corp de oaste: 2.000 
de călăreţi şi 1.000 de pedeştri49. Dieta parţială a nobilimii, întrunită la Alba Iulia în 13-
16 iulie 1606, reia problema organizării oştirii din comitate, stabilind un număr exact de 
călăreţi şi pedestraşi pe care îi datora fiecare comitat în parte. Alături de oştenii ridicaţi de 
nobilii din comitate, sunt pomeniţi şi pedeştrii mobilizaţi din câteva târguri şi cetăţi fiscale.

Comitate:
Alba - 74 călăreţi şi 40 pedestraşi
Târnave - 42 călăreţi şi 20 pedestraşi 
Cluj - 40 călăreţi şi 16 pedestraşi
Turda - 40 călăreţi şi 16 pedestraşi
Dăbâca - 30 călăreţi şi 16 pedestraşi
Solnocul Interior - 30 călăreţi şi 15 pedestraşi
Hunedoara - 12 călăreţi şi 10 pedestraşi
Zarand - 8 călăreţi şi 6 pedestraşi 

45 MCRT, IV, 1878, doc. LXV, p. 553.
46 Ibidem, V, 1879, doc. XXXVII, p. 166.
47 Ibidem, p. 167.
48 Anton Dörner, Statutul juridic al Transilvaniei în timpul lui Bocskai, în Principele Ştefan Bocskai şi epoca sa, 
ed. Tudor Sălăgean, Melinda Mitu, Cluj-Napoca, 2006, p. 14-15.
49 MCRT, IV, 1878, doc. XXXII, p. 410-411.
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Hust, Maramureş - 74 călăreţi şi 40 pedestraşi 
Solnocul de Mijloc - 32 călăreţi şi 32 pedestraşi
Crasna - 16 călăreţi şi 16 pedestraşi
Bihor - 35 călăreţi şi 25 pedestraşi

Cetăţi fiscale:
Făgăraş - 35 pedestraşi
Gurghiu - 12 pedestraşi
Chioar - 18 pedestraşi

Târguri şi Oraşe:
Cluj - 54 pedestraşi
Aiud - 20 pedestraşi
Turda - 10 pedestraşi
Târgu-Mureş - 50 pedestraşi
Dej - 10 pedestraşi
Abrud - 5 pedestraşi
Egeres - 12 pedestraşi
Kolos - 7 pedestraşi
Szék - 3 pedestraşi50

Deşi în Dieta anterioară erau prevăzuţi câte 500 de călăreţi şi 500 de pedestraşi 
din partea nobilimii, această situaţie detaliată ne oferă efective mai reduse, cu toate că la 
recrutarea acestora participă şi câteva oraşe şi cetăţi fiscale. Astfel, comitatele participau 
la oaste cu un număr de 393 de călăreţi şi 252 pedestraşi, care sunt completaţi de 171 de 
oşteni pedeştri din târguri şi oraşe, precum şi de 65 de oşteni din cele trei cetăţi fiscale 
menţionate, rezultând un număr total de 488 de pedeştri. În cazul comitatelor, numărul 
călăreţilor îl depăşeşte de fiecare dată pe cel al pedeştrilor.

 Ascensiunea lui Gabriel Báthory la tronul Transilvaniei în 1608, cu sprijinul haiducilor 
din Partium şi Ungaria, a determinat Stările ardelene să ia o serie de măsuri de precauţie 
care să asigure menţinerea privilegiilor celor trei naţiuni, precum şi a situaţiei politice, 
administrative, religioase şi militare existente. În ciuda acestor eforturi timpurii de a păstra 
un echilibru între autoritatea princiară şi cea a Stărilor, Gabriel Báthory a reuşit, cu sprijinul 
factorului militar reprezentat de haiduci, să instaureze o domnie autoritară, încălcând de 
multe ori privilegiile locuitorilor ţării. Astfel, în martie 1608, lui Báthory i-au fost înaintate o 
serie de condiţii prin care i se cerea să nu abuzeze de puterea militară a haiducilor, asupra 
căreia adunările de Stări nu aveau nicio autoritate. Cel de-al şaptelea articol are în vedere 
menţinerea privilegiilor nobilimii, a vitejilor, precum şi a oraşelor şi târgurilor privilegiate51. 
Ordinul vitejilor (vitézlö rend) continuă să păstreze un statut aparte în cadrul mai general 
al nobilimii ţării, păstrându-şi în acelaşi timp individualitatea faţă de celelalte categorii 
militare ale ţării precum secuii (ale căror privilegii şi libertăţi sunt menţionate distinct în 
ultimul articol) şi haiducii care, deşi nu erau o apariţie inedită în rândul structurilor militare 
ale ţării, aveau în acel moment o importanţă covârşitoare. Situaţia se va schimba însă în 
timpul principelui Gabriel Báthory, când termenul de viteaz începe să devină sinonim cu 
cel de haiduc (din moment ce această categorie reprezenta cea mai mare parte a ostaşilor 
ţării), în documentele vremii întâlnindu-se tot mai des sintagma de viteaz haiduc (hajdú 
vitéz)52. 

Întors din campania din Ţara Românească în martie 1611, Gabriel Báthory a fost 
părăsit de o bună parte din haiducii săi, care s-au întors în Ungaria, în condiţiile în care 
paşa de Buda şi cel de Timişoara au lansat o ofensivă în teritoriile locuite de aceştia. Forţat 
de împrejurări, principele a revenit la mobilizarea nobilimii alături de trupele celorlalte 

50 Ibidem, doc. XXXVIII, p. 423.
51 Ibidem, VI, 1880, doc. V, p. 89; Alexandru Herlea, Valeriu Şotropa, Constituţiile Aprobate ale Transilvaniei 
(1653), Cluj-Napoca, 1997, p. 64. 
52 Ibidem, doc. XXIX, p. 203.
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naţiuni privilegiate. Adunarea de Stări de la Sebeş din 23-30 aprilie 1611 avea în vedere cu 
precădere obligaţiile militare ale nobilimii comitatense şi ale secuilor. Nobilii din comitate 
veneau la oaste sub conducerea vice-comitelui. Steagurile nobilimii aveau datoria de a 
lupta acolo unde ar cere porunca principelui. Nobilimea districtului Chioar trecea sub 
autoritatea comitatului Solnocul de Mijloc, căpitanul Chioarului pierzându-şi jurisdicţia 
asupra acesteia. Nobilii din Chioar participau la oaste la fel ca şi ceilalţi nobili din Solnocul 
de Mijloc, în steagul comitatului. Scutiţi de participarea personală la oaste erau nobilii săraci 
ce deţineau doar un loc de casă, văduvele, precum şi cei bolnavi sau incapabili să poarte 
arme. Aceştia aveau însă obligaţia de a da un călăreţ bun la fiecare 4 porţi fiscale. Excepţie 
făceau nobilii din Cluj, care puteau trimite şi câte un pedestru la 4 porţi fiscale53. Chiar şi 
înainte de întrunirea Stărilor, principele trimisese scrisori de mobilizare comitatelor. Astfel, 
pe data de 14 aprilie 1611 era adresată o scrisoare oficialilor comitatului Crasna din care 
reiese că trupele acestui comitat participaseră şi la campania din Ţara Românească, însă, 
deşi se înapoiaseră doar de scurt timp la casele lor, nobilii, dar şi călăreţii şi pedestraşii 
ţinuţi în soldă după numărul de porţi fiscale erau chemaţi în tabăra de la Someşfalău, de 
lângă Cluj, pentru a fi pregătiţi să lupte acolo unde se va ivi necesitatea54.

În vara anului 1611 situaţia Transilvaniei s-a agravat şi mai mult. La chemarea 
braşovenilor, dar şi din evidente motive de răzbunare, voievodul muntean Radu Şerban a 
trecut Carpaţii pentru a-l pedepsi pe principele transilvănean. Între timp, din Ungaria regală 
pornise şi oastea lui Sigismund Forgács, care intenţiona să preia guvernarea Transilvaniei 
pentru sine. Insurecţia nobiliară a fost proclamată în cadrul adunării de Stări de la Cluj din 
octombrie 1611. Nobilii erau obligaţi să vină călare în steagul comitatului unde îşi aveau 
reşedinţa principală. Nobilii aflaţi în slujbă aveau posibilitatea de a trimite un înlocuitor 
călare bine înarmat, însă alte excepţii nu erau acceptate. Comitatele aveau autoritatea de 
a aplica imediat pedepse celor care nu se prezentau la data indicată de principe pentru 
mobilizarea contingentelor comitatense55. 

În realitate, Báthory nu se bucura de sprijinul consimţit al marii nobilimi. Maniera sa 
autoritară de guvernare a stârnit nemulţumirea Stărilor, iar în 1610 un grup de conspiratori 
conduşi de reprezentanţi marcanţi ai nobilimii a încercat să îl înlăture printr-un asasinat, 
ce însă nu s-a putut realiza. Ştefan Kendi, membru al unei vechi familii nobiliare din 
Transilvania, şi deţinător până în acel moment al funcţiei de cancelar, a fost unul dintre capii 
conspiraţiei, pe unul din domeniile sale având loc şi tentativa nereuşită de a-l îndepărta pe 
Gabriel Báthory de la putere. Deşi Kendi a reuşit să se salveze prin fugă, Balthazar Kornis, 
un alt lider al conspiraţiei şi căpitan general al secuilor, a fost capturat, arestat, şi mai apoi 
decapitat56. Stările privilegiate s-au îndepărtat tot mai mult de principe, îngroşând rândurile 
opoziţiei care şi-a găsit loc de refugiu între zidurile Braşovului. Dieta de la Sibiu din 15-25 
mai 1612 a făcut publică o listă a trădătorilor ce s-au refugiat în Braşov sau se aflau în exil 
în ţările vecine. Alături de liderii deja cunoscuţi, se aflau şi Pancraţiu Sennyei, George şi 
Sigismund Kornis, Sigismund Szarmasági şi alţi reprezentanţi ai nobilimii ardelene, în total 
44 de nume57. O cu totul altă evoluţie pare să fi avut relaţia principelui cu mica nobilime a 
ţării, şi mai ales cu nobilimea armalistă a târgurilor libere. Conştient de importanţa militară 
a acestui segment nobiliar, Gabriel Báthory le-a întărit privilegiile mai vechi, sau a acordat 
altele noi, sporind numărul acestor oşteni privilegiaţi. Printr-o diplomă emisă la 3 aprilie 
1609, la Alba Iulia, Báthory confirmă privilegiile nobililor şi cnezilor din oraşul Lugoj şi 
din alte opt districte româneşti, primite în 1457 de la regele Ladislau al V-lea şi confirmate 
mai apoi, în 1551, de către principesa Isabela. Încă din textul privilegiului emis de regele 
Ladislau sunt pomenite serviciile militare aduse de aceşti cnezi şi nobili români în apărarea 
vadurilor Dunării de incursiunile turceşti58. De asemenea, în 1612 principele a înnobilat 
un grup de 71 de locuitori din cinci târguri maramureşene, ce aveau obligaţia de a sluji pe 

53 Ibidem, p. 205-206.
54 Andrei Veress, Documente, VIII, 1935, doc. 117, p. 153-154.
55 MCRT, VI, 1880, doc. XXXI, p. 210.
56 László Makkai, Zoltán Szász (coord.), History of Transylvania, II, New York, 2002, p. 22.
57 MCRT, VI, 1880, doc. XXXIV, p. 224. 
58 Andrei Veress, Documente, VIII, 1935, doc. 60, p. 61.
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lângă cetatea Hust pe timp de război59.
Odată cu venirea lui Gabriel Bethlen la conducere, la sfârşitul anului 1613, situaţia 

internă a ţării a început să se stabilizeze. Reorganizarea oştirii a fost una din priorităţile 
noului principe. Reprezentanţii Stărilor, adunaţi în Mediaş la sfârşitul lunii februarie 1614, 
au ratificat o serie de prevederi referitoare la obligaţiile militare ale naţiunilor şi la modul 
în care acestea trebuiau satisfăcute. Nobilimea păstra obligaţia de a participa personal la 
oaste, excepţie făcând nobilii aflaţi în slujbă, care trimiteau înlocuitori. Pentru că această 
excepţie era de obicei prilej pentru numeroase abuzuri, mulţi nobili intrând în slujbă 
înaintea mobilizării, pentru a evita participarea personală la oaste, se menţiona că aceştia 
să fie şi ei obligaţi să participe la oaste, la fel ca şi ceilalţi nobili60.

Nobilii mai cu stare, sau mai degrabă cei care se bucurau de favoarea principelui, 
primeau din vistieria princiară bani pentru întreţinerea unui corp de călăreţi, foarte probabil 
ridicaţi de pe moşiile lor. Astfel, într-o scrisoare adresată comitelui camerei Scepusiene, 
principele Gabriel Bethlen menţionează că Ştefan Kendi, atâta timp cât s-a arătat fidel faţă 
de persoana sa, „a avut de la noi soldă pentru 50 de cai tocmiţi”, alături de alte favoruri 
şi funcţii importante. Însă, după mai bine de un an de la instalarea lui Bethlen la domnie, 
Kendi se afla la curtea imperială uneltind alături de Radu Şerban să înlăture domniile 
favorabile turcilor din Transilvania şi Ţara Românească61. 

În primăvara anului 1616, Bethlen era somat de sultan să îşi onoreze obligaţiile de 
vasal al Porţii şi să pornească personal în fruntea oştirilor sale în sprijinul lui Ştefan Tomşa, 
care îşi pierduse domnia în faţa pretendentului susţinut de poloni. Astfel, la 5 mai 1616, 
principele aflat la curtea sa de la Alba Iulia adresează o scrisoare de mobilizare comitatelor, 
solicitându-le să vină fără zăbavă în tabără la Cluj. Nobililor li se cerea să vină personal, 
sub ameninţarea pierderii vieţii şi a tuturor bunurilor (sub amisione capitis et omnium 
bonorum), alături de călăreţii de pe moşiile lor şi, de asemenea, de câte un puşcaş bun 
de fiecare poartă, îmbrăcat cu contăş. Deoarece era proclamată expediţie generală, toate 
comitatele erau chemate la mustra ce avea să fie supravegheată chiar de către principe. 
Principele le mai cerea nobililor să vină la oaste bine pregătiţi cu alimente şi să nu prade 
pe cei sărmani62. 

În anii 1615-1616 autoritatea lui Bethlen în Transilvania a fost ameninţată de nobilul 
maghiar George Drugeth de Homonna care, în colaborare cu Radu Şerban, ce dorea să 
revină în Ţara Românească, a încercat să îl înlăture pe principe pe calea armelor. Mai 
mulţi factori au împiedicat pornirea forţelor de mercenari pe care cei doi pretendenţi îi 
strângeau în Ungaria superioară, însă au existat ciocniri militare de anvergură redusă cu 
oşti transilvănene mobilizate în zonă. Bethlen nu a fost nevoit să ridice întreaga oaste 
a ţării împotriva lui Homonnay, însă a poruncit celor din comitatele mai apropiate, 
precum şi secuilor din scaunele Mureşului şi Arieşului, să pornească împotriva avangardei 
pretendentului. Această oaste, alcătuită în urma unei mobilizări parţiale locale, la ordinul 
principelui, era condusă de Blasiu Kamuti, comite de Dăbâca, şi de Wolfgang Cserényi, 
comite al Solnocului Interior. Trupele lui Homonnay, conduse de căpitanul de haiduci 
Andrei Gombos şi de nobilul de origine ardeleană Sigismund Szarmaságy, au fost înfrânte 
de ardeleni lângă Dej. Cei doi conducători au scăpat cu viaţă, însă planurile lui George 
Drugeth de a deveni principe al Transilvaniei, precum şi ale lui Radu Şerban de a reocupa 
tronul Ţării Româneşti au fost spulberate63. Szarmaságy a fost declarat trădător şi, în cadrul 
dietei de la Sighişoara din octombrie 1616, a pierdut toate posesiunile şi bunurile sale 
mobile în favoarea fiscului64.

Dintr-o scrisoare adresată de principe comitatului Târnave, pe 16 iunie 1617, reiese 

59 Marius Diaconescu, Din istoria Maramureşului în timpul principelui Gabriel Báthory, în Studii şi Comunicări. 
Satu Mare, XV-XVI, 1998-1999, p. 301.
60 MCRT, VI, 1880, doc. XIV, p. 415.
61 Andrei Veress, Documente, IX, 1937, doc. 30, p. 36.
62 Ibidem, doc. 71, p. 82-83.
63 Ioan Kemény, Memorii 1607-1662, Cluj-Napoca, 2002, p. 42; Memorialul lui Nagy Szabó Ferencz din Târgu 
Mureş (1580-1658), p. 167.
64 MCRT, VII, 1881, doc. LVII, p. 395-399.
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că pentru începutul lunii următoare se pregătea o mustră generală a oştirilor ţării. Steagul 
comitatului Târnave, la fel ca şi contingentele celorlalte comitate, scaune şi districte, era 
aşteptat în tabăra de lângă Aiud în a treia zi a lunii iulie. Alături de nobili veneau la mustră 
călăreţii şi pedeştrii adunaţi după numărul de porţi fiscale. La finalul scrisorii se specifica 
faptul că pedeştrii nu primeau soldă pentru perioada în care se găseau în tabără, deoarece 
intenţia principelui era doar de a-i inspecta şi nu de a-i duce la luptă65. 

Problemele legate de organizarea oştirii de ţară lipsesc din discuţiile adunărilor de 
Stări întrunite în anii 1618-1619. Deşi Bethlen se pregătea să ia parte la Războiul de 30 de 
ani alături de tabăra principilor protestanţi, împotriva Habsburgilor, nu a considerat necesar 
să consulte Dieta în această privinţă. Dieta de la Cluj din 5-26 mai 1619, ultima reuniune a 
Stărilor înainte de implicarea activă a armatei transilvănene în război, nu face nicio referire 
la această chestiune. Stările se plâng însă de abuzurile soldaţilor principelui, şi mai ales 
a haiducilor, care vagabondează prin ţară şi intră abuziv în casele şi curţile nobililor. De 
asemenea, solicită principelui să ia măsuri împotriva acestora şi să le interzică să ceară 
găzduire, cu excepţia cazului în care deţin scrisori de împuternicire de la căpitanul de 
curte al principelui66. Această chestiune a încartiruirilor lipsise de ceva timp din problemele 
luate în discuţie de Dietă. Revenirea asupra ei semnalează de fapt pregătirile principelui 
din ajunul primei sale campanii împotriva Habsburgilor, ocazie cu care numeroşi soldaţi 
şi haiduci din zonele de margine se îndreptau spre curtea principelui sau către alte locuri 
desemnate pentru adunarea oştilor. În toamna anului 1619, Bethlen a condus în luptă 
cavaleria recrutată după numărul de porţi fiscale, precum şi efectivele nobilimii. Unii 
istorici estimează că numărul combatanţilor transilvăneni din oastea lui Bethlen se ridica 
la aproximativ 10.000 de oameni67. 

Dieta din mai 1620, prezidată de fratele principelui, Ştefan Bethlen, numit acum 
guvernator al ţării, ia într-o oarecare măsură atitudine împotriva principelui, încercând să 
îi limiteze controlul absolut pe care şi-l arogase asupra armatei ţării. Astfel, Stările stabilesc 
ca din oastea portală să participe în continuare la campaniile principelui din Ungaria şi 
Slovacia doar cavaleria, în timp ce pedeştrii să rămână în ţară. În ceea ce îi priveşte pe 
nobili, aceştia puteau să refuze, fără teamă de consecinţe, participarea în continuare la 
campanie. Obligaţiile militare ale secuilor pentru această campanie erau de asemenea 
limitate la 600 de călăreţi lăncieri68. 

După ce în luna ianuarie a anului 1631 Gheorghe Rákoczi I a fost ales principe de 
către Dieta de la Sighişoara, Nicolae Eszterházy, palatinul Ungariei, s-a ridicat ca pretendent 
la tronul princiar. Oştile palatinului, conduse de vicegeneralul Ioan Bornemisza şi de Adam 
Batthyány, au avansat până dincolo de Tokaj alcătuind o tabără întărită la Rakamaz, timp în 
care palatinul aştepta la Caşovia evoluţia evenimentelor. Rákoczi nu a fost nici el prezent 
pe câmpul de luptă de la Rakamaz, deoarece aştepta cu precauţie rezultatul bătăliei în 
cetatea Oradea. Oastea sa, condusă de Ştefan Bethlen cel Tânăr, căpitanul de Oradea, şi 
de David Zolyomi, căpitanul general al secuilor, era alcătuită în cea mai mare parte din 
haiduci, mulţi veniţi chiar din comitatele ungureşti, nemulţumiţi de perspectiva reinstaurării 
autorităţii habsburgice asupra acestei regiuni. Nu există indicii privind participarea oştirii 
de ţară în această confruntare, deşi prezenţa căpitanului general al secuilor poate indica 
cel puţin participarea unor contingente din scaunele secuieşti. Comitatele au fost şi ele 
mobilizate, însă participarea lor efectivă la bătălie este îndoielnică. Viitoriul principe, Ioan 
Kemény, la acea dată comite de Alba, menţionează în memoriile sale că a ridicat trupele 
comitatului său şi s-a îndreptat spre Oradea, însă a fost întors din drum de către principe 
şi trimis la Făgăraş69. David Zolyomi, cu toate că a jucat un rol important în aducerea lui 
Gheorghe Rákoczi la conducerea Transilvaniei, a pierdut favoarea principelui deoarece era 
un nobil prea bogat şi prea ambiţios. Era considerat un pericol pentru autoritatea principelui 

65 Ibidem, doc. LXIX, p. 438-439.
66 Ibidem, doc. LXXXIII, p. 515.
67 László Makkai, Zoltán Szász, op. cit., p. 91; Alte surse pomenesc efective mai mari, de până la 25.000 de 
soldaţi (vezi Georg Kraus, Cronica Transilvaniei 1608-1665, Bucureşti, 1965, p. 44).
68 MCRT, VII, 1881, doc. LXXXVIII, p. 541-542.
69 Ioan Kemény, op. cit., p. 143.
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deoarece avea la dispoziţia sa o adevărată armată personală, întreţinută din vastele resurse 
ale domeniilor sale din Transilvania şi Ungaria. Intenţia lui Zolyomi era de a lua parte la 
luptele împotriva Habsburgilor alături de regele suedez Gustav Adolf. Alături de prietenul 
său, Ştefan Bethlen cel Tânăr, avusese o întrevedere cu diplomatul suedez Strassburg ce 
se întorcea în patria sa prin Transilvania, după ce îndeplinise o misiune la Poartă. Înainte 
să cadă în dizgraţia principelui, Zolyomi deţinuse mai multe funcţii politice şi militare de 
mare însemnătate în Transilvania. Pe lângă poziţia deja menţionată de căpitan general al 
secuilor, deţinuse şi funcţia de căpitan general al curţii şi cea de comandant în oastea de 
lefegii liberi. Luat prin surprindere, Zolyomi a fost arestat la Târgu Mureş şi apoi închis 
pentru o scurtă perioadă în Făgăraş. După ce a fost judecat la Alba Iulia şi găsit vinovat, 
a fost închis în Chioar, unde a stat în detenţie timp de 16 ani, până la moartea sa. În 
calitate de comandant al trupelor libere de lefegii, Zolyomi era supus ordinelor căpitanului 
acestei categorii militare, funcţie deţinută în acele momente de Andrei Faragó. Unul dintre 
capetele de acuzare împotriva sa în procesul de la Alba Iulia a fost faptul că părăsise tabăra 
trupelor sale, ce se găsea în mod obişnuit lângă Târgu Mureş, fără ştirea şi consimţământul 
căpitanului70. 

Deşi categoriile de soldaţi profesionişti aveau o importanţă tot mai mare în 
organizarea efectivelor militare transilvănene, participarea personală la oaste a nobilimii 
continua să fie solicitată şi de principele Gheorghe Rákoczi I. Prevederile Dietale referitoare 
la acest aspect sunt din ce în ce mai rare, însă atunci când sunt stipulate, ele respectă 
structura şi conţinutul prevederilor similare din deceniile trecute. Obligativitatea nobilimii 
de a participa la expediţiile războinice organizate de principe a fost semnalată în cadrul 
întrunirii Stărilor de la Alba Iulia din 12 mai – 1 iunie 1634. Absenţa de la locul desemnat 
pentru mustră putea fi motivată doar de o poruncă emisă de cancelaria principelui, care îl 
desemna pe respectivul nobil pentru efectuarea unui alt tip de slujbă în folosul ţării. În caz 
contrar, cei care refuzau să dea ascultare poruncii de mobilizare erau pasibili de pedeapsa 
cu confiscarea tuturor bunurilor, mobile şi imobile71. În acest an, oastea comitatelor s-a 
adunat într-adevăr în tabăra de la Sebeşul Săsesc, unde a rămas timp de nouă săptămâni, ca 
urmare a poruncii trimise de sultanul Murad principelui transilvănean de a-şi pregăti oştile 
pentru o campanie în Polonia72. Deşi nu avea nicio intenţie să pornească la luptă împotriva 
Poloniei, Rákoczi a chemat în tabără trupele de lefegii şi trupele din comitate. Conform 
mărturiei lui Ioan Kemény, această oaste era foarte disciplinată, nepricinuind niciun 
neajuns satelor din împrejurimi, mai ales că lipseau secuii şi haiducii73. Faptul că trupele 
nobiliare sunt considerate o categorie militară disciplinată, alături de trupele de lefegii 
care, fără îndoială, constituiau din punct de vedere calitativ cea mai bună parte a oştirii 
transilvănene, este foarte semnificativ pentru aprecierea reală a importanţei participării 
personale a nobilimii la oastea ţării. 

Având ambiţii măreţe în ceea ce priveşte politica externă, tânărul principe Gheorghe 
Rákóczi al II-lea s-a arătat dornic să profite de resursele militare ale ţării, chiar şi de cele ce 
depindeau în bună măsură de bunăvoinţa Stărilor. Acesta era şi cazul insurecţiei nobiliare 
ce revine în atenţia Dietei la începutul anului 1651. Organizarea mustrei în rândul nobilimii 
era prevăzută chiar şi pe timp de pace. Fiecare nobil era obligat să vină la chemarea 
principelui bine înarmat şi să poarte o lance cu flamură reprezentând blazonul său74. 

Obligaţiile militare ale nobilimii sunt stipulate şi în cadrul Constituţiilor Aprobate, 
reprezentând o sinteză a celor mai importante hotărâri referitoare la această problemă 
din dietele anterioare anului 1653. Conform Constituţiilor Aprobate, în caz de expediţie 
generală sau parţială, toate ordinele cu prerogative nobiliare erau obligate să vină în 
oastea principelui pe capete. Pedepsele pentru cei care refuzau să răspundă ordinului de 
mobilizare erau: 12 fl. pentru nobilul ecleziastic, 25 fl. pentru nobilul ce stăpânea mai puţin 

70 Ibidem, p. 165-170; Memorialul lui Nagy Szabó Ferencz din Târgu Mureş (1580-1658), p. 195.
71 MCRT, IX, doc. XXIII, art. XXIX, p. 407-408.
72 Georg Kraus, op. cit., p. 91.
73 Ioan Kemény, op. cit., p. 172.
74 MCRT, X, doc. IX, art. V, p. 122-123.
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de o jumătate de poartă fiscală, 50 fl. pentru nobilul cu mai mult de jumătate de poartă 
fiscală şi 100 de fl. pentru nobilul ce poseda mai mult de o poartă fiscală întreagă75. Nobilii 
aflaţi în dregătorii plătite în slujba ţării sau la curtea principelui participau personal la oaste 
şi mai erau obligaţi să dea şi călăreţii cuveniţi în steagul comitatului, la fel ca şi ceilalţi 
nobili ai ţării76. Nobilii săraci, care nu îşi permiteau echipament de călăreţ, veneau la oaste 
cu echipament de pedestru77. Nobilii bolnavi sau neputincioşi nu se prezentau personal la 
oaste, însă trimiteau înlocuitori bine înarmaţi, după standardul celorlalţi nobili78. Pe timp 
de pace erau organizate inspecţii militare periodice la care erau somaţi să participe toţi 
nobilii ţării apţi de luptă, cu toate armele şi tehnica de război. Amenzile aplicate pentru 
neprezentarea la mustră erau următoarele: 8 fl. nobilul cu mai puţin de 10 case de iobagi, 
12 fl. nobilul cu o poartă întreagă, 20 fl. nobilul ecleziastic, 40 fl. nobilul cu trei porţi 
fiscale. Armamentul insuficient sau inadecvat era de asemenea sancţionat: 12 fl. în cazul 
nobilului comun şi 24 fl. în cazul magnaţilor79.

În această perioadă, oastea reunită a comitatelor transilvănene (Cluj, Dăbâca, 
Solnocul Interior, Turda, Alba şi Târnave, excepţie făcând comitatele din Partium şi alte 
comitate mărginaşe precum Hunedoara) alcătuia aşa numita „oaste de câmp” care, cu 
anumite ocazii, era mobilizată separat de celelalte structuri militare ale ţării. Astfel, în 
1653, în timpul campaniei din Moldova, căpitanul general Ioan Kemény a dispus doar de 
contingentele acestor comitate80.

Cu ocazia inspecţiilor militare erau realizate liste conţinând numele nobililor prezenţi 
şi diverse însemnări referitoare la starea acestora. Un astfel de registru a fost realizat de 
oficialii comitatului Turda, la 21 aprilie 1655, care au inspectat 62 de nobili strânşi în 
vecinătatea târgului Turda. Menţiunile celor care au întocmit actul se referă la situaţia 
economică a nobilului în cauză sau la felul în care acesta s-a prezentat la oaste. Astfel, 
printre cei prezenţi la mustră se aflau: 3 nobili ce deţineau doar un loc de casă, 2 care se 
aflau în slujbă la alţi nobili, un jude nobiliar, 5 nobili au venit pedeştri (pentru că probabil 
nu îşi permiteau echipament de călăreţ) iar 7 dintre cei prezenţi sunt pomeniţi ca şi oşteni 
cu experienţă, dintre care unul slujeşte la curtea principelui81.

Campania principelui Gheorghe Rákoczi al II-lea pentru ocuparea tronului Poloniei 
a fost poate cea mai îndrăzneaţă întreprindere militară iniţiată vreodată de un principe 
transilvănean. Această campanie a însemnat o mobilizare fără precedent a mijloacelor 
militare şi diplomatice ale Transilvaniei, marcând în acelaşi timp un moment de cotitură 
în istoria principatului autonom. Asupra efectivele militare de care dispunea Gheorghe 
Rákoczi al II-lea pentru această campanie există mai multe opinii. Istoriografia maghiară 
de dată recentă apreciază că oastea adunată din Transilvania număra doar 13.000 de 
combatanţi, efectiv apropiat de cel trimis de cei doi predecesori ai lui Gheorghe Rákoczi al 
II-lea (Gabriel Bethlen şi Gheorghe Rákoczi I) în Războiul de 30 de Ani82. Istoricii români 
sunt de părere că oastea strânsă din principat era mult mai numeroasă, ajungând la 40.000 
de oameni83. Pe lângă oştirea proprie, Rákoczi a primit ajutor militar considerabil şi din 
partea aliaţilor săi: voievozii Moldovei şi Ţării Româneşti, hatmanul cazacilor Bogdan 
Hmelniţki, şi din partea suedezilor, care se aflau cu un număr mare de oşteni pe teritoriile 
Poloniei încă din anul 165584. În oastea principelui s-au aflat fără îndoială şi numeroşi 
nobili din comitate, deşi nicio Dietă din preajma anului 1657 nu pomeneşte proclamarea 

75 Constituţiile Aprobate, Titlul 19, art. I, p. 119.
76 Ibidem, art. VI, p. 120.
77 Ibidem, art. VII, p. 121.
78 Ibidem, art. IX, p. 121.
79 Ibidem, Titlul 20, art. I, p. 123.
80 Memorialul lui Nagy Szabó Ferencz din Târgu Mureş (1580-1658), p. 207-208.
81 A.N.D.J.C, Fond: Comitatul Turda, doc. nr. 20/1655.
82 L. Makkai, Z. Szász, op. cit., II, p. 141.
83 Ioan-Aurel Pop, Thomas Nägler (coord.), Istoria Transilvaniei, II, Cluj-Napoca, 2005, p. 133.
84 6.000 de oşteni din Moldova şi Ţara Românească şi 20.000 de cazaci (L. Makkai, Z. Szász, op. cit., II, p. 
141); 2.000 de munteni şi 2.000 de moldoveni sunt menţionaţi de cronicarul Miron Costin (P.P. Panaintescu, 
Miron Costin Opere, Bucureşti, 1958, p. 176; vezi şi I.-A. Pop, T. Nägler, op. cit., p. 133); 30.000 de cazaci sunt 
pomeniţi în Memorialul lui Nagy Szabó Ferencz din Târgu Mureş (1580-1658), p. 214-215.
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insurecţiei nobiliare. După încheierea dezastruoasă a campaniei, foarte mulţi nobili 
şi fruntaşi ardeleni au fost luaţi în captivitate de tătari, lipsind ţara de o bună parte din 
elita ei războinică. Campania din Polonia reprezintă pentru oastea nobiliară din comitate 
începutul decăderii. Deşi mulţi nobili au fost răscumpăraţi din captivitate, Transilvania 
nu a mai revenit niciodată la puterea ei militară din epoca de glorie a primei jumătăţi a 
secolului al XVII-lea. În ultimele decenii de existenţă a principatului autonom, nobilimea 
fost chemată rareori personal la oaste, prezenţa ei fiind înlocuită de mercenari, de cele mai 
multe ori străini, ce s-au dovedit insuficienţi pentru a face faţă ameninţărilor externe.
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A SLAVONIC CODEX WRITTEN AT PERI MONASTERY MARAMURES IN 
1599-1600, DURING THE REIGN OF MICHAEL THE BRAVE

Abstract

The author presents a manuscript written in Slavonic, which includes lives of 
saints. This Codex was written at Peri Monastery, located in northern Transylvania, land 
of Maramures (nowadays Hrusevo town in Ukraine). In the Middle Ages, the monastery 
was subordinated to the Patriarchate of Constantinople.

Manuscript from the Monastery Maramures Peri was written by scholar monk 
Blasie, in 1599-1600, when the three Romanian countries (Wallachia, Moldavia and 
Transylvania) were under the reign of Prince Michael the Brave.

Codex of the Monastery Peri is a graphic artwork, is adorned with a miniature, with 
some original prints taken from the Venetian frontispieces. At the end of the manuscript 
there are a few pages from a copy of the book Minei praznicar, printed in Venice in 1536-
1538. This printed section contains Pripealele of Filotei Monarch, representing the first 
manifestation of fiction in general understood, known, of a novel.

Key words: Slavonic Codex, Peri Monastery, Prince Michael the Brave, Venetian 
printing, Filotei Monarch from the Wallachia.

Prologul cuprinde texte hagiografice, adică relatări din vieţile sfinţilor, rânduite 
cronologic potrivit calendarului creştin. La baza lor stau vechi scrieri patristice, hagiografice, 
sapienţiale, etice. Modelul lor, bizantin, sunt vechile Sinaxare greceşti. Altfel spus, amintind 
crestomaţiile din zilele noastre, vechile proloage conţin, orânduite calendaristic, vieţi 
de sfinţi şi cuvinte de învăţătură izvorâte din faptele lor, ce oferă informaţii cu conţinut 
religios, geografic şi istoric, începând din epoca elenismului, a Imperiului Roman de Apus 
şi a Imperiului Roman de Răsărit, apoi povestiri cu modele de vieţuire creştină, despre eroi 
exemplari din diferite ţări şi din diferite epoci, legate de evenimente însemnate din Istoria 
Bisericii creştine şi chiar a lumii – înfăţişând prototipul Omului ideal al acelui timp istoric.

Alături de Biblie, Cazanii şi Vieţile sfinţilor, Proloagele au avut un rol cultural 
important, ele citindu-se atât în biserică, cât şi în cadrul şcolilor ţinute în tinda bisericii, 
dar şi în familie, reprezentând lectura obişnuită în Evul Mediu, când Biserica era singura 
instituţie care se preocupa de viaţa spirituală şi de cultura poporului.

Cele mai vechi manuscrise cu Proloage copiate de români sunt pergamente din 
secolul al XIV-lea. Asemenea texte, datând din secolele XV şi XVI, se păstrează în fonduri 
documentare din Bucureşti, Cluj-Napoca şi Braşov; ele conţin învăţături pentru trei, patru 
sau mai multe luni, odată cu îmbogăţirea volumului de date Prologarul fiind împărţit în 
două – adică, pentru o jumătate de an, prima parte începând din septembrie, iar a doua 
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parte din martie1. Din secolul al XVII-lea se păstrează cele mai vechi traduceri în limba 
română ale Proloagelor, ele statornicindu-se odată cu binecunoscutele ediţii imprimate 
de Mitropolitul Dosoftei, la 1682-86, prin Mineiele de la Buzău (1698), seria Mineielor 
lui Chesarie de la Râmnic (1776-1780), Mineiele de la Buda (1804-1805)2, iar apoi prin 
Proloagele apărute în 1854 şi 1855 la Mănăstirea Neamţ3.

Codicele manuscris, provenit din Maramureş, pe care îl prezentăm în cele ce 
urmează, se alătură vechilor Proloage scrise în Ţările Române în Evul Mediu. 

Mănăstirea Perii Maramureşului
Renumitul aşezământ monahal ortodox s-a aflat în vatra satului Peri (astăzi Hruşevo, 

în Ucraina), situat pe malul drept al Tisei, nu departe de Sighet, în dreptul localităţii Săpânţa.
Lăcaşul, având hramul Sf. Arh. Mihail, a fost ctitorit de fraţii Dragoş şi Drag, cnezi 

români din localitatea apropiată Bedeu4. Dragoş este viitorul conducător al Ţării Moldovei, 
pe la mijlocul secolului al XIV-lea. Fiul acestuia, Sas-Vodă, a fost alungat din Moldova de 
Bogdan (Bogdan-Vodă, cel plecat <descălecat> de la Cuhea)5, înapoindu-se în Maramureş. 
Fiii acestuia, voievozii Baliţă şi Drag, ajunşi comiţi ai Maramureşului, au refăcut vechea 
ctitorie (punând-o sub îndrumarea ierarhului Simion Moldoveanul), înzestrând-o cu sate şi 
proprietăţi (holde, fâneţe, păşuri, ape de pescuit, moară ş.a.)6.

În acea perioadă, Biserica românească din Maramureş se afla în legături canonice cu 
Haliciul, Balc-Vodă numărându-se între ctitorii Mitropoliei din Haliciu. Întrucât în 1387 
Haliciul a fost anexat Poloniei, mitropolitul de acolo şi-a pierdut dreptul de jurisdicţie asupra 
aşezămintelor ortodoxe situate în Ungaria7. Pentru a evita subordonarea în cele bisericeşti 
şi spirituale faţă de regatul catolic ungar, în anul 1391, Drag a călătorit la Constantinopol, 
cerând ca mănăstirea lor din Peri să fie luată sub ocrotirea Patriarhiei, ca supremă instituţie 
eclesiastică a Răsăritului ortodox. Aşadar, scopul fraţilor Baliţă şi Drag era de a obţine 
autonomia politică şi bisericească faţă de regii catolici ai Ungariei. Drept urmare, la 13 
august 1391, patriarhul Antonie IV a emis renumitul tomos prin care a declarat Mănăstirea 
din Peri stavropighie patriarhală, iar pe egumenul lăcaşului, ieromonahul Pahomie, l-a 
investit exarh (cu rolul de reprezentant al Patriarhiei) peste ţinuturile din nord-vestul 
transilvan (Maramureş, Sătmar, Arva, Ugocea, Bereg, Ciceu, Unguraş şi Bistra Bihorului)8. 

În veacul următor, al XV-lea, Mănăstirea Peri este amintită frecvent în documente cu 
prilejul unor judecăţi şi hotărnicii prilejuite de abuzurile unor nobili, colonişti din ţinut şi a 
episcopilor ruteni de la Muncaci, având ca scop acapararea bunurilor ei9.

1 Studiul cel mai competent asupra Proloagelor îl datorăm ierarhului Nestor Vornicescu, fiind publicat în 
fruntea Proloagelor de la Mănăstirea Neamţ. Vezi Proloagele. Tipărite prin străduinţa şi osteneala, cu un Studiu 
introductiv şi binecuvântarea Înalt Preafinţitului Dr. Nestor Vornicescu, Mitropolitul Olteniei, Bacău, 1999.
2 Ioan Bianu, Nerva Hodoş, Dan Simonescu, Bibliografia Românească Veche (1508-1830), Bucureşti, 1903-
1944, vol. I (73), p. 240-246; IV (73), p. 204; I (111), p. 365; II (668), p. 450.
3 Bibliografia Românească Modernă, III, Bucureşti, 1989, p. 1079-1080.
4 Localitatea Bedeu, învecinată cu Peri, era centru de cnezat românesc, atestat din secolul al XIV-lea. În legătură 
cu întemeierea statului feudal Moldova există o bibliografie impresionantă; amintim, în legătură cu studiul de 
faţă, lucrarea istoricului Gheorghe I. Brătianu, Tradiţia istorică despre întemeierea statelor feudale româneşti. 
Ediţia lui Valeriu Râpeanu, Bucureşti, 1980; Alexandru Filipaşcu, Istoria Maramureşului, Bucureşti, 1940; Idem, 
Voievodatul Maramureşului. Originea, structura şi tendinţele lui, Sibiu, 1945. 
5 Radu Popa, Cnezatul Marei, Baia Mare, 1969; Idem, Ţara Maramureşului în veacul al XIV-lea, Bucureşti, 
1970.
6 În legătură cu istoria Mănăstirii Peri există, de asemenea, o bibliografie impresionantă; amintim, în legătură 
cu studiul de faţă, lucrările istoricilor şi cercetătorilor: Ştefan Meteş, Mănăstirile româneşti din Transilvania 
şi Ungaria, Sibiu, 1936; Alexandru Filipaşcu, Istoria Maramureşului...op. cit.; Ştefan Lupşa, Catolicismul şi 
românii din Ardeal şi Ungaria până la 1556, Cernăuţi, 1928; Ioan Lupaş, Istoria bisericească a românilor 
ardeleni, Sibiu, 1918; Ştefan Meteş, Istoria Bisericii şi a vieţii religioase a românilor din Transilvania şi Ungaria, 
I, Sibiu, 1935; Mircea Păcurariu, Studii de istorie a Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2005; Macarie 
Motogna, Monahismul ortodox din Maramureş şi Transilvania Septentrională până la începutul secolului al 
XIX-lea, Mănăstirea Rohia, 2009.
7 Alexandru Filipaşcu, op. cit., p. 63.
8 Mircea Păcurariu, op. cit., p. 193-203; Macarie Motogna, op. cit., p. 92-94, 274-277. În documentele 
cancelariei regale ungare, egumenul Mănăstirii Peri era numit graeci fidei professor.
9 Ştefan Lupşa, op. cit., p. 223.
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În veacul al XVI-lea, documentele îi amintesc stătători la Mănăstirea Peri pe episcopii 
ortodocşi Ilarie (1556), Vasile şi Serghie. Spre sfârşitul acestui veac, însuşi împăratul 
Rudolf intervenea pentru îndepărtarea de la Peri a episcopului rutean şi întoarcerea acolo 
a episcopului Vasile. Nu peste mult timp, episcopul Vasile a fost înlocuit cu egumenul 
Serghie, de la Mănăstirea Tismana, venit în Ardeal cu alaiul lui Mihai Viteazul, care-l 
întărea în 1601 ca ierarh ortodox al părţilor Muncaciului10.

După pieirea lui Mihai Viteazul, bunurile Mănăstirii Peri au ajuns dependente de 
cetatea Hust. În anii următori, însuşi domnitorul Moldovei, Simion Movilă, intervenea 
pentru ocrotirea averii mănăstirii, bunuri care, în deceniile următoare, au ajuns sub 
controlul episcopilor ruteni şi a principelui Transilvaniei, pe la 1606 (în urma atacului 
calvinilor din Câmpulung-pe-Tisa), sau la 1657 (cu prilejul expediţiei principelui Gheorghe 
Rákóczi II în Polonia) vechiul aşezământ monahal fiind devastat, iar la 1703, în timpul 
Răscoalei curuţilor, prefăcut în ruine. În veacul următor, al XVIII-lea, averea mănăstirii a 
intrat în proprietatea statului austriac, apoi a unor familii nobile11.

Călugării alungaţi de la Peri şi o parte din odoarele sfântului lăcaş ar fi ajuns şi ar fi 
găsit adăpost în alte mănăstiri din Maramureş şi Moldova. Conform unei mărturii datând 
de la 1762, a iobagului Ştefan Rednic şi a fostului protopop Andrei Rednic, documentele 
mănăstirii au ajuns în păstrarea fostului protopop Ladislau Rednic din Giuleşti, de la care 
le-a luat cu forţa vicarul rutean unit Andrei Bacinsky (viitorul episcop al Muncaciului)12.

Cele relevate succint în rândurile de mai sus atestă vechimea şi importanţa aparte a 
Mănăstirii Peri în istoria Maramureşului voievodal. 

Alături de bunurile imobile, biserica şi obştea monahală au fost înzestrate în decursul 
timpului cu felurite odoare, de la odăjdii şi piese de cult la manuscrise şi tipărituri. 
Evidenţiind rolul ctitoriei voievodale de la Peri în Istoria Neamului, unii istorici susţin că 
aici au fost redactate unele din vechile texte rotacizante, considerate drept cele mai vechi 
cărţi scrise în limba română şi că la Peri ar fi existat chiar o tipografie13. 

Fapt cert este că, în Evul Mediu, în cadrul Mănăstirii Peri călugării au iniţiat şi susţinut 
un scriptoriu pentru redactarea cărţilor şi, implicit, o şcoală, pentru pregătirea diecilor, a 
dascălilor de dăscălie şi a preoţilor.

La trei veacuri de la pustiirea lăcaşului, amintirea stavropighiei o păstrează tradiţia, 
documentele vremii, ruinele fundaţiei bisericii mănăstirii (Fig.1)14 şi unele odoare, inclusiv 
manuscrise şi tipărituri. Este posibil ca unele texte rotacizante (fenomen lingvistic specific 
Maramureşului) identificate în Moldova să provină de aici. Vechiul act fundaţional al 
mănăstirii Peri a fost aflat tot în Moldova15. În Maramureşul voievodal s-a păstrat, în schimb, 
renumita Psaltire de la Muncaci, datând de la sfârşitul secolului al XV-lea16, codice dăruit 
lăcaşului de însuşi Ştefan cel Mare, prin logofătul, cancelarul şi ambasadorul Ioan Tăutu17, 
carte împodobită cu o miniatură reprezentându-l pe logofătul Ioan, în genunchi, oferind 
Psaltirea lui Iisus, redat aşezat pe tron; Regele David, cu lira în mână, recomandă cu mâna 
stângă pe logofăt lui Hristos, iar în dreapta ţine un rotulus, cu începutul unui psalm18.

Acestor odoare le alăturăm acum alt veritabil monument de cultură, Patericul 

10 Ştefan Meteş, Istoria...cit., p. 173; Ovidiu Ghitta, Un colaborator a lui Mihai Viteazul – Episcopul Serghie, în 
Anuarul Intitutului de Istorie şi Arheologie, XVII, Cluj-Napoca, 1985-1986, p. 357-382.
11 Macarie Motogna, op. cit., p. 94.
12 Ibidem.
13 Ştefan Meteş, op. cit., p. 172-173; Damaschin Coravu-Severineanul, Mănăstirea Peri şi importanţa sa istorică, 
în Mitropolia Olteniei (Craiova), XXXIV, 1982, 7-9, p. 509. Este posibil ca, în cadrul mănăstirii, să se fi imprimat 
antimisul episcopului Maramureşului, Ioan Stoica. În 1696, tipograful cracovian Svoipold Fiol ar fi tipărit aici 
un Evangheliar şi un Molitvelnic în limba română şi trei cărţi în slavonă.
14 Au fost cercetate în anii din urmă de către arheologi români (din Satu Mare) şi ucraineeni (din Ujgorod).
15 Alexandru Filipaşcu, op. cit., p. 97.
16 Vechiul codice s-a păstrat în Biblioteca Episcopiei Ortodoxe din Muncaci; în prezent se află expus în Muzeul 
de Etnografie din Ujgorod (Ucraina).
17 În legătură cu viaţa şi activitatea acestuia, a se vedea bibliografia recentă a lui Alexandru Simon, în cartea sa 
Ştefan cel Mare şi Matei Corvin. O coexistenţă medievală, Cluj-Napoca, 2005, p. 514.
18 Carmen Ghica, în Studii şi Cercetări de Istoria Artei (Bucureşti), Seria Artă plastică, tomul XV, 1968, p. 114-
117. 
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Prologar slavon scris la Mănăstirea Peri la 1599-1600, în timpul domniei lui Mihai Viteazul 
în Ţările Române.

Codicele Prologar slavon scris la Mănăstirea Perii Maramureşului
În toamna anului 1940, cercetătorul şi bibliologul Atanasie Popa din Cluj a primit de 

la un călugăr refugiat din Maramureş în urma Diktatului de la Viena acest manuscris vechi 
în limba slavonă, despre care spunea că provine din Ucraina, păstrându-l, alături de alte 
vechi texte, în colecţia sa până la sfârşitul vieţii (1984), când a ajuns în Colecţia preotului 
Gavril Pop din Gherla (Cluj).

Cartea păstrează aspectul unui codice medieval (Fig. 2), având o legătură trainică, 
din tăblii masive de lemn, teşite la margini, învelite în piele maro, ornată sumar, cu linii 
simple, iar în câmpul central al primei coperte cu un ornament pătrat aurit ce încadrează 
o cruce simplă din fildeş. Legătura, reparată în decursul timpului, mai păstrează două 
cheutori, din piele şi alamă.

Paginaţia indică un text incomplet, lipsind un număr de file de la început şi sfârşit. 
Urmând uzanţa vremii, copistul (copiştii) nu au numerotat filele, ci numai caietele, de la 
1 la 39, aproape toate având câte 12 file19. Prima coală I mai păstrează ultimele 3 file, iar 
coala ultimă XXXIX mai păstrează primele 9 file. Cartea manuscrisă are în prezent [454] 
file, cărora, în vechime, după cum se va vedea mai la urmă, le-a fost alăturate un număr de 
patru file provenite dintr-un postincunabul veneţian.

Grafica, ilustrarea şi ornamentarea Codicelui.
Ţinuta grafică a manuscrisului este remarcabilă (Fig. 3, 4). Textul, dispus pe o coloană, 

a fost redat cu cerneală neagră, de bună calitate. Scrierea este semiuncială dreaptă, cu 
suprascrieri. Titlurile de la începutul lunilor copistul le-a redat cu chinovar, cu majuscule, 
scriindu-le cu ligaturi. Restul titlurilor, scrise cu negru şi roşu, indică numele personalităţii 
creştine şi ziua de prăznuire. Completările la text sunt făcute în câmpul restavului lateral 
al filelor.

Manuscrisul reprezintă, deopotrivă, un monument de artă grafică.
La începutul textului se păstrează o miniatură de mari dimensiuni, cu reprezentarea 

Sfântului Evanghelist Ioan (Fig. 8). Într-un cadru somptuos, dominat de edificii impozante 
(dar cu turla fără cruce), Sf. Ioan stă într-un jilţ, la masa de scris, redând textul sfânt. Culorile 
folosite sunt negru, maro, verde şi galben. Ca şi concepţie, miniatura este asemănătoare 
cu cele din manuscrisele veacului anterior, din vremea lui Ştefan cel Mare20. Din păcate, 
câmpul inferior al imaginii a rămas doar conturat, necolorat.

În timpul redactării textului, la începutul lunilor anului copistul cărturar a intenţionat 
chiar desenarea unor frontispicii, lăsând spaţiu liber; el sau altcineva a optat în cele din urmă 
(după cum se va vedea mai jos) la aplicarea în spaţiul rămas liber din fruntea capitolelor a 
unor cadre ornamentale decupate din tipăriturile vremii.

Ornamentul principal, cel mai frecvent folosit, îl reprezintă iniţiala ornată, mare, 
bogat împodobită; redate întotdeauna cu roşu, zecile de iniţiale repetă modele arhaice, 
tradiţionale, unele fiind de-a dreptul impresionante.

În câteva rânduri, copistul a desenat, cu roşu, la sfârşitul lunilor, vignete din împletituri.

Cuprinsul Codicelui
Prologarul de la Peri reprezintă o copie manuscrisă. Codicele are la bază un text 

slavon mai vechi, posibil – credem – o versiune ori ediţie slavonă din secolul al XVI-
lea. Volumul cuprinde texte hagiografice cu învăţături pentru şase luni (Naşiatu Meseati 
Zaşiasti), anume din martie până în august. Este posibil ca, în cadrul scriptoriului, să fi fost 
scrisă şi prima parte, pentru lunile septembrie-februarie.

19 Colile au fost numerotate în restavul drept inferior, cu slove-cifre chirilice. În cadrul prezentării noastre le 
redăm cu cifre-litere latine, iar filele din cadrul lor cu cifre arabe (de ex.: X/2 = coala 10, fila 2).
20 Vezi Supra, nota 16.
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Personalităţile pomenite sunt cele consacrate în calendarul bizantin, predominând 
astfel marii luminaţi ai Vechiului şi Noului Testament, o atenţie specială acordându-se 
proorocilor, Sfinţilor Părinţi ai Bisericii şi filosofilor creştini.

 Codicele reproduce o versiune slavă, cuprinzând un număr important de jitii ale 
sfinţilor ierarhi pomeniţi la sârbi, bulgari şi ucraineeni. Nu lipsesc poveştile închinate 
personajelor cu aură populară, precum Alexie, Omul lui Dumnezeu, Sf. Marina (cea care, 
prinzându-l pe drac la toaca mănăstirii, l-a bătut cu măiuţul), egumenul Teodosie de la 
Lavra Pecerska din Kiev, Sf. Precupie, Cei 40 de Sfinţi mucenici din Nicopole, Sf. Chiric 
şi Iulita, nu în ultimul rând cele închinate sărbătorilor mari (Sf. Paşti, Sf. Apostoli Petru şi 
Pavel, Schimbarea la faţă, Adormirea Maicii Domnului).

Scriitorul, locul şi anul redactării Codicelui.
Elementele grafice prezentate atestă elaborarea manuscrisului în cadrul unei 

scriptorii, deservită de copişti specializaţi. Grafia indică faptul că textul a fost scris de către 
doi copişti. Primul copist a redactat cea mai mare parte a cărţii, de la început până la coala 
34 inclusiv. Al doilea copist a scris partea ultimă a cărţii, de la coala 35 până la coala 39 (şi 
la final, credem). Amândoi au fost, neîndoielnic, clerici cu o aleasă ştiinţă de carte, versaţi 
în redactarea manuscriselor. Bănuim că va (sau vor) fi semnat şi la sfârşitul codicelui. 
Important este faptul că o însemnare păstrată pe restavul de jos a colii XXVI/1 dezvăluie 
numele copistului celei mai mari părţi a textului, acesta fiind monahul Blasie din Peri: + Az 
pis(al) Blasie ot Peri [+Am scris eu, Blasie din Peri] (Fig. 5). Om al locului, de nu peregrin 
venit din Moldova, Ţara Românească ori Serbia, Blasie a fost, pentru vremea şi lumea sa, 
un autentic cărturar, cu un rol important în viaţa mănăstirii conduse de egumenul Serghie, 
cel numit aici prin voia întâiului Voievod şi Domn al tuturor românilor, Mihai Viteazul21. 

La fel de important rămâne faptul că manuscrisul a fost datat de către copistul 
principal, adică de monahul Vlasie, care, pe parcursul scrierii cărţii, a notat pe marginea 
textului, cu slove-cifre, anul erei vechi, de la <facerea lumii> 7108, adică 1599-1600 
al erei noi, de la Hristos (Fig. 5). Hârtia, de bună calitate, bine încleiată, înainte de a fi 
folosită a fost lustruită cu ajutorul unei spatule de os (pentru ca pana de scris să alunece 
mai uşor). Colile prezintă căluşuri şi două filigrane de epocă, ce indică aceeaşi vechime şi 
provenienţa de la mori de hârtie din Ucraina.

Mărturii documentare privind cititorii şi circulaţia Codicelui
Cele mai vechi mărturii de interes documentar istoric şi religios aparţin copistului 

cărţii, monahul Blasie din Perii Maramureşului. Acestora le urmează ca vechime un număr 
important de trimiteri şi indicaţii tipiconale scrise, tot cu semiuncială dreaptă, ulterior (sec. 
XVII), posibil de către alţi copişti ori simpli lectori, pe restavul lateral al filelor.

Cea mai veche însemnare de cititor datează de la începutul secolului al XVIII-lea, 
aşadar din vremea când Mănăstirea Peri a fost pustiită de curuţi, apoi cu prilejul ultimei 
invazii tătare în Transilvania. După cum se ştie, în anul 1717, sultanul, aflat în război 
cu Austria, a ordonat tătarilor să pustiască Ardealul. Astfel, o oaste compusă din 3.700 
moldoveni, 300 cazaci şi 10.000 tătari, trecând din Moldova, pustieşte tot nordul transilvan, 
ajungând în cursul verii, prin Sătmar până în Maramureş22. De acum datează însemnarea, 
scrisă pe o filă a coalei XXXV/1 a codicelui, chiar de către un participant la teribila expediţie, 
Popa Mihail Cazacul. În ziua de 12 iunie, după ce a citit în carte despre viaţa şi faptele Sf. 
Onufrie, preotul cazac a completat marginal textul cu o invocaţie religioasă, scrisă întru 
izbăvirea şi pomenirea sa şi a rodului său. Unde anume s-a aflat cartea în acel moment, nu 
ştim. Este posibil ca preotul cazac să o fi aflat şi citit în satul Peri, la vreunul din călugări, 
la mănăstirea din satul învecinat Bedeu sau la urmaşii vechii familii cnezale. Mai multe 
însemnări ulterioare, de la 1775 şi 1778 [scrise în ucraineeană, pe colile VI/6; VII/1,5,8; 
VIII/9; IX/1,5; XII/2; XIX/2,3; XXI/4; XXXI/1], atestă, în schimb, aflarea şi folosinţa codicelui 

21 Vezi Supra, nota 10.
22 Alexandru Filipaşcu, op. cit., p. 149.
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în cadrul Mănăstirii Bedeului, despre care se ştie că în 1777 avea trei călugări23. După 
aceea se pare că nimeni altcineva nu a mai semnat pe vechea carte.

Frontispiciile veneţiene identificate în Prologarul slavon din Perii Maramureşului
Cum spuneam, cu prilejul redactării manuscrisului, în fruntea proloagelor lunilor 

de peste an copistul Blasie a lăsat spaţiu alb, destinat desenării frontispiciilor, dar nu a 
mai reuşit să ducă lucrul la bun sfârşit, întrucât filele ultime ale cărţii le datorăm altui 
„scriitor”. Acesta ori altcineva, nu se ştie când, a completat locurile respective din 
manuscris cu un număr de patru frontispicii (credem că au fost mai multe), preluate din 
tipărituri vechi.

Am reuşit să identificăm primele două dintre aceste frontispicii, cele aflate la începutul 
colilor I/2 şi XXI/5. Ambele provin dintr-un exemplar (posibil deteriorat) al Psaltirii slavone 
tipărite la Veneţia în anul 1569. Primul frontispiciu, compus din cercuri înlănţuite, prezintă 
în câmpul central iniţialele Ia, aparţinând vestitului tipograf Bojidar Vucovici; celălalt a fost 
folosit şi în Liturghierul tipărit de Coresi, la Braşov, în 158824.

Pripealele monahului român Filotei din Mineiul apărut la Veneţia în 1536-38 
alăturate Proloagelor scrise în Perii Maramureşului

Filotei monahul (a doua jumătate a sec. XIV – începutul sec. XV) a trăit pe vremea lui 
Mircea cel Bătrân şi a fost autor de imnuri religioase. Înainte de a îmbrăca haina monahală 
a fost logofăt. În timpul cât a vieţuit la Mănăstirea Cozia, Filotei a alcătuit mai multe tropare 
(adică, scurte cântări bisericeşti), denumite pripeale, destinate a înlocui refrenul aleluia, 
ce însoţea <psalmii aleşi> ai bizantinului Nichifor Vlemmidis, cântaţi în polieleu (imnuri 
cântate în biserică în ajunul praznicelor împărăteşti).

Pripealele lui Filotei s-au folosit pe larg în Biserica Ortodoxă (la români, ruşi, sârbi, 
bulgari), până în prezent cunoscându-se peste 20 de copii manuscrise, datând din secolele 
XVI-XVII.

În anul 1536, cântările fostului logofăt din Ţara Românească au fost alăturate 
Sbornicului slavon tipărit de sârbul Bojidar Vucovici în Veneţia, la 1536-38 în Mineiul 
slavon tipărit tot la Veneţia, apoi în Molitvoslovul imprimat la Veneţia în 1547, în Sbornicul 
tipărit de Coresi la Sebeş în 1580, în Psaltirile slave de la Vilnius (1586) şi Kiev (1624-
1697), iar ulterior în ediţiile Psaltirii şi Catavasierului apărute în Ţările Române, începând 
cu Psaltirea de la Govora din 1637.

De ce sunt importante Pripealele lui Filotei? Pentru că reprezintă cea dintâi manifestare 
literară în înţeles larg, cunoscută a unui român25.

Cele patru file cu Pripealele lui Filotei, alăturate Prologarului slavon din Perii 
Maramureşului (Fig. 6) provin dintr-un exemplar al Mineiului editat în slavonă de Bojidar 
Vucovici la Veneţia în 1536-1538, carte inclusă recent în Bibliografia Românească Veche 
întrucât la tipărirea ei a participat şi Ieromonahul Moise, originar din Moldova (care, 
ulterior, la 1547, va imprima, la Târgovişte, un Molitvelnic slavon)26.

Până în prezent, din Mineiul slavon tipărit la Veneţia în 1536-38 au fost identificate 
exemplare în Biblioteca Naţională a Austriei (Viena), Biblioteca Naţională a Serbiei 
(Belgrad), Biblioteca Saltykov din Sankt Petresburg, Biblioteca Naţională a Ucrainei (Kiev), 
două exemplare la Biblioteca Academiei Române din Bucureşti, un exemplar la Muzeul 
din Şcheii Braşovului, iar recent a mai fost identificat un exemplar fragmentar în Bihor27. 

23 Ibidem, p. 165.
24 Dejan Medacovici, Grafica srpskih stampanih cniga XV-XVII veca, Beograd, 1958, p. 216 şi planşele LXXXVII 
şi XCIV; Bibliografia Românească Veche (op. cit.), I, p. 99-101.
25 Nicolae Cartojan, Istoria literaturii române vechi. I, Bucureşti, 1940, p. 29; S. Teodor, Filotei monahul de 
la Cozia, în Mitropolia Olteniei (Craiova), VI, 1954, 1-3, 4-6; VII, 1955, 10-12; Emil Turdeanu, Les premiers 
ecrivains religieux en Valachie; l’hegumene Nicodeme de Tismana et le moine Philothee, în Revue des etudes 
roumaines (Bucureşti), II, 1954; Tit Simedrea, “Les Pripeala” du moine Philothee, în Romano-slavica (Bucureşti), 
XVII, 1970; Rodica Şuiu, în Dictionarul literaturii române de la origini până la 1900, Bucureşti, 1979, p. 356.
26 Dan Râpă-Buicliu, Bibliografia Românească Veche. Additamenta I (1536-1830), Galaţi, 2000, p. 18-19.
27 Florian Dudaş, Vechile tipărituri româneşti din Ţara Bihorului. I, Timişoara, 2007, p. 18-19.
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Aşadar, împreună cu fragmentul alăturat Prologarului din Perii Maramureşului pot fi atestate 
până în prezent un număr de 9 exemplare din vechiul postincunabul veneţian.

 * * *

Cele prezentate despre vechiul codice slavon din Maramureş atestă, în mod 
incontestabil, un veritabil monument al literaturii române în limba slavonă, Prologarul 
cu vieţi de sfinţi creştini reprezentând cea mai veche carte redactată în cadrul scriptoriei 
aşezământului monahal cunoscută până în prezent. Alături de Psaltirea ajunsă la Muncaci, 
Codicele Prologar slavon scris la 1599-1600 (în timpul domniei lui Mihai Viteazul în 
Ţările Române) de monahul Blasie din Perii Maramureşului, ornat cu frontispicii preluate 
dintr-un exemplar al Psaltirii apărute la Veneţia în 1569 şi completat, la urmă, cu file 
provenite dintr-un exemplar al Mineiului apărut la Veneţia în 1536-38, profilează în cadrul 
renumitei mănăstiri a Maramureşului voievodal o vatră de cultură întru totul conformă 
cu importanţa stavropighiei constantinopolitane. Se profilează, tot mai clar, pentru acel 
răstimp al Evului Mediu, alături de coridorul nordic al Bizanţului, un coridor, al românilor, 
peste Balcanii vestici, cu pământul italic, interferenţă culturală susţinută, deopotrivă, 
de voievozii Munteniei şi ai Moldovei, de familiile nobile române din Transilvania, de 
voievozii ori despoţii Serbiei şi ai Muntenegrului, de Republica Veneţiei, ce reprezenta 
centrul de renume al tiparului european.
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Fig. 1. Ruinele bisericii Mănăstirii Perii 
Maramu reşului.

Fig. 2. Codicele Prologar sla von din Perii 
Maramureşului. Blo cul cărţii.
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Fig. 3. Codicele Prologar slavon 
din Perii Mara mureşului. Prima 
filă a textului manuscris, împo-
dobită cu frontispiciu imprimat şi 
iniţială ornată.

Fig. 4. Codicele Prolo gar 
sla von din Perii Maramure-
şu lui. Fila cu începutul Pro -
loagelor lunii iunie, con-
ţi nând naraţiunea despre 
Iustin Filosoful, împodobită 
cu un frontispiciu imprimat, 
de provenienţă veneţiană.

Fig. 5. Codicele Prologar slavon. 
Însemnarea monahului copist 
Blasie din Peri.

Fig. 6. Codicele Prologar slavon din Perii 
Maramureşului. Pripealele lui Filotei mo-
nahul, cel mai vechi text literar scris  de 
un ro mân, preluate din Mineiul tipărit la 
Veneţia în 1536-1538.

Fig. 7. Codicele Prologar slavon. Filă conţinând 
datarea manuscrisului.
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Fig. 8. Codicele Prologar slavon din Perii Maramureşului. Miniatura 
cu reprezentarea Sf. Evanghelist Ioan.
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DA MINORANZA A MAGGIORANZA: I MERCANTI DELLA 
TRANSILVANIA TRA IL QUATTROCENTO E IL SETTECENTO

Florina CIURE*

FROM MINORITY TO MAJORITY: TRANSYLVANIA’S MERCHANTS BETWEEN 
XVTH AND XVIIITH CENTURIES

Abstract

Due to the obtained privileges, the Saxons achieved the leadership of the XVth 
century Transylvanian trade. From the second half of the XVIth century on many Balkan 
and Levantine merchants arrived in Transylvania becoming the Saxon’s competitors. In 
the beginning, the authorities tried to limit the role they had gained in Transylvanian trade, 
but their growing number and the ever increasing quantity of commercialized products 
determined the authorities to give them some privileges, in spite of the Saxon merchants. In 
the XVIIth century the Greek Companies of Sibiu and Braşov were funded; their members 
included not only Greeks but also Ragusans, Armenians, Macedo-Romanians who had 
an important role in Transylvanian foreign trade development. The “Greek” Companies 
meant to be an association of merchants united by common interests, their purpose was 
to obtain privileges that might allow members a better development of their commercial 
activities. These companies had a particular statute among the other companies of the 
time for they didn’t have the direct support of the Ottoman Empire authorities to whom 
belonged most of its members. Beginning with the end of the XVIIth century when 
Transylvania passed under Habsburgical domination, the Viennese authorities became 
interested in developing the oriental trade and preferred rather an organized association 
which could guarantee its members the application of the rules established by the 
central authority and the payment of the fiscal obligations. In the XVIIIth century, some 
Macedonian merchants, members of the Greek companies from Braşov and Sibiu, funded 
their own companies and tried to obtain citizenship in those respective towns in order 
to enjoy some privileges reserved to the citizens alone; the value of the merchandises 
commercialized by the individual companies was representative of their importance 
within Transylvanian trade. Minoritary from the ethnical point of view, but majoritary as 
to the amount of the commercialized products, the merchants involved in Transylvanian 
trade, regardless of their origin, brought a decisive contribution to the development of the 
commercial exchanges of this state.

Key words: Transylvania, merchants, commercial exchanges, Greeks, Aromanians.

Nella Transilvania, che nel Quattrocento si trovava sotto la dominazione del Regno 
d’Ungheria, accanto ai romeni che rappresentavano la maggioranza troviamo anche 
ungheresi, sassoni e secleri. In seguito ai privilegi ottenuti dalla regalità ungherese1 dopo 

* Muzeul Ţării Crişurilor Oradea, florinacret@yahoo.it.
1 Per esempio, il rè Lodovico d’Anjou, tramite le diplome rilasciate nel 1367 e 1370, concede ai sassoni la 
possibilità di acquistare da Zara “prodotti orientali e veneziani” (Szigmond Pál Pach, La politica commerciale 
di Luigi d’Angiò e il traffico delle ‘mercanzie maritime’ dopo la pace di Zara, in Rapporti veneto-ungheresi 
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il loro stabilirsi in Transilvania, i sassoni dominarono nel Quattrocento il commercio 
transilvano2, però a cominciare dal Cinquecento si parla già della decadenza del commercio 
sassone. Dalla fine del XV-o secolo i ricercatori notarono una grande sproporzione a 
riguardo la quantità degli affari realizzati dai sassoni in confronto con gli ungheresi da 
una parte, e con i romeni dall’altra parte. I dati contenuti nei registri doganali rilevarono 
un percentuale di 99% a sfavore dei primi menzionati. In base ai registri doganali di Sibiu 
(ungherese: Nagyszeben; tedesco: Hermannstadt) del 1500, il ricercatore Horváth Jenő ha 
stabilito che il commercio dei sassoni rappresentava 0,41%, quello degli ungheresi 0,39%, 
invece quello dei romeni amontava fino al 99,27%3. Le ulteriori rivalutazioni sembrano 
indicare che questi ragionamenti furono sbagliati perchè i sassoni godevano dei privilegi 
in quel periodo e non dovevano pagare le imposte doganali, e per questa ragione non si 
trovano nei registri le loro merci transitate4. D’altronde è proprio vero che erano in pochi 
i sassoni che passavano la dogana nei territori ottomani e comunque la situazione rilevata 
dai documenti non può essere lontana dalla verità considera il ricercatore Eugen Pavlescu5.

La Transilvania, con la sua posizione favorevole, con vie commerciali che continuavano 
nell’Europa Centrale le grandi vie occidentali verso l’areale balcanico, collegando così 
la Penisola Balcanica all’Europa Centrale ed Occidentale, divenne nel Cinquecento una 
zona d’importazione e di transito di merci orientali, un areale importante dell’attività dei 
mercanti provenienti dal sud del Danubio. Le autorità transilvane controllavano l’attività 
dei mercanti attraverso alcune limitazioni, come quella di stabilire il prezzo delle merci 
che venivano vendute sul mercato e i luoghi di vendità; eccezione facendo i mercanti 
diventati nobili o quelli che godevano di un privileggio speciale. 

Analizzando i registri doganali dell’anno 1500, il ricercatore Radu Manolescu arriva alla 
conclusione che fino a quando Ungheria e Transilvania non passarono sotto la dominazione 
ottomana i mercanti levantini (greci, turchi, armeni) portavano i prodotti orientali sul mercato 
della Valacchia dove li vendevano ai mercanti della Valacchia e Transilvania, perché di solito 
gli ultimi non passavano il Danubio, e i mercanti orientali non arrrivavano fino a Braşov 
(Brassó; Kronstadt) e Sibiu a causa dei rapporti tesi fra l’Ungheria e l’Impero Ottomano. 
I mercanti della Valacchia avevano l’obbligo di depositare le merci a Sibiu o Braşov da 
dove erano trasportate nell’Europa Centrale dai mercanti di Transilvania, dato che i mercanti 
orientali, incluso greci, non godevano né del diritto di vendità delle merci nel principato né di 
transito verso Vienna6. Dopo la fine del Regno d’Ungheria, con la sovranità della Porta sopra 
la Transilvania, i mercanti orientali sudditi otomani non rispettano più il diritto di deposito 
delle città Braşov e Sibiu (ottenuto nel 1508), Bistriţa (1523) Cluj (1538)7 cioè di vendere 
le loro merci solo in queste città, il che spinse i mercanti transilvani, sopratutto i sassoni, a 
protestare perchè vedevano pregiudicata la loro attività commerciale. 

Le autorità locali non tardano a rispondere alle lamentele dei mercanti transilvani, la 

all’epoca del Rinascimento, a cura di Tibor Klaniczay, Budapest 1975, p. 106); il rè Sigismondo di Lussemburgo 
confermava il 18 febbraio 1395 agli abitanti di Sibiu che erano sassoni, greci, romeni, bulgari, armeni, i 
loro privilegi commerciali, permettendo loro il libero commercio in tutto il regno (Constantin C. Giurescu, Le 
relations économiques Austro-Roumaines aux XVe-XVIIIe siècles, in Revue Roumaine d’Histoire, tome VII, no. 
5, 1968, p. 744).
2 Sui privilegi delle città sassone di Sibiu e Braşov, si veda: Radu Manolescu, Comerţul Ţării Româneşti şi 
Moldovei cu Braşovul (secolele XIV-XVI), Bucarest 1965, pp. 21-35; Idem, Relaţiile comerciale ale Ţării 
Româneşti cu Sibiul la începutul veacului al XVI-lea, in Analele Universităţii “C. I. Parhon” din Bucureşti. Seria 
Ştiinţe sociale-Istorie, no. 5, 1965, pp. 207-259; Zs. P. Pach, A Levante-kereskedelem erdélyi útvonala I. Lajos 
és Zsigmond korában, in Századok, no. 1, 1975, pp. 3-33; Şerban Papacostea, Începuturile politicii comerciale 
a Ţării Româneşti şi Moldovei (secolele XIV-XVI). Drum şi stat, in Studii şi materiale de istorie medie, X, 1983, 
pp. 10-25; Maria Pakucs–Willcocks, Sibiu–Hermannstadt. Oriental Trade in Sixteenth Century Transylvania 
[seria Städteforschung, vol. 73], Köln, 2007; Idem, “Greek” merchants in the Transylvanian Saxon towns in the 
later Middle Ages and the Early Modern Times, in Historical Yearbook, II, 2005, pp. 107-116. 
3 Constantin A. Stoide, Manufacturile din Ţara Bârsei între 1750 şi 1850, Cluj-Napoca 2005, p. 7.
4 Ibidem, p. 1.
5 Eugen Pavlescu, Meşteşug şi negoţ la românii din sudul Transilvaniei (sec. XVII-XIX), Bucarest 1970, p. 63.
6 R. Manolescu, Relaţiile comerciale ale Ţării Româneşti cu Sibiul, p. 240. 
7 Anton E. Dörner, Transilvania între stabilitate şi criză (1457-1541), in Istoria Transilvaniei, vol. I, coordinatori: 
Ioan–Aurel Pop e Thomas Nägler, Cluj-Napoca 2003, p. 310.
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dieta di Târgu Mureş (Marosvásárhely; Neumarkt) del 1551 decide la libertà di commercio 
in Transilvania per i mercanti di Valacchia, possibilità negata ai mercanti greci8. Nel 
1559 la stessa misura sarà ripresa dalla Dieta di Alba Iulia (Gyulafehérvár, Weissenburg); 
viene così proibito il commercio in Transilvania ai mercanti non residenti, prevedendo 
contravvenzioni per i trasgressori9. Il diritto di deposito delle città sassone non viene 
rispettato dei mercanti greci, fatto dimostrato dalle misure prese in loro contro dal principe 
Stefano Báthory (1571-1586) il 13 marzo 1572, il quale raccomandava ai mercanti stranieri 
non residenti in Transilvania di vendere le loro merci a Sibiu o Braşov, in caso contrario le 
merci saranno confiscate. Però lo stesso principe intervienne presso i dirigenti sassoni in 
favore di alcuni mercanti greci10, e nel periodo succesivo i mercanti stranieri godono dei 
privilegi da parte delle autorità centrali, come quelli del 1571, 1577, 1585, forse come 
conseguenza degli interventi della Porta in favore dei suoi mercanti, e dei trattati conclusi 
con i principi transilvani11. Nel commercio transilvano furono coinvolti anche mercanti 
provenienti da Ragusa, alcuni di loro stabilindosi nelle città transilvane, quali Timişoara 
(Temesvár, Temeschwar), Lipova (Lippa), Bistriţa (Beszterce; Bistritz), Cluj (Koloszvár; 
Klausenburg), Alba Iulia e Braşov; a Timişoara nel 1582 e ad Alba Iulia nella seconda 
metà ritroviano piccole colonie ragusee. Di solito questi venivano dalla Bulgaria o dopo la 
conclusione dei loro affari vi ritornavano. Un Thomas Olaz Ragusiensis si trovava a Bistriţa 
nel 1593, e un’altro mercante raguseo, Ludovicus Italus, si dirige da Cluj verso Timişoara, 
nel dicembre dell’anno 1581. La Dieta transilvana prevedeva nel 1593 per “i mercanti 
greci, italiani e tedeschi di Alba Iulia, i quali trasportavano con le carozza di pagare 10 
fiorini e per quelli che trasportavano le merci sui cavali 5 fiorini allo giudice di Alba Iulia 
[...]”12. Risulta così che i mercanti stranieri stabilitisi nelle città transilvane pagavano le 
stesse imposte previste per i cittadini. Il 23 settembre 1571 si trovava a Braşov Marco 
Gilliatti, un mercante italiano che veniva dall’Oriente con pepe e spezie, il quale, volendo 
andare dai suoi parenti ad Alba-Iulia, viene fermato dagli abitanti di Braşov. Malgrado 
l’intervento dei suoi parenti presso il principe Stefano Báthory, che gli permise di andare e 
vendere le sue merci in qualsiasi città del paese, Giliatti dovette prima vendere la sua merce 
a Braşov13. Tra gli anni 1577-1578 spicca il mercante raguseo Piero di Giovanni il quale 
sviluppò un’attività commerciale intensa sul mercato di Braşov14, mantenendo rapporti 
con i suoi connazionali stabiliti sul territorio transilvano15. I mercanti stranieri, sempre 
più numerosi nella Transilvania, a causa delle limitazioni imposte dalle autorità locali, 
cercarono di migliorare la loro situazione, alcuni diventando cittadini ed altri ricevendo 
privilegi principeschi16.

Un articolo della Dieta convocata nel 1581 considerarava dannoso l’arrivo dei 
greci e probisce loro di portar via dal paese le monete d’oro e d’argento, comunque sono 
considerati utili perché hanno portato “merci turche” ma con il pretesto di aver aumentato 
il prezzo dei prodotti sul mercato transilvano, viene loro proibito il libero commercio nel 

8 Olga Cicanci, Companiile greceşti din Transilvania şi comerţul european în anii 1636-1746, Bucarest 1981, 
p. 17.
9 Ibidem, p. 18.
10 Ibidem.
11 Ibidem, pp. 18-20.
12 Samuel Goldenberg, Italieni şi raguzani în viaţa economică a Transilvaniei în secolul al XVI-lea, in Studii. 
Revistă de istorie, XVI, no. 3, 1963, p. 608.
13 Ştefan Meteş, Relaţiile comerciale între Ţara Românească şi Ardealul până în secolul al XVIII-lea, Sighişoara 
1921, p. 128; Mihail Dan, S. Goldenberg, Regimul comercial al negustorilor balcano-levantini în Transilvania 
în secolele XVI-XVII, in Apulum, VII/1, 1968, p. 549.
14 Francisc Páll, Relaţiile comerciale dintre braşoveni şi raguzani (cu documente inedite despre negoţul lânii din 
anul 1578), in Revista arhivelor, I, 1960, pp. 93-129.
15 Ibidem, p. 103.
16 Sul contributo dei mercanti stranieri allo sviluppo del commercio transilvano, si veda: F. Ciure: Contribuţia 
negustorilor străini din Transilvania la dezvoltarea comerţului exterior al Ţărilor Române în a doua jumătate 
a secolului al XVI-lea, in Negustorimea în Ţările Române, între Societas Mercatorum şi individualitatea 
mercantilă, în secolele XVI-XVIII, a cura di Cristian Luca, Galaţi 2009, pp. 33-61; M. Pakucs–Willcocks, Negoţ 
şi negustori în comerţul oriental al Transilvaniei în secolul al XVI-lea. Câteva observaţii privind negustorii 
“greci”, in Negustorimea în Ţările Române, pp. 13-31.
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principato, essendo obbligati a vendere i loro prodotti all’ingrosso nei depositi allestiti nel 
paese; in caso contrario sono previste delle sanzioni, arrivando alla confisca della merce 
e all’espulsione dei mercanti17. Nel 1583 il principe Stefano Báthory vietava ai mercanti 
“greci” di portar via dal paese oro e argento, l’interdizzione riconfirmata dalla Dieta due 
anni più tardi, nel 1585, il che dimostra il fatto che i mercanti greci non rispettavano le 
regole imposte. Nel periodo della regenza di Cristoforo Báthory (1585), la Dieta di Alba 
Iulia riconfirmò il diritto dei mercanti “greci” e italiani di fare commercio in Transilvania 
solo se muniti di privilegi principeschi, senza la posibilità però di portar fuori dal paese le 
monete d’argento, oro, e metalli preziosi non lavorati18. Il potere economico dei mercanti 
stranieri, sopratutto di quelli provenienti dal sud del Danubio, divenne sempre più grande 
in Transilvania19, il che spinse la Dieta convocata nel dicembre 1588 di costatare: “dato che 
che non la quantità ma l’abondanza delle merci determinano i loro prezzi bassi, abbiamo 
deciso a riguardo dei mercanti greci e d’altre stirpe [...] la loro libera circolazione” sul 
territorio transilvano20. A partire dalla fine del Cinquecento il principe cominciò a rilasciare 
lettere di libero commercio per i mercanti greci, dalmati ed italiani21.

Un altro articolo del 1610 riprende gli anteriori regolamenti, insistendo sui prodotti 
che è vietato portar fuori dal paese, accanto alle monete troviamo le pelicce. Fu proibito il 
cambio delle monete di grande parità con quelle di parità inferiore, però i mercanti stranieri 
furono incoraggiati a portar soldi in paese, a comprare merci autoctone e a portarle a 
Costantinopoli22; la libera circolazione dei mercanti greci sul teritorio transilvano fu ripresa 
dal principe Gabriele Báthory (1608-1613) nel 160923. Varie decisioni delle diete, come 
quelle del 1622 e 1623, che saranno riprese quasi ogni anno riconfermano le anteriori 
interdizioni, considerando benefica l’attività commerciale dei greci, perciò saranno prese 
delle misure per stimolare l’arrivo in paese delle monete con altà parità in oro e argento24. 
Nel 1632, la Dieta di Alba Iulia decise la libertà del commercio per i mercanti greci che 
potevano vendere e acquistare merci nella Transilvania alla minuta25, dopo il 1668 gli 
ebrei ebbero il permesso di portare in paese prodotti di lusso, gioielli26. Tra i mercanti che 
transitarono nel 1685 merci per la dogana di Turnu Roşu, accanto ai greci, romeni, bulgari, 
ungheresi, sassoni, armeni, troviamo anche serbi, turchi e cosacchi27. 

Durante i secoli XVI-XVII i sassoni non cessarono di protestare nelle diete transilvane 
contro i mercanti greci considerati i principali colpevoli della decadenza della loro attività 
commerciale28. Però le proteste non ebbero l’esito voluto e così i greci ottennero dei 
privileggi diventando i padroni del commercio transilvano29.

17 Cristian C. Luca, Politica mercantilistă a principilor transilvăneni din secolul al XVII-lea, in Studia Medievalia. 
Lucrările Masteratului de Studii Medievale Central-Europene, I, 2004, p. 205.
18 M. Dan, S. Goldenberg, Regimul comercial al negustorilor balcano-levantini, p. 557.
19 Lidia A. Demény, Regimul negustorilor străini din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XVII-lea, in 
Studii. Revistă de istorie, XXVI, no. 2, 1973, p. 283.
20 Monumenta Comitialia Regni Transsylvaniae, vol. III, p. 243.
21 Ibidem, p. 217.
22 Ioan Lupaş, Măsuri legislative luate în dietele ardelene contra grecilor, in Anuarul Institutului de Istorie 
Naţională Cluj, III, 1924-1925, p. 539 apud Cr. C. Luca, op. cit., p. 205; si veda anche I. Lupaş, Paralelism 
istoric, Bucarest 1937, in particolare il capitolo Concurenţă comercială între Greci şi Saşii din Transilvania.
23 Cr. C. Luca, op. cit., p. 206. 
24 Ibidem, p. 208. 
25 Ibidem, p. 211. 
26 Şt. Pascu, Transilvania în epoca principatului 1541-1699, Cluj, 1947, p. 274.
27 L.A. Demény, Le commerce de la Transylvanie avec les régions du Sud du Danube effectué par la douane de 
Turnu Roşu en 1685, in Revue Roumaine d’Histoire, VII, no. 5, 1968, p. 772.
28 La storiografia recente mette in un’altra luce i rapporti fra i mercanti del luogo e quelli stranieri. Dal punto di 
vista giuridico, i sassoni dovevano impegnarsi per riaffermare e consolidare i loro diritti e privilegi in seguito ai 
cambiamenti politici del principato transilvano. Ma c’è da rilevare il fatto che i mercanti di Sibiu e Braşov non 
portavano più merci di provenienza orientale dalla Vallachia, gli unici che assicuravano l’approviggiamento 
con questo tipo di prodotti erano i mercanti greci (Si veda M. Pakucs–Willcocks, Negustori şi practici comerciale 
în relaţiile de schimb dintre Sibiu şi Ţara Românească, secolele XIV-XVI. Între istoria economică şi cea socială, 
in Revista de istorie socială, VIII-IX, 2003-2004, pp. 62-63, Idem, Negoţ şi negustori în comerţul oriental al 
Transilvaniei în secolul al XVI-lea, pp. 17-18).
29 Ioan Moga, Politica economică austriacă şi comerţul Transilvaniei în veacul XVIII, in Anuarul Institutului de 
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A causa delle lamentele delle città sassone che reclamarono il fatto che i mercanti 
greci patticano il commercio sulle strade vietate, dalla Dieta di gennaio-febbraio 1630 
si decide di confiscare le merci dei mercanti che evitano di passare per la dogana30. 
La decadenza dei mercanti sassoni e la loro incapacità di far fronte alla concorenza 
viene rilevata dal fatto che, accanto alle città Făgăraş (Fogaras; Fogarasch), Caransebeş 
(Karánsebes; Karanschebesch) e ad altri centri urbani importanti, le città sassone di Sibiu e 
Braşov diventarono veri bastioni dei mercanti stranieri. Non è un fatto casuale che a Sibiu 
si fondò prima compagnia, seguita doppo da quella di Braşov, ed allo stesso tempo anche 
i mercanti balcanici residenti a Făgăraş ed Alba-Iulia formarono le loro associazioni, come 
feccero anche i mercanti di Gherla e Gheorghieni31. Associazioni di tipo professionale, 
chiamate genericamente compagnie “greche”, quali includevano però accanto ai greci 
anche molti aromeni (macedoromeni), armeni, ragusei, furono fondati nei primi decenni 
del XVII secolo in alcune delle più importanti città della Transilvania32, sul modello 
delle compagnie mercantili occidentali. Il privilegio principesco per la fondazione della 
Compagnia “greca” di Sibiu fu rilasciato dalla cancelleria del principe Giorgio Rákóczy I 
(1630-1648), l’8 luglio 163633, ma essa cominciò ad operare solo due anni più tardi34. La 
Compagnia “greca” di Braşov, invece, fu fondata in base alla risoluzione della Dieta di Alba 
Iulia, del 1 ottobre 1678, varata dal principe Michele Apaffi I (1661-1690), il 4 novembre 
1678, e cominciò effettivamente a funzionare solo nel 168335. La Compagnia “greca” 
di Sibiu si proponeva di avere funzioni di associazione di mercanti riuniti dagli interessi 
comuni, la loro meta essendo l’ottenimento di vari privilegi che consentisse ai soci il miglior 
funzionamento dell’attività mercantile. Sia le autorità transilvane, sia quelle viennesi – 
queste ultime governarono la Transilvania a partire dalla fine del XVII secolo, quando il 
principato transilvano passò nelle mani degli Asburgo – erano interessate allo sviluppo del 
commercio orientale e preferivano piuttosto un’associazione organizzata che garantisse 
per i suoi membri l’osservanza delle regole stabilite dall’autorità centrale e l’adempimento 
degli oneri fiscali. Già dal privilegio di fondazione della Compagnia «greca» di Sibiu risulta 
solidarietà fra i suoi membri come principio di funzionamento della stessa associazione 
di mercanti. Questa compagnia ebbe uno statuto particolare rispetto alle altre compagnie 
dell’epoca, perché non fu sostenuta direttamente dall’autorità centrale dell’Impero 
Ottomano donde proveniva la maggior parte dei suoi membri. Per questa ragione, nei 
documenti della compagnia e soprattutto nei regolamenti di funzionamento viene rilevata 
la solidarietà, la protezione e l’aiuto reciproco fra i suoi membri, indipendentemente dalle 
regole varate in tal senso da qualsiasi autorità pubblica. Il privilegio dell’8 luglio 1636, 
concesso alla stessa compagnia commerciale, stabiliva un contributo annuo di 300 talleri 
da versare all’erario pubblico e conferiva ai greci il diritto di avere un proprio dirigente 
liberamente eletto e un tribunale abilitato a giudicare in primo grado le cause insorte 
tra i soci. Già il 6 gennaio, i soci decidevano di eleggere “il dirigente e il proestos della 
compagnia”. Però solo il 7 gennaio 1639 fu eletto il primo capo, proestos e giudice della 
compagnia, vale a dire Eustatios Platscu da Arvanitohori, con il voto della maggioranza 
dei mercanti. Il proestos era infatti il capo della comunità mercantile, un primo inter pares 
tra i soci della compagnia. Insieme al termine greco proestos, si usava talvolta il termine 

Istorie Naţională din Cluj, VII, 1936-1938, pp. 104-105.
30 L. A. Demény, Regimul tricesimelor şi punctele vamale din Transilvania în perioada principatului autonom, 
in Studii şi materiale de istorie medie, VII, 1974, p. 6.
31 Idem, Regimul negustorilor străini din Transilvania, pp. 286-287.
32 O. Cicanci, Companiile; si veda anche Nicolae Iorga, Istoria românilor în chipuri şi icoane, vol. III, Negoţul 
şi meşteşugurile în trecutul românesc, Bucarest 1906, pp. 107-180; Paul Cernovodeanu, Comerţul Ţărilor 
Române în secolul al XVII-lea, in Revista de istorie, XXXIII, no. 6, 1980, pp. 1071-1084; S. Goldenberg, Les 
relations economique entre Est et Ouest aux XVe-XVIIIe siecles, in Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie 
din Cluj-Napoca, XXIV, 1981, pp. 154-164.
33 Si veda T. Bodogae, Le privilège commercial accordé en 1636 par G. Rakoczy aux marchands Grecs de Sibiu, 
in Revue Roumaine d’Histoire, XI, no. 4, 1972, pp. 647-653.
34 Per la Compagnia greca di Sibiu si rimanda al saggio di N. Camariano, L’organisation et l’activité culturelle 
de la Compagnie des merchands grecs de Sibiu, in Balcania, VI, 1943, pp. 201-241.
35 O. Cicanci, Companiile, p. 25.
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aromeno catis, il che dimostra che tra i membri della compagnia compaiono anche 
numerosi valacchi balcanici, cioè macedoromeni36. Accanto al diritto di fare commercio 
i mercanti godettero della libertà confesionale, un parocco greco assicurava il servizio 
religioso. 

Alla fine del XVII secolo e all’inizio del XVIII secolo i cambiamenti politici della 
Transilvania influenzarono anche l’attività della compagnia. Il Diploma imperiale del 
1701 riconfermò i diritti ottenuti dai mercanti riuniti nella compagnia fondata nel secolo 
precedente, però anche altri mercanti cosiddetti “orientali” – quali gli armeni e gli ebrei 
– ottennero allora vari privilegi. Inoltre, arrivarono in Transilvania altri mercanti “greci” 
che non facevano parte da alcuna compagnia. La Compagnia di Sibiu approvò misure per 
limitare il loro l’influsso sull’economia transilvana: nel gennaio del 1723, ad esempio, ai 
nuovi entrati nella compagnia fu proibito di organizzare incontri o feste indipendentemente 
dai soci che vantavano una certa anzianità. Un articolo imponeva una multa di 60 fiorini 
per tutti quelli che, per sbaglio o per truffa, “provocano qualche danno ad un fratello 
mercante” e un altro articolo vietava di viaggiare e lavorare insieme con i sassoni, ungheresi, 
romeni, armeni o qualsiasi altro mercante straniero che si rifiutava di contribuire alle spese 
ordinarie della compagnia. Già il regolamento del 1746 mette in risalto la solidarietà 
indiscussa fra i membri della stessa origine all’interno della compagnia. Prendendo atto del 
comportamento inadeguato di alcuni stranieri, di recente entrati nella compagnia, si decise 
di vietare i rapporti personali dei membri della compagnia con i nobili e le autorità locali. 
Sin dalla fondazione della compagnia, tutti i membri furono obbligati a pagare la stessa 
quota associativa, parte alle spese della compagnia. In seguito agli ulteriori cambiamenti si 
stabilì che tutti gli abitanti del principato, di qualsiasi etnia, che desideravano entrare nelle 
fila dei soci della compagnia contribuissero alle spese, benché essi spendessero di meno. 
Queste misure furono decise per proteggere i privilegi ottenuti dalla compagnia. L’attività 
commerciale della compagnia era guidata dai suoi dirigenti con il consenso dei membri 
consociati. Essi controllavano i guadagni ottenuti nel paese e all’estero, per impedire 
accumulazione di redditi illeciti, sottratti al pagamento delle tasse dovute alle autorità37.

Come abbiamo già accennato, la Compagnia “greca” di Braşov38 fu fondata 
mezzo secolo dopo quella di Sibiu, in seguito al privilegio rilasciato dalla Dieta della 
Transilvania, il 1 ottobre 1678, e confermato dal principe Michele Apaffi I. Il privilegio del 
principe conferiva ai membri della Compagnia di Braşov il diritto di autonomia, cioè di 
autogovernarsi e di rivolgersi al tribunale della compagnia per le cause insorte fra i soci. 
Infatti, all’interno della compagnia erano giudicati i soci soltanto per questioni di natura 
commerciale e per litigi meno importanti. Il podestà – chiamato jude – della città di Braşov 
non aveva il diritto di intervenire39. Le decisioni della compagnia consigliavano, nel 1689, 
di preservare la totale uguaglianza tra i soci e di non permettere le ingiustizie al discapito 
dei meno abbienti. 

È molto probabile che i mercanti di Braşov siano stati ispirati dal regolamento adottato 
dalla Compagnia “greca” di Sibiu, nel gennaio del 1695, con la quale loro avevano rapporti 
cordiali. Un inserto del 4 agosto 1695 del registro della Compagnia di Braşov prevedeva che 
colui che trafficava merci in qualità di membro della compagnia e le vendeva con l’aiuto di 
una persona che non ne era socio doveva pagare una multa di 400 fiorini; la stessa multa 
veniva inflitta a chi impediva ad un socio la vendita di merci o s’intrometteva per sottrargli 
i clienti. Regole severe riguardavano quelli che, per vari motivi, litigavano violentemente, 
qualora il loro comportamento fosse stato comprovato da testimoni. Una multa di 200 

36 Ibidem, p. 45.
37 Ibidem, pp. 36-37.
38 Per l’argomento si veda anche N. Iorga, Acte româneşti şi câteva greceşti din arhivele Companiei de comerţ 
oriental din Braşov, Vălenii de Munte 1932; E. Pavlescu, op. cit., pp. 56-61 (in particolare il capitolo Compania 
grecească); Cornelia Papacostea–Danielopolu, Organizarea şi viaţa culturală a Companiei “greceşti” din Braşov 
(sfârşitul secolului al XVIII-lea şi prima jumătate a secolului al XIX-lea) in Studii istorice sud-est europene, I, 
1974; O. Cicanci, Le statut juridique et le régime de fonctionnement de la Compagnie de commerce de Braşov, 
in Revue des études Sud-Est européennes, XVII, no. 1-2, 1979, pp. 241-255.
39 Idem, Companiile, pp. 38-39.
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fiorini veniva inflitta a quelli che, attraverso il loro atteggiamento, procuravano danni alla 
compagnia, nei territori dell’Impero Ottomano o della Valacchia, secondo quanto previsto 
nel registro della compagnia risalente al 18 dicembre 1718. 

Il Diploma imperiale del 16 settembre 1765 conferiva ai mercanti di Braşov il diritto 
di costruire e acquistare case, di comprare terreni agricoli in Transilvania. Invece, quelli di 
Sibiu non avevano il diritto né di comprare terreni, né di acquistare le case in cui abitavano, 
dovendo pagare l’affitto mensile stabilito dalle autorità locali. I mercanti greci si avvalevano 
frequentemente del diritto d’appello presso il comes dei sassoni. Spesso i documenti della 
compagnia registrano i viaggi a Sibiu, per usufruire del diritto d’appello per le varie cause 
insorte tra mercanti e persone del posto, indicando anche le somme pagate in quella 
occasione. Per il periodo successivo al Diploma imperiale del 16 settembre 1701, nel 
registro della Compagnia di Braşov si conservano i verbali redatti sulla disposizione degli 
giudici che fanno riferimento all’atteggiamento dei mercanti associati nella compagnia40. 

Per entrare a far parte della compagnia si doveva ovviamente pagare un contributo. 
Se un mercante si rifiutava di pagare il contributo, veniva considerato escluso dalla 
compagnia. Quando veniva pagato il dovuto contributo si registravano anche i nomi e 
le somme pagate dagli stranieri, persone che, temporaneamente, godevano del privilegio 
di svolgere l’attività in qualità di socio della compagnia, in cambio ad un tassa, e tra loro 
c’erano mercanti greci, armeni, ebrei e bulgari. Il 14 agosto 1688, insieme ai 35 mercanti 
della compagnia che pagavano la loro quota, erano registrati anche 21 stranieri. Poco 
prima del 1708 il numero dei mercanti della Compagnia di Braşov ammontava a 30, però 
negli anni successi il loro numero diminuì considerevolmente. Anche se si parla della 
compagnia cosiddetta «greca», la gran parte dei soci aveva nomi romeni, e nel registro 
della compagnia si scriveva in alfabeto cirillico41. D’altronde in Transilvania, a partire dalla 
fine del XVII secolo e fino al XIX secolo, il termine greco era simile a quello di mercante. 
Nel registro dei “greci” del 1733, alcune persone chiamate Questor Graecus non erano 
propriamente di Natione Graecus ma di Natione Valachus, Bulgarus, Rascianus. Erano 
greci non come nazione bensì come professione42.

Benché la fluttuazione dei membri della Compagnia di Braşov fosse più elevata 
rispetto a quella di Sibiu, e i regolamenti per diventare socio fossero meno rigorosi, i 
mercanti di Braşov erano solidali nel difendere gli interessi della compagnia. Il contributo 
da pagare era differenziato a seconda dei suoi membri, vale a dire: “i piccoli” pagavano 
meno dei “grandi”, ma la partecipazione alle decisioni era uguale per tutti. 

Altre regolamentazioni risalenti al XVIII secolo stabilivano alcune norme di 
comportamento degli padroni e servitori o dei “ragazzi” apprendisti che lavoravano nelle 
botteghe dei mercanti. I mercanti associati nella compagnia non dovevano assumere 
servitori o apprendisti dal seno della popolazione autoctona, ma solo “figli di romei”, vale 
a dire greci o generalmente balcanici. Era infatti prevista una multa di 60 fiorini per chi non 
avesse osservato questa decisione43.

Le Compagnie “greche” di Sibiu e Braşov, gran parte dei membri delle quali proveniva 
dalla Macedonia o dall’Epiro, ebbero rapporti commerciali ininterrotti con Venezia44, e 
alcuni nomi dei loro membri compaiono tra quelli della comunità greca lagunare. Gli 
scambi di merci tra l’Europa Centro-Orientale e la città di S. Marco facilitò il fenomeno 
di prestito di alcune parole italiane che entrarono nella terminologia mercantile delle 
compagnie transilvane45. 

40 Ibidem, p. 40.
41 Ibidem, pp. 74-76.
42 Cr. C. Luca, op. cit., p. 220.
43 O. Cicanci, Companiile, p. 129.
44 Si veda F. Ciure, Appunti sulle compagnie commerciali della Transilvania e i loro raporti con Venezia nel 
Sei–Settecento, in Quaderni della Casa Romena di Venezia, 4, 2006, pp. 135-149; Ibidem, in L’Europa Centro–
Orientale e la Penisola italiana: quattro secoli di rapporti e influssi intercorsi tra Stati e civiltà (1300-1700), a 
cura di Cristian Luca e Gianluca Masi, Editura Istros, Brăila–Venezia 2007, pp. 285-308.
45 O. Cicanci, Structura etnică a companiilor comerciale din Transilvania, in Memoriile Secţiei de Ştiinţe Istorice 
a Academiei R.S R., IV, 1979, p. 40.
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Per svolgere in condizioni ottimali la loro attività commerciale e per condividere 
i rischi e i guadagni, i mercanti si associavano spesso tra di loro, due o tre persone 
contribuivano con i capitali necessari e s’impegnavano nella compravendita delle merci. 
Il più delle volte a preferire questo modo di praticare il commercio erano i mercanti greci 
e balcanici collegati al mercato veneziano, ma anche i mercanti dei Principati Romeni 
optavano per tale sistema. Di solito avveniva che due o tre mercanti mettessero insieme 
un certo capitale; mentre uno si impegnava negli acquisti, l’altro si occupava della vendita 
dei prodotti. Con gli incassi delle vendite venivano pagate le tasse ed eventuali multe, 
quindi ciascuno si riprendeva il capitale investito, mentre i profitti venivano divisi secondo 
l’accordo iniziale46.

La gestione associativa degli affari mercantili della Compagnia di Braşov è documentata 
sin dai primi atti della compagnia, quelli risalenti al 1683. Fra il 22 gennaio e l’8 aprile 1689 
sono menzionati vari mercanti appartenenti alla compagnia e i loro compagni tra i soci. 
Le stesse regole riguardanti l’associazionismo erano condivise dai soci della Compagnia di 
Sibiu. I mercanti erano tenuti a dichiarare alla dirigenza della compagnia tutti gli accordi di 
compartecipazione associativa, in caso contrario era prevista una multa salata47.

Alcuni documenti mostrano i rapporti di collaborazione fra i membri della 
Compagnia di Braşov e i mercanti di Valacchia e Moldavia. Alcuni mercanti residenti a 
Bucarest, vale a dire Nico Papa, Mano Apostolo, Nicolò Caragiani, Giacomo Pillarino, 
Nicolò Cara–Ioannu, Teodoro Nicula, Spiro Panu, Sava Stoia, Demetrio Bandu, Adam 
Demetriu, i quali trafficavano in cera, pellami e altre merci esportate a Venezia, come 
risulta dalla corrispondenza spedita da Bucarest tra il 1695 e il 1716, erano soci temporanei 
o comunque impegnati in affari con i mercanti della Compagnia di Braşov48.

I mercanti soci delle Compagnie di Sibiu e Braşov andavano alle principali fiere 
del Sud-Est europeo: Salonicco, Giannina, Adrianopoli, Tărnovo, Filippopoli (Plovdiv) 
Larissa, Tripolita, Masalonghi ecc. e ovviamente anche a quelle di Costantinopoli49. Come 
è naturale, i prodotti messi in vendita provenivano in gran parte dall’Europa Orientale. Si 
commercializzavano anche vari prodotti inglesi e merci francesi portati da Costantinopoli, 
orologi da Genova, zucchero, pepe ed altre spezie dall’Oriente, cotone e riso da 
Alessandria, vernici e legno pregiato dal Brasile, nonché diversi prodotti manifatturieri 
veneziani.50. I mercanti greci erano autorizzati a vendere solo merci orientali o di 
provenienza ottomana, essi però spesso non tenevano conto di questa limitazione, come 
risulta dai dibattiti intervenuti nella Dieta transilvana e dalle numerose multe inflitte ai 
trasgressori51. Fu l’imperatrice Maria Teresa, tramite il privilegio imperiale del 13 agosto 
1777, ad autorizzare i mercanti delle Compagnie di Sibiu e Braşov a commercializzare 
ogni tipo di merce. I sassoni non cessarono di lottare per riottenere gli antichi privilegi 
mercantili, che fino alla metà del Cinquecento furono la loro fonte di richezza. I notabili 
politici e alcuni mercanti sassoni decisero nel 1710 di fondare una Società Commerciale a 
Sibiu; gli statuti della nuova compagnia prevedevano l’esclusione dei mercanti greci, ebrei, 
bulgari e romeni, vale a dire dell’intera concorrenza, dalle città sassone. Nel 1712, in base 
a questi statuti, i mercanti sassoni indirizzarono una petizione all’imperatore, chiedendo 
di riavere i privilegi dei quali i loro antenati avevano goduto nei secoli precedenti, ma la 
richiesta non ebbe risposta positiva52. Il 27 aprile 1743 gli stessi mercanti sassoni spedirono 
un’altra supplica all’imperatore, lamentando l’attività dei mercanti stranieri, tra cui i greci, 
i quali, dopo essersi arricchiti, lasciavano le città transilvane per trasferirsi definitivamente 

46 Idem, Companiile, p. 127.
47 Ibidem, p. 133.
48 Ibidem, p. 157, si veda anche N. Iorga, Istoria comerţului românesc. Epoca veche, Bucarest 1925, pp. 300-
309.
49 Per una visione più completa sulle fiere, si veda La pratica dello scambio. Sistemi di fiere, mercanti e città in 
Europa (1400-1700), a cura di Paola Lanaro, Venezia 2003.
50 O. Cicanci, Companiile, pp. 150-151.
51 Ibidem, p. 134; per l’argomento, si veda M. Dan, S. Goldenberg, Regimul comercial al negustorilor balcano-
levantini, pp. 545-558; L.A. Demény, Regimul negustorilor străini, pp. 283-298.
52 I. Moga, op. cit., p. 107-108, sulla rivalità tra i mercanti greci e sassoni si veda Ibidem, il sottocapitolo Politica 
economică austriacă şi rivalitatea dintre negustorii saşi şi greci din Transilvania, pp. 144-165.
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nei territori dell’Impero Ottomano. Al sostegno delle loro dichiarazioni, essi fecero 
l’esempio di un mercante veneziano, il quale nel 1742, dopo venti anni di attività, lasciò 
la Transilvania di nascosto, portando con sé 60.000 fiorini, senza pagare alcuna imposta 
alla città transilvana di residenza53. I mercanti cosidetti “greci” rimarrano i veri padroni del 
commercio transilvano e data la loro importanza, le autorità viennesi prendono misure per 
determinare la loro permanenza definitiva sul loro territorio facendoli diventare cittadini 
austriaci54.

Alla fine del XVII secolo e all’inizio del XVIII i cambiamenti politici della Transilvania 
influenzarono l’attività della compagnia. Il Diploma del 1701 riconfermò i diritti ottenuti 
dai mercanti che facevano parte della compagnia nel secolo precedente, però anche altri 
mercanti „orientali” – quali gli armeni e gli ebrei – ottennero vari privilegi. Il dominio 
austriaco sulla Transilvania fu consolidato in seguito ai successi militari antiottomani nel Sud-
Est europeo, sanciti dal trattato di pace di Passarowitz, del 21 luglio 1718, quando l’Austria 
s’impadronì del Banato e dell’Oltenia. La Corte di Vienna operò per il riorientamento del 
commercio estero della Transilvania55. Secondo i piani economici di Vienna, l’Ungheria e 
la Transilvania erano destinate a fornire materie prime e a importare i prodotti industriali 
di altri territori che si trovavano entro i confini dell’Impero asburgico.56 L’Austria tentò di 
controllare direttamente le posizioni chiave della vita economica transilvana e di dare 
un impulso agli scambi di merci con il Vicino Oriente. Subito dopo la conclusione del 
Trattato di Passarowitz, il 27 luglio 1718, l’Austria firmava un accordo commerciale 
con gli Ottomani, e il 31 ottobre dello stesso anno la Commissione aulica commerciale 
richiamava l’attenzione delle autorità sul fatto che tutti i mercanti della Moldavia e della 
Valacchia e qualsiasi mercante suddito ottomano potevano svolgere liberamente la loro 
attività nei territori degli Asburgo, purché possedessero un passaporto rilasciato dalla Porta. 
Allo stesso scopo mirava la fondazione della “Compagnia orientale di commercio”, il 27 
maggio 1719, alla quale l’imperatore destinava il monopolio del commercio marittimo con 
l’Impero Ottomano57.

Il commercio internazionale fu incoraggiato, protetto, i comercianti greci e armeni 
detenero per un periodo il primato nell’esportazione e importazioni di merci, ma poi il loro 
ruolo fu preso dai romeni infiltrati nella compagnia greca di Braşov ma anche attraverso la 
Compagnia dei romeni di Şchei58. 

I dati statistici del 1768 dimostrano che tra quelle 122 case di commercio di Braşov 
solo 11 apartenevano ai sassoni. Di quelle 111,31 apartenevano alla Compagnia Greca di 
Commercio e 80 ai mercanti di Şchei. In quanto all’ origine dei mercanti di Şchei, di quegli 
82 mercanti menzionati nel 1769, 68 sono romeni provenienti da Şchei, 7 sono di origine 
greca, tra cui due nati proprio a Şchei. Gli altri sette venivano da fuori: tre dalla Moldavia, 
due dalla Valachia e uno dalla Transilvania59. 

Alcuni dei membri delle compagnie greche, in gran parte romeni e macedoromeni, 
fondarono le loro proprie compagnie comerciali. Tra le compagnie commerciali che 
svolsero un ruolo importante nel commercio transilvano del Settecento spiccano quelle 
di Michele Ţumbru, Giovanni Marcu e Costantino Hagi Pop. Il più delle volte esse furono 
costituite in base ai rapporti personali intercorsi fra i soci; ne facevano parte parenti o 
concittadini affidabili. Per i rapporti mercantili veneto-transilvani, si nota la feconda attività 
del mercante di Braşov – Michele Ţumbru (chiamato, nelle fonti coeve, anche Cimbru)60. 

53 O. Cicanci, Companiile, p. 93.
54 I. Moga, op. cit., pp. 112-113.
55 Si veda C. Giurescu, op. cit., pp. 743-761.
56 I. Moga, op. cit., p. 91.
57 Ibidem, p. 111; per le importazioni-esportazioni di merci nella Transilvania, si veda L.A. Demény, Relaţiile 
comerciale ale Transilvaniei în lumina veniturilor vamale din anii 1717-1724, in Studii. Revistă de istorie, XXIII, 
no. 5, 1970, pp. 989-998.
58 E. Pavlescu, op. cit., p. 48.
59 C A Stoide, op. cit., p. 2.
60 C. A. Stoide, I. Caproşu, Relaţiile economice ale Braşovului cu Moldova. De la începutul secolului al XVIII-
lea până la 1850, Chişinău 1992; C. A. Stoide, op. cit., p. 134-142; a riguardo l’attività di Ţumbru si veda anche 
D. Limona, Un negustor anonim din Braşov din veacul al XVIII-lea, in Studii şi articole de istorie, vol. II, 1960.
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Infatti, dalla sua corrispondenza coeva risulta che era originario da Seatişte, località della 
Macedonia. All’età di 21 anni egli si associò con un suo concittadino, Hagi Trandafir 
Giorgio Dosiu; la loro compagnia stabilì la sede a Belgrado. Sin dai primi anni della sua 
attività, il Ţumbru si accordò con alcuni mercanti aromeni che trafficavano nei centri 
commerciali balcanici e nel territorio degli Asburgo, sviluppando progressivamente i suoi 
affari61. Il 17 luglio 1780, il principale socio di Michele Ţumbru, Giorgio Marcu da Sibiu, 
lo consigliò di trasferirsi in Transilvania, a Braşov o a Sibiu. Quindi, nel 1782, Ţumbru si 
stabilì definitivamente a Braşov dove sposò Paraschiva, la figlia di Giovanni Boghici62, 
noto mercante romeno della suddetta città transilvana. Al suo arrivo a Braşov, stando alle 
informazioni tratte dai documenti contemporanei, la situazione economica locale non era 
diversa rispetto al periodo anteriore. Nel 1768 vi erano 122 mercanti, e tra questi alcuni 
erano riuniti in 11 “ditte” sassone, mentre 31 mercanti erano greci e 80 provenienti da 
Şchei, cioè probabilmente romeni poiché essi costituivano la maggioranza degli abitanti 
nella località situata nei pressi di Braşov. Nel 1771, ad eccezione della compagnia “greca”, 
funzionavano a Braşov 32 compagnie, solo 12 delle quali appartenevano a sassoni, 
mentre le altre a valacchi e bulgari63. Per quanto riguarda il numero e i componenti della 
compagnia “greca”, la coscrizione del 16 gennaio registrava 16 membri a pieno titolo, gli 
altri 24, in gran parte romeni, furono ammessi tra i soci in deroga a titolo straordinario. 
All’arrivo di Ţumbru a Braşov, la compagnia “greca” era ormai in crisi, e il mercante 
macedone, insieme ai vari mercanti romeni residenti nella città, cercò di accedere alla 
categoria urbana dei Bürger, alla pari dei sassoni, a causa delle limitazioni imposte agli 
stranieri dalla magistratura cittadina in nome della comunità sassone che vi costituiva la 
maggioranza. Di conseguenza, nel 1780, Costa Gianli e altri mercanti abbandonarono la 
Compagnia di Braşov per diventare Bürger, e nel 1782 Giovanni Boghici, il suocero di 
Ţumbru, acquistò un’abitazione in città, ottenendo il diritto di cittadinanza. Dopo il suo 
matrimonio, Michele Ţumbru lasciò la compagnia perché, nel litigio insorto fra i mercanti 
greci e i semplici cittadini greci per il controllo della chiesa greco-ortodossa locale, egli 
si dichiarò dalla parte di quest’ultimi64. Proprio nel 1791 la Dieta transilvana dispose che 
il diritto di cittadinanza nella città sassone si estenda anche sui membri della nazione 
romena e greca65. Un momento importante nella vita e nell’attività di Michele Ţumbru fu la 
fondazione di una nuova compagnia mercantile, insieme con il suocero, Giovanni Boghici, 
e con il gran boiaro valacco Hagi Stan Jianu da Craiova, nell’ottobre del 178966. Gli affari 
di Ţumbru erano spesso finanziati dalle tesorerie principesche di Iaşi e Bucarest, tramite 
Costantino Vasiliu e Teodoran Cincu, noti mercanti e banchieri di Bucarest67. Come clienti 
occasionali di Ţumbru appaiano Avram e Lupu, ebreo di Focşani, ai quali inviava carta, 
conterie, rubini, piombo, e varie robe minute. Nella Valacchia, nel 1787, Ţumbru metteva 
in vendita merci in associazione con Boghici. Le terre valacche erano zona d’incontro per 
i mercanti provenienti da vari paesi, e là Ţumbru vendeva merci a Nicolò Ţânţarul e Nica 
Smeană, ambedue aromeni da Şiştov68.

Un’altra compagnia di Sibiu, impegnata prevalentemente nell’esportazione della 
cera, era quella di Manicati Safranu, socio della locale compagnia “greca”. Originario da 
Melenic, Manicati si trasferì a Sibiu verso la metà del XVIII secolo, dove ebbe il sostegno 
dei suoi figli Gheorghiţă, Costantino, Manole e Giuseppe per svolgere in proprio l’attività 
mercantile69. La compagna “Manicati Safranos figli e nipoti”, come viene nominata in un 
documento del 1816, sarà coinvolta nel commercio di transito accanto alle altre compagnie 

61 E. Limona, D. Limona, Aspecte ale comerţului braşovean în veacul al XVIII-lea – negustorul aromân Mihail 
Ţumbru, in Studii şi materiale de istorie medie, IV, 1960, p. 526.
62 Ibidem, p. 528.
63 Fr. Teutsch, Geschichte der Siebenbürger Sachsen, Sibiu 1907, p. 235.
64 E. Limona, D. Limona, op. cit., p. 530.
65 C. A. Stoide, op. cit., p. 45.
66 E. Limona, D. Limona, op. cit., p. 530.
67 Ibidem, p. 532.
68 Ibidem, pp. 544-545.
69 Ibidem, p. 326.
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di Braşov, come quella di Chiriţă Panaiot Engürlü70.
L’intensificazione degli scambi economici tra i paesi romeni determinò l’incremento 

delle compagnie commerciali che comprendevano come membri dei romeni o erano 
fondate dai romeni. La Casa mercantile di Costantino Hagi Pop di Sibiu ebbe un ruolo 
importante nello sviluppo del commercio estero della Transilvania. Costantino Pop ereditò 
la “ditta” dal suocero, Hagi Pietro Luca, socio della Compagnia “greca” di Sibiu. Menzionato 
nei documenti coevi come mercante a partire dal 1747, Hagi Pietro Luca sviluppò affari 
importanti nella Valacchia ed ebbe rapporti cordiali con alcuni facoltosi mercanti greci di 
Venezia e Trieste, collaborazione continuata ed ampliata dal suo genero71. Dal 1771, il Pop 
guidò la “ditta” del suocero, trafficando lana, pellami lavorati, cera, merci esportate, tramite 
i suoi agenti di Sibiu, dalla Valacchia e dalle aree sotto il dominio ottomano direttamente a 
Budapest, Vienna, Trieste e Venezia. Hagi Costantino Pop si avvaleva dalla collaborazione 
dei suoi agenti residenti in varie località72. C’erano rapporti di parentela fra la famiglia 
Pop e i boiari, originari dall’Oltenia, Murgăşanu e Jianu. Costantino Hagi godeva della 
fiducia dei più importanti boiari del paese, quale Nicolò e Manolache Brâncoveanu, ai 
quali forniva merci occidentali procurate da lui stesso o acquistate dalle diverse case di 
commercio di Sibiu, Vienna o Venezia. I boiari offrivano al mercante le materie prime 
raccolte dalle loro tenute, soprattutto il già menzionato Stan Jianu impegnato in affari 
con la Casa Pop73. Il mercante Pop non era l’unico mercante dal sud di Transilvania 
che manteneva un commercio di transito fra i paesi sotto il dominio otomano e quelli 
dal Europa Centrale. Sibiu e Braşov hanno tratenuto un fiorente commercio di transito 
sopratutto nel Settecento, grazie alla politica mercantilista e espansionista dell’Impero 
Asburgico, politica che incoraggiava l’importazione delle materie prime provenienti dai 
Paesi romeni e Balcani necessarie per l’approviggiamento delle proprie industrie. Politica 
degli asburgo impediva lo sviluppo del industria di Transilvania, la loro meta era di impore 
i loro prodotti provenienti dalle provincie dell’ovest sul mercato transilvano e di quei altri 
due paesi romeni74. 

La petizione rivolta all’Imperatore Leopold I nel 1700 dai romeni in qualità di 
rappresentanti di quei “cives Graeci”, porterà ingiustamente ai mercanti greci i benefici 
del privilegio rilasciato dalle autorità viennesi il 16 settembre 1701 che li permetteva di 
vendere le merci al minuto come facevano i mercanti romeni stabiliti Braşov e Şchei. 
Tenendo presente che il beneficio non li aparteneva, questi chiedono nel 1722 e poi nel 
1747 di usufruire dello stesso privilegio. Solo il 13 agosto 1777, in seguito alle istanze fatte 
dai sassoni a favore dei greci e a svafore dei mercanti romeni sempre più numerosi e già 
diventati i loro concorenti principali, l’imperatrice Maria Theresa, considerando di diritto 
che il privilegio anteriore fosse rilasciato per i romeni, estende ai mercanti greci riuniti nella 
compagnia di Braşov il privilegio di vendere i loro prodotti nella località di residenza, però 
non alle fiere75. Tra quei 39 membri che comprendeva la compagnia greca di Braşov nel 
1781, 13 erano romeni, sia originari da Şchei o Haţeg, sia provenienti dalla Valacchia, tra 
quali ritroviamo Pantazi Căpriţă, Ion Pană, Dumitru Bulgaru, Constantin Antoni, Gheorghe 
Neculai, Ion Iegeriţ76. In un rapporto inviato al governo il 21 maggio 1783, il magistrato 
informa che per quanto riguarda i mercanti “Greco-Wallachi”, pochi di loro erano greci, 
come quelli della Compagnia greca, cioè sudditi ottomani e greci come nazione, nati in 
Grecia o Macedonia; i loro antenati furono greci e svilupparono un commercio però quelli 
attuali non avevano in comune con i mercanti greci propriamente detti, nè l’origine nè la 

70 Claudiu Victor Turcitu, Negustori greci prezenţi în comerţul de tranzit al Ţărilor Române la sfârşitul secolului 
al XVIII-lea şi începutul celui de-al XIX-lea, in Studia Iuvenum, Bucarest 2004, p. 10.
71 N. Iorga, Istoria comerţului românesc. Epoca mai nouă, Bucarest 1937, p. 43.
72 Mihail Racoviţan, Negustori din sudul Transilvaniei şi exportul de ceară din Ţările Române la sfârşitul 
secolului al XVIII-lea, in Apulum, XVI, 1978, p. 323.
73 Andrei Oţetea, Casa de comerţ Hagi Constantin Pop din Sibiu şi rolul ei în dezvoltarea comerţului din Ţara 
Românească, in Comunicări şi articole de istorie, I, 1955, pp. 29-44; M. Racoviţan, op. cit., p. 324.
74 Ibidem, p. 325.
75 E. Pavlescu, op. cit., p. 57.
76 Ibidem, pp. 58-59.
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lingua77. Proprio per questo “la Società dei mercanti greci di Braşov”, cioè di quelli che non 
potevano entrar a far parte della compagnia, chiese che la decisione imperiale del 1777 
fosse estesa a tutti gli richiedenti, non solo a quelli provenienti da Grecia e Macedonia, non 
prendendo in considerazione la loro origine etnica, incluso quelli provenienti da Moldavia 
e Valacchia. Anche se la loro richiesta non fu presa in considerazione, poco a poco l’attività 
commerciale transilvana passò nelle mani dei romeni, quelli di Şchei ebbero un ruolo 
importante, cossicchè dalla fine del Settecento i romeni, attraverso l’attività commerciale 
svolta, diventano i padroni del mercato economico transilvano78.

Sia individualmente che in società, sia autoctoni che alogeni, i mercanti coinvolti 
nell’attività mercantile, independentemente dalla loro nazionalità, contribuirono 
notevolmente allo sviluppo del commercio transilvano. Minoritari dal punto di vista etnico 
ma maggioritari da quello del volume degli scambi economici, con tutte le difficoltà 
incontrate, questi riuscirono ad imporsi sul mercato transilvano e le autorità locali e poi 
quelle viennese presero in considerazione la loro importanza nei traffici mercantili tra 
l’Europa Centrale ed Orientale.

77 Ibidem, p. 59.
78 Ibidem, p. 67.
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BISERICA ROMÂNEASCĂ DIN COMITATUL BIHOR ŞI CALVINISMUL
ÎN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XVII-LEA

Mihai GEORGIŢĂ*

ROMANIAN CHURCH IN BIHAR AND CALVINISM IN THE FIRST HALF OF 
17TH CENTURY

Abstract

Romanian church in Bihar situated near Debrecen, one of the strongest centres 
of Calvinist Protestantism, suffered inevitable influences from proselytism which was 
promoted by this new denomination.

The persuasion on Romanian priests has increased even more as Calvinism became 
a State confession during the Calvinist princes.

The attraction of Romanian priests to Calvinism was made both through the 
distribution of religious books translated in Romanian, but with a Calvinist content, and 
by the rendering of privileges and material benefits of which the Calvinist priests enjoyed 
as well. Especially because of the latter strategy the Romanian priests embraced Calvin’s 
doctrine, which was attested by a series of testimonies of that age.

Key words: Bihar, Calvinism, Romanian Church, Princes, Proselytism.

Biserica românească din Bihor, aflată în proximitatea Debreţinului, unul din centrele 
cele mai puternice ale protestantismului calvin, a suferit inevitabile influenţe de pe urma 
prozelitismului promovat de această nouă denominaţiune. Persuasiunea asupra preoţilor 
români s-a accentuat cu atât mai mult cu cât calvinismul a devenit o confesiune de stat 
în timpul principilor Transilvaniei care au îmbrăţişat profesiunea de credinţă a lui Calvin. 

Participarea unor preoţi români în dezbaterile sinodale ale bisericii calvine din 
comitatul Bihor, încă de la începuturile existenţei sale, ilustrează faptul că a reuşit să-i atragă 
în sfera de interes a acesteia. Totuşi, din simpla prezenţă a preoţilor Achim din Căbeşti şi 
Ştefan Buci din Tulca între semnatarii deciziei de condamnare a unitarianismului, luată la 
sinodul calvin de la Oradea din 10 octombrie 15691, nu presupune neapărat apartenenţa 
acestora la calvinism, ci mai degrabă cooptarea unor reprezentanţi ai altor confesiuni, 
alături de calvini, la o dezbatere doctrinară pentru a susţine o anumită dogmă. Fiind vorba de 
discuţia despre dogma Sfintei Treimi, neacceptată de unitarieni, considerată încă o grupare 
radicală, Ştefan Lupşa crede că „ aceste decizii le putea iscăli însă şi un preot ortodox, căci 
ele se mărgineau la a apăra dogma trinitară”, o dogmă a bisericii tradiţionale însuşită şi de 
calvini2. Dezbaterile sinodale puteau avea şi un efect revers, adică să distanţeze şi mai mult 
o confesiune de alta. De aceea, credem că nu prin dezbateri doctrinare au putut fi atraşi 
preoţi români de noua confesiune, ci pe alte căi. Traducerile cărţilor de cult în limba română 

* Direcţia Judeţeană Bihor a Arhivelor Naţionale, misu_arhive@yahoo.com.
1 Sipos Imre, A belényesi evánghelicus református egyház története, Nagyvárad, 1883, p. 42.
2 Ştefan Lupşa, Istoria bisericească a românilor bihoreni, Oradea, 1935, p. 18.
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şi tipărirea lor reprezentau o slăbiciune pentru clerul românesc şi enoriaşii săi, prin care 
biserica calvină a reuşit să-şi atragă adeziunea acestora. Liderii calvini au înţeles imediat că 
metoda cea mai bună de pătrundere în conştiinţa românilor erau cărţile religioase tipărite 
în limba română. Prin urmare, s-au tipărit la Oradea, între 1570 şi 1573, cărţi româneşti de 
cântări religioase cu un conţinut calvin, recte opera lui Szegedi Gerghely. A fost tipărită cu 
litere latine şi ortografie maghiară de către Sztripszky şi Alexics, ceea ce a îngreunat totuşi 
lectura şi nu a adus rezultatele aşteptate3. Cu toate acestea, ea a avut un oarecare succes 
în nordul Bihorului. În micromonografiile parohiilor reformate din protopopiatul Marghita, 
întocmite în 1837, se arată, pe baza vestigiilor, că vechile biserici din Abrămuţul de Sus, 
Suplacu de Barcău, Târguşor, Petreu şi altele, au aparţinut, anterior reformei religioase, 
ritului ortodox răsăritean, ceea ce a dus la concluzia convertirii locuitorilor ortodocşi 
la calvinism, chiar dacă şi-au păstrat unele obiceiuri ca cel al înmormântării4. Deşi par 
suficient de plauzibile aceste aserţiuni, există o mare probabilitate ca aceste comunităţi 
de ortodocşi să-şi fi construit alte bisericii ori să fi plecat din localitate, căci se cunoaşte 
deja suficient faptul că reformaţii nu aveau pretenţii asupra aspectului lăcaşurilor de cult, 
intrând cu conştiinţa curată în posesia lăcaşurilor tradiţionale. 

Evenimentele militare de la sfârşitul secolului al XVI-lea şi începutul secolului următor, 
precum şi prezenţa unor principi catolici la tronul Transilvaniei şi mai ales a domnitorului 
român Mihai Viteazul, adversar al protestantismului, au diminuat propaganda calvină. Ea 
va fi reluată, potrivit surselor documentare existente, după ce în fruntea Transilvaniei au 
urcat din nou principii calvini. 

Sigismund Rákóczi, care avea relaţii bune cu domnitorii principatelor române, în 
special cu cel al Moldovei5, reconfirmă la solicitarea lui Simion Movilă, la 23 iunie 1607, 
ca mitropolit al Transilvaniei şi părţilor ungureşti pe Spiridon6, în acelaşi timp în care îi 
recunoştea şi episcopului Sava de Lipova jurisdicţia peste întreaga Transilvanie („ecclesiarum 
et Walachorum in Transilvania passim existentium”), pentru fidelitatea sa faţă de principat 
şi sprijinul deosebit acordat pentru recuperarea cetăţii Lipova, primind drept recompensă 
şi câteva moşii7. Deoarece, după cum se poate constata, ducea o politică confesională 
de conjunctură, nu se sfieşte ca numai peste o jumătate de an să declare că va scoate 
de sub jurisdicţia acestui episcop pe toţi acei preoţi români care urmează exemplul lui 
Mihai din Vajdafalva. Acesta s-a convertit la calvinism, iar principele îi acordă, în ianuarie 
1608 din Beiuş, scutire pentru taxele acordate statului şi stăpânului de domeniu, asemenea 
preoţilor reformaţi. Tot în această diplomă, principele face promisiuni preoţilor români, 
care vor urma acestuia, că se vor bucura de aceleaşi drepturi şi privilegii ca şi cei maghiari 
calvini, şi, astfel, scoşi de sub jurisdicţia episcopului Sava, vor putea să-şi aleagă proprii 
episcopi şi protopopi8. În legătură cu localitatea Vajdafalva, de unde venea preotul Mihai, 
s-a afirmat, pe urmele lui F. Lampe, că ea este Nimăieşti, localitate situată în apropierea 
Beiuşului. Afirmaţie care se justifică doar prin simpla proximitate a locului unde domicilia 
preotul şi târgul Beiuş, de unde principele a emis actul. Constantin Pavel este primul care 
atrage atenţia asupra confuziei făcute de F. Lampe, arătând că este vorba de localitatea 
Voievodeni din Ţara Zarandului, zonă unde calvinismul era mai puternic infiltrat decât în 
sudul Bihorului9. Recent, Liviu Borcea a afirmat că ar fi vorba de cătunul Voievodeşti din 
Arad10, ajungând practic la aceeaşi părere formulată de Constantin Pavel. 

Acţiunea de atragere a preoţilor români înspre confesiunea principelui îşi va fi 
diminuat efectele odată cu acordarea – doar după un an şi jumătate – de către succesorul 

3 Ibidem.
4 Ahrivele Naţionale-Direcţia judeţeană Bihor, fond. Protopopiatul reformat Marghita, ds. 385, filele 2, 12, 
157-158, 206. 
5 Ştefan Andreescu, Restitutio Daciae, Bucureşti, 1989, vol. II, p. 89-91.
6 Ştefan Meteş, Istoria bisericii şi a vieţii religioase a românilor din Transilvania şi Ungaria, vol. I, Sibiu, 1935, 
p. 89.
7 Nicolae Dobrescu, Fragmente privitoare la istoria bisericii române, Budapesta, 1905, p. 15-17. 
8 Ştefan Lupşa, op. cit., p. 18-19; Ana Dumitran, Privilegiile acordate preoţilor români de principi calvini ai 
Transilvaniei, în Confesiune şi cultură în Evul Mediu, Iaşi, 2004, p. 77-79.
9 Constantin Pavel, Şcoalele din Beiuş, Beiuş, 1928, p. 90.
10 Liviu Borcea, Bihorul medieval, Oradea, 2005, p. 188.
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său, Gabriel Báthori, a unor scutiri pentru serviciile iobăgeşti prestate de preoţii români. 
Gestul se poate explica prin aceea că, la sugestia stărilor, proaspătul principe trebuia să 
menţină relaţii bune cu principatele române şi să aibă grijă de slujitorii lui Dumnezeu11. 
Actul de scutire este dat în 9 iunie 1609 la Alba Iulia, ca răspuns la plângerile formulate 
de preoţimea ortodoxă din Transilvania şi părţile ungureşti, care cuprindeau şi Bihorul, 
privitor la starea mizeră a vieţii lor de iobagi supuşi. Deosebit de valoros, prin motivaţii şi 
semnificaţii, actul este aproape similar cu textul dietal din timpul lui Mihai Viteazul, prin care 
preoţii români erau scutiţi de sarcinile iobăgeşti. Mărturisind sincera lui pietate şi afecţiune 
pentru servitorii bisericii în general, şi datorită, în special, stării mizere a cerului românesc, 
a hotărât ca aceştia, aflaţi în condiţie iobăgească, să fie scutiţi de toate sarcinile plebee 
şi serviciile civile cuvenite stăpânilor şi să se poată strămuta liberi împreună cu familia 
oriunde doresc, după ce în prealabil s-au achitat de obligaţiile faţă de stăpânul domenial 
şi după ce au anunţat pe vlădicul lor din Bălgrad. Fără să conţină vreo condiţionare de 
ordin confesional ori mesaje prozelite, ca cel dat de Sigismund, actul, situat în succesiunea 
hotărârii dietale din 1600, deschide seria unor acte similare emise de principii calvini, care 
vor reconfirma de-a lungul secolului statutul de oameni liberi al sacerdoţiilor români, în 
funcţie de anumite conjuncturi politice12. 

Numai aşa poate fi înţeleasă şi politica confesională a lui Gabriel Bethlen faţă de 
preoţii români. Instalat pe tron cu ajutorul domnilor români, a căror concurs politic nu 
mai putea fi neglijat, şi-a făgăduit cu aceştia prietenie veşnică şi ajutor reciproc în situaţii 
politice şi militare. De altfel, Adunarea Stărilor a insistat ca în conţinutul ahidname-ului, 
solicitat Porţii cu această ocazie, să fie stipulată condiţia expresă privind buna vecinătate 
şi prietenie cu domnii din Moldova şi Ţara Românească. Dar angajamentele nu au fost 
respectate decât pentru o vreme, până când Gabriel Bethlen îşi va consolida puterea şi, 
din partener la început, s-a erijat spre sfârşitul domniei în protector al acestora, ajungând 
astfel să impună numai voievozi fideli, ori în schimbul unor sume să-i sprijine pentru 
ocuparea tronului13. S-a susţinut în istoriografia românească că atitudinea de reală toleranţă 
a lui Gabriel Bethlen faţă de ortodoxie, până spre finalul domniei, s-ar datora, pe de o 
parte, relaţiilor bune cu principii români, iar pe de alta, politicii otomane de susţinere a 
confesiunilor noncatolice. Seria de confirmării a unor episcopi şi mitropoliţi ortodocşi, 
precum şi documentele de scutirea a preoţilor români de sarcinile iobăgeşti, ar pleda 
pentru agest argument14. Ceea ce nu s-a subliniat îndeajuns este faptul că politica prozelită 
a promovat-o chiar de la începutul domniei sale, probabil fiind încurajat de anumite 
succese ale predicatorilor români în părţile de vest ale principatului. Câteva mărturii 
sunt revelatoare în acest sens. Un document a fost semnalat de Juhász István15 şi apoi 
de Zenovie Păclişanu16, dar fără să-i fie explorat şi analizat tot conţinutul. Descoperit de 
noi recent în arhiva Episcopiei reformate a Ardealului, l-am tradus integral (vezi anexa) 
şi l-am supus din nou analizei. La puţin timp după urcarea sa pe tron, i se aduce la 
cunoştinţă principelui Bethlen situaţia unor preoţi români din comitatele Bihor, Crasna 
şi Solnocul Interior, care au îmbrăţişat calvinismul şi aşteptau să le fie recunoscute toate 
drepturile şi privilegiile oferite preoţilor calvini. Mai exact, a aflat că aceşti preoţi şi diaconi 
români propovăduiesc cuvântul lui Dumnezeu şi credinţa calvină în bisericile româneşti, 
renunţând la erorile credinţei greceşti răsăritene („fiind adepţi ai acestei erezii blestemate”). 
Ei activau cu succes (non sine frugi versari) în câteva din bisericile româneşti şi s-au supus 
de bunăvoie jurisdicţiei superintendentului calvin şi altor predicatori de seamă, cum ar fi 
Ştefan Milotai, predicator la Satu-Mare şi superintendent al bisericii calvine de dincoace 

11 Istoria Transilvaniei, vol. II, (coord.), Ioan-Aurel Pop, Thomas Nägler, Magyari Andras, Cluj-Napoca, 2005, 
p. 123. 
12 Ana Dumitran, op. cit., p. 72-73, 80-81.
13 Istoria României. Transilvania, vol. I, Cluj-Napoca, 1997, p. 583-587.
14 Nicolae M. Popescu, Chiril Lukaris şi ortodoxia română ardeleană, în Biserica Ortodoxă Română, an 64, nr. 
7-9, 1946. 
15 Juhász István, A refornácio az erdelyi románok között, Cluj, 1940, p. 139.
16 Zenovie Păclişanu, Istoria Bisericii Române Unite, Ediţia a II-a, Partea I, în Perspective, nr. 65-68, iulie 
1994-iunie 1995, anul XVII, p. 41.
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de Tisa, lui Martin Diosegi, predicator la Săcuieni, lui Mathias Kormendi, predicator la 
Boghiş, sub a căror îndrumare şi cu a căror sprijin au venit „la cuvântul Evangheliei…
pentru a îmbrăţişa învăţătura izbăvitoare a celor din cultul nostru”. Aşadar, la 17 februarie 
1614, luând act de această realitate favorabilă bisericii calvine, care-şi atrăgea noi adepţi, 
principele emite un document prin care se adresează tuturor oficialităţilor din aceste 
comitate şi stăpânilor domeniali din localităţile româneşti, aducându-le la cunoştinţă că 
„acei pastori români pentru prima dată convertiţi şi cei care urmează să fie convertiţi să fie 
în măsură şi să poată să se folosească, să aibă parte şi să se bucure de toate şi de fiecare 
în parte onoruri, favoruri, privilegii, prerogative, îngăduinţe, libertăţi şi scutiri, de care s-au 
folosit ceilalţi pastori şi diaconi ai bisericilor ungureşti de credinţă ortodoxă (calvină n.n.), 
aflate sub jurisdicţia”. În virtutea celor enunţate, le cere imperativ autorităţilor şi nobililor 
să nu îndrăznească să-i constrângă pe preoţii români calvini şi pe cei „care se vor întoarce 
mai târziu la o învăţătură mai sănătoasă” la munci ţărăneşti, la plata dijmelor şi a nonelor, 
ci să-i protejeze în persoana, lucrurile şi bunurile lor, precum şi în veniturile bisericeşti, 
pentru a-şi putea exercita în mod liber slujba lor preoţească17. Rezultă indubitabil din 
analiza acestui document că predicatorii calvini au reuşit să-şi atragă noi adepţi din rândul 
câtorva preoţi români. Presupunem că principalul motiv al acceptării calvinismului a fost 
atât oferta materială şi socială, cât şi privilegiile şi favorurile de care se bucurau preoţii 
calvini, şi mai puţin, ori poate deloc, „o învăţătură mai sănătoasă”. Ştiind că este o ofertă 
tentantă, predicatorii şi principele se aşteptau şi la alte convertiri. În ce constau aceste 
profesiuni de credinţă nu vom putea stabili exact, dar dacă ele însemnau doar predicarea 
cuvântului Evangheliei în limba română, fără să se renunţe pe deplin la ritualul bisericii 
ortodoxe, atunci putem presupune că nu erau convinşi de „învăţătura izbăvitoare”, ci 
doar din oportunism ţineau cuvântările şi citeau Evanghelia în limba română, ceea ce 
probabil au început să facă mai de mult dintr-un pur pragmatism. Însă apartenenţa lor 
de jure la biserica calvină era dată de subordonarea lor faţă de superintendentul calvin. 
Cât priveşte Bihorul, cei câţiva preoţi calvini români erau sub ascultarea predicatorului 
calvin din Săcuieni, Martin Dioseghi. Acest document şi propaganda predicatorilor avea 
să aducă totuşi roade. Între timp, principele îţi va juca şi rolul de garant şi protector al 
libertăţii confesionale în principat, căci, după ce în 9 iunie 1614, la nici 5 luni, dăruia 
o moşie călugărilor – („ereziei blestemate”) – de la mănăstirea Râmeţ (Alba), cărora le 
recunoştea viaţa exemplară, plină de virtuţi, dar extrem de sărăcăcioasă18, a reconfirmat 
peste numai două săptămâni diploma din 1609 a lui Gabriel Báthory, prin care preoţii 
români de rit grecesc din Transilvania şi părţile ungurene primesc o serie de privilegii şi 
scutiri19. Nu ştim în ce context politic a fost făcut acest demers, care în fapt ar fi trebuit să-i 
îndepărteze pe preoţii români din părţile ungurene de oferta făcută anterior, cei drept mult 
mai atrăgătoare. Însă ar exista şi ipoteza că în acest fel puteau, pe urmă, să fie mai uşor 
ademeniţi cu favoruri mai mari, similare clerului calvin. Reconfirmarea privilegiului nu a 
fost respectată întotdeauna de nobili în complicitate cu autorităţile comitatense, aşa se face 
că este obligat, în 27 mai 1617, să intervină personal pentru a i se face dreptate popii Opriş 
din Halmăsd, comitatul Crasna, persecutat de Ioan Banffi20. 

Consolidarea bisericii ortodoxe din Bihor s-a făcut, cu certitudine, după ce în 1622 la 
Aleşd şi cetatea Şinteu avea să se stabilească pribeagul domnitor al Ţării Româneşti, Gavril 
Movilă, în urma căsătoriei sale cu Elisabeta Zolyomi, văduva nobilului Szerdahelyi Imreffy 
Mihalyi21. Este vorba de o căsătorie mixtă, deoarece fiecare şi-a păstrat confesiunea. Însă, 
căsătoria dintre un nobil ortodox şi o nobilă calvină nu a fost un impediment în trăinicia 
unui mariaj fericit, după cum putem constata din declaraţiile emoţionante de dragoste 
sinceră dintre cei doi făcute în testamente. El devenise un familiar al curţii princiare şi ale 

17 Arhiva Episcopiei Reformate a Ardealului, Cluj-Napoca, fond Szilágyi, doc. 4.
18 Nicolae Dobrescu, op. cit., p. 17-18.
19 Ana Dumitran, op. cit., p. 82. 
20 Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării Româneşti, vol. IX, editat de Andrei Veress, 
Bucureşti, 1935, p. 246-247. 
21 Liviu Borcea, Satele din Bihor ale lui Gavrilaş Movilă şi Constantin Şerban, în Crisia, VII, 1977, p. 104-106.
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altor curţii nobiliare, fiind asimilat ca persoană nobilă a Transilvaniei22. Exemplul aceste 
căsătorii mixte între două persoane nobile, de confesiuni diferite, putea fi urmat şi de 
supuşii lor. Trăind în lumea curţilor nobiliare calvine, este posibil ca la un moment dat 
să i se fi propus să îmbrăţişeze confesiunea soţiei sale. Dar este cert faptul că voievodul 
român şi-a sprijinit nestingerit biserica sa şi pe enoriaşii ei, fiind înmormântat la una din 
ctitoriile movileştilor, probabil la Suceviţa. Fireşte, domnul şi-a adus la curtea sa nobiliară, 
pe lângă curtenii credincioşi, preoţi şi dieci de strană ori scribi de cancelarie, fiindcă ţinea 
legătura cu familia sa şi cu alte cunoştinţe din principatele extracarpatice. De la sine înţeles 
că avea şi o biserică domnească. Se presupune că ar fi fost cea de la Tinăud, a cărei 
construcţie ar fi început pe vremea sa. Era în strânse relaţii cu ierarhii ortodocşi din zonă şi 
cu fratele său Petru Movilă, ajuns mitropolit de Kiev, străduindu-se să întărească credinţa 
sa strămoşească. În iulie 1635 dăruieşte episcopului ortodox mai multe veşminte preoţeşti, 
urmând poate sfaturile fratelui său, Petru, care în prefaţa Triodului, tipărit la Kiev în 1631, şi 
dedicată fratelui mai mic Moise, îi cerea „să te sileşti ca adevărata credinţă să se mărească 
şi să se întărească”23. 

Între timp, măsurile de atragere la calvinism în aceste zone dăduseră roade. Astfel, 
într-o lucrarea a lui Retmeczi T. Janos, referitoare la faptele principelui Gabriel Bethlen şi 
editată în 1622 la Kosice24, se vorbeşte la începutul capitolului 4 despre faptul că, în urmă 
cu doar trei ani, la dieta din Oradea, s-au sfinţit 60 sau 70 de predicatori români25. Întrucât 
în perioada 1616-1622 nu s-a ţinut dieta la Oradea26, e posibil ca autorul să fi comis o 
greşeală în ce priveşte prilejul cu care s-au hirotonit aceşti preoţi. Este vorba, mai sigur, de 
un alt eveniment petrecut la Oradea, unde Bethlen îşi avea una din reşedinţe. Pe de altă 
parte, nu prea ar avea logică ca sfinţirea unor preoţi să se facă în timpul dietei. Hirotonirea 
unor preoţi români calvini în faţa principelui, într-un număr aşa de mare, îşi găseşte 
justificarea, dacă ne gândim că ei trebuiau să facă dovadă principelui că acceptă noua 
învăţătură, pentru a-şi primi toate drepturile cuvenite în noua lor calitate de predicatori. 
Termenul de predicator, atribuit de regulă clerului protestant calvin, ne indică clar faptul 
că ei au fost hirotoniţi de către un ierarh calvin. O altă informaţie extrem de importantă, 
aproape total ignorată de lucrările de istorie a culturii române, este amintită tot la începutul 
capitolului patru din lucrarea lui Retmeczi, unde se vorbeşte de faptul că la cerinţa 
principelui, pentru „emanciparea naţiunii valahe, un popor ignorant, care nu-l cunoaşte pe 
Dumnezeu, şi pentru însănătoşirea şi zidirea lui sufletească, a fost tradusă Sfânta Scriptură 
de către oameni învăţaţi într-o limbă accesibilă poporului valah”27. Aşadar, potrivit acestei 
mărturii, aflăm că din porunca principelui Gabriel Bethlen s-a tradus Biblia pentru români, 
presupunem că în limba română. Folosirea la timpul trecut al verbului transferraltatta – o 
formă maghiarizată a unui latinism, este un indiciu verosimil că traducerea se realizase 
deja la data editării lucrării lui Retmeczi. Până în prezent nu avem cunoştinţă de existenţa 
vreunui exemplar din această Biblie, fie că ea a rămas doar în manuscris, astăzi dispărut, 
fie că sintagma „ertheto nyelvekre” trebuie să o înţelegem ad literam prin „limbii înţelese”, 
deci la plural, şi atunci nu mai e vorba doar de limba română. Oricum textul nefiind foarte 
clar, rămâne certă intenţia principelui de a oferi instrumentarul cultural necesar preoţilor 
români, în principal celor calvinizaţi, prin care să se poată transmite poporului învăţătura 

22 Tüdős S. Kinga, Testamentul voievodului Gavril Movilă şi al soţiei sale, Elisabeta Zolyomi, în Studii şi 
materiale de istorie medie, vol. XXV, 2007, p. 99-110.
23 Florian Dudaş, Curtea voievodală a domnitorilor români peregrini, în secolul al XVII-lea, în Crişana, Oradea, 
2001, p. 9-11.
24 Cartea se află actualmente în biblioteca Teleki din Târgu Mureş, sub cota 8960. Mulţumim pe acestă cale 
pesonalului bibliotecii care ne-a facilitat accesul la ea.
25 Retmeczi T Iános, Az felséges Bethlen Gabornok..., Cassau, 1622, p. 68: „Ez mellet o ez elöt csaktalam 
harom esztendővel, az Varadi országgyüleseben 60. Vagy hetven olah. Praedicatorokotis szenteltetet”. 
26 Magyarország történeti kronológiája, II, 1526-1848, Budapest, 1982, p. 444-452. Andrei Veress, care 
înregistrează şi el această lucrare, afirmă în mod greşit ca a avut loc la Oradea o dietă în 24 decembrie 1616. 
Vezi Andrei Veress, Bibliografia română-ungară, vol. I, Bucureşti, 1931, p. 72.
27 Retmeczi T. Iános, op. cit., p. 68. „Hogy az Sz. Bibliath, amaz Istenni ismeretkivvül valo balgatagh népnek 
az Olah nemzetsegnek idvössegekre és lelkekben valo epületekre az o magok fajat erthetö nyelvekre, tudos 
emberek áltál tránsferraltatta”. 
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Bibliei, prea puţin cunoscută, şi unul din punctele centrale ale protestantismului (sola 
scriptura). Crearea posibilităţii din anul 1624 fiilor de iobagi români să urmeze şcolile 
reformate se înscrie în acelaşi deziderat28. Dintre preoţii români care au fost hirotoniţi de 
superintendentul calvin, marea majoritate au înţeles că trebuie doar să predice în limba 
română din Sfânta Scriptură şi poate nici asta nu o respectau în totalitate. Numai aşa se 
explică o hotărâre luată de sinodul calvinesc de la Debreţin, ţinut în 9 iunie 1630, în care 
se prevede ca preoţii români calvini să fie convocaţi la Oradea de către domnul Decsi şi 
examinaţi dacă au făcut progrese în credinţă, ei şi enoriaşii lor, altminteri, dacă se observă 
că au urmărit doar libertăţi şi privilegii prin mărturisirea noii credinţe, să fie pedepsiţi de 
autorităţi29. Aşadar, predicatorii calvini şi-au dat seama că mulţi dintre preoţii români, prin 
acceptarea confesiunii calvine, au urmărit doar îmbunătăţirea situaţiei materiale şi sociale, 
fără să fie atraşi în mod special de învăţăturile lui Calvin.

Totuşi, în spatele iniţiative princiare stăteau elitele clerului calvin, fiindcă nu-l putem 
percepe pe Gabriel Bethlen ca pe un protestant habotnic, de vreme ce a cochetat iarăşi 
în 1624 cu idea trecerii la catolicism în schimbul sprijinului imperialilor şi al Papei de 
a unifica cele trei principate române sub sceptrul său, ca rege al Daciei30. În acelaşi an 
reconfirmă, pe baza actelor predecesorilor săi, scutirea de dijmă a preoţilor români, cu 
referire expresă la cei din Ţara Făgăraşului31. La acea dată îl întărise deja ca mitropolit al 
Transilvaniei, Maramureşului şi al părţilor ungurene pe Dosoftei32. 

Dat fiind faptul că imperativele timpului cereau o biserică funcţională, care să şi 
poată riposta provocărilor reformei protestante, Dosoftei a recurs la instituţia soborului mare 
sau general în anul 1627, care a urmărit în esenţă două mari obiective: responsabilizarea 
clerului faţă de îndatoririle sale liturgice şi pastorale, prin instituirea amenzilor în cazul 
nerespectării lor, şi stabilirea sărbătorilor religioase de peste an şi a perioadelor de post, 
ce se impuneau a fi respectate cu stricteţe33. Cu toate că din cuprinsul hotărârilor emise 
de sobor transpare un spirit reformator, preocupat de uniformizarea regulilor şi practicilor 
religioase şi de sancţionarea abaterilor, în litera lor acestea fac parte din tradiţia răsăriteană, 
pe care aici încercau să o revitalizeze. Nu ştim cu certitudine dacă anumite aspecte i-ar 
fi deranjat pe reprezentanţi bisericii calvine, sau pur şi simplu s-a produs un conflict între 
mitropolit şi principe, deoarece potrivit cronicilor timpului, Dosoftei a fost înlăturat din 
scaun la puţin timp după sinod, iar apoi întemniţat din porunca principelui34. Autoritatea lui 
Bethlen era acum la apogeu, nu mai simţea necesară consultarea cu domni sau mitropoliţi 
din cele două ţări româneşti în chestiuni religioase, ambiţiile sale politice vizau chiar 
supunerea acestora. O guvernare greu de zdruncinat se putea realiza numai prin convertirea 
celorlalte culte la calvinism, menit să dea suportul ideologic al puterii princiare. Astfel, 
la recomandarea superintendentului calvin, Keseri Dajka Janos, numeşte mitropolit pe 
preotul înnobilat, Gheorghe de Brad, transilvănean de origine, supus aşadar prin calitatea 
sa de nobil. Cu acest prilej, aflăm dintr-un act emis în timpul lui Rákóczi I, că i s-au impus 
respectarea şi îndeplinirea unui număr de cinci condiţii protestante calvine, pe care totuşi 
superintendentul de atunci, Ştefan Katona Geleji, le numea slabe în comparaţie cu cele 
ce trebuiau să fie35. Mitropolitul nu le-a pus în practică fără consimţământul Patriarhului, 
deşi probabil le acceptase formal la început, cunoscând desigur reacţia clerului ortodox. 
Încrezător în sine şi în succesele calvinismului, înregistrate în părţile ungurene, principele, 
invocând ideea unei singure confesiuni în principatul său, dar şi în calitatea lui de garant al 
purităţii credinţei, i-a solicitat acordul patriarhului Chiril Lucaris la calvinizarea românilor 

28 Istoria învăţământului din România, vol. I, Bucureşti, 1983, p. 138.
29 Ştefan Lupşa, op. cit., p. 17.
30 Ştefan Andreescu, op. cit., p. 103-110.
31 Ana Dumitran, op. cit., p. 84.
32 Mircea Păcurariu, Istoria bisericii româneşti din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş, Cluj-Napoca, 
1992, p. 151.
33 Timotei Cipariu, Acte şi fragmente latine româneşti pentru istoria bisericii româneşti mai alesu unite, Blaj, 
1855, p. 151-154. 
34 Mircea Păcurariu. op. cit., p. 151. 
35 Zenovie Păclişanu, op. cit., p. 44; vezi şi Ioan Lupaş, Un vlădică român năpăstuit la anul 1638. Cine putea 
fi?, în Studii, conferinţe şi comunicări istorice, vol. II, Cluj, 1940, p. 243.
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din Ardeal, decăzuţi moral şi inculţi teologic, care urmau astfel să beneficieze de larga sa 
bunăvoinţă şi protecţie. Avea încuviinţarea regelui Suediei, principelui Brandenburgului şi 
a multor principi germani, şi nu vedea nicio opoziţie din partea sultanului, îi lipsea doar 
acordul patriarhului. Din răspunsul patriarhului, suspectat ca simpatizant al calvinismului, 
datat în 2 septembrie 1629, am aflat că acest scop s-ar realiza „mai cu uşurinţă, dacă 
Ghenadie episcopul acelor ţinuturi ar primi de la noi o încurajare cât de mică, precum 
înţelegem şi aceea că numitul Ghenadie cu uşurinţă trebuie înduplecat întâi la tăcere apoi 
la lucrare cu condiţiunea, ca noi să închidem ochii şi urechile nostre”36. Însă, îi dă de 
înţeles că acest deziderat este greu de atins şi că o condiţie sine qua non este ruperea 
legăturilor cu românii din celelalte două provincii. La fel de dificil de trecut i se părea 
opoziţia românilor înşişi. Apoi ar tulbura spiritele în ţară şi ar dezavantaja pe celelalte 
confesiuni din Transilvania, care se bucurau de drepturi egale37. Întregul argument al 
refuzului, pe care nu-l dezvoltăm aici38, este formulat extrem de subtil de către patriarh, 
şi îi dă de înţeles principelui că astfel de ambiţii sunt greu de realizat. Oricum, intenţiile 
sale îndrăzneţe nu s-au putut realiza, întrucât la scurt timp principele moare. Însă politica 
de calvinizare a clerului este reluată mai sistematic de succesorii săi, principii Rákóczi. 
Gabriel Bethlen a aşezat doar fundamentul acesteia, iar aceştia nu trebuiau decât să o ducă 
mai departe, chiar şi fără aprobarea vreunui înalt ierarh ortodox. 

Aşa cum am menţionat, printr-un act emis de cancelaria princiară la 9 aprilie 1638 
în vederea reconfirmării vechilor privilegii ale preoţilor români, solicitat de mitropolit, i 
se impune acestuia din urmă să respecte cele cinci condiţii impuse pe vremea lui Gabriel 
Bethlen, între care să fie supus superintendentului calvin, condiţii ce trebuiau respectate cu 
stricteţe39. Pe unele condiţii le va respecta, pe altele nu, aşa cum va arăta superintendentul 
Geleji40. În acest timp, se desfăşura o intensă propagandă calvină în părţile ungureşti, unde 
au fost atestate în deceniile trecute unele cazuri de aderare la calvinism din partea clerului 
ortodox român. La sinodul general calvin ţinut în septembrie 1631, la Batăr, comitatul 
Bihor, a fost hirotonit preotul Mihail din Brusturi (Mihael Tatarosi natione valachus: inter 
valachos Tatarosinum ordinatos a nobis), iar la sinodul ţinut la Oradea în iunie 1635 
au fost hirotoniţi alţi preoţi români calvinizaţi, Petru din Popeşti, Petru din Brusturi şi 
Ioan Czegenj41. Presupunem că erau mai mulţi preoţi români calvinizaţi, de vreme ce 
principele numeşte în 30 septembrie 1641 un episcop al românilor calvini din Bihor, pe 
Avram din satul Burda, scos de sub ascultarea mitropolitului de Alba Iulia şi trecut în cea a 
superintendentului calvin şi, mai aproape, în cea a protopopilor calvini din Bihor. Condiţia 
era ca el şi preoţii lui să predice în limba poporului pentru a-i scoate din „întunericul 
rătăcirile superstiţioase, şi să fie conduşi spre lumină”. Neregulile constatate trebuiau 
să fie transmise direct principelui, pentru a putea acţiona în consecinţă. Dacă el nu se 
dovedea un om vrednic de această misiune, trebuia înlocuit, până atunci însă trebuia 
sprijinit de toate oficialităţile42. Calvinismul, se vede, de aici, avea destulă influenţă între 
românii din Bihor. Mărturie sunt textele de nuanţă calvină din această perioadă, care au 
fost copiate, compilate ori traduse în diferite manuscrise de către preoţii şi diecii din satele 
aflate în jurisdicţia episcopului Avram şi sub stăpânirea unui nobil calvin. Diacul Ioan din 
Pociovelişte, nu departe de Beiuş, pe la jumătatea secolului, copia, de unul singur, Tâlcul 

36 Ioan Lupaş, Documente istorice transilvane, vol. I, Cluj, 1940, p. 178. 
37 Nicolae M. Popescu, op. cit., p. 22-24.; Ştefan Andreescu, op. cit., p. 110-112. 
38 Pentru dezvăluirea altor aspecte interesante vezi recent şi Ioan-Aurel Pop, Il patriarca Kiril Lukaris sull’unita 
etno-confesionale dei romeni, în Etnia e confessione in Transilvania (secoli XVI-XX), sub îngrijirea lui Francesco 
Guida, p. 19-28 passim., Idem, Patriarhul Kiril Lukaris despre unitatea etno-confesională a românilor, în Studii 
de istorie medievală şi premodernă. Omagiu profesorului Nicolae Edroiu, Presa Universitară Clujeană, Cluj-
Napoca, 2003, p. 315-321.
39 Ioan Lupaş, op. cit., p. 194-199, Ana Dumitran, op. cit., p. 85.
40 Mircea Păcurariu, op. cit., p. 65. 
41 Csernak Bela, A református egyház Nagyváradon, 1557-1660. Oradea, 1992, p. 162; Ştefan Lupşa, op. cit., 
p. 19; Gheorghe Gorun, Biserica românească din comitatele vestice ale Transilvaniei sub influenţă calvină 
(secolul al XVII-lea), în Byzance apres Byzance. 550 de ani de la căderea Constantinopolului, Oradea, 2003, 
p. 104. 
42 Nicolae Dobrescu, op. cit., p. 26-28; Ioan Lupaş, op. cit., p. 213-216.
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Evangeliilor şi Molitvelnicul Românesc, tipărite de Coresi la Braşov în 1567-1568. De 
asemenea, într-o localitatea învecinată cu Pociovelişte, la Luncasprie, popa Jurju copiază, 
fără prea mare talent, într-un manuscris, texte de ritual calvin. Manuscrisul său este de fapt 
un codice religios, în care sunt incluse texte din Biblie, stihuri şi rugăciuni, urmate de o 
colecţie de litanii calvine, închinate sărbătorilor de Crăciun, Paşte şi Rusalii, ori întru slava 
prorocilor, toate reprezentând traduceri din literatura calvină maghiară. În continuarea 
litaniilor sunt reproduse texte populare şi prelucrări din apocrifele apocaliptice, aflate în 
circulaţie în această zonă. Pe lângă aceste manuscrise, cu o circulaţie mai restrânsă43, au 
fost aduse în Bihor şi tipărituri scoase din iniţiativă calvină pentru propagandă în rândul 
românilor. Astfel, un exemplar din Palia de la Orăştie, tipărită de Coresi44, a ajuns în 1643 
la Urviş, tot în ţinutul Beiuşului45. Însă, pe de altă parte, nu a întârziat să apară şi replica 
bisericii ortodoxe la aceste influenţe calvine livreşti, pregătită la rândul ei să le confrunte 
tot prin punerea în circulaţie a unor texte polemice. Imediat după imprimarea ei, Cazania 
lui Varlaam ajunge în Bihor, fiind semnalată la Cusuiuş46. Undeva pe valea Crişului Negru, 
între 1640-1650, un om cu o cultură aleasă, Mihai Românul, a copiat o Carte de Învăţătură, 
în care sunt actualizate învăţăturile şi dogmele bisericii răsăritene, apoi un Octoih. Dar cel 
mai important text, datorat copistului Mihai Românul, este unul polemic, intitulat Spunerea 
legii cu răspuns, şi cuprins într-un Sbornic copiat între 1640-164447. Redactat numai pe 23 
de file, în genul Răspunsului la Catehismul calvinesc al mitropolitului Varlaam, textul este 
un dialog între „Hristiian” – ortodox şi „Liuter” – reformat, menit să combată „ereziile” 
protestante, care repudiau postul, curăţia preoţilor într-o singură căsnicie, pomenirea 
morţilor, cultul sfinţilor şi al crucii, dar şi sfintele taine. Aşa cum a fost conceput, textul 
trebuia să fie mult mai amplu, dar din păcate se întrerupe după primul punct al polemicii, 
cel referitor la cinstirea Sfintei Crucii48. Cu toate acestea, el rămâne o mărturie revelatoare 
despre stadiul controverselor dintre ortodocşi şi protestanţi în această zonă, şi reprezintă, 
totodată, cea mai veche lucrare polemică românească din Transilvania (descoperită până 
acum), anterioară celei realizate de Varlaam în Moldova.

La şfârşitul anului 1648, în urma decesului principelui, a urcat pe tron fiul omonim 
al acestuia, Gheorghe Rákóczi II, care continuă politica confesională a tatălui său. Atrage 
preoţii români la calvinism prin înnobilare, oferă o serie de privilegii celor convertiţi şi 
scutiri celor care respectat perceptele calvine, şi numeşte în funcţii ecleziastice numai în 
urma impunerii anumitor condiţii cerute de biserica calvină. În 2 aprilie 1650 înnobilează 
pe preotul român trecut la calvinism, Ioan Siat din Ucuriş, comitatul Bihor, pentru faptul că, 
deşi s-a născut în legea romănească şi a predicat aşa, acum a trecut de câţiva ani la calvinism 
şi se dovedeşte a fi foarte zelos („magna perseverantia, magnaque animi promtitudine circa 
vocationis suae officia...”)49. În nordul Bihorului, la un alt sinod calvinesc ţinut la Oradea, 
în 1652, a mai fost hirotonit un preot român calvin, Andrei din Cueşd, pentru satul Ghida50. 

Încurajat de principii Transilvaniei, prozelitismul calvin desfăşurat de puternicele 
centre protestante din Partium a pătruns mai adânc în biserica ortodoxă română din comitatul 
Bihor în prima jumătate a secolului al XVII-lea, cu toată opoziţia acesteia, atragând pe unii 
preoţi români la Reformă prin facilitarea unui statul similar cu acel al preotului calvin şi 
prin răspândirea unor texte religioase româneşti cu un conţinut protestant. 

43 Florian Dudaş, Vechile manuscrise româneşti din Ţara Bihorului, vol. I, Oradea, 2007, p. 42-46.
44 Mircea Tomescu, Istoria cărţii româneşti, Bucureşti, 1968, p. 52.
45 Florian Dudaş, Vechile tipărituri româneşti din Ţara Bihorului, vol. I, Timişoara, 2007, p. 30-33. 
46 Idem, Cazania lui Varlaam în Transilvania, Timişoara, 2005, p. 107.
47 Idem, Vechile manuscrise…, p. 38-42.
48 Biblioteca Academiei Române, manuscris românesc, nr. 4818, filele 42-65.
49 Nicolae Dobrescu, op. cit., p. 29-30; Iuhász István, op. cit., p. 257-258.
50 Ştefan Lupşa, op. cit., p. 19; Csernak Bela, op. cit., p. 162.
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Anexă

Gabriel Bethlen Dei gratia princeps Transilvaniae, Partium Regni Hungariae Dominus, 
et Siculorum Comes etc. Fidelibus nostris, spectabilibus, magnificis, generosis, egregiis, 
et nobilibus comitibus, vicecomitibus, et judicibus ac universitati nobilium comitatuum 
Bihariensis, Kraszniensi et Zolnok interioris. Prudentibus item ac circumspectis judicibus 
et juratis ac universis incolis et inhabitatoribus universorum possesionum valachicalium 
in praeallegatis Comitatibus existium. Cunctis etiam alys cuiuscunque, status, dignitatis, 
ordinis, honoris et praeeminetiae hominibus modernis et futuris quoque pro tempore 
constituendis praesentes. Visuris salutem et favorem nostrum: Cum intelligamus non 
nullos quorundam Ecclesiarum valachicalium in praedeclaratis Comitatibus existentium. 
Verbi divini Ministros et Pastores Valachos, ex institutione quorundem fiddium nostrorum 
potisimum vero Clarissimorum virorum, domini Stephani Milotai Concianatoris Ecclesiae 
Zathmariensis ac ecclesiarum orthodoxarum Cis-Thibiscanarum Superintendentis et 
Martini Dioseghi, Pastoris ecclesiae Zekelyhidiensis, eiusdemque districtus Zekelyhidiensis 
Senioris; nec-non Mathiae Koermendi similiter pastoris Boghosiensis reliquorumque 
pastorum et seniorum orthodoxam fidem profitentium, grecorum errori, quorum damnatae 
haeresi antea adhaeserant et obnoxy extiterant, inflatis divini spiritus gratiam et directionem 
renunciasse, ad amplectendamque salutarem nostratium doctrinam Evanghelicam 
et professionem convertentium, ac jurisdictioni eorum sponte se se consecratium, et 
submittendis in quibusdam Ecclesis valachibus non sine fruge versari, quorum exemplo, ut 
reliqui etiam, qui adhuc ea caligine involuti tenetur detecti; aliquondo ad lucem penetrare, 
ac anime suae medicinam salutarem consequi possent. Id ipsis benique annuendum et 
concedendum. Duximus ut jidem Pastores valachi, nunc primum conversi ac deinceps 
etiam conversuri in omnibus et singulis jis honoribus, gratys, privilegiis, praerogativis, 
indultis, libertatibus et immunitatibus, quibus reliqui pastores et Ministrii Hungaricalium 
ecclesiarum orthodoxae fidei sub eadem superintendentiam existens in omnibus 
controversarum causarum prosecutionibus et legibus justis uti et gaudere consueverunt 
perpetuo uti, frui et gaudere valeant atque possint. Quos in persona, rebus et bonis ipsorum 
quibusvis justis tamenet legitimis, ac etiam proventibus ecclesiasticis, in benignam 
nostrom recipientes protectionem, vices et in persona nostra, vestrae commisimus tuitioni 
et protectioni speciali. Ideo vobis harum serie commitimus et mandamus firmiter, quatenus 
vos quoque a modo in posterum. Praelibatus pastores valachos modernos etiam deinceps 
ad saniorem doctrinam, redeundas in suo ministerio, ubi accepti fuerint, libere fungi, 
praetactisque juribus antefatorum pastorum hungarorum, et immunitatibus ac praerogativis 
perpetuo uti frui et gaudere permitere debeatis, neque eousdem ad aliquam contributionem 
et servitiorum plebeorum exhibitionem, decimarum ac nonarum pensionem cogere et 
compellere praesumatis, quin imo ipsos contra quorumvis violentas impetitiones tueri, 
protegere et defendere modis omnibus debeantur et teneamini, authoritate Vestra vobis 
hoc in parte atributum, jureque et justitia reqvirente. Secus non factori. Praesentibus perlet. 
Exhibeant restitutis. Datum in civitatem nostram Cibiniensi. Die decimam septimam mensis 
februaris. Anno domini millesimo sexagessimo decimo quarto. 

Gabriel Bethlen. L.S. 
Gáspar Beöleönyi 

Verso: Commisio Bethlemi P. de popis valachis conversendisesdem immunitate 
donundis de anno 1614. 17. febr. Cibinis

Prima forte optimi hujus principis in negotia 
religiones potenter edicta voluntas haec fuit. 

1614 februarie 17. Gabriel Bethlen se adresează tuturor nobililor, comiţilor, 
vicecomiţilor, juzilor şi adunării nobililor din comitatele Bihor, Crasna şi Solnocul interior, 
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tuturor locuitorilor şi moşiilor româneşti de pe domeniile valahe, aflate în amintitele 
comitate, precum şi tuturor celorlalţi oameni de diferite ranguri şi demnităţi de acum şi 
din viitor”. De vreme ce am înţeles că sunt unii preoţi şi diaconi români care profesează 
cuvântul lui Dumnezeu în bisericile româneşti din sus-pomenitele comitate, prin hotărârea 
şi sprijinul unor credincioşi ai noştri şi cu precădere a vestiţilor bărbaţi: Ştefan Milotai, 
predicator al bisericii din Sătmar, superintendent al bisericii ortodoxe (calvine) de dincolo 
de Tisa, al lui Martin Diosegi, predicator în Săcuieni, şi senior al aceluiaşi district Săcuieni, 
al lui Mathias Koermendi, predicator în Boghiş, precum şi a celorlalţi seniori şi pastori 
ortodocşi (calvini) vrednici şi învăţaţi; şi care predică credinţa ortodoxă (calvină) venind 
la cuvântul Evangheliei, din harul şi cu îndrumarea cărora au renunţat la erorile greceşti, 
fiind adepţi ai acestei erezii blestemate, pentru a îmbrăţişa învăţătura izbăvitoare a celor 
din cultul nostru, consacrându-se şi supunându-se de bună voie jurisdicţiei acestora; şi nu 
fără roadă ei activează în câteva din bisericile româneşti, şi după a căror pildă şi ceilalţi, 
care până acum au fost ţinuţi în această ceaţă, îndepărtând-o, să poată răzbate cândva la 
lumină şi să dobândească un leac izbăvitor. Am socotit aşadar că trebuie să le acordăm 
acest lucru, ca acei pastori români pentru prima dată convertiţi şi cei care urmează să fie 
convertiţi să fie în măsură şi să poată să se folosească, să aibă parte şi să se bucure de 
toate şi de fiecare în parte onoruri, favoruri, privilegii, prerogative, îngăduinţe, libertăţi 
şi scutiri, de care s-au folosit ceilalţi pastori şi diaconi ai bisericilor ungureşti de credinţă 
ortodoxă (calvină n.n.), aflate sub jurisdicţia aceleiaşi superintendenţe, în toate procesele 
juridice şi de legile drepte. Pe aceştia îi încredinţăm supravegherii şi protecţiei speciale a 
voastre în numele şi locul nostru, primindu-i pe aceştia în persoana, lucrurile şi bunurile 
lor oricare ar fi acestea, dar drepte şi legitime, şi chiar cu veniturile bisericeşti sub protecţia 
noastră binevoitoare. De aceea, prin rândurile acestei scrisori vă cerem şi vă poruncim cu 
străşnicie ca voi de acum înainte să fiţi datori şi să îngăduiţi ca pomeniţii preoţi români de 
acum şi cei care se vor întoarce mai târziu la o învăţătură mai sănătoasă să-şi exercite în 
mod liber slujba lor preoţească acolo unde vor fi preoţi şi să aibă parte şi să se bucure de 
imunităţile şi prerogativele ecleziastice ale pomeniţilor pastori unguri şi să nu îndrăzniţi 
să-i siliţi şi să-i constrângeţi la vreo contribuţie sau la munci ţărăneşti, precum şi la plata 
dijmelor şi a nonelor, ba chiar să fiţi datori să-i vegheaţi, protejaţi şi să-i apăraţi în toate 
felurile împotriva abuzurilor violente ale oricărora. Prin autoritatea noastră acordată vouă 
în această privinţă şi pentru că legea o cere şi să nu faceţi altfel”. Dată în oraşul Sibiu. 

(Arhiva Episcopiei Reformate a Ardealului, Cluj-Napoca, fond Szilágyi, doc. nr. 4)
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PENTRU O ISTORIE A ALIMENTAŢIEI: NOI DOCUMENTE PRIVIND 
CULTURA CARTOFILOR ÎN CRIŞANA ÎN A DOUA PARTE
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FOR A HISTORY OF ALIMENTATION: NEW DOCUMENTS ABOUT THE 
CULTIVATION OF POTATOES IN CRIŞANA IN THE 2ND PART

OF THE XVIII CENTURY

Abstract

This article is based on two unpublished directives identified in The National 
Archives – The Branch of Bihor County, about the cultivation of potatoes and the authority’s 
actions for that purpose. Present documents belong to a longer series, which was already 
published by Ed. I. Găvănescu in a work, printed in 1940. For a better understanding 
of these, I found helpful to present in Anexe these documents too, because all of them 
aggregated unfold the sustained efforts about the spreading of this plant into rustic world 
of Crişana, in the 2nd part of the XVIII century.

Key words: the 2nd part of the XVIII century, Bihor County, History of alimentation, 
Cultivation of potatoes, Unpublished directives.

Transformările multiple pe care scrisul istoric le-a suferit în ultimele decenii, mult 
impulsionate de apariţia revistei Annales cu variatele sale titluri, au condus la o dilatare continuă 
a ceea ce am putea numi ca fiind „teritoriul istoricului” (expresie pusă în circulaţie de E. Le Roy 
Ladurie). Dinspre domenii tradiţionale, precum istoria politică, militară etc., centrul de greutate 
a început să se deplaseze înspre alte problematici, viteza sporită cu care s-au desfăşurat lucrurile 
făcându-i pe unii să vorbească chiar de existenţa unor adevărate „mode” în domeniul istoriei, 
dominată în opinia susţinătorilor acestei idei de istoria mentalităţilor şi de cea a vieţii materiale 
(cu accent pe antropologia fizică, demografie, tipuri de comportamente sexuale etc.).

Conştienţi că orice societate se dezvoltă strâns legată de un număr de componente 
precum cea biologică, cosmologică, istorică sau fiziologică1, tot mai mulţi istorici au început 
să consacre istoriei alimentaţiei un interes în continuă creştere2. Preocupările istoriografiei 
româneşti din secolul XX vizavi de acest aspect, oricum nu însemnate din punct de vedere 
cantitativ, au fost curmate brusc odată cu instaurarea regimului comunist (când abordarea se va 

* Direcţia Judeţeană Bihor a Arhivelor Naţionale, cristianapati@yahoo.com.
** Primăria Municipiului Oradea, ciorbaionut@yahoo.com.
1 D. G. Georgesco, Considerations sur l’alimentation de la population paysanne en Roumanie, în Mèlanges D. 
Gusti. XXV ans d’enseignement universitaire (1910-1935), Bucureşti, 1936, p. 180.
2 Problema se cerea cu atât mai rapid pusă în discuţie cu cât aspecte precum cel de faţă, sau cel al modului în 
care oamenii de odinioară se îmbrăcau, se odihneau, a băuturilor pe care le consumau etc., nu fuseseră anterior 
aproape deloc sondate (Fernand Braudel, La dynamique du capitalisme, Paris, 1985, p. 17). Apelul lansat de 
revista Annales în 1961 în favoarea unei istorii a comportamentelor alimentare îşi va găsi un răspuns, de pildă, 
în ultima apariţie din anul 1969 şi în numărul 2-3 din 1975, ce vor grupa mai multe articole consacrate acestui 
domeniu. 
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face aproape exclusiv pe calea etnografiei), readucerea lui în atenţia cercetătorilor survenind 
abia după anul 1989.

Adevărată „plantă de civilizaţie”, după cum se exprima Fernand Braudel, cartoful, prin 
întreg ansamblul de stereotipii mentale pe care l-a generat3 şi prin ponderea sa în echilibrarea 
regimului alimentar a secolului al XVIII-lea, a stat nu de puţine ori în centrul multor investigaţii 
istorice. Adus din America foarte probabil la începutul veacului al XVI-lea4, a cunoscut o 
generalizare greoaie, în pofida certelor avantaje pe care le prezenta5. Puţin luate în serios de 
cei ce aparţineau „vechiului regim biologic”6 (în bucătăria ardelenească a început să intre 
în componenţa ciorbelor în urma sfeclei, guliilor, conopidei, morcovilor, ţelinei, ridichilor, 
pătrunjelului, păstârnacului, a verzei nemţeşti sau roşii etc.7), acestea au început să fie 
reactualizate în ultimii ani, mulţi istorici fiind tentaţi să creadă că, într-o anumită măsură, până 
şi spectaculoasa creştere demografică a secolului al XVIII-lea8 se leagă în proporţii deloc de 
neglijat şi de acest aspect9.

Destinul cartofului în spaţiul lumii rurale transilvănene în perioada de timp supusă atenţiei 
noastre a fost în mare parte identic cu cel din celelalte părţi ale Europei, cu deosebirea unei 
generalizări mai târzii însă10. Ca şi în Germania sau Austria, de pildă, a trebuit să treacă prin 
obligatorii stadii de experienţă în feritul cadru al grădinilor particulare11, şi să beneficieze de 

3 Pentru discuţia asupra lor, vezi: Barbu Ştefănescu, Tehnică agricolă şi ritm de muncă în gospodăria ţărănească 
din Crişana (sec. al XVIII-lea şi începutul sec. al XIX-lea), vol. I, Oradea, 1995, p. 231-232.
4 Titus Catelly, Cartoful, banalitate sau miracol?, Bucureşti, 1988, p. 38; în opinia lui Fernand Braudel însă, 
adevărata istorie europeană a acestuia începe abia la sfârşitul anilor 1500, mai cu seamă atunci când câţiva 
tuberculi sunt încredinţaţi botaniştilor John Gerarde şi Charles de l’Excluse (Fernand Braudel, L’identite de la 
France, Paris, 1986, p. 654).
5 Sub raport cantitativ s-a calculat, de pildă, că pot produce pe o suprafaţă de teren egală de 3 ori mai mult 
decât culturile cerealiere (Werner Rösener, Ţăranii în istoria Europei, Iaşi, 2003, p. 167). 
6 Fernand Braudel, Structurile cotidianului: posibilul şi imposibilul, vol. I, Bucureşti, 1984, p. 94-98.
7 Susana Andea, Avram Andea, Înnoiri ale alimentaţiei din Transilvania în secolul al XVIII-lea, în Societate şi 
civilizaţie. Profesorului universitar dr. Marcel Ştirban la împlinirea a şapte decenii de viaţă. Volum îngrijit de 
Călin Florea şi Ciprian Năprădean, Târgu Mureş, 2002, p. 557-558.
8 Secol care, cel puţin în primele sale decenii, a continuat să fie dominat pe vaste spaţii de o economie 
stagnantă (Matthew Anderson, L’Europe au XVIII-e siècle, Paris, 1968, p. 49) şi de o agricultură ce prezenta 
numeroase simptome de criză (Ulrich Im Hof, Europa Luminilor, Iaşi, 2003, p. 100).
9 De la discuţii moderate, rezultate din cercetarea trecutului unor spaţii reduse la nivelul unor provincii (vezi, 
de pildă, Michel Morineau, La pomme de terre au XVIII-e siècle, în Annales Économies Sociétés Civilisations, 
nr. 6/1970, p. 1767-1784) s-a ajuns la verdicte curajoase, de verificat încă, precum cea a economistului german 
W. Roscher care lega saltul demografic european din veacul al XIX-lea în primul rând de răspândirea culturii 
cartofilor (Fernand Braudel, L’identite…, p. 654); a fost de asemenea subliniat rolul său în creşterea consumului 
de carne de porc, ca urmare a utilizării ca hrană pentru amintitele animale (Jean Jacqurs Hémardinquer, Faut-
il «démythifier» le porc familial d’Ancien Regime?, în Annales Économies Sociétés Civilisations, nr. 6/1970, p. 
1746). 
10 Pentru bătrânul continent se poate vorbi de un „succes definitiv” în intervalul 1700-1800 (Ferdinand Braudel, 
Structurile, vol. I, p. 190; Massimo Montanari, Foamea şi abundenţa. O istorie a alimentaţiei în Europa, Iaşi, 
2003, p. 103); în cazul spaţiului românesc acest fapt s-a petrecut abia în prima parte a veacului al XIX-lea, 
în cazul Transilvaniei fiind mult favorizat de marea foamete dintre 1813-1817 (Liviu Botezan, Tendinţe ale 
gospodăriilor nobiliare din Transilvania de a introduce plante tehnice şi de a ameliora soiurile de pomi fructiferi 
şi viţă de vie în perioada 1785-1850, în Studii şi documente arhivistice. Ştefan Meteş la 85 de ani, Cluj-Napoca, 
1977, p. 312; Idem, Tendinţe ale gospodăriilor nobiliare din Transilvania de a introduce plante tehnice şi de a 
ameliora soiurile de pomi fructiferi şi viţă de vie în perioada 1785-1850, în Ialomiţa. Materiale de istorie agrară 
a României, Slobozia, 1983, p. 251; Ladislau Gyémánt, Contribuţii statistice privind agricultura Transilvaniei, 
Banatului şi Bucovinei în perioada 1720-1871, în Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie, XXVII, Cluj-
Napoca, 1985-1986, p. 164; Ioan Ciorba, Crize existenţiale şi intervenţionism statal în Transilvania la sfârşitul 
secolului al XVIII-lea şi începutul celui următor, în Analele Universităţii din Oradea, Istorie-Arheologie, XIII, 
Oradea, 2003, p. 89-90), fără a se putea vorbi însă de o generalizare totală, în 1830 spre exemplu, în regiunea 
oraşului Târgu Mureş fiind cultivat de un număr restrâns de oameni (Pal Judith, Procesul de urbanizare în 
scaunele secuieşti în secolul al XIX-lea, Cluj Napoca, 1999, p. 135-136); la fel s-au derulat lucrurile şi în Ţara 
Românească (Ilie Corfus, Agricultura Ţării Româneşti în prima jumătate a secolului al XIX-lea, Bucureşti, 1969, 
p. 63; 74-75; Ioana Constantinescu, Agricultura în Ţara Românească în timpul regimului fanariot, în Revista de 
istorie, tom 32, nr. 4, Bucureşti, 1979, p. 677). 
11 La sfârşitul veacului al XVIII-lea, spre exemplu, în ţinuturile secuieşti s-a putut constata o creştere a numărului 
«grădinilor de cartoafe» şi a «vărzăriilor» (Ştefan Imreh, Viaţa cotidiană la secui, 1750-1850, Bucureşti, 1982, 
p. 191); pentru discuţiile mai largi legate de acest aspect în cadrul spaţiului rural transilvănean, vezi: Barbu 
Ştefănescu, Grădina – spaţiu intim şi experimental, în Crisia, XXIV, Oradea, 1994, p. 55-68.
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concursul unor crize subzistenţiale12, pe care istoriografia s-a obişnuit să le numească de „Vechi 
Regim”13, înainte de a se transforma dintr-o „curiozitate botanică” într-un aliment ordinar. Nu 
trebuiesc neglijate nici insistenţele oficialităţilor în acest sens, intens susţinute de o literatură 
economică14 din ce în ce mai bogată în ce priveşte titlurile şi tirajul15, chiar dacă, în linii mari, 
se acceptă faptul că eficienţa măsurilor acestora a fost mai mică. În acest context pot fi amintite 
îndeosebi ordinele guberniale din 176716 şi din 14 martie 176917 (prin care se recomanda 
cultura cartofului „mai ales în acele locuri unde grâul este de lipsă”), ordonanţa din 23 aprilie 
1770 formulată pe baza inspecţiilor din regimentele de graniţă transilvănene18 ori tipăritura 
purtând titlul „Provodul cum trebue pus şi semanat crumpeant, sau după cum zic rumânii 
picoacele, care pot mult ajuta pre oamenii în lipsa de bucate” apărută, probabil, la Sibiu în 
179519, mulţumindu-ne să le amintim doar pe cele circumscrise intervalului propus în titlu. 

Cele două circulare supuse analizei noastre în paginile de faţă se integrează într-o serie 
mai lungă, publicată de către Ed. I. Găvănescu în 194020. În ideea unei mai bune contextualizări 
şi, implicit, a unei mai uşoare şi eficiente utilizări ca instrumente de lucru, am optat pentru 
publicarea acestora în Anexe împreună cu reluarea celor editate în perioada interbelică. 

Primul document21, redactat la Arad la 28 iulie 1787, consemnează primirea de către 
episcopul Pavel Avacumovici a scrisorii „fişpanului” Oradiei, groful Haller, prin care i se 

12 Izbucnite pe fondul unei agriculturi covârşitor cerealiere, puţin performantă, strâns legată de capriciile 
naturii (pentru evoluţia climatică a spaţiului transilvănean, a se vedea: Anton Cservény, Cronica calamităţilor şi 
epidemiilor din Ardeal, Banat şi teritoriile mărginaşe de la 1007-1872 (Din isvoare ungureşti) Cluj-Napoca, 1934, 
p. 17-18; Florian Dudaş, Însemnări pe bătrâne cărţi de cult, Bucureşti, 1992, p. 72-74; Idem, Catastrofe naturale 
în Transilvania, Oradea, 1999, p. 40-42; Paul Binder, Paul Cernovodeanu, Cavalerii Apocalipsului: Calamităţile 
naturale din trecutul României (până la 1800), Bucureşti, 1993; Cristian Apati, Ioan Ciorba, Însemnări de pe 
registrele de stare civilă ale parohiilor ortodoxe din Bihor (sfârşitul secolului al XVIII-lea -1848), în Cele Trei Crişuri, 
Seria a III-a, nr. 7-8, Oradea, 2006, p. 4-6) şi de o substanţială creştere demografică (pentru regiunea Aradului şi a 
Bihorului a se vedea: Alexandru Roz, Evoluţia demografică a comunei Şiria până la 1848, în Ziridava, VIII, Arad, 
1977, p. 118-120; Geza Kovach, Conscripţia satelor arădene în 1828, în Ziridava, XV-XVI, Arad, 1984, p. 105-
123, Barbu Ştefănescu, Lumea rurală din Crişana între Ev Mediu şi Modern, Oradea, 1998, p. 114-117).
13 Barbu Ştefănescu, Crizele de „Vechi Regim” şi complicitatea lor în introducerea unor culturi agricole noi, în 
Crisia, XXIII, Oradea, p. 145-150; situaţii asemănătoare au fost consemnate şi în ţinutul învecinat al Ungariei 
(Imre Wellman, Le monde rural en Hongrie au XVIII-e siècle, în Paysannerie francaise, paysannerie hongroise, 
XVI-e – XX-e siecles. Volum publie sous la direction de Béla Kopeczi et Éva H. Balasz, Budapesta, 1973, p. 142).
14 Sau nu neaparat obligatoriu, spre exemplificare putându-se aminti de cel de-al doilea volum al micii lucrări 
de dietică aparţinând cărturarului Mátyus Istvan (1725-1802), apărut „cu cinci ani înaintea primei ordonanţe 
guberniale”, în care se insista asupra multiplelor calităţi ale acestei culturi: „Căci cartoful, dacă este cultivat 
bine, gospodarul bun poate trage din el atâtea foloase, cât de la nici o altă pasăre de casă, în anii de secetă 
poate înlocui pâinea, poate servi la îngrăşarea animalelor, iar cultivarea sa cere o osteneală minimă (…)” (József 
Spielman, Restituiri istorico-medicale, Bucureşti, 1980, p. 335).
15 Cornelia Bodea, Preocupări economice şi culturale în literatura Transilvaniei dintre anii 1786-1830, în 
Studii, IX, nr. 1, Bucureşti, 1956, p. 87-106; Romulus Munteanu, Contribuţia Şcolii Ardelene la culturalizarea 
maselor, Bucureşti, 1962, p. 26-27; Nicolae Edroiu, Începuturile literaturii economice româneşti 1780-1810 
(Studiu şi anexe), Cluj-Napoca, 1978; Idem, Economic literature of the 1780-1820 period and Romanian 
Society, în Enlightement and Romanian Society. Edited by Pompiliu Teodor, Cluj-Napoca, 1980, p. 40-54; Ioan 
Lumperdean, Literatura economică românească din Transilvania la sfârşitul sec. al XVIII-lea – prima jumătate a 
sec. al XIX-lea, Cluj-Napoca, 1998.
16 K. Karlovszky Endre, A burgonya meghonositása Erdélyben, în Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle, III 
evfolyom, Budapesta, 1896, p. 296; Istoria României în texte. Coordonator: Bogdan Murgescu, Bucureşti, 
2001, p. 404. 
17 Nicolae Moldovan, Documente de arhivă privitoare la unele reglementări agricole în Transilvania (secolele 
XVIII-XIX), în Ialomiţa. Materiale de istorie agrară a României, Slobozia, 1983, p. 69-70; Barbu Ştefănescu, 
Evoluţia agriculturii bihoreane în lumina planurilor cadastrale (sec. XVIII-XIX), în Crisia, XIX, Oradea, p. 560; 
Ioan Lumperdean, op. cit., p. 211.
18 Valeriu Şotropa, Districtul grăniceresc năsăudean şi locul său în lupta pentru progres social şi libertate 
naţională a românilor din Transilvania, Cluj-Napoca, 1975, p. 165.
19 Caius T. Jiga, Ordine guberniale transilvane şi alte publicaţii româneşti (1766-1848), Braşov, 1970, p. 22-
23; documentul, cu uşoare deosebiri ale titlului, este inventariat şi de Aurel Răduţiu şi Ladislau Gyémánt în 
Repertoriul actelor oficiale privind Transilvania tipărite în limba română 1701-1848, Bucureşti, 1981, p. 229.
20 Ed. I. Găvănescu, Mărturii româneşti din Eparhia Aradului în veacul al XVIII-lea, Arad, 1940, p. 116-120. 
21 Arhivele Naţionale. Direcţia Judeţeană Bihor, Fond Parohia Ortodoxă Buteni, p. 52-54. O formă mult mai 
prescurtată a acesteia a fost publicată de Florian Dudaş, Un catalog de documente din secolul al XVIII-lea 
identificat în părţile Zarandului. (Protocolul circularelor de la Mânerău), în Sargetia, XI-XII, Hunedoara-Deva, 
1974-1975, p. 154, 156). 
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aducea la cunoştinţă textul circularei cu numărul 2595 referitoare la cultura cartofilor, precum 
şi acordul „înălţatului împărat spre binele norodului rumânesc slujitoru” vizavi de acest lucru. 
Mergând pe aceeaşi linie, într-o manieră de altfel firească epocii în care a fost elaborat, la 
care trebuie adaugate eforturile pentru menţinerea mitului „bunului împărat”, documentul 
debutează printr-o scoatere în evidenţă a preocupărilor imperiale „spre binele tuturor supuşilor 
ai săi” şi în special „cătră rumânii (care locuiesc, n.n.) în locuri munţeneşti” din Arad şi Bihor, 
şi care au avut nu o dată de suferit de pe urma lipsurilor alimentare (ca urmare a cultivării pe 
scară largă doar a porumbului) şi a creşterii exagerate a preţurilor ce succedau anii „sterpi şi 
neroditori”. Adresată aşadar explicit populaţiei care locuia în zonele montane din arealele 
amintite, circulara insistă îndeosebi pe avantajele culturii cartofilor sub raportul productivităţii şi 
deci al asigurării unei mase alimentare sporite ( „roada pământului de crompirile acestue capăt 
cu atâta mai vârtos răspunde cu cât crompirile aceale mai sănătos folositoare şi mai destul hrana 
spre traiu dau”), al puţinelor cerinţe faţă de sol ( „în pământ rău încă se fac”) şi al dependenţei 
mai mici faţă de condiţiile climatice comparativ cu alte plante („nice răutatea vremilor aşa le 
strică precum alte legumeni”). În paralel îşi propune „a scoate gândul cel nedrept, ca cum prin 
lucrarea crompirilor pământului din bunătatea sa mult ar pierde”, susţinând, în contră,  „cum 
că pământul adese ori săpându-se şi curăţându-se cu mult mai bun şi mai moale se face şi de 
erbile cele netrebuincioase şi nefolositoare să curăţeaşte”22.

Un rol important în implementarea acestor măsuri i-a fost rezervat clerului, lucru uşor de 
înţeles într-o vreme în care statul austriac depusese deja susţinute eforturi pentru a transforma 
Biserica (inclusiv pe cea ortodoxă) într-un instrument prin care să-şi poată pune în practică o 
parte din intenţiile modernizatoare23. Învăţătorul şi preotul (care în destule cazuri îndeplinea 
şi prima funcţie) reprezentau, în cele mai multe situaţii, nu doar singurele elite ale lumii rurale 
din zorii modernităţii ci şi persoanele care reuşeau să câştige în cel mai înalt grad încrederea 
populaţiei ţărăneşti; cea acordată preoţilor era sporită şi de nesiguranţa materială a perioadei 
care a condus, dacă nu la o creştere a religiozităţii, cel puţin la o menţinere a acesteia la cote 
înalte, întărind ideea că divinitatea continuă să fie nemulţumită de comportamentul oamenilor. 
Prin urmare, în final,  „orânduitul parohialnic cler” era îndemnat „cu toate mijlocirile (…) 
împlinirea înaltului acestueş sfârşit sărguinţa a sa şi agiutorinţa a arăta”; într-un alt loc se preciza 
„ca ei voe aceasta împărătească mai din tâiu întru săvârşire a lua şi aduce să se siluească şi 
nevoiască, şi cu pildă a sa pe norod spre lucrare una ca aceasta mult folositoare crompirilor să 
învoinţască”. 

Rezultatele obţinute în decursul unui an aproape întreg au fost însă modeste, în pofida 
tuturor insistenţelor, în cuprinsul celei de-a doua circulare supuse atenţiei noastre24 constatându-
se cu regret „că s-au luoat sama cumcă nu pretutindene şi în tot locul preoţii întru sămănare 
aceloraş norodului pildă bună au dat”. Drept răspuns la această situaţie s-a hotărât ca timp de 
3 ani „la grecească neunită legi norodului rumânesc, care întră munţi sau dealuri să află” să i se 
acorde cartofi pentru semănat, urmând ca cei care s-ar remarca prin îmbrăţişarea prevederilor 
din cuprins să fie recompensaţi.

Documentele de arhivă care au stat la baza acestui studiu vin să demonstreze, aşadar, 
preocupările curţii vieneze în favoarea rezolvării problemei alimentare cu care o bună parte 
din populaţia din regiunile Aradului şi Bihorului a avut a se confrunta, în special în acei ani în 
care condiţiile meteo se dovediseră potrivnice culturilor cerealiere. Cuprinsul lor, completat cu 
cel al celor publicate deja de Ed. I. Găvănescu, explică parte din reticenţele şi dificultăţile care 
au însoţit pătrunderea sa în spaţiul românesc, în pofida multiplelor avantaje pe care acesta le 
prezenta.

22 S-a dovedit, de pildă, că spre deosebire de cereale, cartofii nu „secătuiesc” pământul de sărurile sale minerale 
(Michel Peronnet, Le XVIII-e siécle: des Lumieres a la Sainte Alliance (1740-1820), Paris, 1973, p. 17).
23 C. Apati, Consistoriul Ortodox din Oradea – oficiu administrativ şi agent al modernizării (sfârşitul sec. al 
XVIII-lea – prima jumătate a sec. al XIX-lea), în Crisia, 2002-2003, XXXII-XXXIII, p. 119-128.
24 Arhivele Naţionale. Direcţia Judeţeană Bihor, fond. cit., p. 76.
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ANEXE

I

Circulara episcopului ortodox de Arad, Pavel Avacumovici, din 28 iulie 1787, emisă 
în urma scrisorii fişpanului Oradiei Mari, groful Haller, privitoare la introducerea culturii 
cartofilor.

Pentru crompiri
Ecţelenţile sa d-mnul grof Haller fişpanul Orăzii Mari în scrisoarea sa mie (i)eri 

predată îmi arată voe înalţatului împărat spre binele norodului rumănesc slujitoru, care 
bine cucernicie ta acestă următoare Ecţelenţii sale scrisoare la mine trimisă destul vei 
cunoaşte, care aşa glăsueşte:

2595 Grija cea fără de osteneală cu care a sa Cesaro Crăiască Mărirea spre binele 
tuturor supuşilor ai săi neîncetat învoinţată iaste, cătră rumăni încă în locuri munţeneşti 
părţile acestora şezători de iznov sau întins.

Adecă a sa Cesaro Crăiască Mărire întru cugetare a lua bine au voit cum lăcuitori 
ţărilor munţeneştii varmegii Bihării şi Aradului mai ales din cucuruz sau tentiu şi dacă anul 
vine starpă şi neroditoriu aceia lăcuitori de toată obicinuita hrana sa lăsăndu-să în suşig cel 
mai de pe urmă cad.

Deci suşigul acesta pe pururea ca să împiedece cugetarea acolo sau luat ca modrurile 
spre traiu la munţeştii rumăni să se înmulţască şi aşa urmând întru neaverea unelor alergarea 
la alte [să se împiedice].

S-au aflat cum ca roada pămăntului de crompirile acestue capăt cu atăta mai vârtos 
răspunde cu căt crompirile aceale mai sănătos folositoare şi mai destul hrana spre traiu 
dau, în pămănt rău încă să fac, nice răutatea vremilor aşa le strică precum alte legumeni.

Pentru aceasta a sa Cesaro Crăiască Mărire milostiveşte a îngădui bine au voit ca 
începănd de la anul munţeşti rumânilor varmegii Bihării şi Aradului sămănţa de sămănătură 
crompirilor din casele fiscalice varmegii în trei ani în zadar să se dea, şi pă lăngă aceasta 
lăcuitorii acelue care mai puţin a opta parte holdei acee cu folos a o sămăna şi va arăta, 
cum mai mare şi mai găzdac roada din sămănatura lui s-au făcut în tot înca ca aceale 
munţeşti saturi în care crompirile acelea, cu mai nainte zisă şi pomenit modru să vor face 
şi rodi îndemnătoriu dară doi peste aceia trei ani tot din filialnică casa varmegii să să dea.

Îngăduitu-s-au aşijderea de la care înalt loc ca precum în aceia zădarnică sămănţa, 
care să va da din casa felialnică, aşe şi în darul care după măsura sărguinţei şi rodirei trebue 
să să deae, preoţi încă asemenea parte să aibă ca ei chiar de hasna sa îndemnaţi fiind pe 
supus norodul cu atăta mai tare să îndemne şi spre lucrare să îndrepte.

Pe lăngă acesta cu atăta mai adevărat ca să se împlinească şi capete, mai ales să 
pohteaşte din minte norodului rumănesc a scoate gândul cel nedrept, ca cum prin lucrarea 
crompirilor pămăntului din bunătatea sa mult ar pierde, însă de vreme ce aleanea s-au 
arătat şi adeverit cum că pămăntul adese ori săpăndu-se şi curăţăndu-se cu mult mai bun 
şi mai moale să face şi de erbile cele netrebuincioase şi nefolositoare să curăţeaşte, care 
adese săpare şi curăţire crompirile cer şi poftesc, deacă destulă roada lor trebueşte însă fie.

Această prea înaltă voe spre binele pămănt lucrătorilor munţeşti rumănilor sus 
luată, preasfinţii tale cu aceste spre acela capăt în ştire să dă. Pentru că mai de obşte 
folositoară acestă a fi să poată, aceaşi preasfinţiei ta precum norodului aşa şi mai ales supt 
orănduitul parohialnic cler despre partea a sa îndemnul cu toate mijlocirile a face şi pă 
lăngă împlinirea înaltului acestueş sfărşit sărguinţa a sa şi agiutorinţa a arăta bine să voeşte. 
Iară întra celelalte cu obicinuită cinstirea rămăiu preasfinţiei tale în Oradea Mare 6 zile 
lunii august plecat grof Haller Iosif.

Aceasta cu adevărat părinţasca a sa Cesaro Crăeşti Mărirei grija spre fericirea 
norodului rumănesc pe la locuri adese ori sterpe şi de nemică roditoare şezătoriului luat, 
bine cucernicia ta pe la încredinţaţi parohialnici preoţi vei corentalui, ca ei voe aceasta 
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împărătească mai din tăiu întru săvărşire a lua şi aduce să se silească şi nevoiască, şi cu 
pildă a sa pe norod spre lucrare una ca aceasta mult folositoare crompirilor să învoinţască, 
ca întru acesta chip pomenitelor daruri şi iarăşi a sa Cesaro Crăeşti Mărirei milei vrednici 
a fi să arete şi facă, întru care prea poruncindu-te Acoperemăntul lui D-zeu rămăi binelor 
voitor

În Arad 28 zile lunii iulie 1787 Pavel Avacumovici

(Arhivele Naţionale-Direcţia Judeţeană Bihor, fond. cit., p. 52-54)

II

Circulara episcopului ortodox de Arad, Pavel Avacumovici, din 8 aprilie 1788, 
referitoare la semănarea cartofilor. 

Bine cucernice Kyr Protopopa, Mie iubite!
1. Exţellenţia Sa domnul grof Haller, fiuşpanul Orezii-Mare, cere dela mine 

relaţie despre aceea a Sa Preînălţimei voea, care pentru sămănarea crumplilor prinu mine 
în 28 zil. lunii Iulie, anul 788, no. 2595, Bine-cucernicii Tale pentru vestire afară s’au dat; 
şi voeşte acelaş a Sa Preînălţimi cu fapta sa o au înplinit şi, cu pilda lui, alţi oameni parohii 
sale, spre sămănarea crumplilor s’au învoinţat şi îndămnat.

2. Deci, fiindcă a Sa Exţellenţiei Domnului grof Haller voea acolo îndrăptată 
a fi, să înâelege ca, de vreme ce aceiaş sămănări(i) crumplilor vreme au trecut, preoţilor 
carii doară înaintea parohialnicilor săi oameni cu pildă bună întru sămănarea aceloraş 
s’au arătat, dară să le înpărţască, cară în pomenitul prin mine afară dat ţircular dela a Sa 
Preînălţimea s’au făgăduit.

Bine-cucernicia Ta dar numele şi parohie unilor ca acelora preoţilor, fără toată 
îndălungarea, în scrisoare a-m(i) da să nu laş, ca eu încă năzăbăvindu-mă, Exţellentiei Sale 
domnul Grof pă aceia preoti a-i arăta să nu mă întărzăească.

Prin care preporuncindu-te acoperământul (lui) Dumnezău, sânt.
Bine-cucerniciei Tale binele voitor,
In Arad. V., 8 zil. Aprilie 788 P. Avacumovici, m. pr.

(Ed. I. Găvănescu, op. cit., p. 116)

III

Răspunsul protopopului Vasile Popovici, din 3 mai 1788, către episcopul Pavel 
Avacumovici, prin care confirmă îndeplinirea poruncilor referitoare la îndeplinirea 
rugăciunilor privind însănătoşirea lui Iosif al II-lea şi pentru semănarea cartofilor.

Preosfinţitului Domnului Domnului Episcopu,
Mie pre milostivu Arhi-păstoru

Porunca înpărătească pintru rugăciune şi ajutoru dela Dumnezeu, am primitu şi 
pentru cranpe, Aprilie în 20 zile şi am dat la toţi scrisoare şi am vighetuitu pre preoţi să 
văzu, plinit-au porunca pentru cranpe şi îndemnat-au pe poporeni săi ca să meargă să 
aducă? Şi am aflatu că toţi preoţii au plinit şi au îndemnat pe creştini, dară ei nu bagă nice 
într’o samă di aceie, că nu ştiu de ce-s bune.

Insă să află în protopopiatul mieu la vr’o zece sate, care au destule, care şedu pe supt 
munte. Aceie le ţin de demultu, că acolo nu să pre facu alte bucate; iară alte sate, care-s 
mai la ţară, să hrănescu cu alte bucate, nu ca acele.

Intru altele sântu în pace toţi preoţii şi creştinii, prin blagoslovenie Mării Sale. Cu 
aceasta rămâiu mai mică şi plecată slugă Mării Sale. 

Maiu 3 zile, 1788. Vasile Popovici,
 protopop Peşteşului

6
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(Ed. I. Găvănescu, op. cit., p. 118)

IV

Răspunsul protopopului Virgil Drăghici, din 8 mai 1788, adresat lui Pavel Avacumovici 
în legătură cu cultivarea cartofilor. 

Preosfinţite şi preînalt vrednice Domnule Episcope, Domnule mie pre milostiv

In urmare premilostivirii Preosfinţirii Tale sup. datumul zilelor 8. aprilie datei 
mie poruncă, afară de satul Agrigi, Almava, Cladova, toţ(i) întru sămănare cronpilor 
parohielnicilor seteni cu pildă bună au fost, fiind cu însuş(i) iscălitura lor au întărit aceea, 
cum că numitel cronpire au sămănat. Iară mai sus pomenitelor tri satelor parohiealnicilor 
preoţ(i), pentru că n’au sămănat, aceasta pricină au dat, cum că semănţă n’au avut, nici 
apoi dela tistură n’au cerut.

Care cu umilinţe arătând, milii şi arhiereştii blagosloveniei preporuncindu-mă, sămt
Al Preosfinţii Tale plecat rob,  Gavril Draghici, m. pr.
 Mai 8, 788. Protopop Vilagogăşului

 (Ed. I. Găvănescu, op. cit., p. 119)

V

Răspunsul protopopului Constantin Protici din 26 mai 1788 adresat lui Pavel 
Avacumovici în legătură cu strângerea sidoxiei şi semănarea cartofilor (scop în care 
anexează şi un tabel).

Preosfinţite şi de Dumnezeu cuvântătoriul Domnule şi Stăpân mie prea milostiv

Prin scrisoarea aceasta arăt Preosfinţiei Tale precum scrisoarea, carea în 8 zile a lunii 
lui Apr. mi-ai trimis, u’am primit 15 zile a lunii lui Mai, pentru strângerea sidocsii şi răspuns 
de sămănarea crunpirilor.

Pentru acela acuma trimit răspuns de rândul crumpirilor, care preot cât au sămănat în 
chili, în rabruce însămnate, număru măsurilor, jumătate de măsură şi un şfertar de măsură.

Lângă aceasta iarăş arăt Preosfiinţiei Tale pentru bani de sidocsie, precum am strâns. 
Chemat a veni cu ei, acuma nu poci, că tocma mă aflu beteg tare; dară cât mai de graab, 
dacă voi dobândi mai bună sănătate, îndată voi veni cu ei.

Prin aceasta rămâi Preosfinţiei Voastre, smerit ţi plecat,
 Constantin Protici m. pr.
 proto-pu Tot-Varadii 

In Tot-Varadie, 26 zile Mai, 788

ÎNSĂMNAREA
în protopopiatul Tot-Varadiei care preot căţ(i) crumpiri au sămănat

7
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Numele 
Satelor

Numele parohialnicilor 
preoţi

Numărul 
măsurilor

Jumătate de 
măsură

Un fertal de 
măsură

Petrişu Iosif Popovici - ½ -
Roşia Lazar Popovici - - -
Corbeşti Theodor Oloresc - ½ -
Selişte Vasile Popovici - ½ -
Iltheu Constantin Popovici - ½ -
Tocu Petru Neiculesc - - 1
Soverşin Zaharie Popovici - - 1
Veneşti Iosif Popovici - - ½
Părneşti Theodor Gheberesc - ½ -
Lupieşti Petru Negotesc - - 1
Baiea Gheorghie Popovici - - 1
Groşi Petru Zămbrănesc - - 1
Dumbrăviţă Gheorghie Popovici - ½ -
Tot-Varadie Constantin Protici - - 1
Giuliţa Ioan Popovici 1 - -
Ghevojdia Iosif Neiculesc - - 1
Capruţa Gheorghie Popovici - ½ -
Mănoroştia Grigore Popovici - - 1
Berzava Petru Popovici - - 1
Conopu Vasilie Popovici - ½ -
Odvoşu Ioan Popovici - ½ -

(Ed. I. Găvănescu, op. cit., p. 119-120)

VI

Circulara episcopului Pavel Avacumovici, din 4 iunie 1788, emisă ca urmare a 
implementării nesatisfăcătoare a dispoziţiilor din ordinul nr. 2595, din 28 iulie 1787.

Pentru crompiri

Întru ce chip a sa Cesaro Crăiască şi Apostolicească Mărire zădarnică sămănţa spre 
sămănare crompirilor peste 3 ani, la grecească neunită legi norodului rumănesc, care întră 
munţi sau dealuri să află şi lăngă aceasta celor carii cu mai mare folos întru sămănare 
aceloraş să vor arăta peste numiţii 3 ani. Dară milostiveşte a făgădui bine au voit şi aceasta 
din casa filialnică varmegii afară a da au orănduit. Bine cucernicia ta împreună cu supt 
orănduiţii protopopiatului său parohialnici preoţi din scrierea Excelenţii sale Domnul grof 
Haler fiişpanului Orăzii Mari cu numărul 2595 însămnată, iară prin mine supt datumul 
zilelor 28 lunii iulie anului 1787 afară dat lesne a pricepe ai putut; însă fiind că s-au luoat 
sama cumcă nu pretutindene şi în tot locul preoţii întru sămănare aceloraş norodului pildă 
bună au dat; din poftorită Excelenţă sale Domnul grof Haller pre porunca tuturor preoţilor, 
iarăş pre porunceşte ca ei în viitore vreme cerănd de la slăvită varmeghie sămănţa de 
crompiri singuri întru sămănare aceloraş înaintea norodului mai din tie cu pildă bună să să 
arate şi spre sămănare pe acelaş norodul cu denadins să îndemneze. Iară care dintră preoţ 
sau parohialnici oameni mai mare roadă crompirilor din sămănături să va vedea, pentru 
dobândirea pămăntului 2 zloţi, dară la solgobirae locului să să arate, care bine cucernicii 
tale pentru ca despre parte a sa încă pe numită sămănarea crompirilor pe parohialnici 
preoţi ne lăsind să îndemneze şi a sfătui cu aceasta spre acela capăt să poftireaşte, ca cu 
pre scris modru pe la toţi preoţii să curăntălueşti, care pre poruncindu-te Acopermăntul lui 
D-zeu rămăi bine cucernicii tale bun voitor

în Arad în 4 zile iunie 1788 Pavel Avacumovici
(Arhivele Naţionale-Direcţia Judeţeană Bihor, fond. cit., p. 76)
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ASPECTE ALE EMIGRAŢIEI ROMÂNEŞTI ÎN STATELE UNITE ALE 
AMERICII DE LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA, REFLECTATE ÎN 

CORESPONDENŢA UNUI EMIGRANT CU FAMILIA1

Petru ARDELEAN*

ASPECTS OF THE ROMANIAN IMMIGRATION FROM THE BEGINNING OF 
THE 20TH CENTURY IN THE USA, REFLECTED IN THE CORRESPONDENCE 

OF AN EMIGRANT WITH HIS FAMILY

Abstract

One of the serious problems of the peasants point from the end of the 19th century 
and the beginning of the 20th century was, undoubtedly, that of the constantly increasing 
mass immigration to other places, which could offer a better way of living. The appearance, 
complexity and magnitude taken by the phenomenon are a strong side of the crisis which 
the rural population was passing at that time, crisis involving economic, social, political, 
demographic, psychological issues etc.

This work is based on a number of letters sent from those remaining in country 
(family, friends) to the left in America, in this case Ioan Ardelean from Ucuriş, region 
Crişana, which he kept them, and are now in the personal archive of his grandchildren. It 
is important to follow in these letters the hard life of those at home experiencing poverty, 
especially the permanent need of money.

Key words: Romanian, Immigration, 20th Century, Correspondence, United States 
of America.1

Una dintre problemele grave ale chestiunii ţărăneşti de la sfârşitul secolului al 
XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea a fost, fără îndoială, cea a creşterii în mod 
constant a emigrărilor în masă spre alte zone, care puteau oferi un trai mai bun. Apariţia, 
complexitatea şi amploarea luată de fenomen sunt o latură a puternicei crize prin care 
trecea populaţia rurală în acel moment temporal, criză ce implică aspecte de ordin 
economic, social, politic, demografic, psihologic etc. Românii din Austro-Ungaria, 
emigraţi către noul „pământ al făgăduinţei”, raportat la numărul locuitorilor sunt mai 
puţini, comparativ cu austriecii, slovacii, maghiarii, cehii sau croaţii2. Situaţia tot mai grea 

* Universitatea Vasile Goldiş Arad, petruardelean@yahoo.com.
1 Scrisorile folosite în această lucrare fac parte din arhiva personală a familiei Gâlcă Ilie şi Ana din Timişoara 
care, prin bunăvoinţa lor, mi le-au pus la dispoziţie. Ioan Ardelean, bunicul d-nei Ana Gâlcă, unul dintre mulţii 
emigranţi plecaţi în America, este personajul principal al acestor scrisori. Născut la 12 septembrie 1885 în 
Ucuriş. Tatăl se numea Ardelean Iosa, născut tot în Ucuriş la 1843, iar pe fratele său Ardelean Petru, născut 
la 29 iunie 1868. A fost căsătorit cu Mârnea Iuliana, născută la 27 martie 1901 în Ucuriş (În acest sens vezi 
Petru Ardelean, Terra Ucrus. Pământul Ucuriş, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2007). A fost plecat 
în America de două ori, în perioada anilor 1910 – 1919. În acest sens este relevant paşaportul de întoarcere, 
eliberat la 18 august 1919 de către Legaţia Română în Statele Unite ale Americii (vezi anexe). Le adresez 
mulţumiri deosebite! Traducerea din limba maghiară a unor scrisori a fost realizată de d-ra Gabriela Martin, 
căreia de asemenea îi mulţumesc.
2 Gelu Neamţu, Ciobani români în Montana, S.U.A. 1907-1913, Editura „Dragoş Vodă”, Cluj-Napoca, 2002, 
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de acasă, precum şi mirajul câştigului, îi determină pe ţăranii români să lase coarnele 
plugului pentru fabricile şi uzinele americane. 

Fenomenul emigrării spre America a cuprins în epocă întreaga Europă. Dacă în 
prima parte şi până la jumătatea a secolului al XIX-lea majoritatea contingentelor de 
emigranţi au fost date de către ţările din apusul şi nordul continentului, în a doua sa 
jumătate şi în prima parte a secolului al XX-lea fenomenul a cuprins tot mai mult partea 
sudică şi estică a Europei3. Agenţiile de emigrare pătrund tot mai des în lumea rurală, 
unde exista un imens izvor de posibili emigranţi. Astfel, vasele care urma să-i ducă pe 
aceştia spre „noul Canaan”, ale agenturilor Cunard sau Pool4, începeau să fie tot mai 
pline de emigranţii din Italia, Austro-Ungaria sau Rusia.

O primă problemă care se ridică la acest moment este cea a cauzelor care au 
dus la dezvoltarea acestui fenomen, cauze în general comune pentru majoritatea 
zonelor. Un prim răspuns la această problemă ni-l oferă Iosif Ion Şchiopul, în lucrarea 
Românii din America. O călătorie de studii în Statele Unite, apărută în paginile revistei 
Luceafărul din Sibiu, pe parcursul mai multor numere din anul 1913, în care spunea 
următoarele: „Cauzele cele mai puternice cari determină emigrarea în America au 
fost şi rămân cauzele economice (subl. ns. P.A.). Oricât de ispititoare ar fi scrisorile 
din America; oricât de convingătoare îndemnurile agenţilor de tot felul, – românii 
noştri n’ar fi luat în mână toiagul pribegiei, dacă în afară de aceste motive subiective 
nu i-ar fi influenţat şi alte motive obiective, făcându-i chiar accesibili pentru motivele 
subiective. Înţelegem cauzele economice”5. La nivel rural putem spune că aceste cauze 
economice pornesc în primul rând de la lipsa sau insuficienţa pământului. Ţăranii de 
pe domeniile stăpânilor de pământ, fie că vorbim de Episcopiile Romano-Catolică sau 
Greco-Catolică de Oradea, sau de diferiţi conţi, nu reuşeau să îşi procure veniturile 
necesare pentru a putea avea un trai decent. Tribuna Poporului, în numărul din 18/30 
iulie 1898, sub titlul Îmbunătăţirea stării economice a poporului discută despre faptul 
că în domeniul comerţului şi al industriei românii din zonă i-au lăsat pe străini „să 
le practiseze şi pe banii noştri să-şi bată joc de noi”6. Constatarea pe care o face 
despre situaţia ţăranului român este că acesta nu îşi poate vinde produsele sale decât 
la preţuri foarte mici, iar ce are nevoie să cumpere, achiziţionează la preţ mult mai 
ridicat: „Săteanul român când merge la oraş să cumpere ceva, numai de la străin poate 
cumpăra. Dacă voeşte să-şi vândă productele sale, numai la străin le poate vinde. Şi 
ce e mai dureros …! Vinde ieftin şi cumpără scump. Noroc pe sătean că nu are atâtea 
pretenţiuni. (…) Ce să mai zicem de comerciul de la sate, care cu puţine locuri – tot 
e în mâna ovreiului. Şi aici e şi mai rău. Negoţ rău se vinde cu 3-4 preţuri”7. În acest 
sens, pentru o ridicare a ţării se dă îndemnul ca să se înfiinţeze centre de comerţ şi de 
industrie cu filiale la sate, prin care cei săraci să fie ajutaţi prin împrumuturi uşoare sau 
premii: „ar fi de dorit ca în sate să se înfiinţeze „magasine de bucate” unde să păstreze 
bucatele, şi numai când au preţ bun să se vândă”, iar în centrele comerciale să se 
înfiinţeze „casse de cumpărare şi mijlocire” cu rolul ca să-i scape pe ţăranii români de 
mijlocirea evreiască”8. 

Dacă la început au fost timide, emigrările au sporit an de an, devenind o problemă 
pentru autorităţile austro-ungare, dar şi pentru partidele româneşti, care au încercat să 
impună o serie de restricţii pentru posibilii doritori de emigrare. Ziarul Adevărul din 29 
octombrie 1907 scria următoarele: „Dacă vreţi domnilor ca să faceţi capăt emigrărilor, 

p. 20.
3 Egyed Ákos, Problema emigrării ţărănimii din Transilvania la începutul secolului al XX-lea, în Acta Musei 
Napocensis, VII, 1970, p. 365.
4 Stelian Popescu – Boteni, Relaţii între România şi S.U.A. până în 1914, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1980, p. 
150, nota 29; Egyed Ákos, op. cit., p. 367.
5 Iosif Ion Şchiopul, Românii din America. O călătorie de studii în Statele Unite, în Luceafărul, nr. 9, 1913, p. 
295. 
6 Îmbunătăţirea stării economice a poporului, în Tribuna Poporului, Arad, nr. 135 din 18/30 iulie 1898, p. 662. 
7 Ibidem.
8 Ibidem.
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atunci daţi poporului pământ, daţi poporului drepturi egale”9.
Alături de aceste cauze, putem semnala şi altele, între care creşterea sarcinilor 

fiscale, precum şi îndatorarea ţărănimii faţă de bănci10 şi cămătari. Într-un „Contract de 
vânzare – cumpărare” (contract numit de vânzare-cumpărare, dar în acelaşi timp de dare 
în ţinere) între două părţi: Pater Florian şi soţia Popa Ileana, în calitate de vânzători, şi 
Ardelean Ioan, în calitate de cumpărător, ambele părţi din satul Ucuriş, se preciza faptul 
că „sus numitul cumpărător (Ardelean Ioan n.n.) preia domeniul vândut la preţul stabilit 
(de 2640 coroane) din care se obligă să restituie împrumuturile următoare: Bihoreana 
Oradea 1300 coroane, Victoria Arad 240 coroane, Asociaţia Gospodarilor din Tinca 220 
coroane, Puszko Gyoras locuitor al satului Ucuriş 240 coroane, Vlad Peter, Mocz Simon, 
Pater Florian, Mocz Onucz şi Vlad Roman ca giranţi respectiv restituirea sumei la Banca 
Bihoreana Oradea de 255 coroane în vederea stingerii datoriilor creditate”. Aşadar, 
cei doi vânzători, Pater Florian şi soţia Popa Ileana, având credite la diferite bănci sau 
asociaţii, în momentul vânzării gospodăriei prin dare în ţinere cumpărătorul se obliga la 
plata acestor datorii, deşi nu intra în posesia decât a unei jumătăţi: „cumpărătorul intră în 
drepturi depline cu condiţia de uzus fruct viager asupra unei jumătăţi”, restul rămânând 
vânzătorilor până la moartea acestora11.

La aceste cauze se poate adăuga şi factorul psihologic, mai ales din momentul 
în care cei câţiva plecaţi în America trimit acasă scrisori, bani sau diferite obiecte12, 
determinând astfel şi pe cei care erau în cumpănă să plece şi ei. Dorinţa tinerilor de a 
scăpa de armată, precum şi marele avânt al industriei şi al dezvoltării Statelor Unite, care 
duceau lipsă de forţă de muncă brută, pentru lucrări grele ce nu necesitau o pregătire 
specială, pot fi considerate alte cauze ale amplificării fenomenului13.

În aprilie 1907 ia fiinţă la Budapesta o „comisie de emigrare” pentru a studia 
problema emigrărilor sau a „comerţului cu oameni”14. Ancheta realizată identifică câteva 
din cauzele emigrării: nemulţumirea generală, impozitele grele, lipsa de pământ, aparatul 
poliţienesc ce domină în administraţie, scăderea sentimentului moral, scăderea dragostei 
de neam şi de patrie, plata slabă a muncitorilor, marea proprietate funciară, precum şi 
proasta administraţie15. Budapesti Hirlap se întreba dacă plecarea în America nu este 
cumva şi un dor de aventură sau trădare de patrie16. N.C. Zamfirescu scria în ziarul 
America, în 1911, despre cauzele emigrării, următoarele: „…mulţi dintre noi nu venim 
aici, în ţări străine, de florile mărului, ci din pricina asupririlor ungureşti, din cauză că 
mulţi ne înăbuşim în atmosfera infectă a cârmuirei ungureşti în fruntea căreia sunt atâţia 
trântori, cari după ce jefuiesc poporul cum le vine mai bine, mai introduc atâtea legi ale 

9 Adevărul din 20 iulie 1907 apud Egyed Ákos, op. cit., p. 370.
10 Despre rolul avut de băncile româneşti şi institutele de credit în rândul românilor, atât în Transilvania, cât şi 
a celor emigraţi vezi: Mihai D. Drecin, Banca „Albina” din Sibiu – instituţie naţională a românilor transilvăneni 
(1871-1918), Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1982; Idem, Banca „Albina” din Sibiu între New York şi Bucureşti 
(1911-1912), în Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie, Cluj-Napoca, XXVII, 1987-1988, p. 335-349; 
Lucian Dronca, Băncile româneşti din Transilvania în perioada dualismului Austro-Ungar (1867-1918), 
Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2003; Idem, Din politica financiară a românilor ardeleni. Banca 
„Economul” din Cluj (1886-1918), Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1999; Idem, Activitatea 
Băncii „Victoria” din Arad (1887-1918), în Banatica, 14, 1996, p. 301-346; Idem, Les relations entre la Banque 
„Victoria” et les Roumains émigrés en Amérique (1907-1918), în Transilvanian Review, vol. V, nr. 2, 1996, p. 
176-180; Ioan Puşcaş, Ioan Popovici, Din istoricul Institutului de Credit şi Economii „Bihoreana”, în Lucrări 
Ştiinţifice, seria Istorie-Ştiinţe Sociale-Pedagogie, Oradea, 1971, p. 107-114; Stelian Popescu-Boteni, op. cit., 
p. 158-167.
11 Contract de vânzare-cumpărare între Pater Florian şi soţia Ileana pe de o parte, şi Ardelean Ioan de cealaltă 
parte, aflat în arhiva familiei Gâlcă Ilie şi Ana din Timişoara.
12 „… zic frate Ioane că un ceas de jebu nu merit eu de la tine pentru osteneala mea (…) trimitem un ceas de 
faimă de jeb ţoloi răsplăti eu …” (Scrisoarea din 22 aprilie 1914 vezi anexe).
13 Şerban Drutzu, Românii din America, Bucureşti, 1926, p. 10.
14 Gelu Neamţu, Unele aspecte privind emigrarea românilor din Transilvania în Statele Unite ale Americii la 
1907 şi 1911, în vol. Sabin Manuilă, Istorie şi demografie, Fundaţia Culturală Română, Cluj-Napoca, 1995, p. 
149.
15 Ibidem, p. 149.
16 Extra Hungariam non est-ita, în Tribuna Poporului, Arad, nr. 214 din 15/28 noemvrie 1901, p. 1-2.
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căror paragrafi se lovesc cuvânt de cuvânt de interesele noastre naţionale”17.
În prima jumătate a secolului al XIX-lea numărul emigranţilor din zona Transilvaniei 

este aproape nesemnificativ, necunoscându-se în mod oficial decât numele câtorva 
persoane, între care şi Gheorghe Pomuţ din Jula (1818 – 1882), care după ce participă 
ca şi ofiţer în armata Austro-Ungară în timpul revoluţiei de la 1848 emigrează apoi în 
America, unde se înrolează ca şi voluntar în războiul de secesiune18. Numărul emigranţilor 
începe să crească în preajma anilor 1880-1885, dar adevăratul debut al fenomenului 
emigrării se produce după 189419. Primii emigranţi din Transilvania au fost saşii, urmaţi 
de unguri şi de români. Din numărul mare de emigranţi, aproape trei sferturi erau ţărani, 
după care urmau micii meseriaşi (mai ales din rândul populaţiei germane)20. Românii au 
purces spre S.U.A aproximativ în acelaşi timp cu alţi sud-est europeni pentru a-şi face 
un viitor şi să se întoarcă acasă cu bani21. Sam Beck identifică 4 perioade în evoluţia 
emigrării românilor spre America22:

1. Perioada emigrării muncitorilor (a ţărănimii) – în ultimele două decenii ale 
seco lului al XIX-lea şi primele decenii ale secolului XX. În această perioadă se poate 
vorbi despre emigranţii necalificaţi („labourer”), un fenomen indus de oportunităţile 
economice pe de o parte, şi de lipsuri de cealaltă parte. „Între cei dintâi emigranţi români 
în America vor fi fost, fără îndoială, mare parte şi aventurieri, cari au părăsit patria, ca 
în lumea nouă să facă averi cum au făcut atâţia alţii, iar în lumea veche să li se piardă şi 
amintirea. Majoritatea covârşitoare a emigranţilor români au alcătuit-o însă în trecut şi o 
alcătuiesc şi acum oamenii năcăjiţi, cari au părăsit vatra strămoşească ca în lumea nouă 
să-şi încerce norocul şi să câştige atâta ca să-şi poată răscumpăra moşiile încărcate de 
datorii”23.

2. Perioada emigrării politice (a burgheziei) – după cel de-al doilea război mondial. 
Emigrările din această perioadă sunt rezultatu l schimbărilor politice din estul Europei. 
Mulţi dintre emigranţi au fost intelectuali, administratori sau politicieni implicaţi în 
diferite guverne interbelice, precum şi o serie de clerici24.

3. Perioada reunificărilor familiale – după anul 1965. Criteriile de emigrare în 
această perioadă sunt ambigui, devenind o mixtură de motive politice şi economice.

4. Perioada exilului – după 1978-1980, numită şi „perioada exilului inteligenţei 
româneşti”, cu un număr relativ scăzut de emigranţi, majoritatea refugiaţi politic.

Ultimele două perioade sunt considerate cele mai puţin omogene, emigranţii 
venind din toate straturile societăţii româneşti moderne.

Cei interesaţi de situaţia emigranţilor de la începutul secolului au realizat o serie 
de statistici prin care să exemplifice explozia fenomenului. Astfel, Şerban Drutzu publica 
următoarele statistici la 192625:

17 America, Cleveland, Ohio, VI, nr. 15 din 18 febr. 1911, p. 1 apud Gelu Neamţu, op. cit., p. 147.
18 Liviu Patachi, La participation d’un roumain dans la guerre civile d’Amérique, 1861-1865: Gheorghe Pomuţ, 
în Revue Roumain d’Histoire, IV, nr. 1, 1965, p. 25-38.
19 Gelu Neamţu, Unele aspecte privind emigrarea …, p. 144; Ştefan Meteş, Emigrări româneşti din Transilvania 
în secolele XIII-XX (Cercetări de demografie istorică), Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1971, p. 93; Intervalul 1899-
1914, fenomenul emigrării spre S.U.A a fost reprezentat de 382045 persoane (Istoria Românilor, vol. VII, tom 
II, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003, p. 294).
20 Istoria Românilor, vol. VII, tom II, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003, p. 294.
21 Sam Beck, The Study of Romanian Americans, în vol. The United States and Romania. American-Romanian 
relations in the twentieth century, Edited by Paul D. Quinlan, Woodland Hills, California, 1988, p. 33.
22 Ibidem, p. 35-36.
23 Iosif Ion Şchiopul, op. cit., nr. 8/1913, p. 259.
24 I.I. Şchiopul prezintă în nr. 10/1913 al revistei Luceafărul o listă cu preoţii ortodocşi, greco-catolici şi catolici 
români, precum şi bisericile la care slujesc în America. Astfel, Biserici ortodoxe româneşti existau în Cleveland 
(Ohio) – pr. Ilarie Serb; Youngstown (Ohio) – pr. Ilie Pop; Alliance (Ohio) – pr. Teofil Roşca; Farrel (Pennsylvania) 
– pr. Ion Podea; Erie (Pennsylvania) – pr. Iuliu Holdăr; Indiana – Harbour (Indiana) – pr. Simion Mihălţianu; 
Indianapolis (Indiana) – pr. Octavian Mureşianu; Gary (Indiana) – pr. Romul Doctor; Newark – fără preot. 
Biserici Greco-Catolice existau în: Cleveland – pr. Aurel Haţieganu; Youngstown – pr. Alexandru Pop; Aurora 
(Illinois) – pr. Ion Pop; Scalp-Level (Passadena) – pr. Lichirie Ungurianu; iar Biserică Catolică exista în Trenton 
(New York) – pr. Dr. Epaminonda Lucaciu.
25 Şerban Drutzu, op. cit., p. 15.
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a) Românii (consideraţi ca naţiune), care au emigrat în 
Statele Unite de la 30 iunie 1899 până la 30 iunie 1921.

Deci, dacă la 1899 numărul emigranţilor nu se ridică 
decât la 99, acesta creşte în mod simţitor în fiecare an, în 1902 
depăşind 2000. Anul 1906 înregistrează depăşirea cifrei de 
11.000, iar 1907 pe cea de 19.000. Urmează o perioadă de 
doi ani în care scăderea este simţitoare, sub 10.000. În schimb, 
vârful emigrărilor s-a constatat în anul 1914 – 24.070. După 
aceasta numărul scade drastic în anul următor în jurul a 1200 
emigranţi, iar în anii următori scăderea este vertiginoasă, până 
în 1919, când sunt înregistraţi doar 89. 

Se observă, astfel, o evoluţie oscilatorie a numărului 
emigranţilor.

b) Românii (consideraţi ca naţiune), care au plecat din 
Statele Unite de la 30 iunie 1908 până la 30 iunie 1921

Dacă în cazul emigrărilor către America evoluţia, deşi 
oscilatorie, este ascendentă, în cazul repatrierilor evoluţia 
rămâne oscilatorie, dar descrescătoare. Se observă că în 1908 
numărul celor întorşi era de 5264, iar în 1919 este de numai 
60. În schimb, anul 1920 a adus cu sine o explozie a numărului 
repatriaţilor, peste 21.000.

Aceeaşi publicaţie maghiară, Budapesti Hirlap, prezintă 
şi ea câteva statistici scoase din datele mişcării porturilor din 
străinătate, care arată că în 1896 au emigrat 24.649 persoane, 
la 1897 – 14106, la 1898 – 22802, la 1899 – 43394, iar la 
1900 – 54.767 persoane26 (bineînţeles că aceste date se referă 
la întreaga populaţie a imperiului). În funcţie de categoriile 
sociale care preferă emigrarea, se constată că emigrează bărbaţii 
şi femeile din clasa de mijloc, cei sănătoşi şi capabili de muncă, 
aceia care au bani pentru drum şi se pot îngriji de îmbrăcăminte 
şi de banii necesari din care să trăiască până găsesc de lucru. 
Emigrarea acestora este considerată „curată pagubă”, „pierdere 
de forţe de muncă, de forţe milităreşti şi avere”27.

Ion Enescu şi Iuliu Enescu dau şi ei o statistică pentru anul 
1909 despre numărul persoanelor emigrate din zona Ardealului, 
Banatului Crişanei şi Maramureşului. Cifra emigranţilor se ridică 
la 31.850 persoane, din care 20.912 bărbaţi şi 10.988 femei. 
La sfârşitul aceluiaşi an s-au înapoiat 7.537 dintre emigranţi, 
deci un minus de 24.313 persoane. Pe naţionalităţi, românii 
reprezintă 46, 3 %; şvabii 22, 9 %; ungurii 17, 3 %; saşii 5, 3 %; 
slovacii, rutenii şi alţii 3, 4 %. Dintre emigranţi, 79, 2 % – spre 
S.U.A; 16, 4 % – spre România; spre alte ţări 4, 4 %28.

26 Schema emigrărilor în anul 1900 din Imperiul Austo-Ungar pe naţionalităţi arată astfel: slovaci – 14170; 
maghiari – 9883; germani – 4393; sârbi şi croaţi – 3928; ruşi (ruteni) – 3116; olahi – 3092; alte naţionalităţi – 
306. Este de înţeles că toate aceste persoane nu au emigrat numai spre America, ci şi spre alte ţări din vestul 
sau estul Europei (Extra Hungariam non est-ita, în Tribuna Poporului, Arad, nr. 214 din 15/28 noemvrie 1901, 
p. 1-2).
27 Ibidem, p. 1-2.
28 Ion Enescu, Iuliu Enescu, Ardealul, Banatul, Crişana şi Maramurăşul din punct de vedere agricol, 
cultural şi economic, ediţia a II-a, Bucureşti, 1915, p. 21.

Anul 
emigrării

Nr. 
emigranţilor

 1899 99
1900 398
1901 761
1902 2033
1903 4740
1904 4364
1905 7818
1906 11425
1907 19200
1908 9629
1909 8041
1910 14199
1911 5311
1912 8329
1913 13451
1914 24070
1915 1200
1916 953
1917 522
1918 155
1919 89
1920 898
1921 5925

Total 143610

Anul 
emigrării

Nr. 
emigranţilor

1908 5264
1909 1352
1910 1834
1911 5230
1912 5824
1913 3156
1914 3837
1915 899
1916 138
1917 61
1918 61
1919 60
1920 21490
1921 8603
Total 57809
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Judeţul Indivizi emigraţi
După sex

N
um

ăr
ul

 to
ta

l

După ţările de destinaţie

Bărbaţi Femei

G
er

m
an

ia

R
om

ân
ia

B
al

ca
ni

Eu
ro

pa

A
m

er
ic

a

A
lte

 ţă
ri

Bihor 790 238 1028 1 37 -- 3 983 4
Maramureş 710 168 878 2 149 -- 5 698 24
Satu Mare 1435 628 2063 -- 4 -- 3 2055 1
Sălaj 457 85 542 -- 26 -- 2 512 2
Arad 943 510 1453 39 122 5 -- 1287 --
Total 4335 1629 5964 42 338 5 13 5535 31

Judeţul Emigranţi reîntorşi
După sex Numărul 

total
După ţări

Bărbaţi Femei
G

er
m

an
ia

R
om

ân
ia

B
al

ca
ni

Eu
ro

pa

A
m

er
ic

a

D
in

 a
lte

 
ţă

ri

Bihor 284 41 325 -- 21 -- -- 304 --
Maramureş 113 13 126 -- -- -- -- 126 --
Satu Mare 513 104 617 -- -- -- -- 617 --
Sălaj 79 10 89 -- 19 -- -- 70 --
Arad 287 104 391 8 19 22 1 341 --
Total 1276 272 1548 8 59 22 1 1458 --

De asemenea, Iosif Ion Şchiopul ne prezintă în Luceafărul din Sibiu29 o astfel de 
statistică pentru perioada 1905-1911, dar mai amănunţită. În conformitate cu datele oferite 
de acesta, numărul românilor plecaţi înainte de 1900 în America nu este mai mare de 
1000. Abia după 1900 numărul anual începe să crească treptat: 398 în 1900; 761 în 1901; 
2033 în 1902; 4740 în 1903; 4364 în 1904. Până în 1905 rapoartele nu specifică ţara de 
provenienţă, ci doar numărul emigranţilor. Abia din 1905 rapoartele încep să înregistreze 
ţara de provenienţă, sexul, ocupaţia, gradul de cultură30.

Amploarea luată de acest fenomen în rândul populaţiei rurale se poate observa şi 
dintr-o scrisoare din 22 aprilie 1914 (dată din Ucuriş): „Iubite fiule, îţi fac de cunoscut că 
dacă nu vreai să vini acasă să ne trimiţi bani să ne lucrăm lucru că ştii bine că noi nu putem 
lucra nimic şi de ai lucru tu mai rămâi până la tomna numai aşe dacă ne trimiţi bani de 
lucru să ne băgăm nopsamoşi31 la sapă la casă şi la tot lucru şi de keltuială că aice la noi 
tare mere rău, nu mai ploe, tăte s-o uscat, grău nu-i nimic, tăt l-au luat Dumnezău dacă nu 
ploe (…) Că aice la noi nopsamoşii sunt scumpi, că azi cere la târsală32 90 de bani dară la 
vara cum o să fie oare că nu-s oameni, că toţi sunt duşi la America sau la Biacino sau în 
ocne de cărbuni”. 

Odată luată hotărârea de plecare spre acest Eldorado33, dar şi emoţia de „a trece apa 
cea mare” la bordul unui vapor, chiar şi la clasa a treia, îi face pe români să plece, la început 
individual, iar mai apoi în grupuri mici. Îmbarcarea pentru America se făcea în general în 
porturile germane Hamburg şi Bremen, precum şi în Italia în portul Fiume. În proporţie de 
95% emigranţi ajungeau în portul New York, foarte puţini debarcau în Philadelphia, Baltimore 

29 Iosif Ion Şchiopul, op. cit., nr. 7/1913, p. 220.
30 Ibidem, vezi tabelul de la anexe.
31 „Nopsamoşi” cu sensul de „zilieri”.
32 „Târsală” poate avea aici sensul de desţelenire a pământului primăvara, dar şi acela de prăşit.
33 Gelu Neamţu, Unele aspecte privind emigrarea …., p. 145.
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sau Quebec34. Ellis Island, insula pe care au călcat aproape toţi emigranţii care au ajuns în 
portul New York35, era zona unde aceştia erau supuşi examenului medical şi chestionaţi. Aici 
se întocmeau, prin intermediul ofiţerului de emigrare, listele cu emigranţii, care cuprindeau 
o serie de informaţii despre fiecare emigrant. În rubricile acestor liste erau notate numele 
complet, vârsta (ani şi luni), sexul, starea civilă, ocupaţia, dacă ştie să scrie sau să citească36, 
naţionalitatea (ţara de provenienţă), rasa (ex. român), ultimul domiciliu (ţara şi oraşul), 
numele şi adresa completă celei mai apropiate rudenii sau prieten în ţara de provenienţă, 
destinaţia finală (statul, oraşul), semnalmente (înălţime, culoarea părului, ochilor), precum şi 
locul naşterii (ţara şi oraşul). Trebuie făcută precizarea că majoritatea emigranţilor plecau fără 
paşapoarte. Iar cei care aveau eliberate paşapoarte de autorităţile maghiare aveau neplăcuta 
surpriză de a-şi vedea numele maghiarizate, precum şi naţionalitatea. Majoritatea românilor 
născuţi pe teritoriul Ungariei erau trecuţi în carnetele de identitate ca unguri. Statistic, în luna 
ianuarie 1902 a fost eliberat un număr de 9.171 paşapoarte. În aceste paşapoarte mai erau 
cuprinse şi 899 persoane care-i însoţeau pe titularii documentelor37. O practică interesantă 
era aceea, întâlnită adesea printre slovaci, de a pleca fără paşaport, primind unul în State, sau 
„împrumutau” de la alţi emigranţi, cu care semănau38. 

Ajunşi, locurile de muncă cele mai frecvente au fost în ramurile industriale (fier şi 
oţel), minele de cărbuni, automobile, cauciuc, precum şi în industria cărnii. Femeile erau 
încadrate cel mai adesea în ramurile industriei textile, alimentare sau în comerţ. Acelaşi 
Iosif I. Şchiopul scria că: „români care să se îndeletnicească cu o meserie oarecare sunt 
puţini şi nici aceştia nu sunt în stare să dea înainte, pentru că aproape nici unul nu urmează 
în lumea nouă meseria pe care a învăţat-o în lumea veche. Am cunoscut mulţi cari acasă au 
fost cismari, iar aici s’au făcut brutari, băcani sau măcelari; altul a fost acasă cojocar, iar în 
America s’a făcut croitor sau barbier etc. Fiecare îşi alege o meserie nouă, pe urma căreia 
nădăjduieşte să trăiască mai cu uşurinţă, apelând la sprijinul Românilor!”39. Plata varia 
între 20 şi 40 de cenţi pe oră, iar câştigul era între 2 şi 4 $ pe zi40. Orientarea emigraţiei 
spre industrie se datora şi faptului că aceasta avea o deosebită putere de absorbţie a forţei 
de muncă ieftine. Salariile se plăteau săptămânal sau la două săptămâni, conferind astfel 
o oarecare securitate financiară. Veniturile realizate în agricultură erau mai mici, variind 
între 120 şi 200 $ pe an, iar în industrie peste 380 $ pe an41. 

Într-o scrisoare din 26 noiembrie 1915, adresată unui emigrant (Ardelean Ioan n.n. 
P.A), familia din ţară îi scria: „să faci bine fiule Ioane să-mi trimeţi vre 100 coroane că 
bucate n-avem că tentyu42 n-am putut băga, grău au fost puţinu, dară te rog să faci bine cu 
mine (…) că ai zis tu că mi-i băga slugă cu 100 floreni pe an numai să te las eu să mai şezi 
în America că tu ai zis că tu faci 100 fl. pe lună şi la slugă îi da pe an 100 fl.”43.

Viaţa grea a celor rămaşi în ţară precum şi lipsurile îi determină pe aceştia să vadă 
în cei plecaţi în America adevăraţi salvatori. Scrisorile trimise către ei sunt edificatoare în 

34 Şerban Drutzu, op. cit., p. 11.
35 O statistică prezentată în Tribuna Poporului cu supuşii austro-ungari debarcaţi în America în luna octombrie 
1901, după naţionalitate, arăta astfel: maghiari – 1172; slovaci – 1781; ruteni – 338; croaţi-slavoni – 1022; 
germani – 856; polonezi – 1100; români – 73; cehi moravi – 415; dalmatini moravi – 75; italieni – 129; de 
profesiune pungaşi – 656 (Emigranţii în America, în Tribuna Poporului, Arad, nr. 14 din 20 ianuarie / 2 februarie 
1902, p. 2).
36 La 1893, Congresul american dă o lege prin care erau primiţi ca emigranţi doar cei care deţineau o sumă de 
144 coroane, la 1894 suma scade la 5 coroane, iar în 1898 a căzut un proiect de lege care prevedea ca să fie 
primiţi doar emigranţii care ştiu scrie şi citi (Li se închide drumul!, în Tribuna Poporului, Arad, nr. 219 din 24 
noemvrie/7 decembrie 1901, p. 1).
37 Din păcate, în cercetările realizate în Arhivele Statului de la Oradea şi de la Arad nu am reuşit să descopăr 
nici măcar un astfel de paşaport de plecare.
38 Emigrările, în Tribuna Poporului, Arad, nr. 37 din 24 februarie/9 martie 1902, p. 3.
39 Iosif Ion Şchiopul, op. cit., nr. 8/1913, p. 258.
40 Ibidem, p. 259.
41 Stelian Popescu – Boteni, op. cit., p. 153. Aceste date cu referire la cuantumul salariilor nu coincid la toţi 
autorii. După calculele noastre, din datele oferite de Iosif Ion Şchiopul, un angajat care primea 4 $/zi, într-o 
lună ajungea la o sumă de 112 $, iar într-un an la 1.344 $.
42 tentyu = porumb.
43 Din calculele noastre 1 $ = 2,5 fl.; 100 fl. = 40 $/lună => 480 $/an.
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acest sens. Într-o scrisoare din 22 aprilie 1914 familia îi scria celui plecat: „dacă nu vreai 
să vini acasă să ne trimiţi bani să ne lucrăm lucru”; „eu Ambroziu Hepuţiu zic frate Ioane 
că un ceas de jebu44 nu merit eu de la tine pentru osteneala mea (…) trimitem un ceas de 
faimă de jeb ţoloi45 răsplăti eu”. 

Într-o altă scrisoare, din 26 noiembrie 1915: „aşa te rog să faci bine fiule Ioane să-mi 
trimeţi vre 100 coroane că bucate n-avem că tentyu n-am putut băga, grău au fost puţinu”; 
„că dacă nu sau vut întâmpla bătaie asta am vut mai face noi cea vut pute dară pe aice este 
rău tare că 1 pereche de opinci este cu 24 corone, iar una pereche de cizme este cu 80 
coroane, tare mare scumpete este aice”. La 7 ianuarie aceiaşi îi scriau: „şi m-aş ruga fratele 
meu să trimăţi bani dacă-i putea să-şi ieie vakă că n-are lapte la prunc, că dacă Dumnezo 
tya trăi să vii acasă vaka care uoi lua dacă-i vini acasă o fi a ta numai să mânce lapte de 
la ie ne trabă nouă şi iosagu tare-i scump şi târgurile îs oprite”; „şi io untyule, Florica nu 
voesce altu bine numai pă Paşti să-mi trimăţ 5 băncuţe să-m jeu o tare păretye de cizme o 
dă papuci că io tătă iarna nam putut me nicăire da casă”.

Pe 24 noiembrie: „noi te rugăm pe tine Ioane să facsi tu bine să ne trimeţ tu neşte 
bani că şi noi suntem neşte omeni sclabi şi în lipsă (…) că şi aicse ăi tare rău că totes 
scumpe, căbelu de grău ăi cu 20 de zglocz, tentyu cu 10 zglocz, tare ăi rău pe aicse numai 
voi nu sticzi nimică”.

Pe lângă frecventa cerere de bani care reiese din aceste câteva spicuiri, mai putem 
observa şi alte realităţi cu care se confruntau locuitorii satelor. Vedem că în 1915 locuitorii 
din Ucuriş şi cătunul Bodiu nu au putut cultiva porumbul, iar producţia de grâu a fost puţină: 
„că tentyu n-am putut băga, grău au fost puţinu”. Lipsa produselor agricole face ca să crească 
şi preţurile: „căbelu de grău ăi cu 20 de zglocz, tentyu cu 10 zglocz”, dar şi al animalelor: „şi 
iosagu tare-i scump şi târgurile îs oprite”. Izbucnirea războiului a adus cu sine şi o scumpire 
a preţurilor produselor de natură personală: „aice este rău tare că 1 pereche de opinci este 
cu 24 corone [iar] una pereche de cizme este cu 80 coroane, tare mare scumpete este aice”; 
„să-mi trimăţ 5 băncuţe să-m jeu o tare păretye de cizme o dă papuci…”. 

Trebuie avut în considerare faptul că puţini dintre cei care au plecat în America 
au rămas acolo. Scopul lor era acela de a câştiga o sumă de bani cu care mai apoi să se 
întoarcă acasă. I. I. Şchiopul scria că: emigranţii noştri români azi sunt încă aproape toţi 
călători, cari au venit aproape toţi fără excepţie numai cu gândul de-a câştiga cât mai 
mulţi bani şi în vremea cea mai scurtă, pentru a putea plăti datoriile de-acasă. Nimic 
nu dovedeşte mai mult că cei mai mulţi dintre emigranţii români de azi se gândesc să 
se înapoieze în ţara veche, decât faptul că foarte puţini (poate nici o sută) sunt cetăţeni 
americani şi foarte puţini cer să li se libereze „hârtia întâiu” (first paper), în care se cuprinde 
declaraţia că vreau să se încetăţenească46. „A reuşi” în viaţa de emigrant însemna pentru 
mulţi realizarea unei sume de minimum 1.000 $ („mia şi drumu”) cu care mai apoi să se 
întoarcă acasă unde să îşi poată plăti datoriile către bănci sau să-şi cumpere o bucată de 
pământ sau, de ce nu, să pună pe picioare un atelier meşteşugăresc47.

La fel şi Şerban Drutzu prezintă o statistică a fluctuaţiei „populaţiunei româneşti în 
Statele Unite considerând numărul celor admişi sau plecaţi în cursul anului fiscal 30 iunie 
1920-1921”48.

Anul Admişi Plecaţi Creştere (x) sau 
descreştere (-)Emigranţi 

nestabiliţi
Emigranţi 
stabiliţi

Total Emigranţi 
nestabiliţi

Emigranţi 
stabiliţi

Total

1920 1890 132 2022 21506 934 22440 - 20418
1921 25817 206 26023 9297 669 9066 x 16057

44 jeb = buzunar.
45 ţoloi = ţi-l voi.
46 Iosif Ion Şchiopul, op. cit., nr. 8/1913, p. 259.
47 Gelu Neamţu, Unele aspecte privind emigrarea …, p. 152.
48 Şerban Drutzu, op. cit., p. 15.
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Întoarcerea multor emigranţi acasă nu s-a făcut din dorinţa lor de a se întoarce, ci 
forţaţi de împrejurări: condiţiile de viaţă şi de muncă destul de dificile, precum şi bolile 
contactate in fabrici, uzine sau mine. În aceste sens Vasile Lucaciu scria că: „Aceşti emigranţi, 
toţi muncitori agricoli acasă, în America sunt angajaţi la lucrările cele mai grele, în uzine, 
în fabrici, în mine de cărbuni. E drept că sunt plătiţi, câştigă mult, însă în puţină vreme, în 
câţiva ani se enervează, se istovesc, slăbesc din toate puterile şi se întorc acasă cu bani, 
dar incapabili de orice muncă şi se prăpădesc înainte de vreme, în boalele contractate prin 
fabrici şi mine”49. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu Ardelean Ioan, personajul principal al 
acestor scrisori, întors acasă definitiv în 1919, cu vederea slăbită şi pe care o va pierde 
definitiv în scurtă vreme. 

Ardelean Ioan nu a fost singurul om plecat din sat. Alături de el am mai identificat un 
număr de aproape 50 de persoane emigrate spre S.U.A. după 190050. Alături de aceştia, cu 
siguranţă au fost mulţi alţii plecaţi spre ţările Europei, dar despre aceştia nu avem informaţii 
concrete.

Statisticile realizate şi publicate în presa de la începutul secolului trecut ne pot 
dezvălui uriaşul impact pe care l-a avut fenomenul emigrării. Timide la început, ele au 
sporit an de an, devenind o problemă pentru autorităţile austro-ungare, dar şi pentru 
partidele româneşti, care încearcă să impună o serie de restricţii pentru posibilii doritori 
de emigrare.

Studiul de caz, realizat pe baza câtorva scrisori trimise din ţară către cei plecaţi 
în America, poate releva o serie de realităţi cu care se confruntau românii rămaşi acasă, 
problemele de natură existenţială, dar şi dorinţele lor exprimate uneori stângaci. Alături 
de aceste scrisori sunt interesant de urmărit şi registrele vapoarelor în care erau înscrise 
persoanele care călătoreau, ele oferind o serie de informaţii despre emigranţi. 

ANEXE51

1. Scrisoarea din 21 octombrie 1910 adresată lui Ardelean Ioan de familia din ţară 
prin Vesza Ambrus

„Prin acesta epistólă te fac de cunoscut că carte o am primit şi cipu52. Şi mai departe 
îţi poftescu voe bună şi senătate noi suntem senetoş şi pruncsi sunt senetoş şi Moisii când 
teo vedut în cipu teo cunoscut şi nanăta o murit la Paşce erea bătrână Fira. Şi mai departe 
spun sem trimiţi o sută de florinţi şi mai de parte eu sunt [s]crietor de carte Ambroziu noi 
suntem senetoş şi Todor e însurat şi petrecse bine cu muere şi şo luat cai şi noi îţi trimitem 
voe bună şi senetate şi dicsem toţi cun cuvěnt se ajute bunul Dumneze[u] se poţi scluji în 
Amerika căt îi voe, şi asta te rog Ianoş sem scrie de Mikulae Hepucz adică de şogoru53. De 
la noi o venit Mikulai şi Haie veri şogorului din Amerika şi tari rău s-o lăudat şi ne-o spusu 
de şogoru de Mikulai din Ukuriş dicse că nare pe Dumnedeu şi nu căndeşte [gândeşte] la 
csilegyu54 lui ca un sclugă şi ca un om ne un trebuit (?) că este om mers în Amerika şi nare 
nicsi un nekaz şi nicsi un csilegy şi trimite bani cu mine (?) şi mai departe Ianoş spun se 
trimit carte la şogoru Hepucz Mikulai dacă nu o fi cu tine un to loc [într-un loc] şi la anti 
voe bună şi senetate poftim şi se puteţi veni în pacse cu voe lui Dumnezeu. Nuţa Flori îţi 
trimite voe bună şi senetate şi … nu sor măritat nics so însurat nime. Nuţa buşunului so 
măritat tăt după Ioane lui Milenti.

Scrietor de carte Vesza Ambrus
1910 oktober 21 lea”

49 Stelian Popescu – Boteni, op. cit., p. 157.
50 De văzut în acest sens site-ul www.ellisisland.org.
51 Trebuie făcută precizarea că în cadrul scrisorilor publicate am păstrat grafia timpului, intervenţia noastă în 
text este minimă, de punctuaţie şi de clarificare a anumitor cuvinte.
52 cipu = fotografie, poză.
53 şogor = cumnat.
54 csilegy = copii.
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2. Scrisoarea din 7 ianuarie 1913 adresată de Ardelean Petru fratelui său Ardelean 
Ioan

„Acestă Epistolă este dată dela mine cu numele Argyilyan Peter în luna lui Ianuar înta 
7 – lea. Io Ioanye am vîndut boii cei dă astă tomnă şi jam dat cu 20260 şi o fost de 4 ani 
în primăvara asta şi Petre zice aşe să nu fii amărît fratyimny dîr ce nu ţam trimăs kartye că 
nanăta Tijana o fost tăt betyagă că uo dorut o ţîţă şi numai în una are ţîţă şi cumpără mnyere 
la prunk şi laptye şi caprele o murit şi nu numai la noi o murit numai la tăt satu. Şi maş 
ruga fratele meu să trîmă(ţ) bani dacai putea săş jeje vakă că nare lapte la prunk că dakă 
Dumnezo tya trăi să vii akasă vaka care uo lua dacăi veni acasă o fi a ta numai să mînce 
lapte de la e ne trîbî nouă. Şi iosagu tarei scump şi tîrgurile îs oprite de astă tomnă că zace 
iosagu de gură şi fîn avem bogat că am putea ţîne 4 boi. Şi bukate nu avem să vingyem să 
ne luăm o tare crapă [capră] că o [eu] cîtam fost betegă tăta [tot am] vîndut pă tenty şam 
luat ce nyo trebuit tăt şi grău neam băgat şi Ioane vrei tu să iei pă fata Dejului o ba. Şi aşe 
spune tatăt[ău] că să nu trimăţ bani la stonar55 că no murit calu nici pă poarta Katiţî să nu 
trimăţ că ma[i] are ban luat din casă că pote zice stonaru dacă nu tatăto să plătyeşti tu bani 
aceie. Io fratymny dîrtaceie am luat tuluci aceie de 3 ani şiam dat bani tăţ pă ji căs mîndri 
şi îs cît ceilalt de mari.

Şi io untyule Florica nu voiesc altu bine numai pă Paşti săm trimăţ 5 băncuţe săm jeu 
o tare păretye de cizme o dă păpuci că io tătă iarna nam putut mere nicărie da casă numai 
tăt lîngă maika a şezut că o fost betyagă. Îs a tău iubit şogor Lika mulţămeşte Domnului că 
eşti sănătos să ai grijă să nu păt (?) cum saude că sînteţ alţi şi îţ trimăt voe bună şi sănătate. 
Şi sorăta Flore îţ pofteşte voe bună şi sănătatye şi cun cuvînt cu toţ pruncilor şi cîndu trimite 
carte scrio la şogoruto Lika că cum me lucru pacolo şi bagă … în Anderson voe bună şi 
sănătatye dela nepotuto dela Şandor şi tăt întrabă că cînd o vini untyu. Şi fratyito Petre îţ 
trimite voe bună şi sănătatye şi dela nanăta şi dela prunci lor dela Florica şi Togyere iaresi 
îţ trimite voe bună şi sănătaty şi dela tatăto. Şi Firuţa îţ trimetye voe bună şi sănătatye.

Şi scrietor de carte îi pruncu Firuţî Miculai cel mare Petre.”

3. Scrisoarea din 23 octombrie 1913 adresată de Popa Şandor lui Ardelean Ioan

„Datul epistoli din Bogy dela mine Popa Şandor anu 1913. Dorite Ardilian Ianoş eu 
dorescu aţi face de cunoscut că eu mis sănătos cuntriagă familie tătă, dară asemine şi ţie ăţi 
poftescu dară ăţi spun că cum stă triaba cu Flore Nuţului. Ţine minte cuvintele mele că eu ăţi 
spun fincă [fiindcă] ai bizut lucru teu pă mine. Nu socoti tu că dară eu voiescu se ocolescu 
eu banii tăi la mine după cum se pote tâmpla seţi fi scris cineva, dacă Ambru ori altu din 
parte lor eu doră numai voiescu se şeptelescu cu bani tăi. Eu nu nicie dicie naş ave cie se 
mâncu odată eu nus daciela au cum socoteşti tu cam putut senbiu pe Flore Nuţului mai bine 
de cum lam inbiet că am vezut cum încurcă ei cu mine că icie se tem 2 oameni mărturie se 
ăi dau bani acie dară eu bucuros iam vu da numai am văzut vorbile lor că icie [zice] cătă 
mine că i aşe vre se trimiţi tu la ii [ei] 2800 corine [coroane] şi ei ăţi dă ţie drept pe jumătate 
de casă şi de pământu de la Ucurişu. De la Bogyu nui vorbă eu am zis căi bine numa zicu eu 
dapu56 dacă sar tâmpla se muriţi cumva nu mam făcut eu că nu mă bizui aveţi numai trabă 
zicu eu se trimitem la el văltaoăle57 tăte se le plătiască el cum lia pute se le vadă el şi dacă 
nu o fi atite văltoaă cât se tragă cu bani acie cu 2800 corone se ăi trimită la voi fiscarăsiu lor. 
Ambru o is că nu aşe numai bani toţi la i se vie că aşe o vorbit cu tine ăn carte. Eu zicu măi 
Ambrule voieşti tu dreptate cu omeni aiştie şi cu aciela din America. Voiescu zicie. Ambru 
auzitai vorbile acielui dela America şi a oamenilor aistora, aciela diela America aşe zicie că 
ca pe doi părinţi ăi iubeşte şi le făgădeşte că până la morte ia jubi aşe dară credem că aşe o 
fi. Facăi oameni aiştie aşe drept că cie are mult puţin se dieie în brâncă la Ioane avere şi diela 
Bogy şi diela Ucuriş şi se sentăbule astăzi şi se naibă drept de folosinţă pănă după morte lor 

55 stonar = medic veterinar (?).
56 dapu =dar.
57 văltauă = datorii.
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i se porunciască ca şi pănacuma numai Ioane se aibă drept se să însore acole în casă pănă 
trăieşte ei dacă o ave voie. Icie că nu der lume, eu zicu ciofi dară i zicie că aşe se dei bani 
la ei, eu zicu că de sar aşe i zicie că sa cădie eu zicu cu a me voie nu facu aşe că miaducu 
aminte că nu a fi bine la capăt. Eu zicu iubiţi voi pruncu aciela, iubim zicie şi nu ni trabă se 
mâncăm alui acieste datăi dară parte numai de la Ucurişiu dacă nu voiţi cie de la Bogyu şi 
elu va facie samă de toţi bani cu cari aţi vorbit 2800 corone aşe îndatorie cie rămâne avost 
se fie. I nicie cum numai zicie eii ăi dăm jumătate din pământu dela Ucurişiu şi din casă şi 
din tăletiu58 şi pă ei să nui ăntrebe nime că cia face cu bani băga ie în bancă ori ba e şi zicie 
că şi istalaltu după morte lor ţi la da ţie numai ciel diela Ucurişiu ciel de la Bogyiu nicie cum 
eu aşe zicu întră 10 mărturie, dacă tu faci cum vorbescu eii cătă tine ăţi dau eu avere me tătă 
dacă nu adoă oră i daş cumpăra moşie acie dacă ţa trebui după cum ăi cunoscu omeni acie, 
cându ăi înbiu eu pă ii frumos şi zicu aşe dacă voi nu vă bizuiţi ân fiecioru aciela că nu a griji 
di voi daţi drept numai după morte vostă se potă el porunci, nu vrie nicie cum numai se dai 
bani aiştie toţi la ei se facă cia vre cu ei bine că aşe zicie ei că ia băga în bancă da eu nu credu 
cându a făcut ei datorie 2800 corone şi o avut pruncu lor amu nu a facie cându nare numai 
un străin. Auzi, ţineţi traba, mâncăţi tu serăcie ta, şi pă bani să te baji şi a două oară săi [r]
ăscumperi dacă facie cum zicu eu te bagă dantolocu59 nu iar atai voie. Bătrânu Misa cuscrilor 
aşe umblă la ei cum ar fi fata lor acolo la ii şi tăt sfatu este pă eii gândieşte cor lăsa moşie la 
pruncu fieti lui că aşe audu vorbindu omeni că icie că aşe samănă pruncu pă Tyodore cum 
ar fi tiet din el şi dabdiel vedie Iliana şi mai tot la ei pruncu aciela şi se ajută auzi tu dacă îi 
facie cum ei or vre tu buctezi auzi, te cunoscu eu că nu eşti tu cându trimiţi tu carte să ăi dau 
numai bani întră 2 mărturie nu se lucră aşe”.

4. Scrisoarea din 22 aprilie 1914 adresată de Pater Florian şi Popa Ileana lui Ardelean 
Ioan

„Dată din Ucuriş 1914 aprilie 22 lea
Iubitul şi mult doritul nostru fiu Ioane îţi fac de cunoscut că ne aflăm şi mai bine şi 

mai rău ca omeni cei bătrâni mai mult beteji de cât sănătoşi. Şi mai departe Iubite fiule îţi 
fac de cunoscut că dacă nu vreai să vini acasă să ne trimiţi bani să ne lucrăm lucru că ştii 
bine că noi nu pute[m] lucra nimic şi de ai de lucru tu mai rămâni până la tomna numai 
aş dacă ne trimiţi bani de lucru să ne băgăm nopsamoşi la sapă la casă şi la tot lucru şi de 
keltuela că ace la noi tare mere rău nu mai ploe tote so uscat, grău nui nimica tot lau luat 
Dumnezeu dacă nu ploe şi pentru ace amai chizui noi până la tomna daca ai de lucru dacă 
nu ai vină acasă şi lucră, o vină acasă ori ne trimite bani, bani de nui putem face din nimic 
că nave(m) pe ce să facem. Că aice nopsamoş sunt scumpi că azi cere la târsala 90 de bani 
dară la vara cum să fie ore că nus ómeni că toţi sunt duşi la America sa(u) la Biacino sau 
în ocne de cărbune.

Dară eu Ambrosiu Hepuţiu zic frate Ioane că un ceas de jebu nu mirit eu de la tine. 
Pentru osteneala mea să întrebi de Ianoş Kosoban sau de Şandor cât mam luptat eu dară 
şi mai bine şi tată to şi fratele tău Petre face bine trimitem un ceas de faimă de jeb ţoloi 
răsplăti eu dacă nu, crede ce îţi vorbesc.

Dacăi vrea sămi trimiţi poţi întreba şi de Ioanaş că el şti bine că cum sunt eu cu 
cuscri Flore şi Ileana, dară şi cu tine aş vre să fiu bine. Mai departe voe sănătate poftesc pt 
θ [pentru tine] eu al tău Bace şi nană Ileana.

Rămânem de bine voitori altai.
Rămas bunu.

Dară şi eu ca scriitoru de carte cu numele Ambroziu Hepuţiu econom zic să fie în 
pace lui Dumnezeu. Rămas bun fraţilor mei în America şi eu în Ucuriş cu toţi con cuvânt 
Doamne ajutăvă. 1914 IIII/22

Da de loc ne trimite bani fiule Ioane”.

58 tăletiu = grădină.
59 dantolocu = în alt loc.
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5. Scrisoare din 24 noiembrie? adresată de Pater Florian şi Popa Ileana lui Ardelean 
Ioan (deţinem doar primele două pagini)

„Această epistolă este dată dela mine cu numele Patăr Flore şi dela a sa soţie Ileana. 
Noi Ioane amîndoi dinpreună ne aflăm vii şi sănătoş pînă în facsere acseştie epistolă fie 
Dumnezeu lăudatu şi măritu că navem nicsi un banu şi asta vei şti că noi am primitu amu 
decurînd dela tine o carte în care tote cuvintele care nei scrisu leam înţelesu la care şi noi 
amîndoi din preună eu Patăr Flore şi ame soţie Ileana ăţi poftim voe bună şi sănătate, şi 
tu Ioane tare nei înfruntatu cu neşte cuvinte tu aşe nei scrisu în carte asta şi ai zis că nei 
trimesu 3 cărţi dară noi nam primitu nicsi una pînă amu asta tu aşe nei scrisu noă că să 
nu gândim noi la tine că dară tu vei fi un băutoru noi nu team întrebatu despre asta. Pote 
că tu gîndeşti că noi pentru asta nu ţam trimesu ţie cărţi şi asta te rogu Ioane să vorbeşti 
cu Şandoru să facă bine sămi trimată 26 corone care ai plătitu camăta detu bani lui. Mai 
departe noi te rugămu pe tine Ioane să facsi tu bine să ne trimeţi tu neşte bani că şi noi 
suntem neşte omeni sclabi şi în lipsă ar trebui să te mai gîndeşti şi despre noi cu cseva 
să nu ne uiţi aşe tare că şi aicse ăi tare rău că totes scumpe căbelu de grău ăi cu 20 de 
zglocz, tentyu cu 10 zglocz, tare ăi rău peaicse nu îi nimică numai aşe stăm şi noi cu capu 
la brâncă şi asta îţi facem de cunoscut că noi am dori să vii tu acasă nu gîndi că dară noi 
nam vre să vii tu acasă. Noi te dorim să vi cîtu mai curîndu. Mai departe noi nu avem cse 
săţi mai scriem numai ăcz poftim voe bună şi sănătate Dumnezău să fie cu noi şi cu tine 
amin. Mai departe şi eu scrietoru de carte Ioan Styan vă poftescu pacse şi aldatu Domnului 
la tocz fraţi mei în Domnu, şi asta să credeţ că eu misu luoatu cătană amu fostu sorozasu 
(?) cu fecsori dela 24 ani pînă la 36 ani şi a luoat de la noi 7 fecsori …”.

6. Scrisoare din 26 noiembrie 1915 adresată de Pater Florian şi Popa Ileana lui 
Ardelean Ioan

„Dată din Ucuriş 1915 november 26 lea
Iubite fiule Ioane!

Noi venim aţi face de cunoscut că nu ne aflăm prea bine că eu sunt tot cam beteag 
dară Nanăta Ileana este pe pat de 3 săptămîni ea nu sau pt [putut] sculat de pe pat dară 
de noi este rău aşa te rog să faci bine fiule Ioane sămi trimeţi vre 100 coroane că bucate 
navem că tentyu nam putut băga grău au fost puţinu dară te rog să faci bine cu mine că ştii 
bine că noi aşa am avut târg că eu mam dat la tine în ţinere dară tu nuţi mai aduci aminte 
de ni ştii bine că ai zis tu că mi băga slugă cu 100 floreni pe an numai să te las eu să mai 
şezi în America, că tu ai zis că tu faci 100 fl. pe lună şi la slugă îi da pe an 100 fl. dară 
eu mă chinuesc aice ca vai de mine că râde omeni de mine că nici o haină nam pe mine 
de Domne ajută nici lemne să mă încălzesc numai şed ca un greşit dară te rog mai odată 
săţi aduci aminte de târgul nostru. Bine te bagă de seamă că meam dat avere ţie că să mă 
păzeşti cu tot cem treabă până la moartea nostra, că dacă nu sau vut întâmpla bătaie asta 
am vut mai face noi cea vut pute dară pe aice este rău tare că 1 pereche de opinci este cu 
24 corone de unde să trăesc eu aşa. Am era nam putut face nimic că sau pus o erna grea de 
2 septămîni este zăpadă şi frig. Că eu mă ţinu de târgul nostru şi era [iar] mai zic una că tu 
de numi trimeţi mie ajutor bani care ţam scris aice eu sunt sâlit sămi cat de baiu că să peru 
nu moi lăsa. Una pereche de cizme este cu 80 corone tare mare scumpete este aice că grâu 
nu avem ce să fac mai departe ştii bine că din ziua care ţam dat avere mea ţie să mă ţii pe 
mine şi pe muere eşti îndatorat sămi dai tot cem treabă. De nu alta şi apă sămi aduci în casă 
ori baji slugă sămi aducă. Mai departe şi doctor de câte ori mea fi de lipsa de el nu gândi că 
pârie după ce ţam dat eu ţie este în mîna eu nu aş vrea să avem noi vorbe slabe la olalta te 
rog săţi înplineşti datorinţa ta faţă de noi cum să cade nu te lua dupe nime. Că iubite fiule tu 
mea trimes mie 1410 floreni asta este bine, numai că eu nu ţam vândut ţie numai cu ţinere 
mea până la morte şi a femei mele, dară eu aşa gândesc că şi în tine este cujet eu tot aştept 
sămi mai trimeţi tu ceva mie dară tu nimic te rog să faci bine sămi trimeţi 100 corone. Şti 
Petre vostru cum am avut noi târg şi mai mulţi omeni din sat, sămi dai tot cem treaba din 
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ziua acea în nainte, ştii bine că meai scris încă că mi trimite bani sămi iau o vaca dară de 
acea nam baiu. Ba că ţar fi datorinţa ta aşa te rog să iai bine în seamă cuvintele aceste scrisă 
că nus glume, că şi celea de mai de unăzi aceste sunt de sigure că tu tea legat că mi ţinea 
pe mine şi femeia mea până la morte cu tot cu ce ne treabă hane ce ne treabă noua este 
scrisă aicele şi înparie dară şi omeni care au fost de faţă le ştiu şi astăzi tote. Îţi poftim voie 
bună şi sănătate din totă inima şi dela bunul Dzeu.

De bine voitori ai tăi iubiţi bace şi nană rămânem ca martori.
Salutare de la toţi”. 

7. Iosif Ion Şchiopul, Românii din America. O călătorie de studii în Statele Unite, în 
Luceafărul, nr. 7, 1913, Sibiu, p. 220.

Anul Austria Unga-
ria

Româ-
nia

Alte 
ţări

Total Băr-
baţi

Femei Copii Anal-
fabeţi

Profe-
sionişti

Mese-
riaşi

Agri-
cultori

Mun-
citori

1905 94 7167 423 134 7818 7244 574 153 2194 14 223 2172 4694

1906 10811 297 317 11425 10561 864 201 4059 25 264 8504 1560

1907 18429 339 432 19200 17779 1421 248 7373 18 422 14959 2114

1908 8791 333 505 9629 8478 1151 304 3609 28 258 6976 999

1909 85 7537 113 306 8041 7036 1005 328 2702 13 96 4775 1304

1910 112 13435 267 385 14199 12602 1597 389 5034 21 217 6575 5561

1911 190 4582 145 404 5311 4228 1087 365 1646 17 213 1906 1903
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Paşaportul de întoarcere din America al lui Ardelean Ioan, eliberat la 18 august 1919 (faţă) 
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Paşaportul de întoarcere din America al lui Ardelean Ioan eliberat la 18 august 1919 (verso)
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Fotografii ale emigranţilor în America
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Scrisoarea din 26 noiembrie 1915  adresată lui Ardelean Ioan
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DEZBATERI PARLAMENTARE ŞI DE PRESĂ DIN ROMÂNIA
ÎN PERIOADA NEUTRALITĂŢII (1914 – 1916)

Radu MILIAN*

PARLIAMENTARY AND PRESS DEBATES AND PRESS IN ROMANIA
DURING THE NEUTRALITY PERIOD (1914 – 1916)

Abstract

The outbreak of World War I found officially Romania on the side of Triple Alliance. 
Public opinion and most politicians in the country wanted openly that Romania entered 
in the war on the Entente side. Opening of parliamentary session in early autumn of 1914 
marked the beginning of a stormy parliamentary debate on Romania’s national interest 
to the war. 

The speeches from the tribune of the Senate or Deputies Chamber, parliament tried 
to change the position of official neutrality for immediate entry into the war.

Most lawmakers have argued the need for entering the war with the Entente, for 
fulfillment of the national ideal, which in their view was that the issue of Transylvania 
emancipation from the Austro-Hungarian rule. A smaller group advocated for keeping 
treaties and for war of the Triple Alliance side, waving Russian threat. Politician’s 
manifestations continued beyond the parliament tribune, in the media, attracting on 
debate great personalities of Romanian cultural and scientific life.

Key words: Entente, Triple Alliance, the parliamentary debate, the national ideal, 
Neutrality.

1. Dezbateri parlamentare cu privire la poziţia României
Declararea neutralităţii României a avut loc în timpul vacanţei parlamentare. Sesiunea 

parlamentară 1914/1915 a început la data de 15/27 noiembrie 1914 şi s-a terminat la data 
de 26 februarie. Guvernul a dorit-o scurtă şi întretăiată de numeroase vacanţe, deoarece 
dorea să evite discuţii pe tema politicii externe. De asemenea, s-a hotărât ca în problemele 
interne să nu se propună decât legi de strictă necesitate, ce nu puteau da naştere la 
discuţii mari, pentru a nu se isca neînţelegeri între partide. Motivaţia guvernului era că – 
nefiind în măsură să dea lămuririle necesare ţării asupra întregii politici externe, crâmpeie 
de informaţii ar da naştere la discuţii contradictorii, tocmai când trebuie făurită pentru 
exterior imaginea unei unităţi de voinţă1. I.I.C. Brătianu asigurase parlamentul că „vom 
expune întreaga acţiune politică a guvernului când ne vom putea rosti fără pagubă pentru 
ţară”2. Opoziţia acceptă. Ion Lahovari intervine în acest sens în cameră, la 3/15 decembrie 
1914, urmat la o zi diferenţă de Take Ionescu. În Senat, acelaşi lucru este exprimat de 

* Direcţia Judeţeană Bihor a Arhivelor Naţionale, radumilian@yahoo.com.
1 I.G. Duca, Memorii, vol. II, Ed. Expres, Bucureşti, 1992, p. 125-135.
2 Dezbaterile Adunării Deputaţilor (în continuare: D.A.D.), sesiunea 1914/1915, nr. 7, şedinţa din 3 decembrie 
1914, p.16.
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Al. Marghiloman şi C.G. Dissescu, la 13/27 decembrie3. Acesta din urmă afirmă că este 
în consens cu guvernul, dar cere să se grăbească pe cât posibil intrarea în acţiune. De la 
tribuna Senatului declară că interesele noastre sunt contra Austro-Ungariei, care a fost tot 
timpul contra noastră. Se exprimă afirmativ la manifestările „Acţiunii naţionale”.

În cameră, însă, deşi s-a stabilit un consens, unii deputaţi consideră de datoria lor 
să peroreze pe seama idealului naţional şi a datoriei României. C. Mile, deputat de Ilfov, 
în şedinţa din 3/15 decembrie 1914 declara că parlamentul trebuie să stabilească linia de 
urmat. Dar dacă nu se poate cu nicio tabără, speranţele trebuie îndreptate spre Întreita 
Înţelegere, pentru a se salva ce mai poate fi salvat din Transilvania. Făcând un scurt istoric 
al situaţiei românilor ardeleni, declara că peste 10-20 de ani, dacă nu se intervine pe 
moment, maghiarismul va birui definitiv. „Veţi mai putea să culegeţi cadavrele şi să vă 
întindeţi graniţele, pentru că dintre transilvăneni nu vor rămâne decât cei care au trecut 
munţii... Ionel Brătianu este norocos. Dar dacă nu va şti să oprească norocul, o ţară întreagă 
îl va înjura”4. A doua zi, N. Fleva afirma că „...publicul nostru, ca popor latin... nu se 
putea să nu simtă că interesele sale sunt alături de Tripla Înţelegere – interese de neam, 
naţionale, chiar de izbândă – trebuie să intrăm în război alături de Franţa, Rusia şi Anglia. 
Ele reprezintă şi cauza noastră... Nu trebuie să privim impasibili soarta poporului românesc 
din Transilvania, cum este sfârtecat în bucăţi”. Căci dacă nu vom avea curajul reîntregirii 
„va fi un blestem şi vom fi cea mai păcătoasă generaţie”5. A.C. Cuza, în două interpelări – 
la 22 şi 28 ianuarie 1915, se arată revoltat împotriva lui C. Stere care ar fi plecat în Ardeal 
– trimis de Brătian, să-i îndemne pe români la loialitate faţă de habsburgi. De asemenea 
cere să se trateze serios cu ambele tabere, ce garanţii militare ne dau fiecare şi, de ce nu, 
ocuparea militară a Transilvaniei şi Bucovinei6. Deputatul Grigore Vericeanu îşi exprima 
uimirea în şedinţa Camerei din 5 februarie 1915 – „cum de face că d. Stere are voie să 
facă propagandă austriacă în Transilvania, iar d. Take Ionescu nu are voie să-şi exprime 
sentimentele?”7. Şi, în sfârşit, prin vocea mai multor deputaţi, se cere pedepsirea actelor 
de escrocherie şi şantaj a ambasadelor străine, care au mijloace legale de a se apăra şi a-şi 
face propagandă. Părerea unanimă e că e imposibil ca în timp ce presa românească este 
interzisă în Transilvania, împiedicată să pătrundă, broşurile maghiare, pline cu ameninţări 
şi invective să fie împrăştiate chiar sub ochii guvernului8.

Mai mult sau mai puţin, sesiunea parlamentară 1914/1915 se termină fără a produce 
tulburări în activitatea guvernului şi în viaţa politică în general. Cu totul alta va fi situaţia în 
toamna anului 1915 când se vor redeschide Camerele. 

La 15/28 noiembrie 1915, deputaţii şi senatorii urcă iarăşi pe Dealul Mitropoliei 
spre a asculta mesajul regal de redeschidere a parlamentului. Spre deosebire de sesiunea 
precedentă, acum, după un an de neutralitate, guvernul nu mai ajunsese la un consens cu 
fruntaşii opoziţiei, astfel încât opoziţia se pronunţa pentru atacarea guvernului pe orice cale, 
dar mai ales prin interpelări pe tema politicii externe. Guvernul se hotărăşte în consecinţă 
să nu răspundă la nicio întrebare privind politica externă, în schimb să fie foarte explicit 
în problemele interne. Pe lângă socoteala guvernului, opoziţia îşi făcuse şi ea una. În timp 
ce regele îşi citea mesajul este întrerupt de strigăte de „Jos guvernul!”, „Vrem Ardealul!” şi 
injurii la adresa Puterilor Centrale.

După retragerea regelui, totul degenerează în scandal. Dar nu aceasta a fost atmosfera 
ce a domnit în Camere. Au fost discuţii şi discursuri care au făcut cinste parlamentarismului 
românesc. Duca nota referitor la sesiunea parlamentară 1915/1916 că „istoria unităţii 
naţionale nu ar fi fost întreagă dacă istoria nu ar fi consemnat aceste frumoase discursuri”. 
Singurul lucru mai puţin bun, în opinia aceluiaşi, a fost că s-ar fi dat frâu liber germanofililor, 
care au clătinat multe credinţe9. Se pare că dezbaterile Camerei s-au situat cu mult – din 

3 Dezbaterile Senatului, sesiunea 1914/1915, nr. 7, şedinţa din 3 decembrie 1914, p. 21.
4 D.A.D., sesiunea 1914/1915, nr. 7, şedinţa din 3 decembrie 1914, p. 17-21.
5 Ibidem, nr. 8, şedinţa din 4 decembrie 1914, p. 23.
6 Ibidem, nr. 21, şedinţa din 22 ianuarie 1915, p. 140 şi nr. 23/28 ianuarie 1915, p. 145-146.
7 Ibidem, nr. 26, şedinţa din 5 februarie 1915, p. 315.
8 Ibidem, nr. 39, şedinţa din 21 februarie 1915, p. 417.
9 I.G. Duca, op. cit., vol. II, p. 150-167.
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punct de vedere valoric – peste cele ale Senatului. Odată ce încep discuţiile, încep şi 
interpelările.

La Senat, în şedinţa din 3 decembrie 1915, C. Argetoianu dezvolta o interpelare din 
18 noiembrie, potrivit căreia, România, prin politica incompetentă a guvernului, a pierdut 
toate momentele intervenţiei sale, cu sorţi de izbândă în război. G. Fernic argumentează 
şi el că opinia publică nu are nevoie de pregătire când e vorba de interesele superioare 
ale ţării; ea ca şi armata este gata oricând de un marş victorios asupra duşmanilor ţării. În 
aceeaşi şedinţă, G. Dobrescu face un rechizitoriu al politicii liberale, care în opinia lui este 
lipsită de interes pentru românii transilvăneni.

Nicolae Filipescu face, în şedinţa din 5 decembrie 1915, apologia a trei tipuri de 
războaie: de cucerire, de echilibru şi războaie naţionale, impuse din datoria faţă de neam, 
de la care popoarele „cu vlagă” nu se pot sustrage. Guvernul nu trebuie să se îndepărteze 
de la datoria faţă de neam. Dacă, atunci când s-a aflat în opoziţie, Partidul Liberal a agitat 
problema Transilvaniei, nici acum, când „se sugrumă neamul nostru din Ardeal, nu trebuie 
să ne cereţi tăcere. Deoarece, cu banii româneşti, cu sânge românesc, se duce războiul 
contra cauzei româneşti. Satele româneşti (din Ardeal) sunt depopulate – front, cărăuşii, 
rechiziţii, chiar femeile sunt duse la săpat tranşee – arestaţi. Nu acuz guvernul pentru 
trădare ci vă provoc la o protestaţiune în favoarea fraţilor dumneavoastră, iar dvs. sunteţi 
singurii condamnaţi la tăcere. Soarta pe care am creat-o transilvănenilor o cunoaştem deja 
– vrem Transilvania fără transilvăneni. Meritam blestemele lor, cei de la guvern pentru 
faptele lor, noi pentru că am tăcut – dar tare mi-e teamă că nu vor rămâne destui ca să ne 
blesteme”10.

În continuare, Dr. Toma Ionescu, rectorul Universităţii, pune problema Transilvaniei 
din două motive: primul, cel strategic, în sensul că cine are Transilvania domină această 
parte a Europei (reia argumentaţia mai veche a lui Andrassy); iar al doilea motiv – de 
existenţă. Transilvania este locuită de fraţii noştri. Deci cu atât mai mult se cuvine să 
încorporăm provincia, până ei nu vor fi anihilaţi de unguri. Ne-o dictează şi interesul şi 
onoarea: „Neamul românesc a înscris o pagină frumoasă cu sângele lui în cartea de aur 
a eroismului. Cu acest guvern avem toate şansele ca, rămânând neutră, în loc de eroism, 
vitejie, în noua carte pagina României să fie ruptă şi în locul ei vom fi trecuţi cu litere negre, 
în cartea neagră a laşităţii”11. Avem însă şi atitudini moderate. Senatorul C. Alessi crede că 
politica guvernului este justă, căci deşi avem un ideal naţional, deşi Ardealul are întâietate, 
naţiunea română nu a ajuns încă în faza deciziei finale (şedinţa din 4 decembrie 1915)12. 
De pe această poziţie vorbeşte, la 8 decembrie 1915, şi Barbu Păltineanu care, referindu-se 
la retragerea din „Acţiunea naţională”, declară că e pentru eliberarea Transilvaniei fiindcă 
aceasta este posibilitatea acum, dar revendicările trebuie să se facă, oricât de drepte ar fi, 
când există siguranţa că vor fi realizate (implicit şi intrarea în acţiune)13.

Alta a fost atmosfera, însă, în Cameră. Aici erau şi campionii filogermanismului, C. 
Stere şi P.P. Carp, aici era şi un alt orator de talia celor doi – Take Ionescu şi Nicolae Iorga, 
de la a cărei intervenţie se aştepta mult, deşi a fost sub posibilităţile sale14. 

Seria interpelărilor la adresa guvernului a fost deschisă de B. Şt. Delavrancea, care 
întreabă guvernul dacă „inviolabilitatea şi principiul extrateritorialităţii permite germanilor 
să cumpere conştiinţele bolnave, să deschidă târguri ca să momească cu bani pleava 
famenicilor – să propage idei funeste neamului nostru şi folositoare duşmanilor noştri”, 
– interpelare din data de 19 noiembrie 1915, ce urmează a fi dezvoltată peste câteva 
zile15. Deputatul Iulian Vrăbiescu vrea să ştie de ce a intervenit poliţia în forţă, ucigând un 
tânăr, la demonstraţia „Acţiunii Naţionale” din 11 octombrie (interpelarea era făcută pe 26 
noiembrie), deoarece acesta nu făcuse altceva decât să strige „Trăiască Ardealul”16.

10 D.A.D., nr. 8, şedinţa din 5 decembrie 1915, p. 29-31.
11 Ibidem, p. 37-43.
12 Ibidem, nr. 9, şedinţa din 7 decembrie 1915, p. 54.
13 Ibidem, nr. 12, şedinţa din 9 decembrie 1915, p. 15.
14 I.G. Duca, op. cit., p. 150-167.
15 D.A.D., sesiunea 1915/1916, nr. 5, şedinţa din 19 noiembrie 1915, p. 13.
16 Ibidem, nr. 6, şedinţa din 26 noiembrie 1915, p. 11-12.
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Deputatul Dumitraşcu-Brăila vede în neutralitatea României imposibilitatea de a 
lua atitudine în faţa prigonirii românilor din Transilvania. În aceeaşi şedinţă, 1 decembrie 
1915, Delavrancea face un rechizitoriu la adresa guvernului, care nu ia măsuri împotriva 
gazetelor vândute, broşurilor ameninţătoare la adresa statului răspândite de germanofili, în 
timp ce ziarele româneşti sunt interzise în Austro-Ungaria. Brătianu ţine să-i răspundă că 
„sufletul unui popor ca al nostru nu se cumpără”. P.P. Carp ţine să precizeze: „nu trebuie 
să credem că convincţiunile noastre sunt singurele care reprezintă interesele acestei ţări”17. 
Guvernul a fost întrebat, prin interpelarea deputatului Cosma, la ce nivel au ajuns tratativele 
îndelungate purtate de guvern şi la ce se poate aştepta ţara de la aceste tratative18.

O interesantă discuţie, tot cu privire la adresa de răspuns la mesajul tronului, face 
Leonte Moldovan, la 11 decembrie. El prezintă situaţia din Ardeal, aşa cum numai un 
cunoscător poate s-o prezinte, impresionând asistenţa. Prin statistici, legi adoptate de 
parlamentul maghiar, argumentează ideea că Transilvania nu mai poate să aştepte „1000 
de ani până împrejurările vor veni”, pentru că interesul nostru este peste Carpaţi şi 
nu aiurea, spre a împinge Rusia dincolo de Urali. România, ca ţara cu cele mai multe 
revendicări, nu trebuie să mai rămână neutră. „Domnilor,... Tot ce v-am spus era pentru 
timpul dinainte de război. În acea epocă de linişte neamul românesc era ameninţat în 
existenţa sa. Astăzi, după război şi mai ales după ce s-ar realiza dorinţa acestor prieteni 
ai germanilor, situaţiunea românilor ar fi absolut insuportabilă, fiindcă, d-lor, suprafaţa de 
rezistenţă a noastră a scăzut enorm în urma războiului. Mai luaţi în vedere că dacă ungurii 
ies învingători, deci politica lor imperialistă triumfă, atunci Statul unguresc va merge pe 
calea transformării sale într-un stat curat unguresc”19. În şedinţa următoare, Dumitrescu-
Brăila spunea, de la tribuna Camerei, că „Ardealul a fost partea cea mai proeminentă a 
revendicărilor noastre naţionale”... „întindere mare, populaţie numeroasă, calităţi de rasă 
şi energie, căliţi de persecuţiile ungureşti. Mai presus ca oricând, acum e momentul... 
zeci de generaţii n-am trăit şi n-am propovăduit alt crez, decât că Ardealul este adevărata 
Alsacie şi Lorenă a neamului românesc”. Făcând comparaţia cu Basarabia, spunea: „Nu 
pot afirma că rana Basarabiei e închisă pentru noi. Desigur că nu. Poate că Basarabia e 
copilul cel mai plăpând şi cel mai suferind care să excite o iubire compătimitoare; însă 
copilul sănătos, care a trezit mândria şi speranţa noastră în viitor nu a fost şi nu poate fi 
decât Ardealul”. Răspunzând celor ce spuneau că România nu e pregătită pentru a avea 
un ideal naţional, afirma: „A spune, domnilor, că nu avem ideal naţional, că nu am avut o 
idee naţională, ar însemna a şterge cu beretele o pagină din istoria contemporană a luptelor 
noastre politice. N-a fost o întrunire, un miting, un banchet la care să nu se vorbească 
de Ardeal şi de ardeleni. Chestiunea a fost adusă de 23 de ani încoace chiar de Partidul 
Liberal”. În consecinţă, toate eforturile neamului trebuie concentrate împotriva Germaniei, 
pentru a asigura conservarea neamului20.

În ziua de 14 decembrie 1915, toţi deputaţii aşteptau cu nerăbdare cuvintele marelui 
Iorga, urcat la tribuna Camerei. Interpelarea acestuia se mărgineşte, însă, la a aprecia 
justeţea celor spuse de antevorbitorii săi în problema naţională, în special a suferinţelor 
ardelenilor, evocate de Leonte Moldovan. Condamnă ororile ce se petrec în Ardeal, 
adevărate atentate la fiinţa spirituală şi fizică a poporului românesc de acolo, în timp ce 
la Bucureşti se ţin şedinţe peste şedinţe, consfătuiri şi banchete. Cere ca primul ministru 
să înştiinţeze poporul de demersurile sale, căci neutralitatea nu e şi nu poate fi decât o „...
prelungire de termen, nu o abdicare, căci naţia care renunţă, ori abdică de la drepturile 
ei naţionale nu merită să trăiască”21. La rândul său, P.P. Carp combate tezele afirmate, 
spunând că „trebuie să curăţăm terenul investigaţiunilor noastre de o serie de legende şi 
de pretinse idealuri”. Opinia publică trebuie făcută să înţeleagă că Puterile Centrale sunt 
garantul existenţei României: „Şi când dvs. veţi fi sacrificat posibilitatea existenţei statului 

17 Ibidem, nr. 8, şedinţa din 1 decembrie 1915, p. 15.
18 Ibidem, nr. 9, şedinţa din 2 decembrie 1915, p. 23.
19 Ibidem, nr. 12, şedinţa din 11 decembrie 1915, p. 53-54.
20 Ibidem, nr. 13, şedinţa din 12 decembrie 1915, p. 53-54.
21 Ibidem, nr. 14, şedinţa din 14 decembrie 1915, p. 66-68.
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nostru, atunci, în loc să fi venit în ajutorul fraţilor noştri de dincolo, ale căror suferinţe le 
descrieţi aici, veţi fi adăugat la suferinţele lor şi suferinţele noastre şi în loc să fim egali cu 
dânşii în fericire, vom fi egali cu dânşii în nenorocire”22. G.I. Diamandi îi va răspunde lui 
Carp „... atunci când rezerva rasei noastre este ameninţată să dispară în Transilvania, – cele 
susţinute de Carp – sunt concepţiuni la care nu se poate asocia nimeni”23.

Luând cuvântul, C. Stere va declara că „nu există decât o singură politică: politica 
idealului românesc integral”. Dorind să argumenteze de ce priveşte mai ales spre Basarabia 
– trebuie să-l înţelegem, doar era basarabean – este întrerupt, apostrofat pentru ceea ce 
a făcut în Transilvania. Ideea în jurul căreia se încheagă discursul lui era că Rusia nu 
ne va ajuta să mutăm stâlpii de hotar din Transilvania, ci doar vom avea un mormânt 
obştesc, vom ajunge robii Rusiei şi Ardealul tot nu-l vom lua24. Întrebându-şi apoi colegii şi 
guvernul ce au făcut pentru a pregăti o revoluţie în Ardeal, declară o singură cale de urmat: 
„... împotriva Rusiei şi pentru Basarabia! Altfel vom pierde şi Basarabia şi vom rămâne şi 
fără Ardeal. Ardealul nu a pierit într-o mie de ani, nu va pieri nici de aici înainte”25.

Atât lui C. Stere cât şi lui P.P. Carp le va răspunde Take Ionescu într-un memorabil 
discurs ţinut în şedinţa Camerei din 16 decembrie. El compara victoria Antantei cu aceea a 
civilizaţiei contra pumnului de fier care este reprezentat de politica Germaniei. „România 
are două alternative. Sau să urmeze politica interesului naţional, sau politica sugerată de 
domnii Carp şi Stere. Instinctul naţional nu e opinia străzii, care poate fi manevrată printr-o 
campanie abilă. Instinctul neamului este acela care îşi face loc în coliba săracului, cât şi în 
palatul bogătaşului. De o mie de ani s-a pus aceeaşi problemă: ori ungurii până în vârful 
Carpaţilor şi de acolo dominându-ne pe noi, ori noi aşezaţi în cetăţuia Transilvaniei şi de 
acolo dominând Pusta maghiară; altfel nu se poate”. Acesta e „...scopul final, scopul din 
toate sufletele, scopul din toate inimile, care a fost dintotdeauna acelaşi; unitate naţională, 
nu numai culturală ci şi politică; întregirea noastră a tuturor în graniţele în care ne-a pus 
Traian, călare peste Carpaţi, fulgerând în dreapta şi în stânga cu toate puterile noastre”. 
„Ceasul mult aşteptat a sosit mai repede decât ne-am închipuit, să ne ridicăm la înălţimea 
lui”26. Acest discurs a stârnit, după mărturiile contemporanilor, un adevărat entuziasm, ceea 
ce arătat care erau adevăratele sentimente ale ţării, ale oamenilor politici, şi că exponenţii 
altor orientări nu au avut niciun ecou în opinia publică27. Take Ionescu va încheia profetic: 
„Cred că are să vină ceasul, dar cer în faţa acestui ceas, în loc de atitudine pasivă care 
aşteaptă evenimentele, atitudine activă care prepară ceasul şi-l face să sosească. Toate 
oligarhiile, toate vechile aşezări vor fi măturate de noul val de mărime sufletească a 
României... se va pune o viaţă nouă în locul lor... gândiţi-vă ce probleme s-ar pune odată 
ce s-ar întâlni oameni despărţiţi de 1000 de ani,... cu tineri, ce operă utilă şi fecundă vor 
putea să facă ei, ca să organizeze din temelie noul Stat românesc! Văd deschizându-se 
uşile raiului şi o teamă superstiţioasă îmi zice să închid ochii, este prea frumos. Sarcina de 
a scrie o epopee a căzut pe umerii generaţiei noastre”28. P.P. Carp încearcă o replică, mai 
mult de „efect parlamentar” decât de convingere29.

În ultima zi a dezbaterilor, la adresa de răspuns la mesajul tronului (18 decembrie), 
ia cuvântul şi C.C. Arion, care încearcă o atitudine de mijloc. Potrivit acestuia, politica 
externă a României se bazează pe sentimentul naţional care „...nu e ceea ce vrem noi, el 
reiese de la fiinţa noastră, din toate suferinţele strămoşilor, din toate speranţele viitorului”. 
Idealul este şi peste Prut. Ce ideal să îndeplinim? Cel care este posibil! Se întreabă de ce 
pentru Ardeal este posibilă o politică de hiene – a scotoci buzunarele unui cadavru” (care 
este Austro-Ungaria) şi pentru Basarabia nu? „Nu pot fi alături de Rusia pentru ce ne-a făcut 
în trecut... iar Franţa este departe”. „Dacă sufletul meu crede că ţara mea nu poate primi 

22 Ibidem, p. 66-68.
23 Ibidem, nr. 15, şedinţa din 15 decembrie 1915, p. 72.
24 Ibidem, p. 74.
25 Ibidem, nr. 17, şedinţa din 16 decembrie 1915, p. 72.
26 Ibidem, p. 91-93.
27 Ion Bulei, op. cit., p. 273.
28 D.A.D., nr. 18, şedinţa din 17 decembrie 1915, p. 105.
29 Ibidem, nr. 19, şedinţa din 18 decembrie 1915, p. 110-111.
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binele de la Franţa, eu îl voi lua pentru ţara mea de unde voi putea”. Concluzionează că 
locul României e alături de Puterile Centrale.

Discuţiile, cu toată zgârcenia de vorbe a guvernului, au adus în faţa parlamentului, 
şi implicit în faţa ţării întregi, întreaga problematică externă, dar, mai presus de toate, au 
lămurit chestiunile privitoare la idealul naţional, atitudinea reprezentanţilor legitimi ai ţării 
faţă de problema destul de spinoasă şi controversată de până atunci a Ardealului. „Niciodată 
şi nimic nu va mai putea să înlăture de acum chestiunea Ardealului şi a Bucovinei din 
preocuparea acestui stat” – scria Gh. Popp în revista „Tribuna”, comentând dezbaterile din 
parlament. „Oricare ar fi sfârşitul acestui război – continua el –, oricare ar fi alianţele sau 
nevoile statului, el nu va mai putea să uite că există pentru el o mare problemă nerezolvată. 
Deasupra tuturor chestiunilor problema Ardealului va fi veşnic prezentă. Ca umbra 
însângerată a lui Macbeth, ca un glas ce nu se poate amuţi [...]. Parlamentul românesc, 
şi prin el ţara însăşi, a rupt în urma sa toate podurile de întoarcere la vechea politică de 
renunţare şi de indiferenţă pentru românii din Ardeal”. Până şi unii ce nu se declaraseră 
partizani mai întâi ai unei intrări în Ardeal se simţiseră datori să arate, ca P.P. Carp: „nu am 
nevoie să spun că zgomotul nu este totdeauna un semn de iubire şi că poate că aceia care 
tac mai mult se gândesc mai mult la românii din Transilvania decât aceia care le declară 
iubirea lor nemărginită la Capşa şi pe străzile Bucureştiului”30.

2. Dezbaterile publice oglindite în presa vremii cu privire la poziţia României
Referindu-ne la personalităţile politice ale momentului, majoritatea au fost prezenţi 

la ambele Consilii de Coroană, care au hotărât soarta României, cuvintele lor cântărind 
destul de greu. Un P.P. Carp, Marghiloman, Take Ionescu, Filipescu, sunt nume sonore 
pentru istoria Românei. Se impune aşadar studierea atitudinii lor, ca lideri de opinie din 
România. Din start, am putea să-i plasăm ca reprezentând una sau alta din cele trei opţiuni 
care privesc România, P.P. Carp şi C. Stere manifestându-se pentru Puterile Centrale pe 
tot parcursul neutralităţii; Al. Marghiloman se manifestă iniţial pentru neutralitate, apoi se 
arată favorabil aliaţilor antantişti, ca în final să treacă în tabăra filogermană. Take Ionescu, 
N. Filipescu, din susţinători ai neutralităţii, se transformă în cei mai aprigi susţinători ai 
Antantei, agitând intens „Chestiunea Ardealului”.

Precizarea poziţiilor s-a făcut iniţial în cadrul Consiliului de Coroană de la Sinaia, 
când cei mai influenţi oameni politici au fost chemaţi să-şi spună părerea în privinţa 
atitudinii României. Partizanii hotărâţi ai intrării României în război alături de Puterile 
Centrale au fost: regele şi P.P. Carp, ultimul afirmând că „nu putem rămâne neutri nici din 
punct de vedere moral, nici din punct de vedere material. Din punct de vedere moral, 
fiindcă avem vechi angajamente externe şi trebuie să le respectăm, dacă vrem să ne mai 
putem enumera printre statele civilizate. Din punct de vedere material, fiindcă chiar dacă 
vrem să stăm neutri nu vom putea să stăm, vom fi invadaţi, fatal, fie de unii, fie de alţii. 
De altfel, de ce să ne mai gândim şi să ne mai sfătuim. Victoria Triplei Alianţe este sigură, 
indiscutabilă şi dumneavoastră vă întrebaţi dacă trebuie să mergem cu învingătorii sau 
cu învinşii”. În continuare, arăta că datoria şi interesul României este să ajute să triumfe 
germanismul împotriva slavismului. Cere războiul indiferent ce ar gândi opinia publică. 
„Mi se vorbeşte de opinia publică. Nu mă preocupă! Datoria omului de stat e să conducă 
el opinia publică, nu să se lase târât de ea. Opinia publică se poate înşela, omul de stat 
clarvăzător trebuie să-şi urmeze calea; opinia publică îi va fi recunoscătoare că nu s-a 
luat după rătăcirile ei”. Ceea ce se întâmplă acum în ţară e un sentimentalism fără rost, 
România pierzând foloasele victoriei alături de Germania.

După terminarea consiliului, Carp îi va apostrofa pe I.G. Duca, V. Antonescu şi C. 
Anghelescu: „Eh, frumoasă ispravă mi-aţi făcut. Aţi nenorocit România”31. În tot timpul 
neutralităţii va căuta să-şi demonstreze această idee. Pentru aceasta, va scoate în cursul 
anului 1915 broşura „România şi Războiul European”, în care va căuta să-şi demonstreze 
justeţea principiilor sale în materie de politică externă: „Privitor la idealul naţional, 

30 Ion Bulei, Arcul aşteptării, 1914-1916, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1981, p. 275.
31 I.G. Duca, op. cit., vol. I, p. 55-66.
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realizarea lui în forma dorită de opinia publică este o utopie. Neamul nostru se întinde 
de la Nistru până la Tisa, dar a cere toate aceste teritorii ne este imposibil. Ne lovim de o 
nepotrivire între ideal şi realităţi. Între două mari puteri ce deţin părţi din neamul nostru 
şi un vecin nesigur la sud, se impune ori să mergem cu Puterile Centrale, ori cu Antanta, 
dar în funcţie de interese. România, fiind încă un stat dunărean, este interesată în mod 
direct în stăpânirea gurilor Dunării şi a căilor maritime, ceea ce o pune în rivalitate 
cu Rusia. Rivalitatea politică este dublată de cea economică, pe când Germania este 
interesată în libertatea şi neutralitatea bazinului Mării Negre, economia germană este 
complementară cu cea românească, aşezarea politică a statului românesc s-a făcut cu 
sprijinul Germaniei şi, în plus, România are şi un tratat de respectat. Cât priveşte Austro-
Ungaria, aceasta are interese identice cu Germania. În acest fel se va realiza o izbândă şi 
pentru românii de dincolo, care sunt loiali statului austro-ungar”32. El pune în balanţă cele 
două provincii: Transilvania şi Bucovina, ajungând la concluzia că poporul este uimit de 
mirajul unei promisiuni fantastice când, de fapt, totul depinde de bunăvoinţa marilor 
noştri aliaţi. În opinia sa, aliaţii ne promit o parte neînsemnată din Transilvania, lăsând în 
afara graniţelor ţării Basarabia, Crişana, Maramureşul, Banatul, cu o populaţie şi resurse 
mult mai numeroase. În caz de victorie rusească, România va deveni o simplă provincie 
rusească, fără acces la mare, iar încoronarea de la Alba-Iulia va fi „...a unui Poniatowski 
şi nu a unui Mihai Viteazul”. Nimeni nu şi-a pus întrebarea dacă românii ardeleni vor 
unirea cu preţul sacrificării a milioane de români şi a situaţiei economice a regatului. În 
afară de aceasta, vor avea ei destoinicia să se ocupe de conducerea treburilor publice? 
Desigur că nu. Situaţia se schimbă dacă România va anexa Basarabia, asigurându-se 
astfel salvarea strâmtorilor şi libertatea economică, salvarea de la deznaţionalizare a 
aproape două milioane de români şi îndepărtarea presiunii panslaviste de la graniţele 
noastre.

Situaţia românilor din Transilvania – continuă P.P. Carp – este mult mai bună decât 
aceea a românilor de dincolo de Prut. Pe când în Transilvania lupta naţională a crescut 
în intensitate, o tăcere mormântală s-a aşternut în Basarabia, semn că posibilitatea de 
manifestare e mai mare decât în Imperiul Ţarist. Această libertate va creşte dacă românii 
vor fi loiali coroanei Sf. Ştefan, lucru ce-l vor şi ei, dar nu degeaba îşi sacrifică viaţa şi 
avutul pentru statul maghiar. În această transformare a relaţiilor dintre români şi unguri 
vom avea un cuvânt de spus, fără a fi acuzaţi că ne amestecăm în treburile interne ale 
Ungariei. Pe lângă aceasta, Rusia nu va ieşi atât de zdrobită pe cât ne-am închipui, astfel 
încât se va impune o alianţă a Puterilor Centrale de la Stockholm la Ţarigrad, adeziunea 
României fiind preţioasă, astfel încât ne va fi uşor să-i convingem pe maghiari că pot conta 
pe sprijinul nostru şi pe fidelitatea românilor, dar să le pretindă a fi doar buni cetăţeni, nu şi 
buni maghiari. Atunci bilanţul participării noastre la război va arăta astfel: „Regatul întărit 
prin luarea Basarabiei, românii de dincolo scăpaţi de dezmembrare şi feriţi în exerciţiul 
noilor drepturi. Neamul ne va fi recunoscător33. De altfel, aceste argumente le mai găsim şi 
în ziarul său „Moldova”, ce apare la Iaşi, fapt ce atrage criticile lui N. Iorga34.

Aceste convingeri le exprimă şi în dezbaterile Camerei, când cere guvernului – şi 
în special lui Brătianu – să nu se lase târât de evenimente, căci atunci „în loc să fi venit 
în ajutorul fraţilor noştri de dincolo, ale căror suferinţe le descrieţi aici, veţi fi adăugit la 
suferinţele lor şi suferinţele noastre şi, în loc să fim egali cu dânşii în fericire, vom fi egali 
cu dânşii în nenorocire”35. Când regele Ferdinand îi va cere concursul, la Consiliul de 
Coroană de la Cotroceni, văzând că argumentaţia lui nu este luată în seamă, îşi va încheia 
intervenţia cu următoarele cuvinte: „...Nu îmi puteţi cere să sprijin o politică pe care o cred 
a însemna pieirea României. Am un ziar, „Moldova”. De mâine chiar îl voi închide. Am 
în jurul meu câţiva prieteni, le voi cere îndată să se împrăştie. Am trei fii, îi dau Majestăţii 
Voastre să se bată şi să moară. Iar eu mă voi ruga lui Dumnezeu ca armata română să fie 

32 P.P. Carp, România şi Războiul European, Bucureşti, Atelierele societăţii anonime „Poporul”, 1915, p. 3-10.
33 Ibidem, p. 16-27.
34 Neamul românesc, an X, nr. 10 din 8 martie 1915.
35 D.A.D., sesiunea 1915/1916, şedinţa nr. 14 din 14 decembrie 1915, p. 57-66.
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bătută – şi după o scurtă pauză – căci numai astfel România va putea să fie scăpată!”36. O 
convingere apărată cu tărie de la un capăt la altul.

Dacă P.P. Carp făcea politică germanofilă din convingere, C. Stere era adeptul acestei 
politici mai mult din ura faţă de Rusia. Dacă lui P.P. Carp i se poate imputa o viziune 
greşită a evenimentelor, C. Stere este călăuzit mai mult de sufletul său de basarabean. Ca 
unul care cunoscuse autocraţia ţaristă, era firesc să-şi facă cunoscute sentimentele în acest 
fel. Încă înainte ca România să se pronunţe oficial pentru neutralitate, C. Stere declara 
ziarului „Dimineaţa” că trebuie să ne alăturăm Austro-Ungariei, pentru a putea spune că 
„am bătut şi noi Rusia”. Articolul era reprodus în „Adevărul” cu următorul comentariu: 
„La dânsul nu e politică naţionalistă. Domnia sa cere înainte de toate o bătaie a ruşilor 
pentru a-şi răcori inima, apoi facem politică naţională”37. De altfel, toată acţiunea lui 
ulterioară se va desfăşura în acest sens. Se pare că, iniţial, această politică a lui C. Stere a 
fost în deplin acord cu ideile lui I.I.C. Brătianu, de a-i dezorienta pe reprezentanţii Puterilor 
Centrale. De aceste culise politice se pare că se leagă şi vizita sa în Ardeal, pentru a linişti 
populaţia, care aştepta cu înfierbântare crescândă intervenţia de război a României, unde 
a îndemnat pe românii ardeleni să fie loiali împăratului, că România va intra în război de 
partea Austro-Ungariei38. Această intervenţie a făcut mare vâlvă în presă39 iar în Camera 
Deputaţilor s-au făcut multe interpelări în acest sens40. Ideile sale au fost făcute publice 
de publicaţiile germanofile din ţară, în special în ziarul „Moldova” condus de P.P. Carp. 
Pentru a lămuri opinia publică despre acţiunile germanofile ale rectorului universităţii din 
Iaşi, ele sunt reproduse întocmai de publicaţia Partidului Naţionalist-Democrat „Neamul 
Românesc”. Astfel, după argumentaţiile lui C. Stere, în lupta de preponderenţă în Balcani, 
viitorul nostru e ameninţat mult mai puţin de Puterile Centrale decât de Rusia, care ar trece 
peste noi în drumul spre strâmtori. Prin recuperarea Basarabiei, România ar creşte în putere 
şi prestigiu. Luarea Transilvaniei ar coincide cu o tranzacţie scurtă spre înecarea în oceanul 
slav. În opinia sa, după îndeplinirea misiunii istorice, adică respingerea hegemoniei ruseşti, 
monarhia habsburgică se va transforma, sau însăşi existenţa ei va fi pusă în joc. Dar această 
chestiune românii nu o pot niciodată rezolva cu ajutorul ruşilor, ci numai cu ajutorul 
germanilor şi italienilor. Admiţând că Rusia ne-ar da concursul pentru ocuparea Ardealului, 
s-ar ajunge la o vasalitate faţă de ruşi, mult mai grea decât situaţia de acum a ardelenilor.

În concluzie, România desigur trebuia să-şi îndeplinească datoria faţă de sine însăşi. 
„Sunt convins că interesul nostru faţă de stat şi de neam şi o politică rusofilă... constituie 
nu numai o imposibilitate morală, dar şi materială”. Acţiunea noastră trebuie să fie în acord 
cu cerinţele civilizaţiei europene, „dispreţul acestor cerinţe ar echivala cu o sinucidere”, şi 
„oricât de grea ar fi lupta, victoria rămâne tot a centralilor”41.

Această politică îl pune repede în conflict cu studenţii ieşeni42 şi îi aduce criticile 
presei proantantiste şi ale Camerei Deputaţilor43. Intervenţiile sale în Cameră din toamna 
lui 1915 sunt elocvente în acest sens44.

Atitudinea lui Al. Marghiloman va da naştere la numeroase controverse în sânul 
Partidului Conservator şi nu numai. Al. Marghiloman rămâne şi azi o personalitate 
controversată. Încă înainte de Consiliul de Coroană de la Sinaia, îi mărturiseşte lui C. 
Argetoianu că el trebuie să facă opusul la ce face Brătianu (pentru a-l succeda), fiind la 
nevoie şi germanofil şi antantofil şi pentru neutralitate45. În cadrul Consiliului se pronunţă 
pentru neutralitate, deoarece nu poate merge contra opiniei publice. De altfel, dacă ţara 
ar merge cu Germania, „ar trebui să părăsească tratatul de la Bucureşti şi pentru multă 

36 I.G. Duca, op. cit., vol. II, p. 166-167.
37 Adevărul, an XXVII, nr. 9834 din 31 iulie 1914.
38 I.G. Duca, op. cit., vol. I, p. 74-76.
39 Adevărul, an XXVII, nr. 9834 din 31 iulie 1914.
40 D.A.D., şedinţa nr. 21 din 22 ianuarie 1915, p. 140.
41 Neamul românesc, an X, nr. 8 din 22 februarie 1915.
42 A.N.I.C., fond Direcţia Poliţiei şi Siguranţei Generale, dosar nr. 159/1914, f. 40.
43 D.A.D., şedinţa nr. 16 din 15 decembrie 1915 şi şedinţa din 16 decembrie 1915.
44 Ibidem.
45 C. Argetoianu, Pentru cei de mâine, Amintiri din vremea celor de ieri, Vol. IV, Ed. Humanitas, Bucureşti, 
1991, p. 106.
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vreme ideea românismului în Austria şi în alte locuri. Rămâne şansa de a fi cu învingătorii, 
dar a intervenit defecţiunea Italiei. Cu Rusia pericolul moral e prea mare, rămâne şansa 
neutralităţii. Soluţia onorabilă «casus foederis» nu există. Dacă s-ar putea interpreta că 
intrigile urzite pe teritoriul unui vecin echivalează cu agresiuni de la Stat la Stat, atunci 
s-ar putea zice într-o zi că din cauza Ligii atacăm Austro-Ungaria. Nici Italia nu gândeşte 
aşa”46. Într-o discuţie cu regele, la o lună de la Consiliul de Coroană, la 23 August la 
Sinaia – regele îi cere părerea cu privire la o posibilă intrare în război de partea Centralilor. 
Marghiloman îi răspunde că Austro-Ungaria ar trebui să facă ceva pentru opinia publică. 
„Un statut pentru Transilvania şi cedarea Bucovinei româneşti cu mormântul lui Ştefan 
cel Mare”. Părerea sa era că trebuie cerut mai mult pentru a obţine ceva rezonabil. Iar în 
cazul discutării convenţiei militare s-ar putea cere ceva rezonabil. Aceste sugestii vin după 
ce într-o discuţie anterioară (16 August), avută cu Czernin, îi sugerase şi acestuia „să facă 
un act politic pentru Transilvania”. „Aş primi să fac războiul – spune el – numai dacă s-ar 
acorda transilvănenilor libertăţi politice şi administrative care li se datoresc”47. Şedinţele 
Comitetului Executiv al Partidului Conservator devin tot mai animate. În şedinţa din 4 
septembrie 1914 Marghiloman îşi expune poziţia. „Cer să se ştie că dacă circumstanţele 
sunt astăzi aşa că pot căpăta certitudinea morală că mergând în contra Austriei nu suntem 
bătuţi şi putem păstra Transilvania, merg şi contra Austriei. Necesitatea de a ne creşte 
vine din instinctul de conservaţie: popoarele mici pier. Deci iau românii de unde pot. De 
aici atitudinea de azi, cu un picior în Ardeal, unul în Basarabia. Evident că aceasta nu 
mai poate ţine mult, dar venit-a momentul? Nu. Armata austriacă este intactă şi sorţii de 
victorie ai Germaniei sunt cel puţin egali cu ai Franţei. Pe urmă: 1) Care sunt propunerile 
Rusiei? Eu ştiu că şi-a rezervat Dardanelele; Marea Neagră – lac rus! 2) Garanţia Angliei? 
Blondel a promis-o, dar cine a vorbit cu Anglia? 3) Bulgaria, cine ştie dacă nu ne muşcă 
când vom ataca Austria? 4) Italia. Dacă atacăm Austria, ea dă Italiei Trentinul. Nu ar fi 
teribil ca ea să fie într-un alt sens decât noi? Elucidarea acestor puncte este primordială. 
Sunt deci pentru amânarea oricărei acţiuni imediate”48. Această atitudine o are şi faţă de 
rege şi reprezentanţii ardeleni – Minhaly şi Hoszu – invitaţi la dejun, pe care-i convinge 
că o acţiune imediată ar fi fatală României. Fiindcă pe front lucrurile nu mergeau tocmai 
aşa cum se aşteptau nemţii, Marghiloman îi atrage regelui atenţia că trebuie să privească 
şi eventualitatea unei politici antiaustriece, căci „ţara ar face revoluţie dacă odată criza 
terminată n-am obţine nimic. Austria, la rândul ei este vinovată faţă de noi, căci a atacat 
Serbia care se afla sub tutela noastră, prin Tratatul de la Bucureşti”49.

Între timp, lupta dintre fracţiunile rivale din cadrul Paridului Conservator devine tot 
mai violentă. C. Argetoianu va nota că dacă guvernul e pentru neutralitate, Take Ionescu 
pentru Antanta, Marghiloman, din spirit de opoziţie devine germanofil; încât pentru cei doi 
politicieni din opoziţie „Idealul naţional” avea forma unui „fotoliu prezidenţial”50.

După înfiinţarea „Acţiunii Naţionale” atacurile asupra şefului conservator devin 
tot mai dure. C.Argetoianu, folosindu-se de şedinţele cercului de studii conservator, 
încearcă să împace cele două curente existente în sânul Partidului Conservator, pentru a 
salva unitatea partidului. Liderii celor două fracţiuni sunt chemaţi pe rând să ţină câte un 
discurs. Se începe, evident, cu preşedintele partidului, Al. Marghiloman, care pentru prima 
dată ia o poziţie hotărâtă, pe faţă, pentru realizarea idealului naţional: „Are România un 
ideal naţional? Trebuie să aibă România un ideal naţional? Da, răspund cu tărie la ambele 
întrebări”. Presa reacţionează imediat, doar „Adevărul” se păstrează sceptic, afirmând că 
Marghiloman caută subtil să devină antantofil pentru a-şi spori popularitatea. În şedinţa 
Comitetului Executiv al Partidului Conservator din 4 decembrie 1914, Marghiloman declară 
că va căuta realizarea idealului naţional, dar „nu alături de Germania şi Austro-Ungaria”51. 
În primăvara anului 1915, Marghiloman reia politica neutralistă pe care a promovat-o la 

46 Al. Marghiloman, Note politice, Vol. I, Ed. Scripta, Bucureşti, 1993, p. 234.
47 Ibidem, p. 251-260.
48 Ibidem, p. 268-272.
49 Ibidem, p. 192-196.
50 C. Argetoianu, op. cit., p. 117.
51 Ibidem, p. 135.
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începutul războiului. Se pronunţă pentru neutralitatea definitivă, intrarea în acţiune alături 
de învingători, ocuparea Basarabiei (se lua în calcul înfrângerea Rusiei), obţinerea prin 
şantaj a Bucovinei şi rectificări la graniţa Ardealului. Între timp, Marghiloman începe să fie 
curtat de Puterile Centrale52. În „Notele Politice”, publicate postum, Marghiloman descrie 
aceste întâlniri cu reprezentanţii Austro-Ungariei şi Germaniei, desfăşurate cu regularitate 
în întreaga perioadă a neutralităţii. Aceste întrevederi vor schimba tot mai mult orientările 
înspre Puterile Centrale, mulţumindu-se cu promisiunile făcute de Czernin în numele lui 
Tisza53, pentru schimbarea situaţiei românilor din Transilvania.

Această atitudine o va exprima mai ales în interviurile date ziarelor străine, cum ar fi 
„Berliner Ttageblatt”: „în primul rând România trebuie să se gândească la Basarabia, aceasta 
dacă va ieşi din neutralitate, în plus românii basarabeni sunt mai supuşi deznaţionalizării 
ca transilvănenii. În plus, Anglia nu doreşte dezmembrarea Austro-Ungariei”. Ba mai mult, 
afirmă că „aceste păreri sunt aprobate de Brătianu”. Acest interviu demonstrează de ce voia 
Marghiloman să se ajungă cu orice preţ la o înţelegere între transilvăneni şi primul ministru 
austro-ungar Tisza54. În ţară, astfel de opinii apăreau în ziarele germanfile ca Minerva sau 
Seara.

Atitudinea pro-germană şi-o va păstra şi după ce ţara intră în război contra Puterilor 
Centrale. De aceea, la Consiliul de Coroană de la Cotroceni cere guvernului să mai aştepte, 
rezultatul războiului fiind nesigur, în plus opinia publică nu doreşte războiul, iar rezultatul 
unui război fericit alături de Aliaţi înseamnă aşezarea definitivă a Rusiei la strâmtori, adică 
ştrangularea, pieirea noastră55.

L-a secondat alături de Carp (care a vorbit după Marghiloman) Titu Maiorescu, care 
încearcă să convingă de justeţea cauzei pe care o apără. Rezultatul războiului e nesigur, 
sacrificiile enorme, iar românii din Ardeal nu vor să se unească cu România, vor doar 
să rămână mai departe sub protecţia habsburgilor, care să-i ocrotească de unguri. Duca 
afirma chiar că era destul de ruşinos ca un ardelean – singurul ardelean din Consiliu – să 
se opună la intrarea în război pentru alipirea Ardealului, dar mai ales să le conteste şi 
ardelenilor dorinţa de a se alipi României56. 

La polul opus, se manifesta opoziţia conservator-democrată, condusă de Take 
Ionescu şi mare parte a Partidului Conservator sub influenţa lui N. Filipescu. Iniţial, cei 
doi oameni politici, care vor iniţia „Acţiunea Naţională” de mai târziu, se pronunţă pentru 
neutralitate. Take Ionescu o face în cadrul Consiliului de Coroană de la Sinaia57, întărind-o 
într-o declaraţie dată presei la Bucureşti, câteva zile mai târziu, când spunea că este 
pentru „neutralitate loială şi definitivă”58. Primele victorii ruseşti îl vor face să-şi schimbe 
părerea. Filipescu se întoarce de la Berlin foarte impresionat de forţa militară a Germaniei. 
În ţară, se aştepta ca Filipescu să se pronunţe de la început pentru intrarea în război alături 
de Antantă. Dar Filipescu a fost rezervat, aprobând hotărârea Consiliului de Coroană. 
La câteva zile după sosirea sa la Sinaia, a fost contactat de tot felul de amici şi emisari 
care l-au chemat să ia atitudine: „Coane Nicule, ţara te aşteaptă. În dumneata e speranţa. 
Pune-te în capul mişcării pentru unitatea naţională. Răstoarnă guvernul, toţi te vor urma!”. 
Atâta i-a trebuit. Deşi făgăduise că va rămâne liniştit, a fugit pe ascuns într-o zi, s-a urcat 
în tren la gara de după Sinaia şi a plecat la Bucureşti. Acolo, manifestaţii publice, ovaţii, 
procesiune la statuia lui Mihai Viteazul, discurs. Din acel moment şi până la moarte, 
Filipescu a cerut neîncetat intrarea în război alături de Antantă, pentru realizarea idealului 
naţional”59.

Dintre toţi cei prezenţi la ambele Consilii de Coroană, se pare că doar Teodor 
Rosetti (cel mai vechi preşedinte de Consiliu) a fost de la început şi până la sfârşit pentru 

52 Ibidem, p. 200.
53 Al. Marghiloman, op. cit., p. 314.
54 Adevărul, an XXVIII, nr. 10045, din 28 februarie 1915.
55 I.G. Duca, op. cit., vol. II, p. 164.
56 Ibidem, vol. II, p. 163-171.
57 Ibidem, vol. I, p. 59.
58 Adevărul, an XXVII, nr. 9844 din 30 iulie 1914.
59 I.G. Duca, op. cit., vol. I, p. 59.
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neutralitate. I.G. Duca notează în amintirile lui că, atunci când Ferdinand cere sprijinul 
Consiliului pentru intrarea în acţiune, se pare că T. Rosetti a făcut un gest aprobativ60.

Ion Lahovary se situează pe o poziţie de neutralitate. Acesta încearcă să menţină 
unitatea partidului între tendinţele filogermane ale lui Marghiloman şi excesele patriotarde 
ale lui N. Filipescu, cu toate că în cercurile intime se pronunţa pentru alipirea Ardealului. Este 
secondat în această direcţie de C. Argetoianu, preşedintele Cercului de Studii Conservator. 
Acesta va nota în memoriile sale că: „…după o perioadă de frică, oamenii politici revin la 
politica de partid, de interese mici, personale …”61.

Dar nu numai politicienii de profesie sunt cei care se agită pe parcursul celor doi 
ani de neutralitate. Numeroase personalităţi ale vieţii cultural-ştiinţifice ţin să-şi precizeze 
poziţia. Nu putem face o delimitare clară între cei care activează în plan politic şi cei care 
activează în plan ştiinţific. Poziţiile politice se iau uneori şi de la catedre universitare (cazul 
celor doi rectori de la universităţile din Bucureşti şi Iaşi), dar şi prin activitate de partid 
(N. Iorga – preşedintele Partidului Naţionalist-Democrat) şi participarea la acţiunile „Ligii 
culturale”, a „Acţiunii Naţionale” sau mai târziu în cadrul „Federaţiei Unioniste” (Iorga, 
Xenopol, Toma Ionescu, Delavrancea etc.).

Majoritatea acestora se pronunţă pentru realizarea idealului naţional. N. Iorga ia însă 
atitudine nu numai împotriva partizanilor Puterilor Centrale, ci şi împotriva celor care vor 
trecerea munţilor cu orice preţ. În ziarul partidului său, „Neamul românesc”, întreţine un 
puternic curent naţionalist, pe care caută însă să-l canalizeze în sensul politicii guvernului. 
În acest sens avem declaraţia din 7 septembrie 1914, publicată în „Neamul românesc”, 
şi de care va ţine seama în întreaga sa activitate parlamentară şi extraparlamentară: „Ne-
am învoit asupra neutralităţii fiindcă era o imposibilitate morală să mergem cu Austria, 
nici dacă s-ar fi dat celor mai largi drepturi românilor din Austro-Ungaria. Cu toate că 
opinia publică e pentru trecerea munţilor, are ea oare acest drept? Nu. Dar guvernul are 
acest drept. Dacă el crede că are toate asigurările că armata e pregătită, să se facă … în 
numele regelui Carol! Dacă nu există posibilitatea să ne facem datoria elementară faţă de 
idealul nostru pentru care generaţii întregi au luptat şi au sperat să ni se spuie, în forma 
în care aceste lucruri se pot spune. Atunci însă, cu sufletul zdrobit astăzi, naţia întreagă 
să se pregătească de ziua de mâine, după pacea care ne-ar lăsa cu ce ne-a găsit războiul, 
pentru o mare judecată împotriva acelora care ne vor fi făcut, prin nepregătirea, datorită 
nepriceperii şi lenei lor, mai mult rău decât toţi duşmanii noştri împreună. Aşa cred eu”62.

Datoria României e să aştepte momentul cel mai bun pentru a intra de partea 
acelora care-i satisfac cel mai bine interesele naţionale. Referindu-se la ultimatumul 
Austro-Ungariei dat Serbiei, într-unul din numerele anterioare din „Neamul românesc” 
publica următoarele: „Dar un ideal, îl avem şi noi. E aşa de natural! Şi noi n-am dizolva, 
n-am confisca, n-am publica în foaia oficială; n-am striga iertare înaintea steagurilor de 
la Griviţa; noi n-am retracta, n-am abdica, nu ne-am sinucide moral”63 şi „Ca un popor 
de amici, cu linişte, arma la picior! Ceasul nostru va veni, dar numai atunci când asupra 
ambiţiilor zdrobite, ideea senină va veni să împlinească dreptăţile naţionale care, azi, nu 
se văd deasupra măcelului”64.

Nicolae Iorga va participa la aproape toate întrunirile „Ligii culturale” şi „Federaţiei 
Unioniste”. Cu toate acestea, poziţia lui nu se schimbă principial. La 14 iulie 1915, declara: 
„Cred şi azi ce credeam acum un an; că nu putem ajuta pe unguri, cu oricine ar fi ei aliaţi 
şi orice cauză ar invoca pentru satisfacerea intereselor lor. Toată experienţa mea de istoric, 
cugetarea asupra publicului mi-au format o convingere elementară. Modalităţile nu le 
cunosc, nu pot alege după simpatii. Un simţ firesc mă îndeamnă către o unitate naţională 
în zile negre, supuse unei singure autorităţi, responsabile fireşte pentru ceea ce face, 
datoare a primi sfaturi, dar a-şi întreba înaintea hotărârilor propriul ei cuget. În acest sens 

60 Ibidem, vol. II, p. 175.
61 C. Argetoianu, op. cit., p. 110.
62 Neamul românesc, an IX, nr. 35 din 7 septembrie 1914.
63 Ibidem, an X, nr. 28 din 20 iulie 1914.
64 Ibidem, nr. 29 din 27 iulie 1914.
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mă voi conduce, gata pentru acţiuni în folosul ţării mele”65. Aceeaşi atitudine o imprimă 
şi formaţiunii politice conduse de el. Într-un comunicat dat publicităţii la 25 octombrie 
1915, din partea clubului naţionalist-democrat din Bucureşti, semnat de N. Iorga, V. M. 
Kogălniceanu, dr. St. Bogdan, Sever Tipei, At. C. Bălăcescu, col. Emil Casimir, se arăta: 
„Nici o organizaţie nu are voie să creeze sciziuni în opinia publică. O singură politică 
se poate pentru românii din Austro-Ungaria, Alipirea lor la regat. Orice altă politică nu 
poate fi decât rătăcirea unor dogmatişti aparţinând unei alte epoci, sau actul incalificabil 
de a primi leul străinului. Nu trebuie să îndepărtăm pentru aceasta pe cei ce reprezintă azi 
România … Vom căuta prin conferinţe săptămânale să luminăm spiritul public şi, în tot 
timpul teribilei crize de astăzi vom stărui în atitudinea lor de până acum, care uneşte un 
ideal intransigent cu tot respectul cuvenit unei ordine care nu se poate despărţi de simţirea 
sinceră, onestă şi efectivă a acestui ideal…”66. La puţin timp înainte de intrarea în acţiune, 
marele istoric se arăta nemulţumit atât de propaganda Antantei, cât şi de pregătirea ţării. 
„Ca Stat, România trebuie să prezinte totdeauna fizionomia morală a neamului care a 
înălţat-o şi o ţine. Noi nu putem ajuta la lărgirea monarhiilor antinaţionale, la desfiinţarea 
naţiunilor. Am fost solicitaţi să intervenim de ambele părţi, cu soluţionarea uneori maximă 
a revendicărilor naţionale. Putem interveni în aceste condiţii? Oricine va zice: nu. Putem 
decide prin intervenţia noastră? Oamenii speciali pot singuri decide… Am avut garanţiile 
posibile, dar de un an de zile căutăm armatele victorioase. Orice ovreiaş patriotic o numeşte 
politică de laşitate”. „Armatele victorioase nu înseamnă armatele care pot duce la sfârşit 
biruinţa fără noi. Dar nici armatele care nici cu noi nu pot merge la biruinţă… Trebuie să 
ne pregătim permanent pentru acţiune, ceea ce se face prea încet sau deloc”67.

Dacă acestea erau adevăratele sentimente intime ale marelui nostru istoric sau aşa îi 
dicta simţul onoarei şi datoriei nu ştim exact. Memorialistul I.G. Duca notează în amintirile 
sale că Iorga a fost ţinut în bune sentimente prin „vechea reţetă a lui Carol”68. De bună 
seamă, că şi Iorga, ca de altfel mulţi dintre oamenii noştri politici, aştepta ca România 
să-şi îndeplinească menirea ei. Lucru ce reiese dintr-o discuţie cu I.G. Duca. Recunoaşte 
că Ardealul are întâietate, Basarabia ieşise din calcul, dar se îndoieşte de posibilităţile 
României de a-l alipi. „…ţara asta e aşa nenorocită, aşa plină de păcate, de putreziciune, 
încât să fie mulţumită dacă îşi poate târî zilele, dar să mai cucerească ea pe alţii!” La 
întrebarea de ce îl susţine pe Brătianu, răspunde: „Dacă vor veni alţii la guvern nu ne vom 
alege cu nimic şi ne vor băga şi într-un bucluc din care nu ne va putea nimeni scoate, pe 
când, cu Brătianu tot nu ne vom alege cu nimic, dar cel puţin nu ne face şi de ruşine”69. 
Aceste cuvinte, spuse în iulie 1915, paradoxale cu ceea ce susţinuse şi afirmase până 
atunci, îşi arată sensul atunci când vorbeşte despre adevăratele virtuţi ale neamului nostru 
din Ardeal – călite timp de 1000 de ani în lupta de supravieţuire – care vor revigora moral 
aşezămintele ţării când va sosi marea clipă a unirii. Însă şi România trebuie să se situeze la 
înălţimea aşteptărilor70.

Din aceleaşi motive – simţul apropierii clipei cele mari – A.D. Xenopol publica în 
presa naţionalistă o serie de articole cu un pronunţat caracter patriotic. Într-un articol, 
publicat în „Adevărul” din 4 August 1914, Xenopol se pronunţa pentru o neutralitate 
binevoitoare Antantei. De altfel, titlul articolului este sugestiv: „Cu nici un preţ cu Austria”: 
„De la ruşi, un câştig mic şi o veşnică ameninţare; am fi siliţi să ne zdrobim singuri deoarece 
nu ne putem apăra de ruşi … Ungurii ar profita, nu ne-ar da nimic la victorie. Ajutând pe 
unguri am săpa noi înşişi mormântul întregului neam… Noi trebuie să mergem cu ruşii 
şi francezii, nu ne-o cer, dar trebuie să fim alături de ei, însă neutri”71. Îşi va schimba 

65 Ibidem, nr. 25 din 14 iulie 1915.
66 Ibidem, nr. 43 din 25 octombrie 1915.
67 Ibidem, nr. 22 din 29 mai 1916.
68 I.G. Duca, op. cit., vol. I, p. 170. Este vorba de ţinerea la curent cu unele acţiuni ale guvernului, mângâierea 
vanităţii, finanţarea diverselor proiecte ale lui N. Iorga, lucruri ce cad în sarcina lui I.G. Duca, ca ministru al 
cultelor şi instrucţiunilor publice.
69 Ibidem, vol. II, p. 25-26.
70 Neamul românesc, an X, nr. 14 din 29 iulie 1914.
71 Adevărul, nr. 98 din 4 august 1914.
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această atitudine, devenind unul dintre promotorii acţiunii imediate. La 20 ianuarie 1915, 
are loc acasă la Xenopol adunarea „Acţiunii Naţionale”, care a decis să reînceapă agitaţia, 
„chiar cu răsturnarea guvernului”72. Paralel cu acţiunile cu caracter politic, continuă 
publicarea unor articole seriale în ziarele naţionaliste de mare tiraj, în special „Adevărul” 
şi „Dimineaţa”. Va reedita „Istoria României”, citând documente despre importanţa 
Transilvaniei. Într-un articol, publicat în 7 septembrie 1915, se întreabă retoric: „…cine 
sunt secăturile şi criminalii; acei care susţin că România trebuie să facă toate jertfele şi să 
pună toate sforţările pentru a dobândi cetatea munţilor, sau aceia care combat asemenea 
năzuinţe?”73. Va continua pe acelaşi ton până la intrarea României în război.

În această direcţie s-au manifestat şi alte personalităţi – cum ar fi D. Onciu, care 
a participat la mai multe întruniri studenţeşti74, sau Barbu Ştefănescu Delavrancea, dr. 
Toma Ionescu, rectorul Universităţii din Bucureşti, care au participat la toate întrunirile 
naţionaliste. Tot aici am putea aminti şi pe dr. Ion Cantacuzino, C. Rădulescu-Motru, C. 
Istrate, E. Pangrati ş.a. Pe lângă aceştia, numeroşi ardeleni care şi-au format un nume în 
regatul României s-au manifestat pentru realizarea idealului naţional. Totuşi, au fost excepţii 
– unii, ca V. Pârvan, dintr-o prudenţă exagerată, intră în contradicţie cu dorinţa de acţiune 
a tineretului universitar. Geograful Simion Mehedinţi are o poziţie ambiguă. Ca răspuns la 
insistenţele aliaţilor, el cere acestora să ne lase în pace. „Cu toată simpatia pentru Franţa, 
nu ne putem jertfi pentru străini”. Fraţii noştri îşi varsă sângele pe toate frontierele, poziţia 
statului e cea mai dureroasă. Rusia ne-a furat la 1878, Austro-Ungaria ne strânge de gât 
la apus. „Datoria noastră cea dintâi e să trăim şi să ne jertfim pentru a asigura existenţa 
statului nostru; din dragoste pentru voi nu ne puteţi cere sinucidere morală”75. De la această 
atitudine, S. Mehedinţi trece uşor la poziţiile susţinute de P.P. Carp, publicând alături de 
acesta în „Dimineaţa poporului” articole virulente, în care îi face „găgăuţi ori vânduţi” pe 
cei care nu-i împărtăşesc ideile (20 iulie 1916). Această poziţie îi atrage o critică virulentă 
în paginile „Neamului Românesc”76.

Atitudinea acestuia nu a fost singulară, fiind secondat şi de V. Arion, fostul preşedinte 
al „Ligii Culturale”, care vedea interesele românismului în Basarabia77. Mult mai grav era 
că destui ardeleni din regat, în frunte cu Ioan Slavici, militau şi ei pentru alierea României 
blocului germanic78. Aceste câteva exemple arată că erau conştiinţe care puneau interesul 
personal înaintea celui general, sau aşa înţelegeau şi ei interesele României. Se putea foarte 
bine ca evenimentele în curs să le dea dreptate, şi atunci nu le era suspectată buna credinţă. 
Dar, spre fericirea neamului românesc, nu s-a întâmplat aşa. Faptele demonstrează însă că 
majoritatea vârfurilor inteligenţei româneşti au militat pentru intrarea României în acţiune 
împotriva Puterilor Centrale, pentru realizarea idealului naţional prin anexarea la România 
a teritoriilor din Transilvania stăpânite de Austro-Ungaria.

În ceea ce priveşte personalităţile din orice domeniu, puteau să se pronunţe în legătură 
cu evenimentele, puteau avea o opinie personală exprimată în diverse moduri. În ceea ce-i 
priveşte pe scriitori, trebuia, însă, o atitudine oficială luată de organizaţia profesională a 
acestora. În august 1914, Comitetul Societăţii Scriitorilor Români, răspunzând provocării 
făcută de O. Tăslăoanu, încearcă să se eschiveze. Comitetul declară că scriitorii nu sunt 
interesaţi de politică. Aceasta, pentru a nu se diviza. În particular, fireşte fiecare putea să 
scrie cum îi dicta conştiinţa. Un refuz de opinie, pentru a lăsa loc părerilor unui Slavici, 
Galaction sau Arghezi, dar şi pentru Delavrancea, Al. Cazaban, Cincinat Pavelescu ş.a. 
Sub presiunea mai multor membri, comitetul îşi dă demisia, noul comitet declarându-se în 
deplin acord cu membrii săi, pentru „realizarea idealului românesc integral”. În acest sens 
trebuie privită şi comemorarea lui V. Alecsandri.

72 Ibidem, nr. 60 din 27 ianuarie 1914.
73 A.N.I.C., fond Direcţia Poliţiei şi Siguranţei Generale, dosar 238/1914, f. 78.
74 Ibidem, dosar 23/1914, f. 8.
75 S. Mehedinţi, Politica de vorbe şi omul politic, Bucureşti, tipografia „Convorbiri literare”, 1920, p. 60.
76 Neamul românesc, an XI, nr. 33 din 4 august 1916.
77 Ziua, nr. 677 din 24 iunie 1916.
78 Libertatea, nr. 282 din 3 noiembrie 1914.
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COLONIZAREA ŢĂRANILOR ÎN INEU, JUDEŢUL ARAD,
PRIN REFORMA AGRARĂ DIN 1921

Marius-Răzvan MESZAR*

PEASANT COLONIZATION IN INEU, ARAD COUNTY, DUE TO LAND 
REFORM FROM 1921

Abstract

Through the agricultural reform from 1921 in Arad district there have been set up a 
number of 16 colonists’ centres. Among them, Traian Colony has been set up in 1928 by 
195 families of colonists that came from villages like: Dud, Draut, Araneag, Agrisul-Mare, 
Pecica, Bodesti and Brusturi. The colony was founded near the village of Ineu. Every 
family received 5 hectares (lot and pasture), and also 400 fathoms, in order to build their 
own household. The colonists from the villages Bodesti and Brusturi have brought their 
mentality based on mountain habits.

The blending is amazing among the specific elements of each zone the colonists 
originated from into a complex socio-economical and cultural human mozaic. Today 
Traian Colony is a quarter of Ineu city. It is a place where original colonists’ houses, stables, 
clothing and tools can still be found. This study is based on information archives and by 
word of mouth history.

Key words: Agricultural reform, Colonists, Villages, Arad County.

Între particularităţile reformei agrare din 1921 se înscrie colonizarea unor grupuri 
de ţărani din zonele de munte, deficitare în suprafeţe arabile, în zonele de câmpie, unde 
era disponibil pământ arabil de bună calitate, proprietate a unor moşieri înstăriţi. Au fost 
vizate: Câmpia Tisei, Banatul, Bărăganul şi Dobrogea. O parte din terenurile destinate 
împroprietăririi erau formate din pante râpoase şi abrupte. Apoi, unele terenuri erau 
nefertile şi slabe din punct de vedere calitativ. Nu în ultimul rând, unele terenuri primite de 
ţărani se aflau la distanţe mari de locul lor de domiciliu, neasigurându-se drumul de acces 
spre aceste loturi. În multe localităţi, din aceste cauze, ţăranii au renunţat prin declaraţii 
scrise la dreptul asupra pământului1.

Mulţi ţărani au fost împroprietăriţi în zonele deluroase şi de podiş, unde pământul 
cultivabil lipsea aproape în întregime. Deşi populaţia din aceste zone era legată de pământ 
prin forma proprietăţii individuale, ea nu se ocupa exclusiv cu agricultura. Densitatea mare 
a locuitorilor din aceste zone pe unitatea de teren cultivabil impunea căutarea de venituri 
din alte surse2. Cercetând realităţile agrare de la nivelul întregii ţări, legiuitorii reformei 

* Universitatea din Oradea, mmeszar@yahoo.com.
1 Dumitru Şandru, Reforma agrară din 1921 în România, Ed. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1975 (în continuare: 
Reforma agrară...), p. 153-154. Pentru cazul judeţului Bihor a se vedea şi Blaga Mihoc, Reforma agrară din 
1921. O istorie a agriculturii în judeţul Bihor(1918-1940), Muzeul Ţării Crişurilor, Ed. Convex, Oradea, 1994.
2 Idem, Populaţia rurală a României între cele două războaie mondiale, Editura Academiei R.S.R., Iaşi, 1980, 
(în continuare: Populaţia rurală...), p. 59.
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agrare din 1921 au ajuns la aşa-numita soluţie a transmutărilor3, adică împroprietărirea 
unor ţărani îndreptăţiţi din zonele de deal şi mai ales de munte, în zonele de câmpie, 
unde populaţia era mai rară şi pământul avea o calitate superioară celui din zonele înalte4. 
În ceea ce priveşte Câmpia Tisei, statul român dorea să-şi fortifice demografic graniţa de 
vest cu populaţie românească din munţii Maramureşului, Plopiş, Pădurea Craiului, Codru 
Moma, Zărand. Ea se va adăuga băştinaşilor români, indiscutabil majoritari, şi maghiari, 
într-un spaţiu geografic cu o densitate demografică mică, urmare a unor cauze geopolitice 
cu rădăcini în trecutul istoric al regiunii.

În judeţul Arad au apărut 16 colonii, între acestea numărându-se şi colonia Traian-
Ineu5. Se ştie faptul că în Transilvania un număr important de ţărani colonizaţi l-a dat 
zona Munţilor Apuseni. În colonia Traian au fost împroprietăriţi ţăranii veniţi din satele: 
Dud, Arăneag, Agrişul-Mare, Drauţ, Pecica, Bodeşti şi Brusturi6, toate din judeţul Arad. 
Ţăranii care doreau să fie colonizaţi erau trecuţi pe tabelele de împroprietărire. Ei trebuiau 
să adreseze comitetelor locale cereri în acest sens. Şi într-adevăr, pe adresa organelor de 
aplicare a reformei agrare au sosit nenumărate cereri de colonizare. La 2 octombrie 1923, 
subprefectura judeţului Arad a trimis consilierului agricol tabelul cu cei 110 locuitori din 
plasa Hălmagiu, care doreau să fie colonizaţi în regiunea de câmpie a judeţului, pentru că 
zona lor era foarte săracă7. În anul 1924, aproximativ 1.000 de ţărani din plasa Târnova îşi 
manifestau dorinţa de a fi colonizaţi în plasele Ineu şi Chişineu-Criş8.

a) Coloniştii din Dud. Conform datelor păstrate în Arhivele Naţionale-Direcţia 
Judeţeană Arad, primii ţărani colonizaţi în Ineu-Traian au fost cei din comuna Dud, plasa 
Târnova9. Această informaţie este întărită şi de Pr. Pavel Tripa, care menţionează faptul 
că: „în 1928... s-a zidit prima casă din Traian, a lui Drăgan Gheorghe, familie venită din 
comuna Dud”10.

Prin colonizare, în colonia Traian s-au aşezat 50 de familii de ţărani venite din 
comuna Dud. Ţăranii veniţi din Dud au primit loturi tip de colonizare, constând în: 8 
iugăre teren arabil, 2 iugăre păşune şi 400 stânjeni loc pentru casă. Opt dintre coloniştii de 
mai sus au fost împroprietăriţi cu 82 iugăre pe fosta moşie a lui Szapary Ştefan, iar restul 
de 42 au fost împropărietăriţi cu 430 iugăre şi 800 stânjeni pe fosta moşie a lui Solymosy 
Ludovic11.

b) Coloniştii din Drauţ. Comuna Drauţ face parte din plasa Târnova, o regiune 
deluroasă, cu teren slab din punct de vedere al fertilităţii. Încă din 1924, ţăranii din Drauţ 
îşi manifestau dorinţa de a fi colonizaţi în diferite sate şi comune din plasa Ineu. În colonia 
Traian au venit 40 de colonişti. Ei au primit loturi de pământ numai pe moşia lui Szapary 
Ştefan, în total 410 iugăre12.

c) Coloniştii din Arăneag. Satul Arăneag are o veche tradiţie în domeniul mineritului. 
Până prin 1850 şi chiar după, se găseau aici mine de aur şi aramă. Urmele lor se văd la aşa-
numitele „Mine Bătrâne”, situate la 2 km sud de cabana Căsoaia, unde se mai pot identifica 
unele galerii13. Spre sfârşitul secolului al XIX-lea minele din zona satului Arăneag, situat 
la poalele munţilor Zărandului, au fost închise, fapt care i-a determinat pe ţăranii de aici 
să-şi găsească alte ocupaţii de bază. Pământul cultivabil nu era de cea mai bună calitate, 
de aceea oamenii s-au axat mai mult pe creşterea animalelor. În aceste condiţii, ţăranii 
au adresat subprefecturii judeţului Arad cereri de colonizare în plasele vecine, Ineu şi 

3 Idem, Reforma agrară..., p. 154.
4 Idem, Populaţia rurală..., p. 59.
5 Arhivele Naţionale-Direcţia Judeţeană Arad, fond Serviciul Agricol al judeţului Arad (în continuare: A.N.-
D.J.Ar., fond S.A.A.), dos. 22/1938, f. 2.
6 Pr. Pavel Tripa, Trecutul oraşului Ineu şi al cetăţii Ienopolei, Editura Emia, Deva, 2007, p. 108.
7 Doru Bogdan, Reforma agrară din 1921 în judeţul Arad, reflectată în fondul Serviciului Agricol al filialei 
Arhivelor statului Arad, în Ziridava, Arad, 1976, p. 303.
8 Ibidem.
9 A.N.-D.J.Ar., fond S.A.A., dos. 20/1927, f. 17.
10 Pr. Pavel Tripa, op. cit., p. 108.
11 A.N.-D-J-Ar., fond S.A.A., dos. 20/1927, f. 43.
12 Ibidem.
13 Eugen Gluck, Simion Palcu, Meleaguri arădene, ghid turistic, Arad, 1972, p. 105.
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Chişineu Criş. Astfel, în colonia Traian au primit loturi de colonizare 36 de ţărani din 
Arăneag. Dintre aceştia, 19 au primit pământ pe fosta moşie a lui Szapary Ştefan, în total 
194 iugăre şi 1.200 stânjeni, 14 colonişti au primit loturi pe moşia lui Lowy Marcus, în total 
143 iugăre şi 800 stânjeni, iar 3 colonişti au primit în total 30 iugăre şi 1.200 stânjeni pe 
fosta moşie a lui Solymosy Ludovic14.

d) Coloniştii din Agriş. Lângă Arăneag se află situată comuna Agriş, într-o regiune 
deluroasă, cu pante line şi pajişti, cadru natural favorabil creşterii vitelor. Din Agriş au fost 
colonizaţi în Traian 44 de ţărani. Aceştia au primit pământ în Ineu, după cum urmează: 10 
colonişti au fost împroprietăriţi cu 102 iugăre şi 800 stânjeni pe fosta moşie a lui Szapary 
Ştefan, 3 colonişti au primit 30 iugăre şi 1200 stânjeni pe fosta proprietate a lui Lowy 
Marcus, iar 31 de colonişti au fost împroprietăriţi cu 317 iugăre şi 1.200 stânjeni pe pusta 
lui Solymosy Ludovic15. 

e) Coloniştii din Pecica. Comuna Pecica, situată în plină zonă de câmpie, a 
reprezentat un centru din care au plecat numeroşi colonişti în tot judeţul Arad. În cadrul 
reformei agrare de aici s-au produs numeroase abuzuri, de la exproprierea moşiilor şi până 
la împroprietărirea ţăranilor. Zona, având un pământ arabil de cea mai bună calitate, a 
tentat o serie de oameni politici ai momentului, ca şi pe foştii proprietari maghiari. Aceştia 
au căutat să-şi menţină sau chiar să-şi mărească proprietatea funciară, prin respingerea 
ţăranilor în drept a fi împroprietăriţi, acţionând în acest scop împreună cu organele locale 
împuternicite cu transpunerea în practică a împroprietăririi. 

În 1922, peste 400 de ţărani au fost nedreptăţiţi de comitetul local de împroprietărire16. 
Nemulţumirile în rândul ţăranilor au fost provocate de modul arbitrar în care se alegeau 
delegaţii sătenilor în comitetele locale de expropriere şi împroprietărire. Aceste nemulţumiri 
au îmbrăcat forme violente. Ţăranii au intrat cu forţa în sala de şedinţe din Primăria Pecica 
„...de unde au dat afară pe directorul Rusu Petru, maltratându-l...”17. În acest context, la 23 
iunie 1923, 331 de îndreptăţiţi la împroprietărire îşi manifestau dorinţa de a pleca din plasa 
Pecica în plase vecine, printre care şi Ineu18. Astfel, 12 ţărani din Pecica au fost colonizaţi 
pe fosta moşie a lui Solymosy Ludovic19.

f) Coloniştii din plasa Hălmagiu. Satele şi comunele din plasa Hălmagiu sunt situate 
într-o depresiune cu munţi la est şi nord, respectiv dealuri la sud, înconjurată de păduri. 
Această zonă era expusă multor vitregii ale naturii şi multor variaţii bruşte de temperatură: 
inundaţii, geruri, secetă etc, cu efecte devastatoare asupra oamenilor. De exemplu, 
„primăvara anului 1934 a fost foarte secetoasă... cerealele s-au scumpit. Făina care a fost 
cu 6 lei s-a urcat la 10 lei kg. Recolta de grâu este aproape compromisă”20. O inundaţie 
puternică s-a produs în 1925, iar secete repetate, însoţite de geruri puternice, au marcat 
frecvent cumpăna dintre secolele XIX şi XX. 

Pământul se lucra greu, neavând suficiente materii organice, deşi era mereu îngrăşat 
cu bălegar. Cu excepţia terenurilor situate de o parte şi de alta a văilor, restul terenului 
era puţin fertil. Nu se putea practica o agricultură nici extensivă, nici intensivă, fiind 
puţini locuitori care trăiau exclusiv din munca pământului. Plantele cele mai cultivate 
erau grâul şi porumbul, mai rar ovăzul. În schimb, mediul geografic oferă cadrul necesar 
creşterii vitelor21. Plasa Hălmagiu nu reuşea să-şi asigure nesesarul de cereale, din cauză 
că suprafaţa arabilă era restrânsă şi nu permitea creşterea producţiei. Spre exemplu, în 
1926, la nivelul plasei s-au produs circa 12.574 măji (quintale) grâu, deşi consumul anual 
al populaţiei era de aproximativ 72.000 măji22.

14 A.N.-D.J.Ar. fond S.A.A, dos. 20/1927, f. 43.
15 Ibidem.
16 Eugen Gluck, Simion Palcu, op. cit., p. 151.
17 Doru Bogdan, op. cit, p. 295.
18 Ibidem, p. 303.
19 A.N.-D.J.Ar, fond S.A.A., dos. 20/1927, f. 97.
20 Vasile I. Buta, Hălmagiu pe treptele timpului, monografie, Editura Sophia, Arad, 1999, p. 18.
21 Ibidem, p. 81.
22 Gheorghe Hristodol, Despre problema agrară în satele dispersate din munţii Apuseni(1918-1940), în Anuarul 
institutului de Istorie şi Arheologie (A.I.I.A.), Cluj-Napoca, 1971, p. 233.
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În plasa Hălmagiu, regiune muntoasă şi deluroasă în cea mai mare parte a ei, au 
fost expropriate doar pădurile şi păşunile, nu şi terenul arabil. Astfel, în anul 1924, din cei 
2.253 de împroprietăriţi, aproximativ 300 doreau să fie colonizaţi. Încă din anul 1923, 
peste 100 de ţărani din plasa Hălmagiu îşi exprimau dorinţa de a fi colonizaţi în regiunea 
de câmpie a judeţului, pentru că regiunea lor era foarte săracă23. Din satul Bodeşti au fost 
colonizate în Ineu-Traian 6 familii de ţărani24. Aceştia au primit în total 61 de iugăre şi 800 
stânjeni pe fosta moşie a lui Szapary Ştefan25. Din satul Brusturi au fost colonizate în Traian 
7 familii de ţărani26. Ei completează mozaicul de săteni care s-au stabilit în partea de nord 
a comunei Ineu, înfiinţând colonia Traian. Prin faptul că ţăranii din Brusturi şi Bodeşti n-au 
reuşit să-şi asigure un venit permanent din agricultură, ei s-au orientat spre meşteşuguri. 
Unii erau tăbăcari, cizmari, pantofari, cojocari, alţii, tâmplari, croitori etc27. 

Strămutarea ţăranilor din diferite cătune şi sălaşuri din Brusturi şi Bodeşti a avut 
un impact deosebit asupra celorlalţi ţărani din Traian-Ineu. Ocupaţiile şi îndeletnicirile 
diverse ale moţilor au fost preluate de consătenii lor din Ineu-Traian, fapt care a contribuit 
considerabil la progresul material, nu doar al gospodăriei ţărăneşti în sine, ci a întregii 
comune. Legăturile permanente pe care aceşti colonişti le păstrau cu locurile natale erau 
de aşa natură încât impulsionau comerţul şi schimburile de bunuri. Muntenii au adus cu ei 
o nouă mentalitate în comună, „a omului bun la toate pentru toţi”.

Înfiinţarea şi evoluţia coloniei Traian. În anul 1925 au fost colonizate în Traian 
195 de familii din satele şi comunele judeţului Arad: Dud, Agrişul-Mare, Arăneag, Drauţ, 
Pecica, Bodeşti şi Brusturi28. Fiecare familie a primit pentru început numai 8 iugăre teren 
arabil şi 2 iugăre păşune. Abia în 1927 vor primi şi loturile pentru construirea gospodăriilor, 
în suprafaţă de 400 stânjeni fiecare. Loturile pentru gospodării au fost acordate pe locul 
unde înainte fusese pusta baronului Solymosy Lajos29.

Încă din 1924, coloniştii se aflau în atenţia Consilieratului Agricol Arad, care urma 
să-i încredinţeze Casei Centrale a Împroprietăririi. Această instituţie a luat decizia de a-i 
împroprietări pe coloniştii din satele menţionate mai sus, în hinterlandul comunei Ineu. 
Decizia era motivată de faptul că fondul funciar obţinut prin exproprierea moşiilor era mai 
mare decât suprafaţa iniţială, destinată împroprietării ţăranilor. Pusta baronului Solymosy 
se întindea pe o suprafaţă vastă, la nord de Crişul Alb, până spre hotarul satului Şicula 
în vest, pădurea dinspre Cermei la nord, şi pusta Tămand la est, cea care aparţinuse lui 
Szapary Ştefan. 

Constantin Indreica, nepot al primilor colonişti din Traian-Ineu30, relatează faptul 
că: „aceşti ţărani au primit loturi de pământ încă din 1924, dar abia în 1928 au început 
să-şi părăsească locurile natale şi să se stabilească definitiv în colonia Traian. Între anii 
1924 şi 1928, ţăranii veneau de-a lungul anului şi munceau pământul primit, iar toamna 
încărcau căruţele cu cereale şi legume şi le duceau la casele lor. În Ineu exista un depozit de 
materiale de construcţii, deţinut de un evreu, de unde coloniştii şi-au procurat materialele 
necesare ridicării gospodăriilor. Mulţi colonişti şi-au mutat efectiv casele din locurile natale 
în colonia Traian. Toate casele erau construite din lemn şi aveau 3-4 încăperi: o cameră 
la stradă, o tindă, o cameră spre grădină, un târnaţ şi cămară. Grajdul era nelipsit. Pentru 
colonişti, desprinderea de locurile de origine reprezenta, din punct de vedere psihologic, 
un moment foarte greu. Au existat şi familii care nu s-au adaptat zonei, renunţând la loturile 
primite. Totuşi, majoritatea coloniştilor au reuşit să treacă peste acest moment greu şi să se 
integreze locului, începând o viaţă nouă. În doi ani de zile de la aşezarea coloniştilor, peste 
100 de familii aveau casele şi grajdurile ridicate”. Când inginerul topograf a venit în Traian 

23 Doru Bogdan, op. cit., p. 302.
24 A.N.-D.J.Ar., fond S.A.A., dos. 20/1927, f. 24-25.
25 Ibidem, f. 43.
26 Informator: Constantin Indreica, născut în 1939, fost învăţător la şcoala din Traian, actualmente pensionar, 
Strada Mihai Viteazul, nr. 21, Ineu.
27 Vasile I. Buta, op. cit., p. 73.
28 Pr. Pavel Tripa, op. cit., p. 108.
29 Ibidem.
30 Informator: Constantin Indreica.
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pentru a face măsurători de teren, s-a mirat de priveliştea din sat şi i-a zis primarului Iosif 
Indreica: „Doamne, de unde au venit aceşti oameni de şi-au ridicat casele aşa repede?” În 
1928, pe când coloniştii îşi începeau construcţia caselor, a avut loc o vizită a baronului 
Solymosy Tibor în colonia Traian. Acesta, pe un ton imperativ, le-a zis ţăranilor: „Să vă 
faceţi casele pe roţi că eu vă mut de aici!”, la care ţăranii i-au răspuns: „nu vom pleca 
niciodată de pe pământul care ni s-a dat!” Pentru pământul primit ţăranii au plătit, în 15 
ani, o rentă totală ce s-a apropiat de 10.000 lei. Indreica Gherasim31, bunicul informatorului 
meu, şi-a terminat de plătit arenda în 1939, în valoare totală de circa 9.700 lei. Merită 
menţionate şi familiile de moţi: Petrişor Macavei, Tulea Luca, Dragoş, care şi-au făcut 
adevărate depozite de materiale lemnoase, de unde coloniştii se vor aproviziona pentru 
construcţia gospodăriilor.

În primii ani de la înfiinţare, colonia Traian, deşi era foarte apropiată de comuna 
Ineu, s-a dezvoltat aparte de aceasta. Ea s-a extins an de an pentru că ţăranii care au fost 
împroprietăriţi au venit pe rând în colonie, începând din 1927, când au primit loturile 
pentru casă.

În anul 1929 s-a înfiinţat Parohia Traian, la 5 mai, în acelaşi an având loc prima 
şedinţă a Consiliului Parohial. Parohia este recunoscută de Ministerul Cultelor prin Ordinul 
31004/192932. Primul preot al Parohiei Traian, hirotonisit la 11 iunie 1929, a fost Teofan 
Herbei. Până la construirea actualei biserici, slujbele religioase s-au oficiat într-o capelă 
sfinţită în casa lui Nicolae Taşcă, colonist venit din Pecica. La 3 decembrie 1933 a fost 
sfinţită Biserica Ortodoxă „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, lucrările de construcţie fiind 
executate de inginerul Elsinger Wilmos din Ineu33. În 1934 a început construcţia actualei 
şcoli cu clasele I-IV, primul învăţător fiind Ion Mara34.

Aşa cum constata fostul preot din Traian, Pavel Tripa, „la aceşti colonişti s-a dezvoltat 
un puternic spirit comercial, prin faptul că mereu erau siliţi să fie pe drumuri, de la satul de 
origine la Ineu, şi de la Ineu înapoi. Asta i-a făcut să vină şi să meargă întotdeauna cu căruţa 
încărcată, fapt care le-a adus venit şi poftă de deplasare, dintr-o parte în alta, cu lemne, var, 
cereale, furaje, băutură, etc”35.

Muntenii din Brusturi şi Bodeşti erau recunoscuţi în judeţ ca mari meşteri în lemn, din 
care confecţionau unelte, căruţe, butoaie etc. Erau cunoscuţi şi ca experţi în producerea 
băuturilor alcoolice. Coloniştii din Agriş erau ştiuţi ca mari producători şi comercianţi 
de var. La poalele dealurilor de lângă Agriş, oamenii întreţineau multe varniţe. De fapt, 
Agrişul, timp de secole, a fost unul dintre cele mai importante centre ale producţiei de var 
din judeţul Arad. Încă din 1870 au fost atestate aici 52 de cuptoare de var36. Coloniştii din 
Pecica erau mari comercianţi de fructe, cereale, legume etc. Coloniştii din Traian şi-au 
vândut produsele în cadrul târgului (de animale, produse agricole şi meşteşugăreşti) care se 
ţinea la Ineu. Această trăsătură a coloniştilor din Traian îi va ajuta să depăşească cumplita 
criză economică din anii 1929-1933, salvându-i de la faliment.

La 28 august 1936, colonia Traian a devenit comună cu Consiliu comunal şi primar, 
cu 198 case şi 418 locuitori. Populaţia comunei a crescut an de an, având în posesie 378 
iugăre de islaz şi 57 iugăre de pădure37. Colonia a primit numele „Traian”, deoarece strada 
Mărăşeşti, care astăzi străbate de-a lungul cartierul Traian, coincide cu faimosul „drum al 
lui Traian”. Şanţul acestui drum trecea prin locul unde se află turnul bisericii parohiale38.

Anii celui de-al doilea război mondial au reprezentat o cicatrice nevindecată pentru 
colonia Traian şi locuitorii săi. Nici nu s-au obişnuit cu noile realităţi, că ţăranii din Traian 

31 Indreica Gherasim s-a numărat printre primii colonişti veniţi în Traian. Bunicul său din partea tatălui a venit 
din Dud. Bunicul din partea mamei s-a numit Târnovan Gheorghe, colonist venit din Agrişu-Mare. Unchiul său 
a fost Indreica Iosif, primar în Traian, poreclit „Papa”.
32 Ioan Leucuţa, Doina Chiş (coord.), Pagini Ineuane, Editura Grafnet, Oradea, 2007, p. 112.
33 Ibidem, p. 63.
34 Ibidem, p. 152.
35 Pr. Pavel Tripa, op. cit., p. 109.
36 Eugen Gluck, Simion Palcu, op. cit., p. 105.
37 Prof. I.O. Nicodin, F. Crainic, Monografia centrului şcolar Ineu, Ineu, 2004, p. 32-33.
38 Ioan Leucuţa, Doina Chiş, op. cit., p. 112.
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au dat piept cu marea conflagraţie mondială. Mulţi tineri şi-au găsit sfârşitul pe fronturile 
din Crimeea, Cotul Donului, Stalingrad, dar şi din Ineu, Teiuş, Debreţin, Budapesta şi 
mai departe. Participarea locuitorilor din Traian la cel de-al doilea război mondial este 
evidenţiată de monumentul din faţa bisericii ortodoxe „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”. 
Şaisprezece militari români din Traian au pierit în război39. În 1950 s-a construit Căminul 
Cultural Traian40, iar un an mai târziu, în 1951, colonia Traian a fost înglobată din punct de 
vedere administrativ în oraşul Ineu41. 

În concluzie, în anul 1928 a luat fiinţă colonia Traian, formată prin colonizarea a 195 
de familii din satele şi comunele judeţului Arad: Dud, Drauţ, Arăneag, Agrişu-Mare, Pecica, 
Bodeşti şi Brusturi. Colonia s-a dezvoltat continuu, extinzându-se teritorial şi crescând în 
plan demografic. Toţi coloniştii, indiferent de locul de origine, au fost împroprietăriţi cu 
lotul tip de colonizare, care a constat în 8 iugăre teren arabil, 2 iugăre păşune şi 400 
stânjeni loc pentru casă. Suprafaţa totală cu care au fost împroprietăriţi coloniştii s-a ridicat 
la 1.950 iugăre teren arabil şi păşune, toate pe fostele moşii aparţinând lui Szapary Ştefan, 
Solymosy Ludovic, Marcus Lowy. Lotul tip pentru construirea unor gospodării, în suprafaţă 
de 400 stânjeni fiecare, a fost acordat pe pusta fostului proprietar Solymosy Ludovic. Într-o 
primă fază, colonia Traian s-a dezvoltat separat de comuna Ineu, după care a fost înglobată 
în oraşul Ineu. Astăzi, colonia Traian este un cartier al oraşului Ineu, alcătuit din vechea 
colonie înfiinţată în 1928 şi Ineul Nou, loc unde se mai pot vedea case, unelte, grajduri, şi 
chiar pot fi cunoscuţi oameni contemporani vremurilor de la începutul colonizării.

39 Ibidem, p. 114.
40 Ibidem, p. 63.
41 Pr. Pavel Tripa, op. cit., p. 107.
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Abstract

The present research introduces us to some very interesting conclusions on the 
history of the Romanians in Hungary, and even offers a series of projections on its future, 
a future that several present leaders of the community do not see in very bright colours.

The considerations on the history of the Romanians in Hungary provide the 
image of a community almost assimilated today, with a population share that has been 
continuously decreasing after the Treaty of Trianon. In the ‘90s only the number of the 
Romanians in Hungary fell by 25% and the trend has continued even after 2001, the date 
of the last census. And surely, the next census in Hungary (2011) will confirm this reality. 
The destiny of the Romanian community has always assumed a persistent struggle to 
preserve its national identity. 

We should also assess that most researchers belonging to the Romanian community 
in Hungary, with very few exceptions, believe that the population belonging to their own 
ethnic group from several locations in eastern Hungary settled here in the late 17th century 
at the earliest and, due to the lack of systematic archaeological researches or archive 
investigations, the approach of Hungarian historiography was adopted.

Key words: History, Community, Romanians, Hungary, Assimilated.

Românii din Ungaria beneficiază astăzi de lucrări de sinteză care abordează 
istoricul acestei comunităţi până în prezent. Autori români din Ungaria şi deopotrivă din 
România au realizat o serie de cercetări care au în vedere tocmai traiectoria comunităţii 
în spaţiul actualului stat Ungaria. Din prima categorie fac parte contribuţiile lui Gheorghe 
Petruşan, Emilia Martin şi Mihai Cozma, autorii cărţii Românii din Ungaria1, cartea 
Elenei Csobai intitulată Istoricul românilor din Ungaria de azi2, cea a lui Teodor Misaroş, 
Din istoria comunităţilor bisericeşti ortodoxe române din R.P. Ungară3 sau Românii din 
Ungaria, lucrarea al cărei editor responsabil este Ioan Ciotea fiind redactată de Editura 
de Carte şi Presă „NOI” din Giula, sub egida Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria. 

Prima lucrare este ceva mai amplă şi abordează aspecte diverse privitoare la românii 
din Ungaria, de la istoria comunităţii la cultura populară, tradiţii, învăţământ, cultură şi 

* Universitatea din Oradea, gabimoisa@hotmail.com.
1 Gheorghe Petruşan, Emilia Martin, Mihai Cozma, Românii din Ungaria, Editura Press Publica, Budapesta, 
2000.
2 Elena Csobai, Istoricul românilor din Ungaria de azi, Rotapress Nyomda, Giula, 1996.
3 Teodor Misaroş, Din istoria comunităţilor bisericeşti ortodoxe române din R.P. Ungară, Budapesta, 1990.
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organizarea politică a românilor după 1990. Cea de-a doua este mai degrabă o prezentare 
succintă pentru cititorii care doresc să cunoască aspectele legate de „venirea şi stabilirea” 
românilor în această zonă, în timp ce lucrarea lui Teodor Misaroş face referire aproape exclusivă 
la comunităţile româneşti ortodoxe din Ungaria, lăsând deoparte pe cele greco-catolice. 
Lor li se adaugă alte cercetări parţiale care fac referire la trecutul minorităţii româneşti din 
Ungaria, de la monografii săteşti până la chestiuni complexe legate de identitatea naţională.

Volume de tip sinteză consacrate românilor din Ungaria au apărut şi în România. Ele 
aparţin în primul rând unor autori din centrele universitare sau oraşele din partea de vest a 
României, dar nu numai. Între acestea amintim mai recent contribuţiile lui Radu Păiuşan şi 
Ionel Cionchin, O istorie a românilor din Ungaria4, Petre Bărbulescu, Drama minorităţilor 
naţionale din Ungaria5, şi Eugen Glück6. Un loc aparte îl ocupă lucrarea The Romanians in 
Hungary. Dynamics of an ethnic Genocide, care atrage imperios atenţia asupra pericolului 
deznaţionalizării comunităţii româneşti din Ungaria7. Există şi contribuţii mai vechi, din 
perioada interbelică, precum cele semnate de Ioan Georgescu8, Vasile Stoica9 şi George 
Bacaloglu10. În cartea sa, Românii din Ungaria, scrisă în 1927, Ioan Georgescu aminteşte 
despre rămânerea în Ungaria după trasarea graniţelor a nu mai puţin de 250.000 de români 
şi deşi, spunea acesta, o parte importantă a acestora nu mai vorbesc limba română, mai 
păstrează o puternică conştiinţă naţională. Ioan Georgescu aprecia că numărul vorbitorilor 
de limbă română din Ungaria era la 1920 de circa 50.000. La Vasile Stoica cei 50.000 erau 
toţi românii din Ungaria.

După Tratatul de la Trianon românii au fost prezenţi, în unele încă mai sunt, în următoarele 
localităţi: Aletea, Apateu, Bătania, Bedeu, Bichiş, Bichişciaba, Budapesta, Darvaş, Cenadul 
unguresc, Ciorvaş, Crâstor, Chitichaz, Giula, Jaca, Leta Mare, Leucuşhaz, Micherechi, Otlaca-
Pustă, Peterd, Pocei, Săcal, Seghedin şi Peterd11. Înainte de această dată, între aceste comunităţi 
şi marea masă a românilor din Transilvania existau legături naturale, fireşti, dar după 1920 ei 
au rămas izolaţi de blocul românesc, având un destin nu întotdeauna favorabil.

Românii din Ungaria sunt, aşa cum susţin cei mai mulţi dintre autori, „băştinaşi pe 
aceste locuri”12. Izvoarele istorice şi descoperirile arheologice pomenesc despre prezenţa 
elementelor daco-romane, romanice şi mai apoi româneşti în zona Crişurilor, încă dinainte 
de venirea ungurilor în Câmpia Panonică13. Primele documente clare care vorbesc despre 
prezenţa românilor în zona Crişurilor şi estul Ungariei de astăzi datează din secolul al XIII-
lea şi pomenesc despre un cnezat-ţară al „fiilor lui Bela (Bâlea) cneazul”, semnalat de o 
scrisoare a papei Inocenţiu III către episcopul de Calocea. Tot în scrisoare se pomenea despre 
o organizaţie bisericească în interiorul acestei formaţiuni, asupra căreia se făceau presiuni 
de a fi adusă la catolicism. Unii autori, Ştefan Pascu, Radu Popa, Şerban Papacostea, fixează 
spaţial această structură în zona Bihorului, iar sub aspect etnic religia ortodoxă a acestei 
ierarhii religioase duce clar spre originea română a „fiilor lui Bela cneazul”14. Ulterior, 
informaţiile documentare sunt din ce în ce mai numeroase şi atestă indubitabil prezenţa 
românilor în zonă de-a lungul evului mediu până în prezent.

4 Radu Păiuşan, Ionel Cionchin, O istorie a românilor din Ungaria, Editura Eurostampa, Timişoara, 2003. 
5 Petre Bărbulescu, Drama minorităţilor naţionale din Ungaria, Editura Globus, Bucureşti, 1991.
6 Eugen Glück, Contribuţii la istoria comunităţilor româneşti din Ungaria, în Revista istorică, 1994, nr. 5-6, p. 
479-485. 
7 ***, The Romanians in Hungary. Dynamics of an Ethnic Genocide, Globus Publishers, Bucharest, 1992.
8 Ioan Georgescu, Românii din Ungaria, Oradea, 1927.
9 Vasile Stoica, Românii din Ungaria, în Graiul românesc, Bucureşti, 1928, octombrie, p. 173-176.
10 George Bacaloglu, Propaganda în străinătate, în Cele Trei Crişuri, Oradea, 1927, nr. 3-4, p. 65.
11 Gheorghe Petruşan, Emilia Martin, Mihai Cozma, op. cit., p. 4.
12 ***, Românii din Ungaria, Editura de Carte şi Presă „NOI”, Giula, 2003, p. 1; Teodor Misaroş, Din istoria 
comunităţilor bisericeşti ortodoxe române din Ungaria, Giula, 2002, p. 13-14; Gheorghe Petruşan, Emilia 
Martin, Mihai Cozma, op. cit., p. 3 etc.
13 C.C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Istoria românilor din cele mai vechi timpuri până astăzi, Editura Albatros, 
Bucureşti, 1975, p. 155. 
14 Ştefan Pascu, Contribuţiuni documentare la istoria românilor în sec. XIII şi XIV, Sibiu, 1944, p. 8-9; Radu Popa, 
Zur kirchlichen Organization der Rumänien in Nordsiebenbürgen im Lichte der patriarchalischen Privilegiums 
von 1391, în Ostkirchlische Studien, 24, 1975, 4, p. 317; Şerban Papacostea, Românii în secolul al XIII-lea între 
cruciată şi Imperiul Mongol, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1993, p. 59-60. 
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Pe actualul teritoriu al Ungariei, cel mai numeros grup etnic românesc se găsea pe 
câmpia situată în vestul Tisei şi la nord de Mureş, fiind documentat cu precizie încă din epoca 
arpadiană. La Giula a fost descoperit chiar şi un monument datând din epoca respectivă, este 
vorba despre vestigiile unei biserici de rit bizantin din 129515. Este evident că cei care au 
ridicat această biserică nu puteau fi decât români. În secolul al XIV-lea şi la începutul celui 
următor, conscripţia domeniului Giulei (1525) pomeneşte mai multe familii româneşti16, iar 
cu prilejul asedierii cetăţii Giula de către otomani, la 1566, la apărarea ei au participat şi 
localnici români17. Românii sunt semnalaţi şi la mijlocul secolului al XVII-lea în zona Giulei, 
chiar de către călătorul turc Evlia Celebi, care la 1666 consemna faptul că aici toţi iobagii 
sunt unguri şi români18, în timp ce la 1651 un ierarh ortodox pe nume Sofronie se intitula 
„mitropolitul cetăţilor Lipova şi Giula”19. 

Potrivit lui Teodor Misaroş, începând cu secolul al XV-lea, numărul românilor din 
Ungaria de azi a crescut considerabil prin colonizarea unui număr important de elemente 
aparţinând acestei etnii în zona Crişului Alb, unde s-au stabilit în mod definitiv20. Această 
realitate este acceptată şi de o parte a istoriografiei maghiare, cea care acceptă o realitate 
istorică de domeniul evidenţei documentare. Astfel, istoricul maghiar Hunfalvi Pál susţine 
că încă la 1404, satele Vitha, Keresztúr, Csernetfalva şi Zvalt-puszta au fost dăruite de regele 
Sigismund lui Bolya şi fiilor lui, populând aceste părţi părăsite cu români, care s-au stabilit pe 
aceste meleaguri schimbând inclusiv numele unor localităţi, precum Keresztúr în Crîstor21. 
Informaţii referitoare la românii din estul Ungariei se mai găsesc până la căderea Ungariei 
sub turci. Astfel, aflăm că la 1520 iobagii români din Bichiş sunt scutiţi de anumite prestări 
feudale. 

Perioada stăpânirii otomane nu a fost una foarte propice pentru comunităţile româneşti 
din Ungaria de azi. Permanentele războaie şi pustiiri de sate au făcut ca populaţia, atât cea 
română cât şi cea maghiară, să-şi părăsească aşezările. Situaţia va reveni la normal după 
cucerirea Ungariei de către Habsburgi în a doua jumătate a secolului al XVII-lea.

După alungarea turcilor din centrul Europei, pe teritoriul Ungariei de azi este semnalată 
în continuare o populaţie românească considerabilă, mai ales începând cu sfîrşitul secolului 
al XVII-lea. După o perioadă în care depopularea zonei a fost intensă, cauzată mai ales de 
cucerirea otomană care a adus cu sine nesfârşite războaie, îndepărtarea acestei stăpâniri a 
generat repopularea masivă a estului Ungariei de azi, inclusiv cu populaţie de origine etnică 
română, absolut necesară muncii câmpului22. În consecinţă, începând cu sfârşitul secolului 
al XVII-lea şi pe parcursul secolului al XVIII-lea în aceste regiuni s-a produs o repopulare 
semnificativă. Acest lucru s-a făcut prin migraţie internă, ca urmare a revenirii populaţiei 
care înainte locuise acolo, prin colonizare organizată de către proprietarii de pământ şi 
prin iniţiativa curţii imperiale vieneze23. Specialiştii deosebesc două tipuri de deplasări de 
populaţie: migraţia spontană şi colonizarea organizată. Prima e mai greu de urmărit, pe când 
a doua este documentată mai bine24.

Potrivit cercetătoarei Elena Csobai, care în ultimele două decenii a analizat mai 
îndeaproape chestiunea, în ceea ce priveşte aşezarea românilor după alungarea otomanilor 

15 Eugen Glück, Contribuţii la istoria comunităţilor româneşti din Ungaria, în Revista istorică, 1994, nr. 5-6, p. 
479; Teodor Misaroş, Din istora comunităţilor bisericeşti ortodoxe române din R.P.Ungară, Budapesta, 1990, 
p. 122.
16 Eugen Glück, Contribuţii la istoria comunităţilor româneşti din Ungaria, în Revista istorică, 1994, nr. 5-6, p. 
479.
17 Eugen Arădeanul, Giula în atenţia Europei, în Calendarul românesc, 1992, p. 132-134.
18 Kristó Gyula, Olvasókönyv Békés megye történetéhez I. A honfoglalástól 1715-ig (Lecturi privind istoria 
judeţului Békés I. De la Descălecare până la 1715), Békéscsaba, 1967, p. 66. 
19 Eugen Arădeanul, Lucian Emandi, Teodor Bodogae, Mănăstirea Hodoş-Bodrog, Arad, 1980, p. 48.
20 Teodor Misaroş, Din istoria comunităţilor bisericeşti ortodoxe române din Ungaria, Ediţia a II-a revizuită, 
Budapesta, 2002, p. 18.
21 Hunfalvi Pál, Az oláhok története (Istoria valahilor), Budapest, 1894, vol. II, p. 57-58.
22 Gheorghe Petruşan, Emilia Martin, Mihai Cozma, op. cit., p. 5. 
23 Elena Csobai, Instituţiile purtătoare a identităţii românilor din Ungaria în perioada dintre cele două războaie 
mondiale, în Lumina, ’90-93, Giula, 1993, p. 7. 
24 Gheorghe Petruşan, Emilia Martin, Mihai Cozma, op. cit., p. 8.
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din acest spaţiu există două etape principale. Prima etapă începe la sfârşitul secolului al XVII-
lea şi durează un secol. Cei mai timpurii colonişti s-au aşezat la Giula şi Bedeu şi erau de religie 
ortodoxă25. Prima comunitate bisericească ortodoxă s-a constituit la Giula (1695)26, urmată 
de cele din Chitichaz (1710)27, Jaca (1720)28 şi Micherechi (1759)29. Cea de-a doua etapă a 
început la sfârşitul secolului al XIX-lea şi s-a întins până în preajma celui de-al doilea război 
mondial. Perioada s-a caracterizat prin înfiinţarea de noi sate româneşti prin „roirea” unei 
părţi a locuitorilor români în spaţii învecinate şi constituirea de aşezări noi. Chiar în perioada 
interbelică sunt semnalate două exemple în acest sens. Este vorba despre Otlaca Pustă, lângă 
Bichişciaba, şi Cserekert, în vecinătatea oraşului Leta Mare30. După cel de-al doilea război 
mondial comunitatea românească din Ungaria nu a mai cunoscut aceste fenomene. 

Începând cu secolul naţiunilor, ungurii din Imperiul habsburgic au realizat că sunt 
minoritari în propriul lor areal. Pentru prima dată acest lucru a fost extrem de vizibil în contextul 
luptei de independenţă a ungurilor faţă de Austria în 1848-1849. În perioada dualismului 
austro-ungar fenomenul de maghiarizare a comunităţilor etnice nemaghiare a fost de-a dreptul 
instituţionalizat. Administraţia de stat s-a implicat direct în acest proces prin intermediul 
Ministerului de Interne care elibera actele de stare civilă31. Potrivit lui Alexandru Ghişa, un bun 
cunoscător al realităţilor româneşti din Ungaria, caracteristică pentru modalitatea de gândire 
a guvernelor maghiare din perioada dualismului în privinţa maghiarizării nemaghiarilor este 
lucrarea lui Simon Telkes, apărută în 1898, Hogy Magyarositsuk a Vezeték Neveket? (Cum să ne 
maghiarizăm numele de familie?). În concepţia acestui autor, care avea şi funcţia de preşedinte 
al Societăţii Centrale de Maghiarizare a Numelui, numai cei care îşi maghiarizau numele 
puteau fi primiţi în societatea maghiară32. Politica de maghiarizare a românilor din Ungaria a 
fost unul din obiectivele fundamentale ale politicii interne a guvernelor de la Budapesta. Era 
cel mai numeros grup etnic din Ungaria. Această politică s-a intensificat la începutul secolului 
al XX-lea. În 1907, Ministerul de Interne de la Budapesta a comandat o lucrare intitulată 
Românii din Ungaria, autor Antal Huszár, unde erau trasate principalele obiective care priveau 
maghiarizarea românilor: Legea lui Apponyi, maghiarizarea grădiniţelor de copii prin legea 
din 1912, maghiarizarea şcolilor normale confesionale, înfiinţarea Episcopiei greco-catolice de 
Hajdudorog, impunerea lui Vasile Mangra ca Mitropolit al românilor ortodocşi din Transilvania, 
colonizarea Transilvaniei cu maghiari şi strămutarea românilor ardeleni în regiuni maghiare33. 
Toate au fost puse în aplicare înainte de 1918. 

După 1918 lucrurile au luat o întorsătură total nefericită pentru românii rămaşi în 
Ungaria. Numeroşi preoţi şi învăţători din comunele româneşti au plecat în România. În 
fapt şcolile nu prea funcţionau, iar cele confesionale au fost suprimate. În lipsa învăţătorilor 
români, în aceste şcoli au predat dascăli unguri. Evident că limba de predare a devenit cea 
maghiară34. S-a intrat într-o perioadă istorică, în care declararea identităţii româneşti în 
Ungaria se făcea sub imperiul fricii. 

Această situaţie s-a menţinut până după cel de-al doilea război mondial, când s-a 
intrat într-o nouă zodie. Ambele state, România şi Ungaria, rămâneau în spatele Cortinei de 
Fier. În contextul în care acestea deveneau ţări „surori” sub imperiul ideologiei comuniste, 
Ungaria a încercat să salveze aparenţele şi din punctul de vedere al respectării drepturilor 

25 Elena Csobai, Instituţiile purtătoare a identităţii românilor din Ungaria în perioada dintre cele două războaie 
mondiale, în Lumina, ’90-93, Giula, 1993, p. 7. 
26 Teodor Misaroş, Din istora comunităţilor bisericeşti ortodoxe române din Ungaria, Ediţia a II-a revizuită, 
Budapesta, 2002, p. 143.
27 Ibidem, p. 110.
28 Ibidem, p. 172-173.
29 Ibidem, p. 182-183.
30 Elena Csobai, Instituţiile purtătoare a identităţii românilor din Ungaria în perioada dintre cele două războaie 
mondiale, în Lumina, ’90-93, Giula, 1993, p. 7.
31 Alexandru Ghişa, Maghiarii din România – Românii din Ungaria în secolul XX. O analiză comparativă, 
în vol. Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX, (Coordonatori Sorin Radu, Vasile 
Ciobanu), Editura Techno Media, Sibiu, 2009, p. 70. 
32 Ibidem.
33 Ibidem.
34 Maria Berényi, Şcolile poporale române din Ungaria, în Simpozion, III, Giula, 1994, p. 32.
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comunităţii etnice româneşti. A existat chiar o îmbunătăţire a situaţiei românilor din Ungaria. 
S-a revenit la crearea de şcoli româneşti, înfiinţându-se în 1948 inclusiv o structură culturală 
a comunităţii intitulată Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria35. Aceasta a funcţionat 
până în 1956, când statul maghiar şi-a retras sprijinul oferit minorităţilor36. A fost o perioadă 
propice inclusiv pentru consolidarea unei elite româneşti. Atunci au luat fiinţă Catedra de 
limba şi literatura română a Institutului Pedagogic „Juhász Gyula” din Seghedin (1955), 
Gimnaziul şi şcoala Generală de Stat cu Predare în Limba Română (1946), precum şi Şcoala 
Pedagogică pentru Învăţători cu Predare în Limba Română (1956)37. 

Într-un studiu bine documentat în acest sens, Alexandru Ghişa consideră că politica 
relaxantă a autorităţilor de la Budapesta în direcţia minorităţilor naţionale din Ungaria s-a 
încheiat la începutul anilor ’60 ai secolului trecut, când în istoria Ungariei au avut loc 
repoziţionări importante în multe direcţii38. Atunci, prin circulara nr. 44167/1960, emisă 
de Ministerul Educaţiei din Ungaria, toate şcolile cu învăţământ naţional minoritar au fost 
obligate să renunţe la predarea în propria limbă şi să introducă predarea în limba maghiară, 
începând cu anul şcolar 1960-196139. Rezultatul imediat a fost acela că în toate şcolile cu 
predare în limba română aceasta era transmisă copiilor ca limbă străină, asemeni limbilor 
rusă, franceză, engleză, germană etc. Se revenea la un sistem şcolar similar cu cel instituit 
de guvernul Gyula Gömbös40 la mijlocul anilor ’30 ai secolului trecut când, cu excepţia 
germanilor, celelalte minorităţi erau mult îngrădite în accesul la învăţământ în limbă proprie41. 
Începând din anul şcolar 1960-1961, până şi la Micherechi, unde anual învăţau 300-320 
copii în limba română, s-a ajuns în situaţia ca majoritatea materiilor să fie predate în limba 
maghiară42. Situaţia nu s-a schimbat nici astăzi. 

Cu toate acestea, cei câţiva ani în care s-a învăţat în limba română şi faptul că după 
aceea a existat posibilitatea învăţării limbii române, fie şi numai ca limbă străină, a facilitat 
apariţia unei elite româneşti, este adevărat că destul de reduse. 

Despre o elită românească acţionând ca un grup compact în slujba comunităţii se 
poate vorbi la începutul anilor ’60 ai secolului XX. Membrii acestei elite s-au format în 
cadrul Catedrei de limba română de la ELTE Budapesta şi, la rândul lor, au contribuit la 
formarea altora, la Catedra de limba română din Institutul Superior de la Seghedin. Această 
primă generaţie, din care au făcut parte: Gheorghe Petruşan, Mihai Cozma, Lucia Borza, 
Gheorghe Santău, Ecaterina Tiritean, Samuel Domokos, Ilie Ivănuş, s-a constituit într-un 
catalizator pentru românii din Ungaria, contribuind esenţial la perpetuarea culturii şi valorilor 
tradiţionale ale acestora43. Potrivit lui Cornel Munteanu, bun cunoscător al realităţilor culturale 
româneşti din Ungaria: „Ideea de a da unitate de acţiune şi impuls acţiunilor de îmbogăţire 
şi păstrare a identitaţii românilor din Ungaria, într-o vreme când politicul deturna naţionalul 
printr-o accentuată linie de asimilare, a făcut ca mai vârstnicii intelectuali să-i caute pe mai 
tinerii entuziaşti, într-un efort comun si programat de a-şi organiza în interiorul comunităţii 
un forum al intelectualilor români. S-a pornit astfel, dupa anii '75, initiativa de cautare si 
susţinere a programelor care să ducă la definirea identităţii comunitare. Şcoala în limba 
maternă (programe, manuale, cărţii), biserica românească (reactivarea episcopiei ortodoxe a 
românilor din Ungaria), tradiţii (culegerea şi păstrarea creaţiilor şi producţiilor folclorice din 

35 Alexandru Ghişa, op. cit., p. 76. 
36 Gheorghe Petruşan, Pe scurt despre românii din Ungaria, în Romanian Journal of International Affairs, 
Bucureşti, vol. X, p. 283.
37 Veronica Garami, Şcoala Pedagogică pentru Învăţători cu Predare în Limba Română (1953-1958), în Lumina, 
’99, Giula, 1999, p. 24.
38 Gergely András, Istoria Ungariei, Asociaţia Culturală Haáz Rezső, Odorheiu Secuiesc, 1993, p. 132-134.
39 Alexandru Ghişa, op. cit., p. 77.
40 Prim ministru al Ungariei între 1932-1936. A orientat decisiv Ungaria spre alianţa cu Germania nazistă şi 
Italia fascistă, iar Ungaria a afişat o politică revizionistă tot mai accentuată. În plan intern a luat măsuri în 
direcţia îngrădirii drepturilor minorităţilor naţionale.
41 Gheorghe Petruşan, Şcoli ale naţionalităţilor în Ungaria, în Simpozion, III, Giula, 1994, p. 18.
42 ***, Micherechi. Pagini istorico-culturale, Giula, 2000, p. 76 (editor responsabil Maria Berényi).
43 Cornel Munteanu, Comunitatea românească din Ungaria. Oameni şi fapte: Institutul de Cercetări al Românilor 
din Ungaria, în Clipa, nr. 586, 6 februarie 2003, http://www.clipa.com/index586.html accesat la 8 decembrie 
2009. 
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zonele locuite de români), istorie (cercetarea si arhivarea documentelor care vizeaza românii 
din Ungaria si zonele locuite de acestia), mass-media în limba maternă (emisiuni radio-tv 
în română, presa scrisă în româna), forme de reprezentare politică si culturala a comunităţii 
românesti (Uniunea Democratica a Românilor din Ungaria, Uniunea Culturala a Românilor 
din Ungaria), iată câteva din imperativele anilor ’60-’80 care au captat atenţia intelectualităţii 
româneşti de aici. Afirmăm de pe acum ca aproape aceiaşi intelectuali au avut de făcut faţă 
la toate imperativele vremii, de la învăţământ la scrisul beletristic, de la implicare politică la 
cercetare stiinţifică, de la cartea didactică la cea istorică sau de opinie şi atitudine”44.

Această primă generaţie de intelectuali a creat o a doua care s-a manifestat destul de 
activ şi continuă încă să se manifeste. Cu Ana Hoţopan, Maria Berényi, Tiberiu Herdean, Ştefan 
Oroian, Tiberiu Juhas, Elena Csobai, Emilia Martin, Stella Nikula, Maria Gurzău şi alţii s-a trecut 
la un nivel superior de manifestare prin crearea unor organisme instituţionale care să asigure 
cadrul adecvat de manifestare a identităţii naţionale. Cu toate că s-au depus eforturi consistente 
încă din anii ’70, primele succese s-au repurtat la mijlocul anilor ’80, când în Ungaria s-a 
produs o liberalizare evidentă în sens gorbaciovist45. Prima încercare s-a produs în anul 1985 
prin înfiinţarea revistei de cultură Timpuri, unde s-au reunit multe personalităţi importante ale 
comunităţii: Maria Berényi, Tiberiu Herdean, Mihai Cozma, Gheorghe Santău, Lucia Borza. 
Revista a apărut până în anul 1990. Proiectele revistei vizau inclusiv elaborarea unor lucrări de 
istorie despre românii din Ungaria. Poate tocmai de aceea, la începutul anilor 1990 acest grup 
a fost sufletul înfiinţării Comunităţii cercetătorilor şi creatorilor români din Ungaria, care a avut 
în centrul atenţiei instituţionalizarea cercetărilor referitoare la trecutul românesc din Ungaria46. 
În anul 1993 această Comunitate s-a transformat în Institutul de Cercetări al Românilor din 
Ungaria, având trei secţii: etnografie, istorie şi lingvistică-literară47. Directorul instituţiei este încă 
de la înfiinţare doamna Maria Berényi, un cercetător de vocaţie, specialist în istoria românilor 
din Ungaria, dar nu numai. Această instituţie a fost de la bun început principalul element 
catalizator în direcţia promovării culturii şi istoriei românilor din Ungaria, cu toate că în ultima 
perioadă întâmpină greutăţi în finanţare din partea guvernului maghiar şi a Autoguvernării pe 
Ţară a Românilor din Ungaria, forul reprezentativ al comunităţii în ţara vecină. 

Din păcate, se pare că această elită românească de excepţie este şi ultima, deoarece 
tânăra generaţie, din varii motive, este mai puţin ancorată şi interesată în promovarea identităţii 
minoritare. Acest lucru arată şi conduce clar spre diminuarea considerabilă a comunităţii 
româneşti şi o anumită stare de timorare şi frică de a se declara membru al acestui grup etnic. 
Fenomenul este aproape generalizat mai ales în rândurile tinerilor din cadrul minorităţii 
româneşti din Ungaria, poate chiar mai mult acum la început de mileniu III, într-o lume în 
care drepturile minoritare sunt clamate peste tot în Europa. Situaţia este cât se poate de reală şi 
prezentă inclusiv, cu atât mai grav şi periculos pentru viitor, în principala instituţie de învăţământ 
în limba română din Ungaria, Liceul „Nicolae Bălcescu” din Giula. Pentru a evidenţia această 
stare de fapt, lăsăm pe Eva Iova, actualmente redactor şef al publicaţiei Foaia românească din 
Giula, atunci redactor la Redacţia Românească din Seghedin a Radiodifuziunii maghiare, să 
vorbească în deplină cunoştinţă de cauză: „Când în ianuarie, anul acesta (1999 n.n. G.M.) 
m-am dus la liceu să aflu părerea elevilor despre pornirea unui magazin radiofonic pentru 
tineri, s-au uitat la mine ca la un extraterestru. Erau vreo 15. În ochii lor vedeam întrebarea: 
Ce vrea asta de la noi? Puţini au fost cei care au reacţionat la cele auzite. Parcă ar fi dormit. 
Când am fost printre ei a doua oară, au fost mai însufleţiţi. (Bineînţeles, vorbeam în ungureşte, 
să nu-i sperii). După o discuţie de aproape o oră, mi-au aruncat întrebarea: Dar în ce limbă? 
Româneşte? Întrebare pusă de elevii liceului românesc!.... Au trecut de atunci patru luni. 
Emisiunea a pornit, ea se realizează şi se difuzează cu regularitate, dar încă şi acum sânt mai 
mulţi în tabăra celor negativi. Însă sânt circa 20 de elevi, din cei aproape 100, care nu-şi 

44 Ibidem.
45 Gergely András, Istoria Ungariei, Asociaţia Culturală Haáz Rezső, Odorheiu Secuiesc, 1993, p. 140-142. 
46 Cornel Munteanu, Comunitatea românească din Ungaria. Oameni şi fapte: Institutul de Cercetări al Românilor 
din Ungaria, în Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria. Un deceniu de existenţă 1993-2003, Giula, 
2003, p. 75.
47 Ibidem.
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mai pun întrebarea: Româneşte?”48. Concluzia este cât se poate de clară. Elevii de la Liceul 
românesc „Nicolae Bălcescu” din Giula au rămas surprinşi la final de secol XX, în plin sistem 
democratic, că cineva le propune o acţiune în care să se vorbească româneşte. Şi mai gravă 
este realitatea consemnată de Eva Iova, potrivit căreia din cei 100 de elevi ai liceului românesc 
numai 20 nu erau „speriaţi” de perspectiva învăţării şi utilizării limbii române. 

Întâmplarea nu este singulară, din păcate. Acelaşi fenomen al fricii, când vine vorba de 
utilizarea de către tineri a limbii române în Ungaria postcomunistă, este prezent nu numai în 
instituţiile prezumate a fi româneşti din această ţară, ci şi în stradă, în spaţiul public. Aceeaşi Eva 
Iova semnala, în acelaşi an 1999, faptul că realitatea este cât se poate de dură din acest punct 
de vedere: „...Deunăzi îmi povesteşte o tînără din Micherechi ce i s-a întîmplat într-un atelier 
de bijuterii din Giula. (...). Era înainte de logodnă, când s-a dus cu viitorul său soţ să-şi cumpere 
verighetele. Se uitau tocmai la inele, când au intrat doi consăteni. Fericita mireasă, care poate 
era ameţită de frumuseţile văzute, a salutat cunoscuţii în limba pe care a învăţat-o de la mama 
sa, şi pe care o aude zilnic în biserică. Parcă le-ar fi dat o palmă consătenilor. Trăgând-o la o 
parte au dăscălit-o: cum crede ea să vorbească româneşte într-un magazin maghiar, în faţa unui 
vânzător maghiar, într-un oraş maghiar?! Fata ruşinată n-a avut curajul să le spună consătenilor, 
care au avut vârsta bunicilor ei, că în Giula trăiesc mai multe mii de români, că Ungaria este 
o ţară liberă (în sfârşit), şi că acest stat de curând a semnat Charta limbilor regionale şi de 
minoritate. Fata era cu totul ameţită, iar mirele revoltat. (...)...Dar fără să ne îndepărtăm de temă: 
Cine este de vină că tinerii români de azi nu mai vorbesc limba maternă? Oare nu noi, adulţii? 
Poate n-am întîrzîiat încă prea mult cu refacerea acestei deficienţe”49. Rămâne întrebarea din 
urmă care conţine implicit îndemnul adresat generaţiei mature din comunitatea românească 
la perpetuarea limbii prin intermediul tinerei generaţii, dar mai ales liderilor comunităţii 
din Autoguvernarea pe Ţară a Românilor din Ungaria, obligaţi prin natura statutului lor la 
menţinerea şi încurajarea elementului românesc din Ungaria. 

Fenomenul a fost remarcat de mai mulţi reprezentanţi ai elitei româneşti din Ungaria, 
care au tras semnale de alarmă. Astfel, în 1999, Mihaela Bucin atrăgea atenţia asupra faptului 
că generaţiile tinere nu mai sunt preocupate de starea minorităţii din care fac parte, nu cunosc 
limba română şi nu menţin contactul cu fenomenul cultural românesc, nici cu cel tradiţional 
local50. Asemeni acesteia, şi alţi intelectuali români din Ungaria sunt îngrijoraţi în această 
chestiune. Pericolul cel mai mare în opinia acestora este faptul că, în viitor, nu va exista 
schimbul care să perpetueze existenţa etnică a românilor din Ungaria51. Trendul existent, susţin 
aceştia, conduce spre dispariţia comunităţii româneşti din ţara vecină. Printre cauzele care au 
condus la conturarea acestei stări de lucruri au fost ruperea de blocul românesc după 1918, 
care au lipsit pe românii de aici de o reală elită intelectuală52, statutul ingrat şi adesea incert al 
românilor din Ungaria de-a lungul secolului XX, care „au cîntat şi dansat pe scena unei orînduiri 
care nu permitea critica”53, şi „asimilarea naturală provocată de apariţia societăţii civice care e 
concepută şi susţinută pe concepţii care nu au la bază şi specificul minorităţilor”54. Cel mai mult 
a grevat însă asupra comunităţii românilor din Ungaria sistemul de învăţământ care educă tinerii 
exclusiv în spirit maghiar, ceea ce face ca în învăţământul în limba română, limba şi literatura 
română să fie predată ca o disciplină de studiu străină, inclusiv la Liceul „Nicolae Bălcescu” din 
Giula. Nu există posibilitatea unei formări instituţionalizate măcar pentru profesorii de istorie 
şi geografie, care să poată preda în limba română. În acest sens, Mihaela Bucin atrage atenţia 
asupra necesităţii acute a existenţei măcar a unui manual de istorie a românilor din Ungaria, 
în limba română, în care, în ciuda opoziţiei autorităţilor, „indiferent că ne place sau nu, istoria 

48 Eva Iova, De la paişpe la opşpe – Liceeni, în Lumina, ’99, Giula, 1999, p. 33-34.
49 Ibidem, p. 34.
50 Mihaela Bucin, Avem nevoie de istorie?, în Convieţuirea (Egyűtélés), an 2, nr. 4, 1998, an 3, nr. 1, Seghedin, 
1999, p. 80.
51 Ibidem.
52 Elena Munteanu Csobai, Aspecte din istoricul românimii din Bichişcsaba, în Sympozion, I, Giula, 1991, 
p. 36; Idem, Instituţiile purtătoare a identităţii românilor din Ungaria în perioada dintre cele două războaie 
mondiale, în Lumina, ’90-93, Giula, 1993, p. 10.
53 Mihaela Bucin, Avem nevoie de istorie?, în Convieţuirea (Egyűtélés), an 2, nr. 4, 1998, an 3, nr. 1, Seghedin, 
1999, p. 80.
54 Ibidem.
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românilor nu poate începe cu anul 894 al erei noastre, nici cu încoronarea Sfîntului Ştefan al 
ungurilor”55, ci mult mai devreme, cu epoca dacă şi daco-romană, şi evidenţierea caracterului 
latin al limbii române. Aceasta cu atât mai mult cu cât în România există un manual de istorie 
cu multe elemente de istorie a ungurilor, predat în limba maghiară. 

Numărul românilor din Ungaria a fost şi este un element de discuţie amplă, atât 
în istoriografia maghiară cât şi în cea românească. Există păreri împărţite din acest punct 
de vedere, consecinţă a condiţiilor istorice în care s-a aflat populaţia de origine etnică 
română din Ungaria de-a lungul istoriei, până în 1918, şi a unei politici extrem de dure de 
deznaţionalizare a românilor dusă de Budapesta în perioada Imperiului Austro-Ungar. Tocmai 
de aceea, recensămintele din această perioadă nu reflectă întotdeauna realitatea existentă. 
Cu toate acestea, chiar şi datele oficiale arătau faptul că în unele părţi din Ungaria, mai ales 
în Transilvania, românii erau majoritari56. Conform recensământului din 1900 românii erau 
majoritari în Făgăraş (78,8%), Solnoc-Dobâca (76,3%), Caraş-Severin (74,2%), Turda-Arieş 
(72,6%), Bistriţa-Năsăud (69,2%), Cluj (68,8%), Tîrnava Mică (50,8%)57. 

După 1920 lucrurile s-au schimbat radical. Românii din Ungaria au fost separaţi de o 
graniţă, producându-se o izolare a lor de blocul naţional58. În spatele frontierei, regimul horthist 
a declanşat o politică de deznaţionalizare insistentă. Coroborată cu plecarea majorităţii elitei 
intelectuale şi clericale româneşti în România, aceasta a avut efecte dezastruoase. Practic, 
şcolile şi bisericile româneşti nu mai funcţionau din lipsă de dascăli şi preoţi. Locurile 
acestora, mai ales ale dascălilor români, au fost ocupate de învăţători maghiari care predau 
în limba maghiară59. 

Conform statisticilor maghiare, în 1920 în Ungaria mai rămăsese un număr de 23.695 
români, reprezentând 0,3% din populaţia totală a Ungariei. Aceştia fuseseră rupţi de grupul 
etnic românesc majoritar în Transilvania, Maramureş, Crişana şi Banat, recensământul din 
1910 consemnând în Ungaria un număr de 2.948.186 locuitori români, reprezentând 16,1% 
din populaţia Ungariei60. Evoluţia ulterioară a populaţiei, conform datelor oficiale maghiare, 
a avut următoarea configuraţie:

Anul Populaţia  Proporţia din totalul 
populaţiei

1920  23 695  0,3%
1930  16 221 0,2%
1941  14 142 (fără Transilvania de Nord) 0,2%
1949  14 713 0,2%
1960  15 787 0,2%
1970  12 624 0,1%
1980  10 141 0,1%
1990  10 740 0,07%61

Datele oficiale de mai sus sunt extrem de îngrijorătoare. De la un recensământ la altul, 
numărul românilor din Ungaria a scăzut într-un ritm alert, cu deosebire după 1960. Trendul a 
continuat şi mai accentuat după căderea comunismului. Astfel, recensământul din februarie 
2001 a consemnat faptul că în Ungaria mai trăiesc 7.995 de persoane care se declară români, 
iar 8.842 de cetăţeni ai Ungariei au recunoscut limba română drept limbă maternă61. În 
fine, alţii câţiva, până la 9.162, au spus că se leagă într-un fel sau altul de tradiţii şi valori 

55 Ibidem, p. 81.
56 A se vedea Recensământul din 1900. Transilvania, Editura Staff, Cluj-Napoca, 1999 (coordonator Traian 
Rotariu); Recensământul din 1910. Transilvania, Editura Staff, Cluj-Napoca, 1999 (coordonator Traian Rotariu). 
57 Gheorghe Petruşan, Emilia Martin, Mihai Cozma, op. cit., p. 8-9.
58 Mihai Cozma, Evoluţia istorică a identităţii noastre româneşti/ Ce s-a întîmplat şi de ce?, în Convieţuirea 
(Egyűtélés), an 2, nr. 4, 1998, an 3, nr. 1, Seghedin, 1999, p. 102.
59 Maria Berényi, Şcolile poporane române din Ungaria, în Simpozion, III, Giula, 1994, p. 32. 
60 Gheorghe Petruşan, Emilia Martin, Mihai Cozma, op. cit. p. 9.
61 ***, Românii din Ungaria, editor responsabil Ioan Ciotea, Giula, 2004 (în continuare: Românii...), p. 148. 
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culturale româneşti62. Poate cel mai alarmant din acest punct de vedere este faptul că dintre 
toate minorităţile naţionale din Ungaria, conform datelor oficiale, singura care cunoaşte o 
scădere constantă este cea română63. Scăderea s-a accentuat foarte mult după 1990. Potrivit 
recensământului din 1990, s-au declarat români 10.740 persoane. În 2001 numărul lor 
ajunsese la 7.995. 

Cu toate că datele oficiale oferă aceste cifre, aşa cum subliniază şi autorii uneia 
dintre cele mai bine documentate lucrări despre românii din Ungaria, Gheorghe Petruşan, 
Emilia Martin, Mihai Cozma, între români, atât între cei din Ungaria cât şi între cei din 
România, există convingerea că numărul membrilor acestei comunităţi din Ungaria este 
mai mare dar, din varii motive, acesta nu apare în statisticile oficiale. 

Aşa cum am mai spus, datele oficiale consemnau pe teritoriul Ungariei în 1920 un 
număr de 23.695 români. Alături de aceştia mai existau, conform aceloraşi surse, 88.871 
vorbitori de limbă română64. Ştefan Manciulea vorbeşte, la rândul său, de 120.000 de 
români rămaşi după Trianon în Ungaria65. Cele mai curajoase afirmaţii în acest sens sunt 
făcute de Ioan Georgescu în cartea Românii din Ungaria, publicată în 1927, unde aprecia 
numărul românilor din Ungaria la 250.00066. Ioan Georgescu considera la momentul 1927 
că o parte a acestora nu mai utilizează limba română, dar sunt animaţi încă de puternice 
sentimente naţionale româneşti. Acest lucru se vede, spunea el, din fidelitatea arătată 
religiilor ortodoxă şi greco-catolică67. Aproximativ în aceeaşi perioadă, Vasile Stoica aprecia 
numărul românilor din Ungaria la 50.000 de suflete68, iar deputatul maghiar din Parlamentul 
de la Budapesta, Victor Knaller, avansa la rândul său aceeaşi cifră69. Un lucru este însă cert, 
acela că există mai multe puncte de vedere faţă de problema numărului românilor din 
Ungaria după 1920. Datele oficiale de la Budapesta susţin anumite cifre, în timp ce istoricii 
au mai multe puncte de vedere, absolut toate oferind cifre superioare statisticii oficiale. 
Faptul că numărul românilor din Ungaria este în realitate mai mare decât cel oficial este 
relevat, după 1990, de alegerile pentru autoguvernările locale şi minoritare. Spre exemplu, 
cu prilejul alegerilor din 2002, în unele localităţi candidaţii români au obţinut mai multe 
voturi decât numărul persoanelor consemnate oficial ca membri ai acestei comunităţi. Cel 
mai frapant este cazul petrecut în Leucuşhaz, unde candidatul român a avut de 28 de ori 
mai multe voturi decât numărul românilor din statistica oficială. Situaţii similare s-au mai 
petrecut la Crîstor, de 18 ori, Apateu şi Săcal, de 10 ori, Otlaca-Pustă, de 3 ori, Bedeu, de 
10 ori, etc.70, în condiţiile în care nu numai românii puteau vota. Explicaţia poate veni 
din faptul că, singur, în faţa buletinului de vot, individul scapă de orice fel de angoasă şi 
prin votarea candidatului român îşi afirmă implicit apartenenţa la această etnie. În acel 
moment el nu mai are în faţă autoritatea, ci doar propria conştiinţă. Realitatea rămâne 
însă: românilor din Ungaria le era frică în anul 2002 să se declare români. Acest lucru este 
afirmat şi de o parte a elitei româneşti din ţara vecină. O lăsăm în acest sens să vorbească 
pe Ana Borbély care spune, referindu-se la recensămintele populaţiei din Ungaria, că „în 
cele mai multe cazuri unele date nu corespund datelor reale, deoarece ele au fost culese 
prin anchete şi prin condiţii (circumstanţe) sociale istorice, politice variate şi diferite. 
Circumstanţele anchetei bazate pe chestionar reprezintă un context oficial şi, cu toate 
că la ultimul recensământ cei întrebaţi nu s-au nominalizat, ci şi-au păstrat anonimatul, 
foarte mulţi dintre cei întrebaţi şi anul trecut s-au temut că dacă se declară români ar 

62 Ana Borbély, Datele recensământului din 2001 referitoare la comunitatea românilor din Ungaria, în 
Simpozion, II, Giula, 2003, p. 144.
63 Românii..., p. 14.
64 ***, The Romanians in Hungary. Dynamics of an Ethnic Genocide, Globus Publishers, Bucharest, 1992, p. 
56.
65 Ştefan Manciulea, Graniţa de apus a românilor, în Revista istorică, nr. XXV, Bucureşti, 1943, p. 18.
66 Ioan Georgescu, op. cit., p. 7; ***, The Romanians in Hungary. Dynamics of an Ethnic Genocide, Globus 
Publishers, Bucharest, 1992, p. 57; Gheorghe Petruşan, Emilia Martin, Mihai Cozma, op. cit., p. 9.
67 Ioan Georgescu, op. cit., p. 7.
68 Gheorghe Petruşan, Emilia Martin, Mihai Cozma, op. cit., p. 9.
69 Ibidem.
70 Ana Borbély, Datele recensământului din 2001 referitoare la comunitatea românilor din Ungaria, în 
Simpozion, XII, Giula, 2003, p. 158.
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putea avea neplăceri, însă dacă se declară unguri cu limbă maternă română nu vor avea 
mari probleme. Faţă de cifrele din recensământurile anterioare, datele referitoare la etnia 
română au indicat cifre diminuate treptat”71. 

Afirmaţia este extrem de gravă şi exprimă o realitate care trimite la actualul destin al 
comunităţii româneşti din Ungaria în secolul XXI, când drepturile minoritare sunt clamate 
în toate documentele oficiale ale Uniunii Europene. În egală măsură, afirmaţia este cu atât 
mai relevantă cu cât vine din partea unui membru de frunte al minorităţii române, care 
simte direct pulsul vremurilor. O posibilă soluţie pentru remedierea acestor stări de fapt, care 
aduc prejudicii comunităţii, le oferă aceeaşi Ana Borbély. În primul rând ar trebui întărită 
coeziunea de grup minoritar, iar mai apoi ar trebui să se explice mai bine care este diferenţa 
dintre cetăţenie şi naţionalitate. Dar, spunea Ana Borbély, cel puţin la fel de important ar fi ca 
„cei care culeg datele din satele noastre româneşti, să fie români, aşa încît să nu exprime o 
stare de mirare (uimire) atunci cînd se declară cineva român, ci tocmai invers, să se exprime 
empatia şi simpatia faţă de cel întrebat, în aşa fel încât acesta să aibă curajul să se declare 
român”72. Ana Borbély sugerează aici implicit posibilitatea timorării celui chestionat de către 
recenzor şi credinţa că datele sunt distorsionate chiar de la recensământ.

În concluzie, se poate spune că populaţia de origine etnică românească din Ungaria 
a scăzut în permanenţă după 1920. Ritmul a fost ceva mai lent până în 1960. După aceea, 
procesul de dispariţie a comunităţii româneşti prin asimilare a fost din ce în ce mai rapid. 
Practic, conform inclusiv datelor oficiale maghiare, românii din Ungaria au scăzut cu două 
treimi faţă de 1920. În ultimii 50 de ani, tot mai puţini se declară vorbitori de limbă maternă 
română. Limba română, ca limbă maternă, se vorbeşte din ce în ce mai puţin în satele 
româneşti. Peste tot, procesul de schimbare a limbii în favoarea celei maghiare este în fază 
avansată. Situaţia cea mai fericită se consemnează în Micherechi, unde în ultimii 50 de ani 
numărul celor care se declară vorbitori de limbă maternă română a scăzut cu numai 33 %. 
Aceasta în condiţiile în care în perioada interbelică localitatea era locuită aproape exclusiv de 
români. În schimb, în Vecherd bunăoară, în 2001, nimeni nu s-a mai declarat la recensământ 
ca având limba maternă româna73. Unii specialişti români din Ungaria au ajuns la concluzia 
că singura modalitate prin care se mai poate menţine limba minorităţii române în Ungaria, 
în condiţiile perpetuării aceleiaşi atitudini a statului maghiar şi în lipsa unor politici coerente 
concrete în acest sens ale statului român, este implicarea masivă a bisericilor româneşti, 
indiferent de confesiune. Acestea ar trebui să ajute comunităţile în a se separa social, 
cultural şi ca limbă de majoritate, să încurajeze răspândirea limbii române şi a registrului 
bisericesc (stilul elevat, varianta standard), să sprijine folosirea variantei locale a graiului 
românesc, să accepte un rol mult mai activ în cadrul comunităţii, să încerce influenţarea 
unui număr cât mai mare a membrilor ei pe parcursul întregii vieţi şi, în fine, să compenseze 
presiunea politică la care sunt supuşi românii, astfel încât să dispară sentimentul de frică în 
faţa chestionarelor oficiale74. Alţii, în schimb, sunt mai pesimişti şi consideră că „eforturile” 
statului ungar în direcţia asigurării condiţiilor propice de dezvoltare pentru români au condus, 
după cum era şi firesc, la un eşec programat. Acest fenomen este demonstrat în prezent de 
„tendinţa puternică de părăsire a limbii şi tradiţiilor culturale române, slăbirea conştiinţei 
etnice-naţionale”75, care se pare că este ireversibilă. Mihai Cozma, fost profesor la Catedra de 
limba şi literatura română în cadrul Universităţii din Seghedin, atrăgea atenţia asupra faptului 
că procesul este favorizat chiar de instituţia de autoadministrare a românilor din Ungaria, 
aşa cum a fost ea creată în 1995. În opinia universitarului român din Seghedin, sistemul 
autoguvernării este cât se poate de nepotrivit pentru comunitatea românească din Ungaria. 
„Azi, românii din Ungaria alcătuiesc o microsocietate plină de încordări dezbinatoare, lipsită 
mai ales de solidaritatea cuvenită între instituţii şi indivizi, fapt care îi determină pe mulţi 
români să se retragă din colectivul de care ar trebui să aparţină activ. Acest fapt contribuie 

71 Ibidem, p. 158-159.
72 Ibidem, p. 159.
73 Ibidem, p. 154-155.
74 Idem, Relaţia dintre biserică şi menţinerea limbii minoritare, în Simpozion, III, Giula, 2004, p. 192.
75 Mihai Cozma, Despre un proces numit asimilare etnică (Analiză de caz: românii din Ungaria), în Convieţuirea 
(Egyűtélés), an 6, nr. 3-4, 2002, an7, nr. 1-2, Seghedin, 2003, p. 26.
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puternic la asimilarea în rândurile ungurimii”76, spunea acesta, lăsând să se înţeleagă faptul 
că la conturarea acestei realităţi a contribuit şi legislaţia minoritară în vigoare în Ungaria. 
Profesorul Mihai Cozma critica şi o anume neputinţă a liderilor forurilor de autoadministrare 
româneşti din Ungaria de a colabora efectiv şi eficient cu România77, în condiţiile în care 
această colaborare ar fi benefică pentru comunitate. Acelaşi semnal de alarmă îl trag şi alţi 
intelectuali români din Ungaria. Printre aceştia, Gheorghe Petruşan şi Emilia Martin, autorii 
volumului Românii din Ungaria, alături de cel pomenit mai sus atrag atenţia asupra pierderii 
de teren din partea graiului românesc în Ungaria. 

Sub aspect religios, se poate spune că în sânul comunităţii româneşti din Ungaria 
domină confesiunile ortodoxă şi greco-catolică. Desigur că cei mai mulţi au fost şi sunt cei 
de religie ortodoxă. În spaţiul geografic despre care discutăm, estul Ungariei de după 1920, 
elementul ortodox a fost legat în cea mai mare măsură de prezenţa românilor. Într-o lucrare 
bine documentată, susţinută iniţial ca teză de doctorat (1973) în cadrul Institutului Teologic 
de Grad Universitar din Bucureşti, intitulată Din istoria comunităţilor bisericeşti ortodoxe 
române din Ungaria, Teodor Misaroş (1921-1983) realizează o extrem de amănunţită istorie 
a comunităţilor ortodoxe din această ţară. Preot, protopop al tractului Micherechi, iar din 
1976 până la moarte vicar episcopal al Vicariatului Ortodox Român din Ungaria, Teodor 
Misaroş era un foarte bun cunoscător al realităţilor istorice legate de comunitatea românească 
ortodoxă din Ungaria78. Preluând o serie de informaţii din bibliografia edită, autorul îşi asumă 
opinia unei bune părţi a istoriografiei confesionale româneşti potrivit căreia creştinismul 
răsăritean a fost prezent în această parte a Ungariei încă de la jumătatea secolului al X-lea şi 
începutul secolului următor79, înainte de venirea ungurilor în zonă, considerând că aceştia 
din urmă au intrat în contact cu creştinismul prin intermediul populaţiei româneşti găsite în 
acest spaţiu la momentul descălecatului. În sprijinul afirmaţiei sale, Teodor Misaroş aduce 
drept argument inclusiv o descoperire arheologică datând din secolele X-XI, constând într-o 
cruce bizantină emailată, descoperită în albia Mureşului şi aflată la muzeul oraşului Giula80. 
Creştinarea regelui Ştefan cel Sfânt în ritul latin a avut consecinţe nefaste în timp pentru 
comunităţile române ortodoxe, care s-au coagulat extrem de greu în structuri ierarhice proprii. 
Prima organizaţie bisericească proprie despre care avem cunoştinţă pe teritoriul populat de 
comunităţi româneşti din estul Ungariei de astăzi este semnalată în timpul ocupaţiei turceşti 
(1566-1695), când este pomenit un mitropolit pentru cetăţile Lipova şi Giula81. Sub oblăduirea 
acestuia se găsea la 1651 comunitatea românească din Giula. 

Deşi toate localităţile cu populaţie românească din Ungaria răsăriteană sunt pomenite 
în documente începând cu secolele XII-XIII, asemeni localităţilor din judeţele Bihor, Arad, 
Satu Mare82, pe măsura înaintării ungurilor spre Transilvania, comunităţi active ortodoxe, 
cu preoţi şi structură bisericească, sunt consemnate după redimensionarea Europei odată 
cu îndepărtarea turcilor din zonă de către Habsburgi, care au ordonat spaţiul din toate 
punctele de vedere, consemnând documentar inclusiv religia căreia aparţineau locuitorii 
satelor. Astfel, comunităţi ortodoxe bine închegate sunt semnalate în ordine cronologică 
următoarele: Giula (1651), Chitighaz (1716), Apateu (1748), Săcal (1759), Cenadul 
Unguresc (1767), Peterd (1768), Micherechi (1773), Crâstor (1779), Darvaş (1779), Vecherd 
(1779), Bătania (1784), Bichiş (1788), Budapesta (1808), Bichişciaba (1820), Ciorvaş (1900), 

76 Ibidem, p. 31.
77 Ibidem.
78 Teodor Misaroş, Din istora comunităţilor bisericeşti ortodoxe române din Ungaria, Ediţia a II-a revizuită, 
Giula, 2002, p. 8. 
79 Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1980, vol. I, p. 208; Pr. Prof. I. Rămureanu, 
Rolul elementului românesc în creştinarea ungurilor, în Biserica Ortodoxă Română, an XVIII, nr. 1-2, Bucureşti, 
(1980), p. 183; Idem, Începuturile creştinării ungurilor în credinţa ortodoxă a Răsăritului. Ortodoxia la unguri 
până în timpul domniei regelui Ştefan cel Sfînt, în Studii Teologice, seria II, an IX, nr. 1-2, Bucureşti, 1957, p. 
37. 
80 Teodor Misaroş, Din istora comunităţilor bisericeşti ortodoxe române din Ungaria, Ediţia a II-a revizuită, 
Giula, 2002, p. 16.
81 I.D. Suciu, Monografia Mitropoliei Banatului, Editura Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1977, p. 94.
82 Coriolan Suciu, Dictionar istoric al localităţilor din Transilvania, vol. I-II, Bucureşti, 1967-1968, 435 + 448 p.
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Otlaca-Pustă (1913), Aletea (1934), Seghedin (1995), Leucuşhaz (1998)83. Toate bisericile 
ortodoxe erau construite iniţial din lemn, la fel ca în întreaga Transilvanie. Prima biserică 
de piatră a fost ridicată la Giula, în 1762. În 1801 aceasta a fost mistuită de un incendiu, 
dar a fost refăcută din temelii şi inaugurată în 182484. Au urmat cele din Peterd şi Cenadul 
Unguresc, aceasta din urmă fiind o construcţie monumentală ridicată în 180885. 

Până în secolul al XIX-lea românii din estul Ungariei de astăzi, parte integrantă a blocului 
confesional ortodox românesc din Transilvania, erau subordonaţi ierarhiei bisericeşti sârbeşti 
din Karlovitz. În 1814, sub conducerea lui Moise Nicoară din Giula, s-a declanşat o mişcare 
pentru un episcop român la Arad, soldată cu înscăunarea la 1829 a lui Nestor Ioanovici în 
funcţia de episcop, sub umbrela căruia au ajuns şi giulanii86. Episcopul de Arad era subordonat 
însă aceleiaşi ierarhii din Karlovitz. Ulterior, în cursul secolului al XIX-lea, reprezentanţii 
românilor din aceste părţi, mai ales cei din Bichiş, au militat alături de românii din Transilvania 
pentru constituirea unei ierarhii ortodoxe naţionale pentru românii din Ungaria. Acest lucru 
s-a întâmplat în 1864, când s-a constituit Mitropolia românească ortodoxă a Transilvaniei, 
iar toţii românii aparţinând acestei confesiuni au trecut sub jurisdicţia acesteia87, separându-
se de cea sârbească88. După 1868, când a fost reînfiinţată Episcopia Aradului, parohiile 
româneşti din părţile Ungariei aveau următoarea subordonare: Bătania, Cenadul Unguresc 
(Protopopiatul Arad), Bichiş, Chitighaz, Giula (Protopopiatul Chişineu Criş). Restul parohiilor 
ortodoxe aparţineau de Vicariatul Ortodox din Oradea: Apateu, Darvaş, Jaca, Peterd, Săcal, 
Vecherd (Protopopiatul Oradea), Crâstor, Micherechi (Protopopiatul Tinca)89.

După 1920 această structură organizatorică a suferit modificări substanţiale. Practic, cele 
19 comunităţi ortodoxe româneşti rămase pe teritoriul Ungariei trianonice au rămas fără nicio 
ierarhie bisericească90. Mult mai grave consecinţe a avut faptul că după trasarea noilor graniţe, 
majoritatea preoţilor ortodocşi şi-au părăsit parohiile plecând în România91. Doar patru preoţi 
ortodocşi mai rămăseseră în Ungaria: Ghenadie Bogoevici la Budapesta, Petru Biberia la Giula II, 
Vasile Beleş la Chitighaz şi Simion Cornea la Bătania92. Practic, cei patru proţi îndeplineau toate 
obligaţiile pastorale legate de momentele esenţiale: botez, cununii, înmormântări, iar efortul era 
extrem de mare întrucât toţi aveau deja o anumită vârstă. Fără preoţi, mulţi enoriaşi ortodocşi 
au trecut la alte culte religioase, mai ales la cele neoprotestante, care au găsit astfel aici teren 
fertil de manifestare. Lipsiţi de orice legătură cu Episcopiile Ortodoxe din care făcuseră parte, 
Consistoriul Ortodox din Oradea a desemnat, probabil din motive preventive şi de legalitate, 
pe Ghenadie Bogoevici drept conducătorul duhovnicesc al acestor parohii, însărcinare întărită 
şi de Episcopia Aradului93. Guvernul maghiar a creat, la rândul său, un comisariat regal, în 
frunte cu Iosif Siegescu, preot greco-catolic, care urma să reprezinte interesele românilor din 
Ungaria. Lucrurile nu au mers tocmai bine, iar colaborarea dintre Ghenadie Bogoevici şi 
Iosif Siegescu a fost extrem de defectuoasă. În întreaga perioadă interbelică au avut loc mai 
multe încercări, toate eşuate, de a crea o ierarhie bisericească proprie. În consecinţă, pentru 
aproape trei decenii situaţia ortodocşilor români din Ungaria a fost extrem de incertă, mai ales 
în anii celui de-al doilea război mondial, când s-au făcut eforturi de înglobare a comunităţilor 
ortodoxe române din Ungaria în cadrul unei fantomatice Biserici Ortodoxe Maghiare conduse 

83 Românii..., p. 2.
84 Eugen Glück, Contribuţii la istoria comunităţilor româneşti din Ungaria, în Revista istorică, nr. 5-6, Bucureşti, 
1994, p. 480.
85 Ibidem.
86 Cornelia Bodea, Moise Nicoară (1784-1861) şi rolul său în lupta pentru emanciparea naţional-religioasă a 
românilor din Banat şi Crişana, Arad, 1943.
87 Eugen Glück, Contribuţii la istoria comunităţilor româneşti din Ungaria, în Revista istorică, 1994, nr. 5-6, p. 
481.
88 Elena Csobai, Convieţuirea minorităţilor în aşezările locuite de români, în Simpozion, Giula, 1993, p. 56.
89 Românii..., p. 3; Gheorghe Petruşan, Emilia Martin, Mihai Cozma, op. cit., p. 51.
90 Teodor Misaroş, Din istora comunităţilor bisericeşti ortodoxe române din Ungaria, Ediţia a II-a revizuită, 
Giula, 2002, p. 235.
91 Ibidem, p. 235; Maria Berényi, Şcolile poporane române din Ungaria, în Simpozion, III, Giula, 1994, p. 32.
92 Teodor Misaroş, Din istora comunităţilor bisericeşti ortodoxe române din Ungaria, Ediţia a II-a revizuită, 
Giula, 2002, p. 235.
93 Ibidem, p. 236.
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de un emigrant rus, Mihai Popoff, biserică înfiinţată printr-un decret de regentul Miklos Horthy, 
în lipsa oricărui temei canonic.

După 1945 parohiile româneşti au ieşit, una după alta, din Biserica Ortodoxă 
Maghiară. După intense pregătiri, la 27 martie 1946, în oraşul Giula, a avut loc Congresul 
Naţional-Bisericesc, în care „se constituie Eparhia Ortodoxă Română, azi Vicariatul Ortodox 
Român din Ungaria, cu sediul în oraşul Giula”94, primul vicar fiind Petru Mândruţău95. 
Vicariatul avea trei protopopiate: Giula, Micherechi şi Chitighaz. Pentru prima dată după 
ruperea de blocul românesc, românii din Ungaria aveau ierarhie bisericească proprie. 
Aceasta aparţinea, prin intermediul Episcopiei Ortodoxe a Aradului, de Patriarhia de la 
Bucureşti. În anul 1999, Vicariatul a fost la ridicat la rang de episcopie. Primul episcop a 
fost Sofronie Drincec, instalat la 20 februarie 1999 în catedrala Sf. Nicolae din Giula, în 
prezenţa patriarhului Teoctist. Acesta a păstorit în fruntea Episcopiei românilor din Ungaria 
până în 2007, când a fost ales Episcop al Episcopiei Ortodoxe din Oradea. În locul său a 
fost instalat episcop Siluan Manuilă, originar din părţile Aradului96. 

În ceea ce priveşte numărul românilor ortodocşi din Ungaria, acesta a variat de la 
o perioadă la alta, urmând în general un trend descendent. Până la constituirea propriilor 
structuri religioase, acest număr este mai greu de stabilit, deoarece ei erau recenzaţi de 
multe ori alături de cei sârbi, împreună cu care aveau parohii comune: Bătania, Budapesta, 
Cenadul Unguresc, Seghedin, nefăcându-se deosebire între ortodocşii de diferite 
naţionalităţi (români, sârbi, bulgari, ruşi, ucraineni etc.). Apartenenţa la vreo religie a fost 
înregistrată ultima dată înainte de 1990 tocmai în 1949, iar ultimul recensământ general 
s-a făcut în 200197. Abia acesta din urmă a stabilit legătura dintre etnie şi religie. Conform 
acestuia, în Ungaria trăiau, la 1 februarie 2001, un număr de 15.298 ortodocşi, dintre 
aceştia 5.598 fiind de naţionalitate română98. 

Începând cu sfârşitul secolului al XVII-lea, dar mai ales în secolul al XVIII-lea o parte a 
românilor transilvăneni au acceptat decizia propriilor preoţi şi s-au unit cu Roma. A rezultat o 
nouă religie a românilor, cea greco-catolică. În Ungaria de astăzi, comunităţi româneşti greco-
catolice sunt prezente în partea de nord-est a Ungariei. Este vorba despre satele Bedeu, Pocei 
şi Leta Mare. În trecut au mai existat şi alte localităţi româneşti trecute la greco-catolicism, 
precum Nyiradony şi Kiskálló, dar unde nu mai sunt greco-catolici români încă de la sfârşitul 
secolului al XVIII-lea, fiind supuşi procesului de asimilare etnică99. 

Primele sate trecute la greco-catolicism în această parte a Ungariei sunt consemnate 
după consolidarea Episcopiei catolice de Oradea. Conform informaţiilor pe care le deţinem 
numărul parohiilor unite din cuprinsul acestei episcopii s-ar fi ridicat în 1715 la 77. Între 
acestea şi Leta Mare, Bedeu, Aciad, Darvaş şi Vecherd100. La mijlocul secolului al XVIII-lea 
în Bihor a existat un val antiunionist care a condus la revenirea multor parohii la ortodoxie. 
Dintre cele din Ungaria au mai rămas greco-catolice doar Pocei şi Leta Mare101. Crearea 
unei structuri diecezane greco-catolice la Oradea, în a doua jumătate a secolului al XVIII-
lea, odată cu instalarea primului episcop unit, Moise Dragoş (1776-1787), a stabilizat 
lucrurile. La sfârşitul secolului al XVIII-lea, greco-catolicismul a câştigat din nou teren. 

La începutul secolului al XIX-lea greco-catolicii de pe teritoriul de astăzi al Ungariei 
au fost repartizaţi, o parte Episcopiei de Muncaci, iar alţii celei de Oradea. Acesteia din 
urmă i-au fost încredinţate opt parohii din 21 câte existau. Dintre acestea, la 1819 şase 
foloseau exclusiv limba română: Bedeu, Almosd, Leta Mare, Vertes, Bagamer, Pocei, iar 
două, Macău şi Hoszúpally, utilizau pentru trebuinţele de cult limbile română, ruteană 

94 Procesul verbal al Congresului Naţional-Bisericesc din 27 martie 1946, înregistrat la Episcopia Ortodoxă 
Română din Giula sub nr. 1/1946 apud Teodor Misaroş, Din istora comunităţilor bisericeşti ortodoxe române 
din Ungaria, Ediţia a II-a, revizuită, Giula, 2002, p. 272.
95 Elena Csobai, Românii din Ungaria după 1945, în Simpozion, Giula, XVI, 2007, p. 74. 
96 Noul episcop al românilor ortodocşi din Ungaria, în Foaia românească, 23 martie 2007, p. 7.
97 Românii..., p. 3.
98 Ibidem, p. 15.
99 Ibidem, p. 1-2.
100 Eugen Glück, Contribuţii cu privire la istoria românilor uniţi din nordestul Ungariei, în Simpozion, XIII, 
Giula, 2004, p. 85.
101 Ibidem.
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şi maghiară102. În celelalte 13 parohii103 se utiliza de asemenea limba română ca limbă 
de cult alături de maghiară şi ruteană. În parohiile rămase sub jurisdicţia Episcopiei de 
Muncaci, pe parcursul secolului al XIX-lea românii de aici, minoritari fiind, au fost asimilaţi 
cu largul concurs al administraţiei de stat maghiare104, astfel încât după 1890 nu mai există 
nicio menţiune despre folosirea limbii române în cadrul slujbelor religioase.

Parohiile rămase în cadrul diecezei de Oradea au evoluat diferit, întrucât numărul 
românilor de aici era mai mare, la Bedeu fiind chiar majoritari. Episcopia unită de Oradea 
s-a îngrijit de existenţa şcolilor confesionale în limba română, aceasta fiind nu numai limba 
liturgică şi extraliturgică, ci şi cea oficială în administraţia bisericească. Aici comunităţile 
româneşti au fost salvate pe moment de la asimilare etnică. Fenomenul a fost desăvârşit 
însă după 1920.

Procesul de deznaţionalizare a românilor uniţi rămaşi sub jurisdicţia Episcopiei 
de Muncaci a avut deplin succes. El a primit noi valenţe odată cu înfiinţarea Episcopiei 
greco-catolice maghiare de Hajdúdorog în anul 1912, după îndelungi eforturi ale unei 
serii de prelaţi ruteni maghiarizaţi, susţinuţi puternic de reprezentanţii statului ungar. Unul 
dintre scopuri era eliminarea limbii române din slujba religioasă. Începute în deceniul 
şapte al secolului al XIX-lea, eforturile au avut sorţi de izbândă în 1912. Avizul pentru 
crearea acestei episcopii a fost dat de Conferinţa episcopilor catolici de ambele rituri 
(latin şi grec) din Ungaria, din 9 noiembrie 1911. Mitropolitul Victor Mihali de Apşa şi 
episcopii Demetrie Radu şi Vasile Hossu şi-au dat acceptul pentru înfiinţare, cu condiţia 
să nu fie luate parohii din diecezele româneşti105. Evident că acest lucru nu s-a întâmplat, 
iar din diecezele româneşti transilvănene au fost luate 83 de parohii, 382 de filii şi 172 
cătune, cele mai multe din dieceza de Oradea: 44 parohii, 111 filii şi 3 cătune106. În ciuda 
protestelor acestora, Episcopia greco-catolică maghiară de Hajdúdorog a fost înfiinţată. 
Acest fapt a creat imense deservicii comunităţilor româneşti greco-catolice intrate în nou 
creata episcopie, unde limba maghiară a devenit limba de cult oficială. Se deschisese 
drumul spre maghiarizarea accentuată a românilor din acest spaţiu, aşa cum se întâmplase 
cu cei din Episcopia de Muncaci. Şansa celor mai multe din aceste parohii româneşti greco-
catolice s-a ivit în momentul 1918, care le-a readus în cadrul Episcopiei greco-catolice de 
Oradea, iar în urma trasării graniţelor au rămas pe teritoriul românesc. La 9 iunie 1919 
papa confirma o stare de fapt, decretul Nunţiaturii din Viena din 10 mai 1919, prin care 42 
din parohiile trecute la 1912 în cadrul Episcopiei greco-catolice maghiare de Hajdúdorog 
erau puse sub administrarea episcopului unit de Oradea, Demetrie Radu, iar alte patru, sub 
conducerea lui Iuliu Hossude la Gherla107. 

În cadrul Episcopiei greco-catolice maghiare de Hajdúdorog, limitată acum la 
Ungaria, mai rămâneau doar parohiile din Leta Mare, Pocei, Macău şi Bedeu, aceasta 
din urmă abia din 1937, de unde în foarte scurt timp românii au şi dispărut ca minoritate 
vorbitoare de limbă română. Urmărind destinul acestor comunităţi, suntem în concordanţă 
cu concluziile cercetătoarei Maria Berényi, care apreciază că „Înfiinţarea Episcopiei din 
Hajdúdorog, pentru comunităţile greco-catolice româneşti din Bedeu, Pocei şi Leta Mare, 
localităţi aparţinătoare Ungariei de azi, a avut înrîurire ce duce pînă la situaţia lor actuală 
de astăzi. Asimilarea acestor români a început cu înfiinţarea acestei dieceze”108. 

În concluzie se poate spune că, sub aspect religios, comunităţile religioase greco-catolice 
din Ungaria au fost mult mai expuse fenomenului de asimilare naţională decât au fost cele 
ortodoxe. Integrarea în sistemul instituţional catolic, care avea vârful ierarhiei la Roma, a fost 

102 Maria Berényi, Rolul Episcopiei de Hajdudorog în istoria greco-catolicilor români din Ungaria, în Simpozion, 
XII, Giula, 2003, p. 67.
103 Acestea erau: Nyiradony, Nyirabrany, Biri, Csegold, Porcsalma, Csengerujfalu, Kallosemjen, Nagykallo, 
Napkor, Ujfeherto, Hajdudorog, Gelse, Bokony.
104 Maria Berényi, Rolul Episcopiei de Hajdudorog în istoria greco-catolicilor români din Ungaria, în Simpozion, 
XII, Giula, 2003, p. 70-71.
105 Ibidem, p. 73.
106 Ibidem, p. 75.
107 Ibidem, p. 78; vezi şi 1918. Bihorul în epopeea unirii, Editura CCES, Oradea, 1978, p. 336-338.
108 Maria Berényi, Rolul Episcopiei de Hajdudorog în istoria greco-catolicilor români din Ungaria, în Simpozion, 
XII, Giula, 2003, p. 81.
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în detrimentul românilor greco-catolici, care în decurs de două secole au dispărut complet 
sub aspect etnic. Spre deosebire de aceştia, comunităţile de ortodocşi mai supravieţuiesc încă, 
beneficiind de-a lungul secolelor de legături cu România mult mai bine structurate.

La sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul celui următor în acest spaţiu şi-au 
făcut apariţia primii mesageri ai cultelor neoprotestante, în principal ai bisericii baptiste. 
Procesul a fost unul de durată, întins pe parcursul mai multor decenii. Primii pastori baptişti 
români sunt semnalaţi în jurul anului 1870-1871109, iar prima mică grupare din zonă, 8-10 
persoane, aparţinând acestei confesiuni, s-a închegat la Salonta. Din acest grup făcea parte 
şi Mihai Cornea. De numele său se leagă munca de pionierat în satele locuite de români 
în Ungaria de astăzi110. Primii credincioşi au fost botezaţi în satele Crîstor, Chitighaz şi 
Cenadul Unguresc. În Chitighaz, bunăoară, primii botezaţi la baptism datează din anul 
1893111, consecinţă a eforturilor depuse încă din iunie 1891 de Gheorghe Şimonca112. 

În primele două decenii ale secolului trecut baptismul, venind dinspre Transilvania, a 
luat o amploare din ce în ce mai mare. Succese majore a cunoscut acesta începând cu anii 
’20, mai ales în rândul comunităţilor de ortodocşi lipsiţi aproape total de preoţi după 1920. 
Terenul era extrem de fertil. Prima biserică baptistă românească din Ungaria s-a constituit 
la Crîstor113. În 1919 exista de asemenea o casă de rugăciune aparţinând acestei confesiuni 
şi la Chitighaz114. Din Crîstor, în repetate rânduri, misionarii baptişti s-au îndreptat spre 
Micherechi. Comunitatea baptistă de aici s-a constituit în perioada 1921-1924, primele 
opt persoane fiind botezate în 1921, punctul culminant al anilor ’20 fiind atins trei ani mai 
târziu când comunitatea a ajuns la 30 de credincioşi115. Printre primii tineri botezaţi s-a 
numărat Gheorghe Hoţopan, care câţiva ani mai târziu a înfiinţat şi un cor bisericesc116. 
Gheorghe Hoţopan a făcut în localităţile româneşti din împrejurimi numeroase deplasări 
în care a încercat să atragă la baptism noi credincioşi117. De-a lungul timpului, cea mai 
importantă activitate spirituală baptistă din cadrul comunităţii româneşti din Ungaria s-a 
desfăşurat în Micherechi, aici existând şi o comunitate penticostală importantă118. 

Între cele două războaie mondiale numărul creştinilor baptişti din comunităţile 
româneşti a crescut de la un an la altul, mai ales în mediile ţărăneşti ortodoxe. Cauzele 
acestui succes sunt numeroase, însă fundamentală a fost „dezamăgirea pe toate teritoriile 
vieţii”119 care i-a cuprins pe românii rămaşi în Ungaria după 1918. 

După cea de-a doua mare conflagraţie mondială datele referitoare la baptişti, ca de 
altfel la toate confesiunile religioase din Ungaria, sunt mai puţin precise. Regimul comunist 
din Ungaria nu a surprins cu prilejul recensămintelor natura religiei cetăţenilor. Ultima 
evaluare de acest gen, înainte de 2001, a fost realizată în 1949120. Recensământul din 2001 
a consemnat în Ungaria un număr de 17.705 baptişti. În ultimele decenii acest cult a pierdut 
mult teren în faţa celorlalte121. Cu toate acestea, în unele sate româneşti biserica baptistă 
este bine închegată, credincioşii din Micherechi având o activitate destul de consistentă, 
beneficiind inclusiv de legături cu baptişti din Statele Unite ale Americii122. 

109 Anamaria Brad, Răspîndirea religiei baptiste în comunele româneşti: Chitighaz, Cenadul Unguresc, 
Micherechi, Apateu şi Crîstor, în Convieţuirea (Egyűtélés), an 1, nr. 1, Seghedin, 1997, p. 52.
110 Ibidem.
111 Ibidem, p. 53.
112 Ştefan Cioca, Biserica baptistă din Chitighaz, Kétegyhàza, 1993, p. 11.
113 Alexandru Hoţopan, Istoria bisericii baptiste din Micherechi, 1921-1950, (I), în Lumina, ’97, Giula 1997, 
p. 4.
114 Ştefan Cioca, Biserica baptistă din Chitighaz, Kétegyhàza, 1993, p. 14.
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Până în 1918, românii din Transilvania, membri ai aceluiaşi bloc etnic, făceau parte 
din structuri organizatorice comune, fie că era vorba despre asociaţii culturale, economice 
sau politice. Astfel, găsim nenumărate exemple în care români originari din satele care 
astăzi fac parte din Ungaria erau angrenaţi în diverse activităţi şi proiecte la nivelul întregii 
Transilvanii, sau chiar dincolo de Carpaţi. Un exemplu elocvent din acest punct de vedere 
este Moise Nicoară (1784-1861). Originar din Giula, cu studii la Oradea, Arad, Bratislava 
şi Viena, el devine una dintre cele mai puternice personalităţi ale românilor ardeleni, 
şi reprezentant devotat al intereselor românilor din Ungaria. Datorită lui, ca urmare a 
relaţiilor pe care le avea la Curtea vieneză, unde fusese instructorul de limbă română 
al arhiducelui Ferdinand, Aradul beneficiază începând cu 1812 de o şcoală pedagogică 
românească, de un institut teologic (1822) şi de un episcop ortodox. În anul 1825 Moise 
Nicoară pleacă la Bucureşti, unde a şi încetat din viaţă în 1861. Alături de acesta, localităţile 
româneşti din Ungaria de astăzi au dat numeroase personalităţi care s-au implicat în lupta 
culturală şi naţională a românilor transilvăneni înainte de 1918, majoritatea fiind angrenaţi 
politic în Partidul Naţional Român din Transilvania, şi mai puţin în cadrul Partidul Social 
Democrat123. Unii dintre aceştia, rămânând în România Mare, şi-au continuat activităţile 
politice şi culturale între cele două războaie mondiale. Nicolae Roxin din Micherechi, spre 
exemplu, a ajuns deputat în Parlamentul de la Bucureşti. 

În toamna anului 1918 românii de pe teritoriul de astăzi al Ungariei au participat 
activ la demersurile iniţiate de liderii lor pentru unirea acestor teritorii cu România. Când 
s-a constituit Consiliul Naţional Român din Oradea şi Bihor, Micherechiul a avut şi un 
reprezentant acolo în persoana aceluiaşi Nicolae Roxin124, în Micherechi constituindu-
se şi o Gardă Naţională Română condusă de cadetul aspirant Alexandru Roxin125. De 
asemenea, între delegaţii participanţi din partea cercurilor electorale din Comitatul Bihor 
la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia de la 1 Decembrie 1918 îi regăsim pe George 
Mureşan, econom din Bedeu, Teodor Pătcaş, preot din Peterd, Ioan Bodor, econom din 
Vecherd, Victor Domocoş, proprietar din Vecherd126. Toţi şi-au exprimat dorinţa de a se 
uni cu România, doleanţă rămasă însă fără consecinţă ca urmare a trasării graniţei între 
România şi Ungaria. 

Separarea de blocul etnic românesc a creat mari probleme celor rămaşi în interiorul 
statului ungar. Legăturile fireşti existente cu cei din Crişana, Banat şi Transilvania s-au rupt, 
iar comunitatea a rămas practic suspendată, fără niciun sprijin. Organizarea într-o structură 
instituţională minoritară care să acţioneze în direcţia sprijinirii intereselor naţionalităţii 
române lipsea cu desăvârşire, acest tip de structură existând înainte de 1918 în Partidul 
Naţional Român din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş.

După 1920 statul horthist maghiar a dus o politică ostilă minorităţilor. Au fost tolerate 
doar activităţi locale (cercuri culturale, coruri etc.), comunităţile româneşti fiind ele însele 
izolate din cauza răspândirii pe un spaţiu foarte mare de-a lungul frontierei româno-ungare. 
Şi aceste activităţi erau însă în scădere. Nici măcar din punct de vedere bisericesc românii 
nu erau mai bine organizaţi127. Majoritatea cercetătorilor români din Ungaria nu sunt foarte 
tranşanţi atunci când vorbesc despre statutul minorităţii române între cele două războaie 
mondiale. Potrivit acestora, vinovate ar fi condiţiile istorice speciale128. Cu toate acestea, 
expresia folosită spune foarte multe celor familiarizaţi cu istoria Ungariei interbelice şi 
politica acesteia în privinţa minorităţilor129.

Capacitatea organizatorică a minorităţii române a fost în perioada respectivă extrem 
de redusă, astfel încât după cel de-al doilea război mondial, când noul context politic a 

123 Aurel Suciu, Moise Nicoară, David Voniga etc.
124 1918. Bihorul în epopeea unirii, Editura CCES, Oradea, 1978, p. 121.
125 Ibidem, p. 317.
126 Ibidem, p. 240.
127 Mihai Cozma, Evoluţia istorică a identităţii noastre româneşti/Ce sa întîmplat şi de ce?/, în Convieţuirea 
(Egyűtélés), an 2, nr. 4, 1998, an 3, nr. 1, Seghedin, 1999, p. 105.
128 Gheorghe Petruşan, Emilia Martin, Mihai Cozma, op. cit., p. 89.
129 ***, The Romanians in Hungary. Dynamics of an Ethnic Genocide, Globus Publishers, Bucharest, 1992, p. 
28-55.
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făcut posibil acest lucru, naşterea unei structuri româneşti s-a făcut nu fără convulsii130. 
Impulsul organizatoric a venit nu din interiorul comunităţii, ci din exterior. „Vinovată” de 
această situaţie a fost noua realitate politică din Ungaria, aşa cum a fost ea creionată chiar 
din noiembrie 1944 în programul de acţiune al Partidului Comunist Ungar131. Formele de 
organizare, de tip front popular patriotic, erau similare celorlalte state din blocul comunist132. 
Conform directivelor epocii şi tipului de organizare a „maselor populare” din perioada 
comunistă, şi românii au fost obligaţi să-şi structureze formaţiuni, care răspundeau unor 
tipare prestabilite şi nicidecum intereselor proprii. Erau, aşa cum aprecia şi Mihai Cozma, 
„programate înainte de toate pentru reprezentarea demonstrativă, formală a minorităţii”133, 
iar activităţile în care se angrenau erau, potrivit aceluiaşi autor, în cele mai multe cazuri, 
inutile pentru cauza românimii134. 

La 21 martie 1948, la Giula, sub directa oblăduire a „conducerii de stat şi de 
partid a orînduirii socialiste” a luat fiinţă organizaţia Uniunea Democratică a Românilor 
din Ungaria. Primul ei preşedinte a fost Gheorghe Alexici, iar secretar general a fost ales 
Gheorghe Nădăban. În 1949, conducerea Uniunii a suferit modificări. Preşedinte a devenit 
Ioan Borbély, vicepreşedinte Gheorghe Bordea, secretar general Petru Pomuţ, iar casier 
Ilie Moldovan. Activitatea Uniunii a fost destul de firavă, aproape fictivă, multă vreme. În 
primul deceniu al existenţei sale, cel mai activ s-a dovedit a fi tocmai casierul Ilie Moldovan, 
originar din Giula. Atât Gheorghe Alexici, ajuns chiar secretar de stat în Ministerul Culturii 
în guvernul de la Budapesta135 şi, în consecinţă, deturnat de la principalele obligaţii care-i 
reveneau în calitate de preşedinte, cât şi Gheorghe Nădăban au fost relativ puţin vizibili în 
această poziţie. Desigur că asupra acestei stări de fapt şi-a lăsat amprenta şi regimul politic 
de la Budapesta. Abia prin anii ’70, când conţinutul acestui regim s-a îmbunătăţit, Uniunea 
Democratică a Românilor din Ungaria a fost ceva mai prezentă în viaţa românilor136. Toate 
acţiunile Uniunii presupuneau însă prezenţa unui reprezentant al autorităţii politice. 

Între anii 1957-1983 liderul formaţiunii a fost secretarul general, funcţie deţinută 
de Petru Silaghi. Începând cu anul 1960 s-au organizat şedinţe plenare la care participau 
români din toată Ungaria. Tot din anul respectiv s-a introdus funcţia de preşedinte obştesc, 
deţinută până în 1983 de Vasile Marc din Micherechi. După acesta, în fruntea Uniunii a 
fost ales Gheorghe Petruşan (1983-1988), pentru ca între 1988 şi 1990 demnitatea să fie 
deţinută de Gheorghe Mihăiescu. Secretar general a fost între între 1983 şi 1990 Gheorghe 
Marc. 

Începând cu anul 1972 Uniunea Democratică a Românilor din Ungaria a ţinut 
congrese din patru în patru ani137. Cu ocazia acestor congrese s-a remarcat faptul că 
în cadrul minorităţii româneşti din Ungaria existau destule divergenţe legate, în primul 
rând de raporturile cu puterea de la Budapesta. Aceste divergenţe s-au manifestat tot mai 
evident pe parcursul anilor ’80, când procesul de destindere era vizibil în Ungaria. Punctul 
culminant al acestor tensiuni a fost atins cu ocazia congresului din decembrie 1988, când 
delegaţii din Seghedin au refuzat să participe, în semn de protest faţă de „politica de 
vitrină a uniunii”, adică de atitudinea rezervată a liderilor în problema obţinerii de drepturi 
pentru minoritatea română. Cu acest prilej, Mihai Cozma a trimis o scrisoare congresului, 
adresată personal lui Petru Silaghi, cel care condusese Uniunea decenii de-a rândul, în 
bună concordanţă cu directivele politice şi ideologice ale statului ungar, şi care mai avea 
încă un cuvânt greu de spus în formularea liniei politice. Mihai Cozma, căruia i s-a raliat 
un grup reformator format din Gheorghe Petruşan, Petru Cîmpian, Ştefan Frătean, Tiberiu 

130 Ibidem.
131 ***, 20. századi magyar történelem: 1900-1994, Szerkesztők: Pölöskei Ferenc, Gergely Jenő, Izsák Lajos, 
Korona Könyvkiadó, Budapesta, 1994.
132 François Fejtő, Histoire des démocraties populaires, Paris, 1992, passim.
133 Mihai Cozma, Evoluţia istorică a identităţii noastre româneşti/Ce sa întîmplat şi de ce?/, în Convieţuirea 
(Egyűtélés), an 2, nr. 4, 1998, an 3, nr. 1, Seghedin, 1999, p. 105.
134 Ibidem.
135 Elena Csobai, Românii din Ungaria după 1945, în Simpozion, XVI, Giula, 2007, p. 84.
136 Gheorghe Petruşan, Emilia Martin, Mihai Cozma, op. cit., p. 90.
137 Ibidem.
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Boca şi Tiberiu Bordaş, a atacat dur conducerea Uniunii, iar Petru Silaghi a considerat 
acest gest drept unul provocator, drept o încercare de dezbinare a românilor din Ungaria. 
Scrisoarea, publicată chiar în numărul de debut al revistei Informatorul, era în fond şi o 
critică extrem de aspră a organismului de conducere a Uniunii, considerată incapabilă de 
reformare şi de adaptare la lumea în mişcare din anii 1988-1989. Mihai Cozma susţinea 
că „experienţe de două decenii m-au convins că propunerile blânde, obişnuite făcute la 
diferite întruniri ale noastre au toate şansele de a se pierde fără urmări: cuvântările rostite 
la congrese niciodată n-au fost luate în considerare în aşa măsură ca, în urma lor, să se 
şi schimbe ceva (din timp ce documentele congreselor dovedesc că sunt mereu actuale 
aceleaşi probleme concrete). Se pune deci întrebarea: de ce să creadă oricine că metoda 
propunerilor, cuvântărilor obişnuite va fi tocmai acum cea mai folositoare? Nu e firesc să 
ajungă omul la concluzia că aici nu mai ajută decât o intervenţie gălăgioasă, cum a fost 
scrisoarea mea?”138. Părea că grupul de la Seghedin va fi unul care va încerca modernizarea 
şi actualizarea discursului liderilor Uniunii Democratice a Românilor din Ungaria. Revista 
Informatorul era tribuna unde se puteau manifesta contestatarii conducerii de atunci. Deşi 
se anunţa încă din caseta redacţională că urmau să apară şase numere pe an, după primele 
două aceasta şi-a sistat apariţia. Rămâne un mister de ce, după doar două numere, în care 
modernitatea discursului jurnalistic şi criticile consistente şi constructive din paginile sale 
aduceau un aer nou în cadrul comunităţii, aceasta şi-a încetat apariţia. Probabil că încă 
nu sosise vremea schimbării. Ne aflam, totuşi, la începutul anului 1989, iar autorităţile 
statului ungar nu puteau risca încă o discuţie deschisă în chestiunile minoritare, inclusiv în 
chestiunea complicităţii unora din liderii acestora cu autoritatea comunistă de la Budapesta. 

Perioada care a urmat până în 1990 a fost destul de tensionată, pe fondul unei 
ambianţe generale destul de încordate. Anul 1989 a marcat radicalizarea intelectualilor 
grupaţi în jurul Catedrei de Limba şi literatura română a Institutului Pedagogic „Juhász 
Gyula” din Seghedin, care erau extrem de nemulţumiţi de activitatea Uniunii Democratice 
a Românilor din Ungaria în direcţia promovării drepturilor propriei minorităţi. Practic, în 
anul 1989 aceştia au refuzat să mai colaboreze cu conducerea acestui organism. Motivul 
îl găsim chiar în publicaţia catedrei, Informatorul, şi este expus de redactorul publicaţiei, 
Mihai Cozma, profesor în cadrul catedrei amintite, care la o întâlnire cu secretarul general 
al Uniunii Democratice a Românilor din Ungaria, Gheorghe Marc, îi transmitea faptul că 
„...Uniunea continuă să activeze într-un cadru şi pe baza unui conţinut şi mecanism care 
s-au dovedit şi până acum cu totul depăşite şi inutile”139.

Începând cu anul 1989 lucrurile au început să se schimbe. Ceea ce s-a câştigat în 
primul rând a fost posibilitatea organizării după principii voluntare a comunităţii româneşti 
din Ungaria, chiar dacă multe din tarele organizaţionale ale vechiului regim mai erau încă 
prezente140. 

La 15-16 decembrie 1990, cu ocazia unei adunări generale ţinută la Liceul „Nicolae 
Bălcescu” din Giula, s-a constituit Uniunea Românilor din Ungaria. Preşedinte a devenit 
Gheorghe Petruşan. Aceasta a fost instituţia de reprezentare a românilor din Ungaria, atât 
sub aspect cultural cât şi politic, până în 1994. La 5 iunie 1995 Uniunea Românilor din 
Ungaria a devenit Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria, asumându-şi din acel 
moment exclusiv sarcini cultural-profesionale. Preşedinte a fost ales Tiberiu Herdean, 
acesta fiind urmat de Ioan Ciotea141. 

Această transformare s-a datorat apariţiei Legii Minorităţilor Naţionale şi Etnice din 
Ungaria, în anul 1993. Ea urma să asigure drepturi egale pentru minorităţile naţionale şi 
etnice în vederea păstrării culturii proprii şi specificului naţional. Prin această lege s-a stabilit 
şi noul tip de reprezentare a minorităţilor. Ele urmau să-şi aleagă autoguvernări locale, care 
ulterior, la nivel naţional, îşi alegeau o autoguvernare pe ţară142. Aceste structuri erau alese 

138 Mihai Cozma, Plic deschis, în Informatorul, nr. 1, Seghedin, 1989, p. 8-9.
139 Informatorul, nr. 2, Seghedin, 1989, p. 9.
140 Mihai Cozma, Evoluţia istorică a identităţii noastre româneşti/Ce s-a întîmplat şi de ce?/, în Convieţuirea 
(Egyűtélés), an 2, nr. 4, 1998, an 3, nr. 1, Seghedin, 1999, p. 105.
141 Ibidem.
142 Românii..., p. 23.
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în cadrul scrutinelor locale generale din Ungaria, şi primeau competenţe în problemele de 
învăţământ, cultură, presă etc. ale minorităţii, inclusiv în ceea ce priveşte finanţarea. 

În privinţa minorităţii române, pentru alegerile din 1994 s-au format 11 asemenea 
autoguvernări. Acestea s-au constituit, conform legii, în martie 1995, la Giula, într-o 
Autoguvernare pe Ţară a Românilor din Ungaria (AŢRU). Preşedintele acesteia a fost până 
în 1998 Ioan Budai, vicepreşedinţi Gheorghe Ardelean şi Gheorghe Netea. La alegerile 
complementare din 1995 s-a constituit a 12-a autoguvernare minoritară, cea de la Seghedin. 
Neparticipând la şedinţa de constituire a AŢRU de la Giula, aceasta nu a devenit atunci 
membră a acestui organism naţional de reprezentare143. 

Pentru alegerile din anul 1998 s-au înfiinţat alte asemenea structuri locale, inclusiv 12 
autoguvernări de sector la Budapesta144. Majoritatea membrilor acestora nu erau însă români. 
Legea Minorităţilor Naţionale şi Etnice din Ungaria prevedea că cetăţenii aveau libertatea 
deplină să-şi aleagă identitatea etnică, astfel că numeroşi neromâni şi-au constituit autoguvernări 
aşa-zis româneşti. Conform unor lideri ai românilor din Ungaria, din neant au apărut „români”, 
care până atunci nu-şi descoperiseră această apartenenţă etnică145. Fenomenul s-a amplificat 
apoi de la o alegere minoritară la alta, astfel încât s-a ajuns la situaţia că multe „autoguvernări 
româneşti” nu aveau în componenţa lor niciun minoritar român din Ungaria. S-a ajuns astfel 
ca la alegerile minoritare din toamna anului 2006 să fie alese nu mai puţin de 46 autoguvernări 
româneşti146. Situaţia este în totală discordanţă cu scăderea numărului de români din Ungaria. 
S-au ales 46 de autoguvernări româneşti, din care 15 la Budapesta, 13 în judeţul Bichiş, 11 în 
Bihor, 5 în judeţul Csongrád, şi câte una în judeţele Borsód-Abaúj-Zemplén şi Pesta. Asociaţia 
actualei Autoguvernări pe Ţară are reprezentanţi în 32 de localităţi, Asociaţia Femeilor 
Ortodoxe în 15, iar Asociaţia Română din Capitală în 5 aşezări147. 

Mai mult, la şedinţele ordinare şi extraordinare ale celor mai multe dintre 
autoguvernări, mai ales la nivelul AŢRU, se întâlneşte o situaţie ciudată, potrivit căreia 
discuţiile au loc exclusiv în limba maghiară, consecinţă a faptului că „membrii” comunităţii 
româneşti nu cunosc de fapt limba română, sau pur şi simplu nu sunt români148. Situaţia 
nu este deloc confortabilă pentru românii din Ungaria. Acest fapt îl semnalează mulţi 
dintre reprezentanţii comunităţii româneşti, iar ziarul Foaia românească a atras de multe 
ori atenţia asupra anomaliilor existente ca urmare a rezultatelor „şocante” ale alegerilor, 
când apăreau numeroşi necunoscuţi (neromâni) pe listele electorale, şi ulterior între 
deputaţii autoguvernărilor149. Rezultatele de la ultimele alegeri (2006) sunt concludente 
şi din acest punct de vedere. Iată ce spun redactorii Foii româneşti despre acest lucru: „La 
alegerile minoritare din anii anteriori, numele candidaţilor a fost transcris în ziarul nostru 
în româneşte. În cursul redactării materialului actual însă ne-am dat seama că tot mai 
puţin cunoaştem persoanele care candidează şi apoi reuşesc să ajungă în autoguvernările 
româneşti. În primul rând, la candidaţii din Budapesta am întâmpinat mari probleme. 
Persoanele cunoscute în rândul comunităţii (pentru că s-au remarcat într-un fel sau altul în 
viaţa noastră cultural-religioasă românească) îi scriem în româneşte”150. 

Potrivit unor reprezentanţi ai comunităţii româneşti din Ungaria, întregul context este 
întreţinut de însăşi actuala conducere a AŢRU, în funcţie din 1998151. Preşedintele Traian 
Cresta a fost ales în 1999, şi la fiecare scrutin acesta este reales, desigur beneficiind de 
complicatul şi permisivul (înadins?) sistem electoral, care oferă şi neromânilor posibilitatea 
să voteze152. Practic, în conducerea AŢRU există un status-quo din 1999. Atunci, preşedintele 
Traian Cresta a fost secondat de vicepreşedinţii Gheorghe Oros, Gheorghe Gulyas şi Ioan 

143 Gheorghe Petruşan, Emilia Martin, Mihai Cozma, op. cit., p. 90.
144 Românii..., p. 24.
145 Eva Iova, Fraudă electorală de proporţii, în Foaia românească, 13 octombrie 2006, p. 3. 
146 Rezultatele alegerilor minoritare 2006, în Idem, 6 octombrie 2006, p. 3.
147 Românii..., p. 24.
148 Eva Iova, Cine sunt ei?, în Foaia românească, 13 octombrie 2006, p. 3.
149 Rezultatele alegerilor minoritare 2006, în Idem, 6 octombrie 2006, p. 3.
150 Numele candidaţilor, în Ibidem.
151 Eva Iova, AŢRU s-a constituit cu uşile închise. Traian Cresta va fi şi în următorii ani preşedintele AŢRU, în 
Idem, 7 martie 2003, p. 3.
152 Eva Iova, Un cetăţean-un vot, în Idem, 30 ianuarie 2009, p. 3.
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Tănăsiu. La alegerile din 2002, locul lui Gheorghe Oros a fost luat de Gheorghe Ardelean, 
restul funcţiilor fiind păstrate153. Situaţia a rămas neschimbată şi după alegerile minoritare 
din toamna anului 2006, când Traian Cresta a câştigat, prin acelaşi mecanism electoral, 
un nou mandat de patru ani în fruntea AŢRU. Unii lideri ai românilor din Ungaria îl acuză 
pe actualul preşedinte al AŢRU că, pentru a perpetua această stare de lucruri, recurge la 
tot felul de subterfugii şi atacuri la adresa contestatarilor săi. Între acestea, tentativa de 
reducere la tăcere a Foii româneşti prin subfinanţare, în condiţiile în care mai tânărului 
ziar Cronica îi sunt asigurate surse de finanţare, întrucât îi este favorabil154. De altfel, spun 
aceştia, Cronica a apărut ca o instituţie de presă paralelă cu Foaia românească, pentru că 
aceasta avea uneori o atitudine critică la adresa AŢRU, şi nu putea fi strunită. În acest sens 
poate fi privit şi mai noul Centru de Documentare şi Informare al Autoguvernării pe Ţară 
a Românilor din Ungaria, înfiinţat în 2003 la Giula155, pentru care s-ar vrea concurentul 
Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria, aflat de asemenea în opoziţie cu 
reprezentanţa politică a românilor din Ungaria. Suspiciunea este alimentată şi de faptul că 
activităţile Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria sunt din ce în ce mai puţin 
finanţate după apariţia Centrului de Documentare şi Informare al Autoguvernării pe Ţară a 
Românilor din Ungaria, asemeni Foii româneşti.

Situaţia nu pare să se schimbe nici pe viitor, întrucât în Ungaria nu se vorbeşte de 
vreo modificare a Legii Minorităţilor. Eva Iova, redactorul şef al celei mai vechi publicaţii 
româneşti din Ungaria, Foaia românească, trăgea la începutul anului 2009 un semnal de 
alarmă în perspectiva viitoarelor alegeri minoritare din toamna anului 2010: „Situaţia poate 
fi mult mai tragică decât cum ne-o imaginăm. În aceste zile au început deja sondajele de 
probă ale recensământului ce va avea loc în 2011. La doar câteva luni după următoarele 
alegeri minoritare din toamna anului 2010 (la care – fără modificarea legii şi, mai ales, fără 
sprijinul puternic al Bucureştiului – nu avem nici o şansă să scăpăm de etnobişniţari şi de 
ne-români), se va face recensământul populaţiei Ungariei, iar rezultatul catastrofal deja 
se prevede. Nu, nu credem că vor fi mai puţini românii decât în 2001, când s-au declarat 
români doar 7995 de persoane. Credem că rezultatul recensământului va fi la fel de fals 
şi nereprezentativ ca şi alegerile minoritare româneşti şi întreg sistemul de autoguvernări 
româneşti, în frunte cu Autoguvernarea pe Ţară a Românilor din Ungaria şi Autoguvernarea 
Românească pe Capitală. Vor apărea «noi» români în localităţi sau în sectoare budapestane, 
unde nu au fost niciodată şi nu sunt nici azi instituţii româneşti, biserici sau şcoli, şi se vor 
ruşina să se declare români cei din Micherechi sau Chitighaz, care au trecut şi prezent, dar 
s-ar putea să li se fure viitorul”156.

În faţa acestor lucruri, tot mai puţini lideri marcanţi ai comunităţii româneşti din 
Ungaria au luat poziţie. Mihai Cozma, bunăoară, consideră că activitatea instituţională a 
românilor din Ungaria este „suprapolitizată şi supraformală. Numărul pseudoactivităţilor 
nu este mai mic decât activităţilor adevărate”157. Încheiem cu o concluzie a aceluiaşi Mihai 
Cozma, care consideră că nici până în prezent „nu s-au găsit – dar nici nu se caută – 
forme prin care majoritatea românilor să se poată considera antrenată şi apreciată în viaţa 
minoritară, să simtă că aparţine de această comunitate”158.

153 Gheorghe Petruşan, Emilia Martin, Mihai Cozma, op. cit., p. 91.
154 O decizie care pune în pericol Foaia românească, în Foaia românească, 24 aprilie 2009, p. 3; Eva Iova, 
Trădarea din Joia Mare, în Ibidem.
155 Eva Ruja Bányai, Centrul de Documentare şi Informare al Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria, 
în Lumina, 2004, Giula, 2004, p. 30-37. 
156 Eva Iova, Un cetăţean-un vot, în Foaia românească, 30 ianuarie 2009, p. 3.
157 Mihai Cozma, Evoluţia istorică a identităţii noastre româneşti/Ce s-a întîmplat şi de ce?/, în Convieţuirea 
(Egyűtélés), an 2, nr. 4, 1998, an 3, nr. 1, Seghedin, 1999, p. 105.
158 Ibidem. 
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ASSOCIATION – BRANCH OF BEIUŞ – DURING THE INTERWAR PERIOD

Abstract

After the Great Union of 1918, the unitary national state took over the main 
directives which endorsed the cultural development of the postwar Romanian society. 
Gradually, in time, they heard some voices argued a particular crisis which the Romanian 
Church was passing through. This - in the minds of some - was not able to keep pace with 
the interwar time changes and needs. To keep a note of balance between the many points 
of view expressed, we must specify that the institution has endeavored, throughout the 
period between the wars, to make the clergy in a dynamic cultural factor, in a spiritual 
“light”, in the process initiated by the young Romanian unitary state. In addition to 
strengthening the religious sentiment among the community, the Church was required to 
increase the nation’s culture and civilization by supporting the cultural act in cooperation 
with the other official institutions of the country. 

In this context, the “Army of God” Association emerged, a movement that fought 
to renew morally and religiously the society, a firm declaration of a spiritual war against 
the passions and wickedness.

Initiated in Sibiu, by the Orthodox priest Iosif Trifa (1888-1938), on January 1st 
1923, having the blessing of the Metropolitan of Transylvania, Nicolae Bălan, the “Army 
of God” raised at its inception, against two scourges which crushed the Romanian society: 
alcoholism and oath. Gradually, it has expanded its action against all passions that 
dehumanize the man, this increasingly more alienating him from the authentic Christian 
life. Therefore, the fundamental goal of the “Army” was “finding, living and proclamation 
of Jesus Christ the Crucified” in the middle of the Orthodox Church. The activity of the 
Association’s Beiuş subsidiary revealed especially in 1932, when 21 cultural and religious 
meetings were held (lectures, recitation and religious chants), attended by many residents 
of the town. Such events continued until the spring of 1933, when the branch temporarily 
ceased its work, being repeated in the winter of 1934, by a religious social soire held in 
the town House of Culture.

The program included conferences held by the priests Petru Papp and Ioan Mihale 
backed by the recitation of religious verses.

Throughout the whole Lent of 1940, the “Army of God” of Beiuş organized a cycle 
of lectures and sermons, which covered various topics in the sphere of the religious and 
historical life.

Key words: Army of God, Orthodox Church, Beiuş, Interwar period.



308 Cornelia Romînaşu, Radu Romînaşu

Implicarea Bisericii în procesul de promovare a culturii la nivelul societăţii româneşti 
interbelice s-a produs pe fondul existenţei unei experienţe acumulate anterior actului Marii 
Uniri, când, în condiţii politice, sociale şi culturale nefavorabile, reprezentanţii acesteia 
au reuşit să organizeze o platformă de rezistenţă naţională şi de apărare a limbii şi şcolii 
româneşti în faţa tendinţelor de deznaţionalizare iniţiate, mai ales, după pactul dualist din 
1867. De altfel, începutul procesului de culturalizare a lumii rurale româneşti a coincis cu 
acţiunea Bisericii, deoarece preotul a reuşit să se apropie poate cel mai bine de comunitatea 
rurală, pe care a înţeles-o şi din care provenea de cele mai multe ori.

După momentul 1918, statul naţional unitar a preluat principalele mecanisme care 
au vizat dezvoltarea culturală a societăţii româneşti. Treptat, în epocă, s-au auzit o serie de 
voci care avansau ideea unei anumite crize prin care trecea Biserica. Aceasta – în concepţia 
unora – nu mai era capabilă să ţină pasul cu schimbările şi necesităţile timpului interbelic. 
Totuşi, pentru a păstra o notă de echilibru între numeroasele puncte de vedere exprimate la 
acea vreme, trebuie să specificăm faptul că această instituţie divino-umană s-a străduit, pe 
tot parcursul perioadei dintre războaie, să transforme clerul într-un factor cultural dinamic, 
într-un „luminător” spiritual, în procesul declanşat de tânărul stat naţional unitar român. Pe 
lângă consolidarea sentimentului religios în mijlocul comunităţii, reprezentanţii clerului au 
fost solicitaţi să acţioneze pentru creşterea gradului de cultură şi civilizaţie a naţiunii, prin 
susţinerea actului de cultură în colaborare cu celelalte instituţii oficiale ale ţării1.

Biserica şi-a dat acordul în această privinţă, însă a solicitat, alături de alte condiţii 
stabilite, ca misiunile culturale să conţină un program bine structurat, gândit în prealabil, care 
să fie scos în totalitate de sub influenţa politicului, pentru a se urmări doar interesul cultural2.

Aceste deziderate au fost împărtăşite şi de reprezentanţii vieţii bisericeşti din Crişana, 
care, începând din anul 1919, s-au preocupat de promovarea unei vieţi religioase şi culturale 
autentice în această provincie istorică românească, greu încercată de vicisitudinile politice 
anterioare anului 1918.

Principalele mijloace de acţiune prin care s-a urmărit promovarea sentimentului 
religios şi a actului de cultură au fost catehizarea tineretului şcolar, realizarea unor vizite 
canonice, organizarea unor instituţii specifice, constituirea unor reuniuni şi asociaţii 
cultural-religioase, atât pentru cler, cât şi pentru mireni, care să activeze în plan religios, 
cultural, social şi filantropic.

În şedinţa sinodului eparhial orădean din 20 septembrie 1921, episcopul Roman 
Ciorogariu a făcut referiri despre viaţa moral-religioasă a mirenilor, care a fost puternic 
afectată de cataclismul „marelui război”, problema şcolilor confesionale, catehizarea 
tineretului în şcoli etc3.

Deşi a ajuns episcop la o vârstă înaintată (69 de ani), Roman Ciorogariu şi-a investit 
toată experienţa sa în rezolvarea acestor probleme din eparhie, acţionând încontinuu pentru 
buna organizare şi înzestrare a Episcopiei cu toate instituţiile şi aşezămintele necesare unei 
bune funcţionări4. Nu au fost neglijate nici chestiunile ce vizau situaţia preoţimii, lipsa 
lăcaşelor de cult, grija pentru tineret şi pentru formarea acestuia într-o morală creştină 
autentică, lupta împotriva concubinajului, care promova un proces de destrămare morală 
a familiei tradiţionale etc5. 

În consecinţă, intelectualitatea românească a insistat ca biserica să-şi dezvolte mai 
amplu latura socială în societatea civilă, alături de alte instituţii care urmăreau scopuri 
similare6.

1 Augustin Vancea, Procesul de culturalizare prin biserică, în Legea românească, 1928, nr. 5, p. 1-2.
2 Legea românească, 1923, nr. 7, p. 7.
3 Petre Dejeu, Instituţiunile culturale din municipiul Oradea şi judeţul Bihor, Tipografia „Franklin”, Oradea, 
1937, p. 158; Legea românească, 1923, nr. 27, p. 3-4; Ibidem, 1924, nr. 18, p. 4; Ibidem, 1935, nr. 17, p. 151. 
4 Gheorghe Liţiu, Biserica Ortodoxă Română din eparhia Oradiei din veacul al XVIII-lea până în zilele noastre, 
în Trepte vechi şi noi de istorie, cultură şi viaţă bisericească în Eparhia Oradiei. Mărturii-Evocări, Editura 
Episcopiei Ortodoxe Române Oradea, 1980, p. 175-176.
5 D. I. Belu, În al treilea an de arhipăstorie, în Calendarul eparhiei ortodoxe române Oradea, Tipografia 
Diecezană, Oradea, 1939, p. 65-71.
6 Alexandru Zub, Ortodoxia română în disputele din perioada interbelică, în Xenopoliana, 1999, nr. 3-4, p. 
10-13.
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Erau multe de înfăptuit, sub raport moral şi religios, în cadrele României întregite, 
greutăţile războiului determinând o diluare a credinţei. Bisericile erau goale, iar disoluţia 
morală a societăţii, sub imperiul ateismului, teozofiei şi ocultismului, era amplificată de 
o serie de curente politice periculoase, precum bolşevismul şi comunismul. Acţiunea 
concertată a acestora a reuşit să frângă brâul ortodoxiei, credinţa căpătând un aspect formal 
şi simbolic. În acest context, s-a simţit necesitatea unei acţiuni energice, care să reaprindă, 
printr-o scânteie, focul ortodoxiei, care era îngheţat de practicarea unui creştinism învechit. 

În acest context a apărut Asociaţia „Oastea Domnului”, o mişcare care milita pentru 
reînnoirea sub raport moral-religios a societăţii, o declaraţie fermă de război sufletesc 
contra patimilor şi răutăţilor7.

Mişcarea a reprezentat un aluat nou în frământătura Bisericii Ortodoxe Române şi a 
societăţii; ea chema creştinii la trăirea cu adevărat a ortodoxiei, prin înlocuirea aşa-zisului 
„creştinism de duminica” cu acţiunea conlucrării neîntrerupte a omului cu Dumnezeu8.

Iniţiată la Sibiu, de preotul ortodox Iosif Trifa (1888-1938), la 1 ianuarie 1923, cu 
binecuvântarea Mitropolitului Ardealului, Nicolae Bălan, „Oastea Domnului” s-a ridicat, 
la începuturile sale, împotriva a trei flageluri care măcinau societatea românească: 
alcoolismul, tabagismul şi sudalma. Treptat, ea şi-a lărgit acţiunea contra tuturor abaterilor 
de la morala şi de la normele de convieţuire creştină şi socială. Prin urmare, scopul 
fundamental al „Oastei” era „aflarea, trăirea şi vestirea lui Iisus Hristos Cel Răstignit” în 
mijlocul Bisericii ortodoxe. Preotul Trifa, prin această iniţiativă, n-a fost şi nu s-a numit 
niciodată un reformator al dogmelor şi învăţăturilor Bisericii strămoşeşti, ci a urmărit 
schimbarea şi dinamizarea vieţii clerului şi a mirenilor, în sensul înnoirii lor morale. Alte 
scopuri importante pentru care milita mişcarea erau îndreptate spre cunoaşterea temeinică 
a Bibliei şi a scrierilor patristice, care reprezentau modele de viaţă şi luptă creştină pentru 
un „ostaş” al Domnului. Misionarismul laic şi voluntariatul Asociaţiei erau alte obiective 
care urmăreau revitalizarea vieţii religioase în Biserica Ortodoxă Română.

Orice creştin putea să intre în cadrele acestei mişcări religioase printr-un jurământ 
(hotărâre), prin care se angaja să iniţieze o luptă sufletească neîncetată împotriva păcatelor.

După depunerea legământului, ca semn de intrare în „Oastea Domnului”, fiecare 
ostaş primea o medalie în formă de cruciuliţă, având pe ea o inscripţie biblică: „Iar tu te 
luptă şi sufere ca un bun ostaş al lui Hristos, în Oastea lui Iisus” (2 Timotei: 2, 3). Aceasta 
se purta pe piept în orice împrejurare, ca o dovadă că respectivul creştin face parte din 
Asociaţie9.

Mişcarea religioasă a fost definită, de-a lungul perioadei interbelice, în diverse 
forme, toate sugerând dorinţa sa de redeşteptare a sentimentului religios, amorţit şi sufocat 
în chingile simbolismului şi superficialităţii: „mişcare de pătrundere în adâncimile vieţii 
sufleteşti”; „armată de suflete ce luptă împotriva răutăţilor sub steagul Domnului Iisus Hristos 
şi al Bisericii Sale”; „un răsad proaspăt în grădina Bisericii”; „far luminos ce aduce lumina 
credinţei şi evangheliei, având un rol important în consolidarea credinţei ortodoxe”10 etc.

Treptat, numărul membrilor a crescut, mulţi credincioşi sesizând importanţa Asociaţiei 
în ceea ce priveşte coborârea învăţăturii ortodoxe în praxisul social. Scrisul preotului Trifa 
a avut rolul principal în extinderea mişcării la nivelul ţării, articolele sale, elaborate într-o 
manieră familiară, pe înţelesul tuturor, reuşind să atragă în decurs de numai câţiva ani sute 
de mii de credincioşi din toate categoriile sociale: ţărani, muncitori, militari, elevi, studenţi 
şi intelectuali.

Scrierile preotului puteau fi citite în gazeta religioasă pentru popor, Lumina satelor, 
a cărei redacţie i-a fost încredinţată de mitropolit începând din anul 1922, în suplimentul 

7 Iosif Trifa, Ce este Oastea Domnului?, Editura „Oastea Domnului”, ediţia a VII-a, Sibiu, 2003, p. 18-19; Ion I. 
Porumb, Pe marginea Congresului „Oastei Domnului”, în Noua Gazetă de Vest, Oradea, 1938, nr. 727, p. 1.
8 Iisus Biruitorul, Sibiu, 2005, nr. 7, p. 2.
9 Iosif Trifa, op. cit., p. 6-11; Traian Dorz, Zile şi adevăruri istorice, Editura „Oastea Domnului”, Sibiu, 1993, 
p. 26.
10 Andrei Lupşa, „Oastea Domnului”, în Calendarul eparhiei ortodoxe române Oradea, 1939, p. 8; Noua 
Gazetă de Vest, 1937, nr. 447, p. 2; Ibidem, 1938, nr. 678, p. 4; Sectarismul şi Oastea Domnului, în Gazeta de 
Vest, 1934, nr. 1299, p. 2.
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religios, tipărit odată cu anul 1930, sub titlul Oastea Domnului, precum şi în săptămânalul 
Asociaţiei, intitulat Iisus Biruitorul, fondat cinci ani mai târziu de acelaşi preot.

Pe lângă numeroasele sale articole, el a publicat peste 30 de cărţi şi broşuri, aproape 
toate în mai multe ediţii. Unele au apărut în tipografii particulare din Sibiu, altele în 
tipografia „Oastei Domnului”. 

Asociaţia religioasă de la Sibiu s-a bucurat de simpatia şi sprijinul unor intelectuali 
de prestigiu, precum istoricul Nicolae Iorga, filosoful Nae Ionescu, părintele Dumitru 
Stăniloae, preotul şi scriitorul Gala Galaction, avocatul Ioan Grigorie Oprişan, scriitorul 
Alexandru Lascarov-Moldoveanu, arhimandritul Iuliu Scriban11.

Actul de naştere al „Oastei Domnului” l-a constituit apelul publicat de preotul Trifa, 
în primul număr al gazetei Lumina satelor, din anul 1923: „Cititorilor! Veniţi să facem o 
intrare creştinească în anul cel nou. Avem noi românii două mari păcate care mai ales ne 
strică sufletul şi traiul creştinesc: sudalma şi beţia. Veniţi să facem o hotărâre şi o întovărăşie 
de luptă împotriva lor ca să le scoatem din casa noastră, din traiul nostru şi al vecinilor 
noştri. Această întovărăşie o facem aşa, că publicăm mai jos o Hotărâre (vezi anexa 1). Toţi 
care voiesc şi se hotărăsc să intre în lupta de scoatere a sudalmei şi beţiei din traiul lor vor 
iscăli această Hotărâre”12.

Rezultatul apelului publicat a depăşit şi cele mai optimiste aşteptări, zeci, sute şi 
apoi mii de credincioşi din întreaga ţară s-au angajat cu hotărâre, consolidând rândurile 
„Oastei Domnului”. O mişcare nemaivăzută – cum aveau să o catalogheze istoriografii de 
mai târziu – se năştea în mijlocul Bisericii ortodoxe, chemând lumea la practicarea unui 
creştinism activ13.

Nici societatea românească din Bihor nu a putut rămâne indiferentă şi insensibilă faţă 
de Asociaţia care se contura la Sibiu. Astfel, prin eforturile episcopului Roman Ciorogariu 
şi ale vicarului Andrei Crişanul, în anul 1929 ia fiinţă filiala „Oastei Domnului” din eparhia 
Oradiei, în urma unui apel adresat de cele două feţe bisericeşti către enoriaşii orădeni, care 
erau chemaţi să îmbrăţişeze această mişcare religioasă născută în biserica ortodoxă. Apelul 
avea să devină actul de întemeiere a Asociaţiei „Oastea Domnului” din Oradea, care a pornit 
la drum cu circa 100 de persoane ce au semnat hotărârea (jurământul) de adeziune14.

O importantă filială a Asociaţiei a funcţionat în perioada interbelică şi la Beiuş, 
sub coordonarea preotului Paşcu Bolcaş, care a slujit altarul la biserica din localitate în 
perioada anilor 1925-193615. Acesta a fost pentru o scurtă perioadă de timp şi profesor-
catihet la şcolile beiuşene. Prin strădaniile sale, cincisprezece eleve de la Şcoala Normală 
de învăţătoare au intrat în Asociaţia „Oastea Domnului” cu jurământul „…că vom ţinea 
legătura vie cu Comandantul nostru suprem care este Stăpânul lumii, Iisus Hristos”16. 
Acestea17 au trimis şi o scrisoare de adeziune preotului Iosif Trifa la Sibiu, din care cităm 
un pasaj semnificativ: „…citind mereu Lumina satelor, precum şi cărţile scoase la lumină 
de Sfinţia Voastră, mărturisim cu toată sinceritatea că sămânţa din ele a prins rădăcini 
şi în sufletele noastre…Vă rugăm să binevoiţi a ne înscrie şi pe noi în Oastea Domnului 
făgăduind solemn că vom lupta şi vom îndemna şi pe alţii la luptă contra tuturor fărădelegilor 
şi patimilor care rod la rădăcina pomului existenţei noastre naţionale”18.

De altfel, preotul Bolcaş îşi manifesta încrederea faţă de atitudinea de viitor a 
noilor membre prin cuvintele: „…am convingerea să cred că elevele mele fiind mâine 

11 Noua Gazetă de Vest, 1938, nr. 727, p. 1; Mircea Păcurariu, Cărturari sibieni de altădată, Editura Dacia, 
Cluj-Napoca, 2002, p. 503-504; Idem, Dicţionarul teologilor români, Editura Univers enciclopedic, Bucureşti, 
1996, p. 460; Iisus Biruitorul, 2005, nr. 7, p. 1,4; Miron Erdei, Propovăduirea în Biserica ortodoxă română din 
Transilvania, în prima jumătate a secolului al XX-lea, Editura Cogito, Oradea, 2001, p. 261-262.
12 Iosif Trifa, Să facem o intrare creştinească în anul cel nou, în Lumina satelor, Sibiu, 1923, nr. 1, p. 1.
13 Iisus Biruitorul, 2005, nr. 7, p. 5. 
14 Noua Gazetă de Vest, 1938, nr. 728, p. 4; Oastea Domnului în ofensivă, în Lumina satelor, 1929, nr. 20, p. 6 
15 Miron Erdei, op. cit., p. 285.
16 Elevele unei şcoli normale întră în Oastea Domnului, în Lumina satelor, 1928, nr. 24, p. 3.
17 Numele elevelor: Antonia Anghel, Silvia Aron, Georgina Cioara, Dumitra Cenuşă, Constanţa Iliescu, Ana 
Gonea, Veronica Jurca, Elena Lungu, Maria Magdeş, Aneta Bârzu, Valeria Mătrulescu, Valeria Modolea, Otilia 
Munteanu, Emilia Popescu, Maria Stan, Florica Ţivlea, Iulia Uscătescu şi Hortensia Vidican.
18 Din fronturile Oastei Domnului, în Lumina satelor, 1929, nr. 15, p. 6.
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învăţătoare…vor răspândi cu largă mână învăţătura creştină….Credinţa mea – scria 
tot preotul beiuşean – e că relele din ţară nu vor dispare prin nici o reformă de ordin 
politic, financiar, economic, ci numai prin regenerarea vieţii fiilor neamului în această 
credinţă… În acest scop, răspândesc foaia şi cărţile de la Lumina satelor şi vestesc Oastea 
Domnului”19.

O adeziune interesantă la mişcarea religioasă a „Oastei Domnului” a trimis la Sibiu 
şi Ioan Grecu, elev în clasa a V-a la Liceul din Beiuş: „fiind îndemnat de colegul meu 
Papp Vasile şi cetind ziarul dumneavoastră Lumina satelor, despre oastea lui Hristos cea 
adevărată, vin şi eu a vă ruga spre a mă primi şi pe mine în adevărata oaste a lui Hristos…
Şi fiindcă sunt de la ţară…vă rog a-mi trimite şi mie medalia oastei lui Hristos pentru a fi 
ascultat cu mai mare plăcere de popor”20.

Legătura Beiuşului cu iniţiatorul Asociaţiei „Oastea Domnului” a fost una destul de 
profundă şi coboară spre anii de început ai secolului al XX-lea, când tânărul Iosif Trifa îşi 
va continua studiile la liceul din localitate, în perioada anilor 1903-1907. Liceul din Beiuş 
era pe atunci singurul institut din Ungaria recunoscut şi în Austria vremii ca echivalent 
cu institutele secundare de acolo, fiind la începutul secolului precizat unul dintre cele 
mai renumite şcoli din Ungaria, fără ca acest fapt să determine acordarea vreunui ajutor 
financiar din partea statului ungar, care ar fi putut susţine instituţia, cum era şi firesc, din 
taxele şi impozitele plătite de cele patru milioane de români transilvăneni21.

La venirea în Beiuş a tânărului Iosif, în liceu domnea acea atmosferă tensionată 
generată de ordonanţa emisă de Ministrul Instrucţiunii Publice din Ungaria în iulie 1889, 
prin care s-a hotărât ca în clasele superioare ale liceului românesc din Beiuş toate materiile 
– cu excepţia religiei şi a limbii române – să se predea în limba maghiară. În perioada 
imediat următoare s-a evidenţiat – cu repercusiuni extrem de nefaste pentru români – 
proiectul de lege şcolară din 1907 iniţiat de contele Appony, ministrul Instrucţiunii Publice, 
care a reprezentat apogeul politicii de maghiarizare prin intermediul şcolii. 

În acest context, tânărul Iosif Trifa, de optsprezece ani, elev al liceului românesc din 
localitate, a avut o atitudine demnă, revelând o latură mai puţin cunoscută a personalităţii 
sale. Este vorba de o scrisoare adresată de acesta la 1 martie 1906 elevului Leon George 
(viitor subsecretar de stat în cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului din România) din 
clasa a VII-a a Liceului Naţional din Iaşi. Spicuim un paragraf edificator în acest sens: „...
Străinii până acolo au mers încât şi din acest sărac institut au scos limba românească. (...) 
Cât despre mine, află că sunt fiu de ţăran român din ţara şi satul lui Iancu22 şi Horea. Ţinutul 
în care m-am născut e curat românesc. Deşi în şcoală m-am întâlnit cu o limbă şi o cultură 
străină, eu am rămas pe lângă dulcea limbă vorbită de moşii şi strămoşii mei, şi pe cale 
particulară am studiat şi studiez cu plăcere literatura noastră.(...)”23.

În şedinţa de primăvară din anul 1928 a tractului protopopesc Beiuş, s-a hotărât 
demararea unei ample acţiuni care viza răspândirea gazetei Lumina satelor şi propaganda 
activă în rândul mirenilor pentru intrarea în „Oastea Domnului”. Aceste hotărâri au fost 
propuse şi susţinute de protopopul Petru E. Papp şi de preotul Petru Bolcaş24.

Iniţiativa clerului beiuşean a fost susţinută şi de atitudinea Mitropolitului Nicolae 
Bălan, care avea să declare, într-o şedinţă a Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei de Sibiu, 
ţinută la 19 mai 1930 că „…multă vreme am căutat între preoţii noştri un om care să 
mă înţeleagă. Mă felicit şi mulţumesc lui Dumnezeu că am găsit în părintele Iosif Trifa 
omul de nădejde care mi-a înţeles intenţiile şi pe care-l socotesc unul din cei mai vrednici 
colaboratori ai mei. Îi mulţumesc din acest loc pentru acţiunea lui misionară pe care o 

19 Ibidem.
20 Oastea noastră creşte, în Ibidem, 1924, nr. 46, p. 3.
21 Constantin Pavel, Şcoalele din Beiuş, Editura Tiparul Tipografiei „Doina”, Beiuş, 1928, p. 212.
22 Părintele Iosif Trifa s-a căsătorit în anul 1911 cu Iuliana Iancu, nepoata de frate a lui Avram Iancu, marele 
erou naţional român. Vezi în acest sens, Traian Dorz, Fericiţii noştri înaintaşi, Editura „Oastea Domnului”, 
Sibiu, 2009, p. 14. 
23 Iosif Trifa, Rosturile naţionale ale Oastei Domnului, în Isus Biruitorul, 1935, nr. 25, p. 3.
24 Tractul protopopiatului Beiuş pentru „Lumina satelor” şi „Oastea Domnului”, în Lumina satelor, 1928, nr. 
20, p. 1.
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dezvoltă la „Lumina Satelor” şi în „Oastea Domnului”, cu toată priceperea şi cu toată 
hărnicia. Mişcarea e bine iniţiată şi bine condusă...”25.

Cotidianul din localitate, Beiuşul, a prezentat constant, prin redactarea unor articole 
ample, acţiunile preoţilor şi învăţătorilor în direcţia promovării activităţii „Oastei Domnului” 
şi a gazetei Lumina satelor în rândul societăţii civile româneşti. S-au lansat apeluri pentru 
abonarea unui număr cât mai mare de intelectuali din localitate, deoarece comitetul de 
redacţie al ziarului beiuşean era de părere că această gazetă religioasă pentru popor a fost 
scrisă de preotul de la Sibiu „într-un duh creştinesc şi românesc ca nimeni altul”. Răspunsul 
societăţii civile locale a fost „destul de mulţumitor” – se aprecia într-un articol –, deoarece 
o serie de personalităţi ale vieţii publice şi culturale, precum Nerva Traian Cosma (primar), 
Carol Papp (notar), Traian Vidican (prim-pretor) şi Augustin Ciaviciu (avocat) s-au abonat la 
gazetă, fapt realizat şi de două instituţii locale (Industria de lemn şi Banca Poporală - filiala 
Beiuş), fiecare cu câte zece abonamente26.

Aprecierile colectivului redacţional de la Beiuşul erau în consens cu cele ale 
Mitropolitului Ardealului: „Sfaturile şi îndrumările acestei gazete se vor potrivi cu trebuinţele 
zilelor noastre – sublinia Nicolae Bălan –, ca să fie spre întărirea bunelor moravuri, spre 
povăţuire către împlinirea dorinţelor cetăţeneşti, spre buna chivernisire a gospodăriei 
naţionale, spre cumpăt şi cruţare în toate, spre călăuzirea tineretului, spre pacea şi buna 
înţelegere între toţi fiii neamului nostru românesc. Ea va fi scrisă cu dragoste pentru popor, 
de luminarea şi binele lui şi cu aceiaşi dragoste aşteaptă să fie primită şi citită”27.

Activitatea filialei beiuşene a Asociaţiei s-a evidenţiat mai ales în anul 1932, când au 
fost organizate 21 de întruniri cultural-religioase (conferinţe, declamări şi cântări religioase), 
la care au participat numeroşi locuitori ai urbei28. Asemenea manifestări au continuat până în 
primăvara anului 1933, când filiala şi-a încetat temporar activitatea, aceasta fiind reluată în 
iarna anului 1934, printr-o şezătoare religioasă desfăşurată în sala Casei de cultură din oraş.

Programul a cuprins conferinţe susţinute de preoţii Petru Papp şi Ioan Mihale, profesor 
de religie la Şcoala Normală de fete din localitate, dublate de declamări de versuri religioase29.

Pe tot parcursul Postului Mare al anului 1940, „Oastea Domnului” din Beiuş a 
organizat un ciclu de conferinţe şi predici, care au abordat subiecte diverse din sfera vieţii 
religioase şi istorice. Şi-au dat concursul preoţii Cornel Sava (Frământări religioase ale 
timpului), Petru E. Papp (Habsburgii şi Ardealul), Pavel Corbu (Urmarea lui Hristos prin 
suferinţă), Ilie Mihele (Puterea credinţei, Drumul iertării şi al biruinţei), Ion Cican (Patria 
şi Biserica străbună), B. Totoiescu (Sfinţirea omului prin muncă, Habsburgii şi Bucovina30).

De asemenea, „Oastea Domnului” din Beiuş a organizat săptămânal, în fiecare zi 
de marţi, conferinţe în faţa unui public numeros, care a început să conştientizeze rolul 
Asociaţiei în viaţa religioasă şi culturală a regiunii. Dintre cele mai interesante conferinţe 
amintim: Legăturile bisericii ortodoxe româneşti cu Constantinopolul, Ortodoxie şi 
românism, Despre providenţa divină, Familia şi armonia socială, Despre vechii protopopi 
ai Beiuşului, Concepţia creştină despre lume şi viaţă, Problema sufletului şi lumina ştiinţei 
moderne, Maghiarizare prin biserică, Sava Brancovici în adevărata sa lumină. Astfel, 
prin aceste manifestări, filiala Asociaţiei din Beiuş a contribuit nemijlocit la consolidarea 
sentimentului religios şi naţional31. Ea a încercat să introducă în circuitul public dezbaterea 
pe înţelesul tuturor a unor probleme stringente de ordin religios, cultural şi naţional. Nu 
era vorba de vreo emfază, ci de o modestie a unor caractere puternice care şi-au propus 
să popularizeze cunoştinţe religioase şi culturale, pe care să le scoată dintr-o stare de 
osificare, să le fertilizeze şi să le revigoreze, printr-un contact direct, nemijlocit, cu un 
auditoriu dornic de cunoaştere şi schimbare lăuntrică.

25 Biserica şi şcoala, 1930, nr. 29, p. 3.
26 Beiuşul, 1923, nr. 6, p. 3.
27 Nicolae Bălan, Binecuvântare arhierească, în Lumina satelor, 1922, nr. 1, p.1.
28 Arhivele Naţionale-Direcţia Judeţeană Bihor, fond Protopopiatul ortodox Beiuş, dos. 207/1933, f. 143.
29 Universul, 1934, nr. 19, p. 10.
30 Activitatea din Postul Mare a Oastei Domnului din Beiuş, în Noua Gazetă de Vest, 1940, nr. 1121, p. 2; O 
mare ofensivă spirituală la Beiuş, în Ibidem, nr. 1124, p. 4.
31 Noua Gazetă de Vest, 1939, nr. 811, p. 7; O citadelă culturală: Beiuşul, în Gazeta de Vest, 1933, nr. 889, p. 4.
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Aceste manifestări religioase şi culturale organizate de Asociaţia „Oastea Domnului” 
au fost susţinute şi de alte reuniuni similare din oraş precum Reuniunea Femeilor Ortodoxe 
române şi Reuniunea Femeilor Române din Beiuş şi jur. De asemenea, au fost invitaţi să 
participe şi reprezentanţi ai vieţii bisericeşti din Oradea, evidenţiindu-se în acest sens preoţii 
Ştefan Munteanu şi Andrei Lupşa, ultimul un lider al „Oastei Domnului” care s-a impus 
prin cuvântările sale clar exprimate, animate de întrebări retorice, cu o stilistică aleasă. 
În acest mod, Biserica a încercat să fie elementul esenţial de consolidare a moralităţii în 
societatea românească, urmărind diminuarea şi chiar stoparea concubinajului, şi creşterea 
natalităţii în familia creştină32.

Filiala din Beiuş a asociaţiei care face obiectul cercetării noastre a urmărit, alături 
de alte reuniuni similare, să promoveze actul cultural-religios în ambele medii de locuire 
(urban şi rural), în acelaşi timp acţionând şi în direcţia consolidării misionarismului laic 
(în vederea stopării unor acţiuni energice iniţiate de cultele neoprotestante, care vizau 
atragerea de prozeliţi din rândurile ortodocşilor şi greco-catolicilor) în societatea civilă 
românească, a încurajării pe scară largă a iniţiativelor filantropice. 

Membrii beiuşeni ai Asociaţiei s-au aplecat cu devotament asupra problemelor 
religioase şi culturale de la graniţa de vest a ţării, contribuind astfel la consolidarea 
spiritualităţii româneşti din zonă.

Fenomenul asociaţionismului religios, care a funcţionat cu rezultate notabile în 
societatea interbelică, trebuie văzut şi analizat ca parte integrantă a unui proces mult mai 
vast, care urmărea consolidarea statului naţional unitar român. Din această perspectivă, 
asociaţiilor confesionale româneşti (ortodoxe şi greco-catolice) le-au mai revenit o 
sarcină fundamentală: să consolideze în societate ataşamentul faţă de România întregită 
şi să identifice instrumentele spirituale şi pedagogice cele mai eficiente pentru a forma 
cetăţeanul român capabil să realizeze un consens în jurul noului sistem politic creat după 
momentul 1918.

ANEXĂ

„Hotărârea” publicată de preotul Iosif Trifa în primul număr din anul 1923 al foii 
„Lumina satelor” pentru toţi cei care doreau să intre în Asociaţia „Oastea Domnului”

Hotărâre

Subsemnatul, gândindu-mă cum aş putea intra în anul cel nou cu folos şi mântuire 
sufletească, mă hotărăsc prin aceasta, cu începere de la anul nou, să scot din traiul meu 
sudalma şi beţia…Mă lapăd cu ură şi scârbă de aceste păcate şi mă hotărăsc, pe anul ce 
vine, să-mi păstrez mintea şi judecata aşa limpezi şi curate cum mi le-a lăsat Dumnezeul 
meu şi limba, de asemenea, să mi-o pun numai în slujba Lui.

Intru prin această hotărâre în rândul celor care se vor hotărî ca şi mine, ca astfel toţi 
împreună ca nişte buni ostaşi ai lui Hristos, să începem lupta cea sfântă a curăţirii vieţii 
noastre de păcatele cele multe şi grele…Pe Mântuitorul meu, Iisus Hristos, rugându-l să mă 
ajute şi pe mine ca să lupt în oastea Lui, iscălesc această hotărâre ce s-a făcut pentru binele 
şi mântuirea mea sufletească.

(Lumina satelor, 1923, nr. 1, p. 1)

32 Petru Ciuhandu, Mihai Apan, Viaţa religioasă, în Beiuşul şi lumea lui, coordonatori Ioan Degău, Nicolae 
Brânda, vol. II, Editura Primus, Oradea, 2008, p. 724-725; Radu Romînaşu, Asociaţii culturale româneşti din 
Oradea şi judeţul Bihor în perioada interbelică, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2008, p. 363, 374.

7





ARHITECTURA ECLEZIASTICĂ ROMÂNEASCĂ DIN BIHORUL 
INTERBELIC. ESTETICA FAŢADELOR

Adriana RUGE*

* Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Bihor, ariadnna83@yahoo.com.
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Abstract

The development of ecclesiastical architecture of the interwar period was 
conditioned by political, economic and religious factors. By uniting under a single crown 
on December 1st, 1918, the Romanians living in the provinces newly united to the Kingdom 
gained full-fledged rights when expressing their religious beliefs. This was followed by 
the implementation of a revitalization project of the Romanian spirituality within a new 
political and religious reality which favoured the establishment /reestablishment of several 
Orthodox bishoprics including the one in Oradea. This context created the conditions 
necessary for an impressive building campaign with religious programme. 

A significant interest was paid in building cathedrals. Bishop Nicolae Popoviciu 
expressed his desire to erect a cathedral during a holiday atmosphere in Oradea, that is 
the feast of Nativity, in 1937. He called it The Sun Cathedral during his correspondence 
with the former Bishopric Cathedral, The Moon Church. The monument was to be built 
according to the plans drafted by the architect George Cristinel, which have remained 
unidentified so far, except for a planning project of the cathedral square in Traian Park. 
Due to the outbreak of the World War II, this intention is still in the same stage, that of a 
project. 

Speciality papers, archive documents and the rotatives in the church porch reveal 
the names of four architects involved in outlining the phenomenon of religious architecture 
in Bihor during the interwar period: Francisc Sztarill, Anton Sallerbeck, Victor Vlad and 
Pintér Ştefan. 

There have been three major directions in the decoration of the facades; the 
architects used either the decorative repertoire of neo-Romanian style or the neo-
Byzantine one which was also understood as a redefinition of the national style, yet 
nourished with elements inspired from the Byzantine church, or they turned to eclectic 
style, a blend of decorative motifs characteristic to more styles that gave birth to some 
hybrid compositions. 

The ecclesiastical monuments in Bihor during the interwar period represent local 
versions which were synchronous with the religious architecture practiced at the same 
time in the other regions of Great Romania.

Key words: Ecclesiastical Architecture, neo-Romanian style, neo-Byzantine, 
eclectic.

Abordarea artei ecleziastice româneşti din Bihorul interbelic presupune, mai înainte 
de toate, sondarea contextului ideatic al societăţii care a generat-o. Prin unirea sub aceeaşi 
coroană la 1 Decembrie 1918, românii din provinciile noi alipite Regatului au dobândit 
drepturi depline în exprimarea apartenenţei confesionale. A urmat implementarea unui 
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proiect de revitalizare a spiritualităţii 
româneşti, într-o nouă realitate politică 
şi religioasă care a favorizat înfiinţarea/
reînfiinţarea mai multor episcopii ortodoxe1 
în această parte a ţării şi o explozie fără 
precedent a şantierelor de construcţie a 
bisericilor. Gene rosul program de edificare 
venea să supli nească lipsa reală a lăcaşurilor 
româneşti de închinăciune construite din 
materiale du ra bile. Totodată, se voia ca 
aceste edificii în ca litatea lor de monumente 
de prestigiu – bi se ricile şi îndeosebi 
catedralele – să devină un portdrapel al 
statului naţional şi să ilustreze noul statut al 
ortodoxismului, religia de stat a românilor. 
După cum remarca arh. Ioan Augustin într-un 
interviu acordat ziaristului Marius Vasileanu, 
arhitectura bisericilor care s-au ridicat 
în România interbelică a avut „propriile 
mize, politice în Transilvania...unde a vrut 
să readucă amprenta românească,...mize 
ideologice...legate de etnicitate...”2. Din 
punct de vedere ahitectural s-a militat pentru 
„un stil naţional unificator, pe care artele să îl 
facă vizibil în toate provinciile nou adăugate 
vechiului regat”3, context în care, arhitectura 
ecleziastică a constituit domeniul principal 
de manifestare a acestuia. 

Ridicarea catedralelor în Transilvania 
după Unire a fost un gând comun 
eparhiilor şi mitropoliilor române, născut 
din dorinţa de aşezare a ortodoxiei pe 
poziţie de egalitate cu celelalte confesiuni 
conlocuitoare. S-a manifestat un interes 
major pentru amplasamentul acestora. 
Mesajul care trebuia transmis a fost înglobat 
şi în proporţiile arhitecturale, ajungându-se la 
supradimensionarea lor. Prima catedrală a fost 
ridicată în Alba-Iulia (arh. Victor Ştefănescu) 

şi a fost amplasată în imediata apropiere a bisericii romano-catolice Sf. Mihail de sec. XIII. 
A fost construită între anii 1921-1922 de familia regală a României, cu prilejul încoronării 
regelui Ferdinand I şi a reginei Maria, eveniment care a avut loc la 15 octombrie 1922. 
Între anii 1923-19304 s-a construit catedrala din Cluj (arh. Constantin Pompoiu şi George 
Cristinel) amplasată, de asemenea, într-un loc central al oraşului, P-ţa Avram Iancu. Între 
anii 1925-1934 s-a înălţat la Târgu Mureş catedrala ortodoxă, după planurile executate 

1 În anul 1920 este reînfiinţată Episcopia Ortodoxă de Oradea, iar în 1921 este învestit primul episcop al 
eparhiei. A se vedea Ioan-Sorin Cuc, Episcopia ortodoxă de Oradea (1920-1940), Editura Universităţii din 
Oradea, Oradea, 2005.
2 http://atelier.liternet.ro/articol/6772, Marius Vasileanu-Augustin-Ioan/Arhitectura ortodoxă trebuie să se afle 
într-o relaţie permanentă de experiment în orizontul tradiţiei.
3 http://www.scribd.com/doc/13786437/Arhitectura-Interbelica-Si-Chestiunea-Identitatii-Colective, Au gus tin-
Ioan.
4 Grigore Ionescu, Arhitectura pe teritoriul României de-a lungul veacurilor, Editura Academiei, Bucureşti, 
1981, p. 581.

2

Fig. 1. Proiect pentru amenajarea pieţei 
Cate dralei Ortodoxe în Parcul Traian, Oradea, 
Arh. George Cristinel
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de arhitectul Victor Vlad5. La Timişoara, în perioada 1936-1946, s-a construit catedrala 
mitropolitană (arh. I.D. Traianescu) pe un teren situat la încrucişarea celor mai importante 
artere ale oraşului. La Satu Mare, cele două catedrale, poziţionate privilegiat, catedrala 
greco-catolică, edificată pe baza unui proiect semnat de arhitectul Victor Smighelski, 1932-
1937, pe locul catedralei vechi (construită între anii 1799-1803), şi cea ortodoxă, înălţată 
între 1937-1938 după planurile arhitectului bucureştean G.P. Liteanu, domină complexul 
arhitectural în care au fost amplasate6. 

La Oradea, în anul 1937, de praznicul Naşterii Domnului, Episcopul Nicolae 
Popoviciu mărturisea într-un cadru de sărbătoare dorinţa zidirii unei catedrale. O numeşte 
Catedrala Soarelui, în corespondenţă cu vechea catedrală episcopală Biserica cu Lună7. 
O revenire asupra intenţiei Episcopului Roman Ciorogariu, care în 1927 creează un fond 
special destinat colectării de fonduri pentru construirea unui astfel de aşezământ ortodox 
la Oradea8. Monumentul urma a fi construit după planurile arhitectului George Cristinel9, 
neidentificate până în prezent, cu excepţia unui proiect pentru amenajarea pieţei catedralei 
în Parcul Traian (fig.1).

Episcopia propune patru amplasamente10 pe care le supune analizei arhitectului mai 
sus amintit. Primul a fost Parcul Carmen Sylva (astăzi, Parcul Petöfi Sandor), al doilea, 
terenul de la intersecţia străzilor General Averescu, B.dul Regele Ferdinand (în prezent str. 
Republicii) şi str. Nicolae Ziga (astăzi, Nicolae Jiga), al treilea, P-ţa Mihai Viteazu (în prezent 
P-ţa 1 Decembrie), şi ultimul, Parcul Traian. Arhitectul Cristinel se opreşte asupra ultimei 
variante, Parcul Traian, pe care o considera „singurul care ar corespunde aproape tuturor 
condiţiunilor de interes obştesc, naţional, urbanistic, estetic, etc şi ar avea următoarele 
avantaje: a) are cu o foarte mică deviaţie orientarea cerută; b) este în centrul oraşului 
pe artera principală; c) se poate crea un mediu estetic corespunzător, fiind înconjurat de 
clădiri publice cu caracter monumental; d) s-ar putea crea o piaţă monumentală în faţa 
Catedralei care ar avea dimensiunea de 661 x 61 m, deschizând o perspectivă largă şi a 
monumentelor publice actuale şi viitoare; e) această piaţă prin amplasarea şi dimensiunile 
ei ar putea servi tuturor manifestaţiilor cu caracter patriotic, ca defilări, procesiuni, etc.”11. 
Sunt demarate acţiuni de obţinere a terenului, optându-se pentru un loc central situat 
în apropierea reşedinţei episcopale. Primarului Oradiei, dr. Vasile Bledea, o delegaţie 
a Consiliului Eparhial îi înaintează un memoriu în care P.S. Nicolae Popoviciu solicita, 
cedarea pe seama episcopiei, „a clădirii din B-dul Regele Ferdinand nr. 11 şi terenul 
dintre Prefectura şi Tribunalul Judeţului...”12. În paralel, începuse strângerea fondurilor13, o 
acţiune la care au contribuit de la oameni simpli, la preoţi, protopopi şi însuşi patriarhul 
Miron Mitrea, care a donat suma de 100.000 de lei. Un gest de generozitate ce dovedea 
preocuparea şi disponibilitatea de ajutorare manifestată de forurile înalte ale statului faţă 
de eparhiile de la graniţa de vest. Izbucnirea celui de-al doilea război mondial a împiedicat 
realizarea acestui deziderat14.

La popularea cartierelor din oraşul Oradea, a comunelor şi satelor din Bihor cu 
biserici româneşti şi-au adus aportul instituţiile statului, biserica (prin episcopii săi), în 

5 Ada Ştefănuţ, Arhitectură şi proiect naţional. Stilul naţional românesc, Editura NOI media Print, Bucureşti, p. 
76. 
6 Daniela Bălu, Szőcs Péter Levente, Terdik Szilveszter, Arhitectura ecleziastică din Satu-Mare, Editura Muzeului 
Sătmărean, Satu-Mare 2008, p. 103-106.
7 Pavel Cherescu, O succintă expunere a istoriei Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, partea a II-a, în Legea 
Românească nr. 2/2010, p. 24.
8 Elisaveta Roşu, Roman R. Ciorogariu (1852-1936). Repere istorice, Editura Arca, Oradea, 2007.
9 Arhivele Naţionale-Direcţia Judeţeană Bihor, Fond Episcopia Ortodoxă Română Oradea, nr. inv. 538, fila 1.
10 Ibidem, fila 2, 3.
11 Ibidem.
12 Legea Românească, nr. 6/1937, p. 62.
13 A se vedea Legea Românească, pe anii 1937/1938.
14 După 1990 demersurile au fost reluate, lucrările de edificare a noii catedrale au început în 1995 pe un 
alt amplasament, platoul Centrului Civic, Oradea. Construită după planurile arhitectului orădean Alexandru 
Moisi, catedrala episcopală se află, în prezent, în construcţie. 
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cazul cultului ortodox, şi armata15, mai apoi organizaţiile religioase atât greco-catolice cât 
şi ortodoxe, preoţii şi, nu în ultimul rând, comunităţile locale, personalităţi de seamă ale 
acestora sau simpli credincioşi. În localităţile din judeţ cu biserici de lemn, majoritatea 
dintre ele în stare avansată de degradare, unde credincioşii asistau la slujba religioasă în 
spaţii improvizate: capela de la Izbuc16, capele amenajate în primării, exemplu capela 
ortodoxă din primăria Marghita17, în şcoli, până la înălţarea bisericii ortodoxe din parohia 
Oradea-Vii, liturghia se oficia într-o sală de clasă în şcoala nr.818, sau case particulare, 
capela din Sîntandrei amenajată într-o casă din comună19, se vor înălţa lăcaşuri de zid.

Ierarhii celor două eparhii s-au dovedit, prin alegerile întreprinse, sensibili receptori 
ai curentului artistic şi ideologic practicat în epocă în rândul ctitoriilor bisericeşti, susţinând 
implementarea lui şi în cazul edificiile bihorene. Arhitectul Episcopiei Unite cu Roma, Anton 
Sallerbeck20, exponentul curentului neoromânesc în Bihor21, a răspuns într-un mod original 
intenţiei episcopului de a integra stilistic monumentele ecleziastice arhitecturii promovate 
în epocă, oferind variante locale sincrone cu arhitectura Regatului. Odată cu restaurarea 
bisericii militare22 din Oradea, în prezent biserică ortodoxă cu hramul Buneivestiri de pe 
strada Rahovei, aceasta va fi decorată cu motive neoromâneşti „…în 1928 Exc. Sa episcopul 
eparhiot o renovează, dându-i frumoasa înfăţişare actuală de biserică românească în stil 
brâncovenesc...”23; biserica de la Băiţa, „… realizată după frumosul model şi stil românesc, 
în care se zidesc acum la noi toate bisericile, la ordinul şi dorinţa expresă a Înalt Prea 
Sfinţitului nostru ierarh”24, biserica de la De(i)căneşti „după o muncă de patru ani, modesta 
comună Decăneşti îşi vede ridicată pe locul bisericuţei de lemn, căzută de vechime, o 

15 Pe lângă menţinerea ordinei şi siguranţei în rândul comunităţii româneşti, trupele militare mobilizate la graniţa 
de vest au participat cu ajutoare băneşti şi au asigurat forţă de muncă la ridicarea mai multor lăcaşuri. Biserica 
din Telechiu, (localitate menţionată în unele documente şi sub numele de Tilechiu) „…ziditus-a această sfântă 
biserică ortodoxă română cu hramul Constantin şi Elena …prin ofranda, zelul şi evlavia creştinească a eroilor 
din Regimentul 2 Vânători „Regina Elisabeta” ofiţeri şi trupă, din nobila iniţiativă şi sub conducerea înţeleaptă 
a comandantului acestui Regiment domnul Colonel Victor Iacobini…”; Act de ctitorie, în Legea Românească 
nr. 27/1922, p. 3-4; De asemenea, biserica din Aleşd este construită de armată, fiind ctitoria colonelui Virgil 
Ignat „…gândul credincioşilor ortodoxi din Aleşd de a-şi ridica un lăcaş de închinare a fost tradus în realitate 
îndeosebi prin osteneala…d-lui Colonel Virgil Ignat, care ajutat în mare parte de dania ofiţerilor şi ostaşilor 
ortodoxi …a început în anul 1939 zidirea bisericii…”, Legea Românească, nr. 13-14/1945, p. 115; pisania 
bisericii: „…ziditu-s’a acestă sfântă biserică ortodoxă, în 75 de zile, în anul 1939. Cu sprijinul, conducerea şi 
munca ofiţerilor şi ostaţilor Brigadei I Mixtă Munte-Sinaia, de sub comanda domnului General Petre Bălănescu, 
Şef de Stat Major fiind domnul Lt.Colonel Virgil Ignat…”; la fel şi biserica mănăstirii Buneivestiri din Episcopia 
Bihor, dezvăluie în pisanie participarea armatei la construirea ei „…ziditusa această sfântă biserică în anul 
1936 de către armata română…”. 
16 Legea Românească, nr. 9-10/1930, p. 10.
17 Legea Românească, nr. 15/1936, p. 148.
18 La scurt timp după înfiinţarea Parohiei Ortodoxe Române Viile Orăzii, anul 1928, într-una din sălile de 
clasă ale Şcolii de stat nr. 8 se amenajează o capelă ortodoxă. Aici au fost oficiate serviciile religioase până în 
anul 1944 când capela este mutată într-o casă a Căilor Ferate Române, folosită în acelaşi scop până în 1952 
când este sfinţită şi dată în folosinţă biserica nouă; Preot Gheorghe Nemeş, Biserica Albastră, Editura Lumina, 
Oradea, 1997, p. 10-12; Agata Chifor, Imaginarul sacru la Oradea-între tradiţie bizantină şi baroc, Editura Arca, 
Oradea, 2008, p. 131.
19 Arhivele Episcopiei Ortodoxe Române Oradea, Fond Construcţii, dosar nr. 30 lit. S, Biserica Ortodoxă din 
Sîntandrei, Act nr. 32/1934.
20 Prin actul numirii din 19 iulie 1926, Anton Sallerbeck devine oficial arhitectul Episcopiei Greco-Catolice 
de Oradea; Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea, Secţia de Istorie, Colecţia Planuri şi Hărţi, donaţia Corneliu 
Sallerbeck, nr. inv. 9348-9451.
21 Pe lângă biserici, a proiectat în acelaşi stil, case parohiale, locuinţe particulare şi şcoli.
22 Până la aspectul exterior actual, biserica ortodoxă cu hramul Buneivestiri din Piaţa Rahovei nr. 2 a cunoscut 
de-a lungul vremii mai multe transformări.Construită în anii 1720, ca şi capelă pentru cimitirul din jurul ei, va 
fi folosită în paralel, până în 1742, şi de Ordinul Capucinilor. În 1830 episcopul romano-catolic Franciscus-
Lajcsák extinde capela, iar în 1884 este renovată în exterior şi interior. În anul 1921 Episcopia romano-catolică 
cedează biserica Episcopiei greco-catolice. La scurt timp după numirea lui Anton Sallerbeck ca arhitect al 
Episcopiei Greco-Catolice, se obţine autorizaţia de edificare-transformare a bisericii, pe 13 august 1926; 
Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Bihor, Fond Primăria Municipiului Oradea, Secretariat, nr. inv. 98, dosar 
9/1926, fila 114; Péter Zoltán, Trei secole de arhitectură orădeană, Editura Muzeului Ţării Crişurilor, Oradea, 
2003, p. 92.
23 Vestitorul, nr. 16/1937, p. 154.
24 Vestitorul, nr. 19/1930, p. 2.
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frumoasă biserică de zid, în stil românesc, închinată apostolilor Petru şi Pavel…”25, sau cea 
din Gruilung „… ridicată din jertfa atâtor inime bune …în frumosul stil românesc”26 sunt 
numai câteva exemple din şirul bisericilor impregnate cu un vădit caracter neoromânesc. 

Nelipsită la bisericile proiectate27 sau restaurate28 de Sallerbeck este tema foişorului. 
Folosită îndeosebi ca element decorativ, apare la siluetele turnurilor clopotniţă aşezate 
pe faţada vestică a bisericilor din: Holod (fig. 2), Drăgeşti, biserica de pe str. Rahovei 
din Oradea, Episcopia Bihor şi Remeţi. Fo i şorul este doar sugerat prin utili za rea arcadelor 
şi ferestrelor în par tea superioară a 
turnului la bise ri cile din Dicăneşti 
(fig. 3), Păuleşti, Păgaia şi Bucium.

Pridvorul, formula tradiţio na lă 
de trecere dintr-un spaţiu exterior 
într-unul mai intim în cazul caselor 
ţărăneşti, la biserici dintr-un spaţiu 
profan în unul sacru, sau gândit pur 
şi simplu ca element apărător al 
intrării, precede intrarea principală 
de pe faţada vestică şi se sprijină 
pe stâlpi legaţi între ei prin arcade 
trilobate; îl întâlnim la biserica din 
Holod, la capela Frenţiu de rit greco-
catolic, din cimitirul Rulikowsky 
Oradea, şi timid reluat, dacă luăm în 
consi derare dimensiunile, la capela 
din cimitirul ortodox Săcueni (fig 4).

25 Vestitorul, nr. 13-14/1934, p. 11.
26 Vestitorul, nr. 21/1930, p. 4.
27 Până în prezent (iunie 2010) au fost identificate proiectele realizate pentru: biserica ortodoxă cu hramul 
Sf. Ierarh Nicolae din Holod (fostă greco-catolică), Biserica ortodoxă Naşterea Fecioarei Maria, 1939-1948 
(fostă greco-catolică) cartierul Velenţa, Oradea, str. Clujului nr. 130, şi capela Frenţiu din cimitirul municipal 
Rulikowsky Oradea. Pentru fosta biserică greco-catolică din Salonta, str. Aradului nr. 3, există consemnări 
documentare, care îl desemnează pe Sallerbeck ca arhitect, vezi Vestitorul nr. 23/1937 p. 210. Toate celelalte 
biserici de rit greco-catolic proiectate şi realizate între cele două războaie mondiale presupunem că ar fi 
opera arh. Sallerbeck, luând în considerare două aspecte: concepţia planimetrică şi stilistică asemănătoare, în 
unele cazuri chiar repetitivă, şi nejustificarea ca o episcopie care-şi avea propriul arhitect să atribuie altcuiva 
realizarea proiectelor pentru biserici.
28 Biserica ortodoxă de pe str. Rahovei nr. 2 din Oradea şi capela din cimitirul ortodox din Săcueni.

Fig. 2. Biserica ortodoxă cu hramul Sf. Ierarh Nicolae (fostă greco-catolică) din Holod. Proiectată 
de arhitectul Anton Sallerbeck, biserica a fost construită între anii 1933-1934. Dezvoltă un plan 
mononavat, cu turn clopotniţă şi pridvor pe faţada vestică. Particularitatea edificiului constă în 
naosul circular. Un tip de planimetrie reluat în cazul bisericii din Drăgeşti şi la o altă scară, la capela 
din Săcueni.

Fig. 3. Biserica ortodoxă cu hramul Sf. Ioan Botezătorul 
(fostă Greco-catolică) din Dicăneşti
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Părăsind faţada vestică, ade sea cea 
mai bogat decorată, şi ana lizând faţadele 
laterale vom regăsi motivul arcadelor trilobate 
şi a stâl pişorilor (baluştrii), de această dată 
la o altă scară, la biserica din Dicăneşti. La 
capela Frenţiu (fig. 5), arcatura este oarbă şi 
sprijinită pe pilaştrii cu profil plat, cu funcţie 
pur decorativă. 

În cazul bisericilor mai sărăcăcioase în 
decoraţii, faţadele laterale sunt ritmate doar 
de golul ferestrelor în plin cintru şi uneori 
de contraforţi, exemplu biserica ortodoxă, 
fos tă greco-catolică, din Bucium. Cu aluzii 
simbolice dar gândit şi ca un element 
decorativ, pen tru a tempera asprimea 
suprafeţelor de zidărie, s-a procedat la 
articularea plastică a fa ţadelor laterale cu 
un brâu median orizontal (funie răsucită) 
care înconjoară edificiul, bi se rica de pe str. 
Rahovei din Oradea, capela Frenţiu.

Un alt aspect care trădează influenţa 
ar hitecturii neoromâneşti este includerea 
aco  perişului în imaginea faţadei ca element 
de ornament. Studierea arhivei Sallerbeck din 
cadrul Muzeului Ţării Crişurilor Oradea a fost un 
prilej de a descoperi preocuparea ar hi tectului 
pentru desenul, respectiv forma acoperişurilor, 
a coifurilor de turn. După modelul acelora 
din şindrilă întâlnite la bisericuţele de lemn, 
sunt proiectate turnuri şi coifuri care situează 
edificiul de închinăciune, din punct de vedere 
estetic, în zo na pitorescului, integrându-l 
armonios în pei sajul rural care îl înconjoară. 
Cel mai eloc vent exemplu în acest sens îl 
reprezintă ca pela din cimitirul ortodox Săcueni. 
Fără a aduce inovaţii din punct de vedere al 
lexicului ornamental, reprezintă, prin proporţii 
şi mod de îmbinare a elementelor constructive 
cu cele decorative, cel mai valoros monument 
de arhitectură ecleziastică neoromânească din 
Bihorul interbelic.

Tot ca o redefinire a stilului naţional, dar hrănit cu elemente de inspiraţie pur bisericeşti-
bizantine, înţelegem şi stilul neobizantin, o întoarcere la tradiţia ortodoxă prin adaptarea 
tipologiilor bizantine într-o manieră modernă. Ţările române, un spaţiu cu tradiţie în arta 
bizantină, după Unire, Regatul României, rămâne o parte a zonei geografice în care putem 
vorbi despre un stil neobizantin, fiind un stil al Peninsulei Balcanice şi al ţărilor central-
europene, unde legăturile dintre biserică şi stat au rămas de factură tradiţională29. Dintre 
arhitecţii care au proiectat la Oradea, timişoreanul Victor Vlad30 s-a dovedit un împătimit 

29 Jula (Băneasă) Raluca, Arhitectura religioasă a românilor din Transilvania în perioada interbelică (teză de 
doctorat), Cluj-Napoca, 2008, p. 213.
30 Victor Vlad s-a numărut printre cei care au pus bazele învăţământului superior politehnic timişorean după 
Marea Unire. A militat pentru crearea unei cetăţi universitare care să cuprindă facultăţi, cămine, cantine, case 
pentru profesori. Eforturile sale au fost răsplătite odată cu inaugurarea în 1923 a sediului Facultăţii de Mecanică, 
în 1927 este dat în folosinţă căminul studenţesc iar în 1930 este inaugurată cantina. Îşi aduce contribuţia la 
înfiinţarea Facultăţii de Construcţii, a cărui decan a fost în perioada 1941-1948. În 1920 se stabileşte definitiv în 

Fig. 4 Capela ortodoxă (fostă greco-catolică) 
din cimitirul ortodox din Săcueni. Pe 26 mai 
1930 Biserica Romano-Catolică donează 
bisericii Unite cu Roma o capelă „aflătoare 
atunci în locul bisericii actuale”. În intervalul 
1 septembrie-16 decembrie 1930, capela se 
restaurează pe baza unui proiect întocmit de 
arhitectul Sallerbeck, lucrările de execuţie fi-
ind încredinţate antreprenorului Alexa Gonczy 
(Vestitorul, nr. 17-18/1931, p. 3).
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căutător al rădăcinilor acestei arhitecturi, preluând modele din trecutul artei bizantine 
şi transpunându-le în forme moderne, cazul bisericii ortodoxe din curtea spitalului şi 
Biserica Albastră (fig. 6). În lipsa unui repertoriu decorativ variat, mai mult decât estetica 
faţadelor în acest caz, definitoriu pentru stilul neobizantin sunt planul şi elevaţia – calotele-
cupolele – un semn distinctiv pentru bisericile de factură răsăriteană31. Faţadele Bisericii 
ortodoxe Izvorul Tămăduirii din curtea Spitalului, cu excepţia unui registru de ocniţe 
(motiv decorativ de inspiraţie moldovenească) situat în partea superioară a faţadelor, sunt 
lipsite de ornamente. Exteriorul Bisericii Albastre, cu faţade tratate simplu din punct de 
vedere al elementelor decorative, se dezvoltă gradual pe verticală prin volumetria turlelor, 
a semicalotei, pe faţada vestică şi estică, impresionând prin proporţiile oarecum mărite 
pentru o biserică de cartier. 

În acelaşi sector trebuie să includem şi biserica ortodoxă din Săcueni, o abordare 
singulară în peisajul arhitecturii bihorene, cu o planimetrie care trădează influenţele 
artei bisericeşti moldoveneşti. În ceea ce priveşte estetica faţadelor, austeritatea şi 
monumentalitatea acestor ziduri, străpunse de ferestre semicirculare alungite cu deschiderea 
îngustă, care amintesc de arhitectura romanică (de influenţă catolică), este contrabalansată 
de soluţia decorativă a turlelor, unde întâlnim asize, ce alternează paramentul zidăriei cu 
fâşii decorative de cărămidă, un efect decorativ utilizat în arhitectura bizantină (fig.7).

Timişoara, unde proiectează o serie de clădiri civile şi religioase: Palatul Prefecturii, Palatul Băncii Naţionale, 
biserici în cartierele Iosefin şi Mehala; Jula (Băneasă) Raluca, op. cit, p. 206.
31 În acest sens a se vedea, Smaranda Bica, op. cit., passim.

Fig. 5. Capela Greco-catolică Frenţiu, cimitirul Rulikowsky Oradea.

Fig. 6. Biserica ortodoxă cu hramul Sf. Ierarh Nicolae, Oradea (cunoscută în rândul credincioşilor 
sub numele de Biserica Albastră, după tabla zincată de culoare albastru ceruleum care îmbracă 
turlele). La 2 octombrie 1938 se aşază piatra de temelie şi sunt demarate lucrările de construcţie a 
bisericii, după planurile arhitectului timişorean Victor Vlad. Fără a fi finalizată în totalitate în anul 
1952 biserica este sfinţită şi dată în folosinţă. După 10 ani, este tencuită în exterior. În 1985 pe 
faţada vestică, Alexandru Conţ, realizează după schiţele semnate de Eremia Profeta, 5 icoane din 
mozaic de Murano (stânga şi mijloc: Proiect faţade, Biserica Albastră. Arh. Victor Vlad).
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Cea de-a treia variantă stilistică identificată cuprinde paleta cea mai vastă de opţiuni. 
În cazul acestor monumente compoziţia volumetrică şi decorativă este de factură eclectică, 
o îmbinare a elementelor decorative caracteristice mai multor stiluri, ce au dat naştere 
unor compoziţii hibride. Elementele decorative ale exteriorului aparţin diverselor stiluri 
arhitecturale de la clasicism la un baroc moderat de factură vieneză.

Alăturarea stilistică a arhitecturii bisericilor româneşti din Bihor cu cea a lăcaşurilor 
de cult din Regat s-a înfăptuit treptat şi totuşi nu exclusivist. O dovedesc monumentele 
realizate în spiritul barocului provincial, pătruns în arealul studiat pe filiera edificiilor de 
cult catolice. Este o variantă întâlnită la bisericile alcătuite dintr-o navă dreptunghiulară, 
altar decroşat, un turn clopotniţă pe faţada vestică şi cu o decoraţie austeră, cum este cazul 
bisericii ortodoxe din Stracoş (fig. 8).

Fig. 8. Biserica ortodoxă cu hramul Sf. Arhan-
gheli Mihail şi Gavril din Stracoş.
Construcţia bisericii începe în anul 1933. În 
1934 este dată în folosinţă. Lu crările sunt finali-
zate în 1937 când este şi târnosită. 

Fig. 9. Biserica ortodoxă cu hramul Adormirea 
Maicii Domnului din Mărţihaz. Biserica a fost 
construită între anii 1936-1939, pe baza unui 
proiect tip semnat de arh. Francisc Sztarill. Aceaşi 
variantă de proiect a fost folosită pentru bisericile 
din: Petid, Alparea, Lăzăreni, Cheşa, Râpa, Rieni.
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Fig. 7. Biserica ortodoxă cu hramul Sf. Împăraţi Constantin şi Elena din Săcueni. Piatra de temelie a 
bisericii a fost aşezată pe 25 iunie 1939 (dreapta: Proiect faţade biserica ortodoxă din Săcueni, arh. 
Pinter Istvan).
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Şi în cazul seriei de biserici proiectate 
de arh. Francisc Sztarill, verticalitatea 
lăcaşurilor de plan dreptunghiular este 
accentuată de turnul clopotniţă care domină 
fa ţada vestică. Elansat prin uşoare retrageri 
suc cessive, este delimitat din punct de 
vedere vizual printr-o cornişă profilată 
care face înconjurul edificiului. Pe traseu, 
fiecare faţadă cu excepţia celei estice, în 
par tea centrală conturul delimitează un atic 
trilobat. Spiritul baroc mai este exprimat prin 
intermediul aripioarelor care racordează 
volumetria turnului cu cea a edificiului. Jocul 
de plin şi gol este echilibrat prin deschiderile 
fe restrelor, geminate în registrul inferior şi 
semicircular, în cel superior. Acestea sunt 
dublate de baluştrii adosaţi cu capitel cu 
cro şetă. Baluştrii decorativi apar şi în partea 
superioară a celor două turnuleţe, care 
flanchează faţada vestică. Faţadele laterale 
sunt ritmate de volumetria absidiolelor, 
de anca dramentele uşilor laterale, şi nu în 
ulti mul rând de deschiderea ferestrelor, ex. 
biserica din Mărţihaz (fig. 9), Petid (fig.10), 
Cheşa, Lăzăreni.

Bisericile de plan central se 
caracterizează prin acelaşi tip de ornamentaţie, în registrele inferioare jocul dintre plin şi 
gol este realizat prin alternanţa zidăriei cu golurile ferestrelor (semicirculare, patrulobe sau 
în formă de cruce, biserica din Aleşd) şi a uşilor, unele precedate de pridvoare deschise 

Fig. 10. Biserica ortodoxă cu hramul Sf. 
Arhangheli Mihail şi Gavril din Petid. În-
cepând cu anul 1939 sunt demarate lucrările 
de construcţie ce vor fi finalizate în 1945.

Fig. 11. Biserica ortodoxă cu hramul Adormirea 
Maicii Domnului din Aleşd 
Amplasată în centrul oraşului Aleşd, biserica 
se construieşte începând cu anul 1939. Este 
finalizată în 1940, dar fără a fi dată în folosinţă. A 
fost sfinţită pe 1 iulie 1945.

Fig. 12. Biserica ortodoxă cu hramul Sf. Arhan-
gheli Mihail si Gavril din Tilecuş.
Lucrările la biserica ortodoxă din Tilecuş, ctitoria 
lui Augustin Chirilă, primarul oraşului Oradea, în-
cep în primăvara anului 1936 şi sunt finalizate trei 
ani mai târziu. Este sfinţită pe 1 octombrie 1939. 

9
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sprijinite pe coloane cu capitel cu croşetă, biserica din Aleşd (fig.11), biserica din Tilecuş 
(fig.12). Registrele superioare sunt încununate de atice trilobate, cornişe profilate, dublate 
de denticuli. Turlele, mai multe la număr în cazul bisericilor de plan central, sunt prevăzute 
cu ferestre semicirculare şi în unele cazuri cu ferestre oarbe, descărcate pe pilaştrii adosaţi 
cu capitel croşetă. O ornamentaţie, care cu excepţia coloanelor de susţinere a pridvoarelor, 
a arcadelor şi pilaştrilor decorativi de la turle, a cornişelor şi aticelor, mizează pe jocul 
dintre plin şi gol.

Eliminând din ecuaţie stilul neoromânesc, ale cărui resurse au fost în această etapă 
istorică îndeosebi cele ideologice, remarcăm o oscilaţie a arhitecţilor între ornamentaţia 
tradiţionalistă, cu elemente împrumutate din varii zone geografice, aparţinând diferitelor 
stiluri arhitecturale, şi o estetică de orientare modernă, care elimină decoraţia excesivă, 
lăsând volumetria pereţilor, a turlelor, cupolelor şi calotelor să aibă ponderea cea mai mare 
în definirea esteticului exterior.
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DATE PRIVIND ACTIVITATEA FILIALEI ORADEA
A ATENEULUI ROMÂN (1925 – 1940)
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DONNÉES CONCERNANT L´ACTIVITÉ DE LA FILIALE ORADEA DE 
L´ATHÉNÉE ROUMAIN (1925 – 1940)

Résumé

En 1865 fut fondée à Bucarest la Société de l’Athénée roumain dont le but 
principal était de faciliter l’accès à la culture pour le peuple, essentiellement par le 
biais de conférences publiques. Des filiales de l’Athénée apparurent dès 1866. D’abord, 
naturellement, dans l’Ancien Royaume et, après l’union de la Transylvanie à la Roumanie, 
depuis les années 20, également en Transylvanie.

Ainsi apparut en 1925 à Oradea une nouvelle société culturelle – la Filiale d’Oradea 
de l’Athénée roumain. Celle-ci eut comme présidents: le juriste Bogdan Ionescu (1925-
1934), le docteur Ioan Glăvan (1934-1938) et le professeur George Bota (1938-1940).

Suivant la tradition, l’Athénée d’Oradea pratiqua une forme unique de message 
culturel – la conférence publique. La conférence de haut niveau, promouvant le style 
académique et l’esprit universitaire. Ce sont des personnes de l’élite intellectuelle 
et politique de l’époque qui donnèrent ces conférences: nombre d’universitaires, de 
politiques, d’enseignants d’école secondaire, de scientifiques, d’hommes de lettres, 
d’artistes, de magistrats, de journalistes et de médecins, d’historiens, de militaires, de 
prêtres et de hauts fonctionnaires de l’administration.

L’activité de l’Athénée d’Oradea, comme d’ailleurs l’activité de toute autre 
société culturelle roumaine locale, cessa brusquement début septembre 1940, suite à 
l’application des décisions du Diktat de Vienne.

Tout au long de ses 15 années d’activité, l’Athénée d’Oradea donna au public local 
la possibilité de connaître et d’écouter nombre de personnalités représentatives de la 
science et de la culture roumaine. Il apporta sa contribution à la valorisation de l’intérêt 
pour la culture en transformant celui-ci dans une habitude de la vie de tous les jours.

Key words: l’Athénée roumain, filiale d’Oradea, l’élite intellectuelle, conférence.

În 1865 lua fiinţă la Bucureşti Societatea Ateneului Român având ca scop ridicarea 
nivelului de cultură a poporului, scop pe care l-a realizat în principal prin conferinţe publice, 
deşi, de-a lungul anilor, a dezvoltat şi o serie de instituţii culturale anexe: Societatea pentru 
Învăţătura Poporului Român, Societatea Filarmonică Română şi Societatea Amicilor de 
Belearte.

Ideea întemeierii de filiale în ţară se găseşte înscrisă în mod formal încă de la 
început, în primele sale Statute (1865). Prin urmare, începând din 1866 au apărut şi filialele 
Ateneului. Mai întâi, cum era şi firesc, în Vechiul Regat (24 de filiale, întemeiate între 1865-
1925), iar după Unire, din anii ’20 ai secolului 20, şi în Transilvania. 
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Publicul orădean românesc era însă la curent cu existenţa şi activitatea Ateneului Român 
încă dinainte de 1918. Iosif Vulcan, proprietarul şi redactorul revistei Familia şi membru al 
Academiei Române, consecvent în ce priveşte informaţiile oferite românilor transilvăneni 
despre viaţa culturală românească de dincolo de Carpaţi, a avut grijă să scrie în revista sa 
Familia şi despre această instituţie culturală, despre membrii ei şi despre conferinţele ţinute 
în cadrul ei, mergând până la comunicarea în paginile revistei a programelor de conferinţe 
ale Ateneului1. În 1891 a oferit cititorului ardelean posibilitatea de a-şi face o idee despre 
înfăţişarea Palatului Ateneului, publicând o mică gravură cu imaginea acestuia2.

Vulcan însuşi a ţinut o conferinţă la Ateneu, în 1892. La 29 martie/10 aprilie el a 
fost prezent la Bucureşti, la Academia Română, unde s-a a ţinut o şedinţă publică solemnă 
de recepţie a sa ca membru ordinar (fusese ales în 1891)3. Cu acest prilej, istoricii V. A. 
Urechia (care era şi vicepreşedinte al Ateneului) şi Gh. Ionescu-Gion l-au invitat pentru 
seara aceleiaşi zile să ţină o conferinţă la Ateneu. Conferinţa a avut loc, după cum relatează 
Vulcan, «în sala de gală a Palatului Ateneului Român», «seara la 8 ½ ore, în prezenţa 
unei lumi imense, la lucoarea feerică a luminei electrice»4, având ca tematică Mişcarea 
culturală la românii ardeleni de la 1800 până la 18305.

Cu atât mai mult, după 1918 Ateneul bucureştean s-a interesat de noile asociaţii 
culturale româneşti care-şi făceau apariţia în Transilvania, de personalităţile care promovau 
cultura română în noile provincii ale României. Una din aceste personalităţi a fost şi George 
Bacaloglu, fondatorul Reuniunii Culturale Cele Trei Crişuri din Oradea. În 1923, acesta a 
fost ales membru activ al Ateneului Român6. Recepţia sa a avut loc la 1 iunie 1924, cu care 
prilej a rostit de la tribuna Ateneului discursul intitulat Izvoarele culturale ale Ardealului. 
Răspunsul din partea Comitetului Ateneului Român a fost dat de profesorul Victor Babeş7. 
În 1925, G. Bacaloglu a publicat ambele intervenţii într-o broşură apărută în Editura Cele 
Trei Crişuri din Oradea8. Un alt membru al Ateneului bucureştean a fost Victor Cădere, 
jurist, profesor de procedură civilă la Academia de Drept din Oradea9.

În Transilvania, filialele Ateneului au fost puţine, doar trei la număr: Oradea şi Turda, 
ambele înfiinţate în 1925, şi Timişoara, care s-a constituit abia în 194210.

Aşadar, în 1925 în peisajul cultural orădean a apărut o nouă societate – Filiala Oradea 
a Ateneului Român. Aceasta fusese iniţiată de fapt la 16 noiembrie 1922 de un grup de 12 
persoane care au devenit apoi membrii săi fondatori11. O a doua încercare de înfiinţare a 
filialei s-a înregistrat la 11 decembrie 1924, dar constituirea definitivă a Ateneului Român 
– filiala Oradea-mare, ca societate cu statute şi organ de conducere, a avut loc abia cu 
ocazia adunării generale din 12 martie 192512. 

Statutele Ateneului bucureştean lăsau o anumită autonomie filialelor, acestea 
având dreptul ca, în funcţie de situaţia şi specificul local, să-şi alcătuiască texte proprii 
de statut, urmând ca ele să fie aprobate de adunarea generală a Ateneului din Bucureşti. 
Prezentându-şi scopurile, filiala orădeană a preferat însă să urmeze cu fidelitate textul 
din ultima variantă a statutelor Ateneului bucureştean, cea din 1922: «Ateneul Român 
are ca scop cultura sub toate formele şi răspândirea ei prin toate mijloacele, în special: 

1 Vezi, de pildă, Familia, Oradea, 1886, nr. 3, p. 35.
2 Ateneul Român în Bucureşti, în Familia, Oradea, 1891, nr. 33, p. 385.
3 Familia, Oradea, 1892, nr. 14, p. 164.
4 Conferenţa dlui I. Vulcan la Ateneu, în Ibidem, nr. 15, p. 175.
5 Virgil Cândea, Ion Zamfirescu, Vasile Moga, Ateneul Român. Monografie, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
Bucureşti, 1976, p. 199.
6 Ibidem, p. 168.
7 Nagyváradi Napló [Jurnal Orădean], 1924, 3 iunie, p. 6; Cele Trei Crişuri, Oradea, 1925, nr. 4, p. 73.
8 G. Bacaloglu, Ardealul ca isvor cultural, Tipografia Cele Trei Crişuri, Oradea, 1925, 16 p.
9 Monografia-almanah a Crişanei. Judeţul Bihor, editată de Aurel Tripon, Tipografia Diecezană, Oradea, 1936, 
p. 377.
10 V. Cândea, I. Zamfirescu, V. Moga, op. cit., p. 227.
11 Nu cunoaştem lista completă a membrilor acestui grup de iniţiativă. Ştim doar că din el au făcut parte şi: 
Aurel Lazăr, cunoscutul avocat şi om politic, Dr. Nicolae Popovici, atunci prefect de Bihor, Valente Ionescu, 
jurist, consilier la Curtea de Apel, precum şi avocatul Demetriu Chiş (Cele Trei Crişuri, Oradea, 1932, nr. 11-12, 
noiembrie-decembrie, p. 120).
12 Ateneul Român, filiala Oradea-mare, Statute, Tipografia Transilvania, Oradea, 1925, p. 3, 4.
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prin cercetări, studii, comunicări; prin cursuri şi conferinţe publice; prin publicaţii, prin 
expoziţii artistice şi audiţii muzicale; prin şezători şi reprezentaţii teatrale; prin întemeierea 
de biblioteci publice, de colecţii şi pinacoteci, prin acordare de premii pentru lucrări 
privitoare la scopurile Societăţii. Ea va întreţine raporturi cu societăţile similare din ţară 
şi străinătate»13. Aşadar, un program ambiţios şi complex. Vom vedea mai jos cât a reuşit 
noua societate culturală orădeană să realizeze din acesta.

Considerăm că nu este lipsit de interes să prezentăm, în părţile sale esenţiale, modul 
de organizare a acestei societăţi culturale, aşa cum reiese el din statutele adoptate:

«Art. 3 – Ateneul Român are o singură secţie. Pe viitor va putea stabili mai multe 
secţii, atunci când va găsi necesar [Filiala Oradea a Ateneului a rămas cu o singură secţie 
pe toată perioada sa de activitate - n.n. L.C.].

Art. 4 – Ca membri fondatori sunt consideraţi cele 12 persoane care au semnat 
procesul verbal de la 16 noiembrie 1922.

Art. 5 – Ateneul Român are membri onorari, activi şi aderenţi. Adunarea Generală 
va putea acorda titlul de membru onorar oricărei persoane care va fi contribuit ori lucrat 
nu numai în interesul ştiinţelor sau artelor, dar şi în al naţionalităţii române şi al societăţii 
Ateneului Român.

Art. 6 – Va putea fi declarat membru activ al Ateneului orice persoană care va fi 
ţinut cel puţin două conferinţe publice, bine apreciate, orice persoană care se va fi distins 
printr-o activitate literară sau ştiinţifică, precum şi prin lucrări în acest domeniu; orice artist 
care va avea merite recunoscute în arta sa»14.

Precizările în legătură cu organele de conducere ale Societăţii se găsesc în cuprinsul 
articolului 10 al Statutelor: «Ateneul Român se conduce de un comitet care reprezintă 
Societatea. Acest comitet se compune din 18 membri activi, aleşi de adunarea generală 
pe termen de 5 ani. Membrii al căror mandat a expirat pot fi realeşi». Aliniatul a al acestui 
articol făcea referire la Biroul Societăţii: «Biroul se compune din: un preşedinte, doi 
vicepreşedinţi, doi secretari, trei cenzori şi un casier, aleşi de asemenea de către Adunarea 
Generală din sânul Comitetului»15.

Primul preşedinte al Filialei Oradea a Ateneului Român, ales la 12 martie 1925, a 
fost Bogdan Ionescu, profesor de drept civil la Academia de Drept din Oradea. Născut la 
20 iulie 1875 la Bârlad, acesta s-a orientat iniţial spre ştiinţele exacte, luându-şi licenţa în 
matematici la 18 februarie 1899 la Bucureşti. Ulterior, s-a îndreptat spre ştiinţele juridice 
şi şi-a luat licenţa în drept la aceeaşi Universitate bucureşteană, la 1 noiembrie 1906. 
Încununarea studiilor sale juridice a reprezentat-o doctoratul în drept obţinut la Paris la 
16 iunie 1914. În 1921 a fost numit profesor titular la Academia de Drept din Oradea, al 
cărei decan a fost timp de câţiva ani, începând cu 1 octombrie 192716. Bogdan Ionescu era 
membru al Ateneului bucureştean încă din 190317.

În anii care au urmat alegerii sale în fruntea Ateneului orădean, el a reprezentat 
această societate culturală cu diferite ocazii oficiale, cum a fost de pildă dezvelirea bustului 
lui Iosif Vulcan, la 13 noiembrie 192718, sau manifestaţia antirevizionistă de la Oradea din 
27 noiembrie 1932. 

Bogdan Ionescu a fost preşedintele Ateneului Oradea până în 1934. La împlinirea 
unui deceniu de la înfiinţarea filialei, urmaşul său în funcţie îi reliefa meritele deosebite 
în fruntea acestei societăţi, despre care spunea că a existat timp de un deceniu mai ales 
«datorită insistenţei şi eforturilor»19 sale.

Revenind la şedinţa din 12 martie 1925 a Ateneului orădean, tot atunci au fost aleşi 
şi cei doi vicepreşedinţi, în persoana lui Aurel Lazăr şi a juristului Mandrea [până la ora 

13 Ibidem, p. 3. Pentru comparaţie, vezi V. Cândea, I. Zamfirescu, V. Moga, op. cit., p. 31.
14 Ateneul Român, filiala Oradea-mare, Statute..., p. 3-4.
15 Ibidem, p. 5.
16 Buletinul Academiei de Drept din Oradea. 1918/19 – 1927/28, Tipografia şi Librăria Românească S.A., 
Oradea, p. 21.
17 Monografia-almanah a Crişanei..., p. 402.
18 Tribuna, Oradea, 1927, 20 noiembrie, p. 2.
19 Gazeta de Vest, Oradea, 1935, 17 martie, p. 3.
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aceasta nu am reuşit să identificăm personajul – n.n. L.C.]. Aurel Lazăr a refuzat, susţinând 
că este prea ocupat, şi în locul lui a fost ales doctorul Nicolae Popovici, pe atunci prefect 
al judeţului Bihor. Secretar-şef a fost ales magistratul Mircea Nicu, procuror-şef adjunct, 
iar secretar juristul George Sofronie, conferenţiar universitar la Academia de Drept din 
Oradea. Ca membri ai comisiei de cenzori au fost aleşi: ziaristul George Bacaloglu, Valente 
Ionescu – jurist, consilier la Curtea de Apel şi Gheorghe Tulbure, ziarist şi inspector şcolar20.

Componenţa biroului filialei s-a mai schimbat de-a lungul anilor. Astfel, în 1929 
vicepreşedinte era colonelul Atanasie Negulescu21.

În 1934 au avut loc schimbări majore în conducerea filialei. La adunarea generală din 
5 octombrie, preşedintele Bogdan Ionescu anunţa faptul că o parte din profesorii Facultăţii 
de Drept, membri în Comitetul Ateneului, împreună cu el, datorită iminentei lor plecări 
din Oradea22, erau nevoiţi să-şi dea demisia. Prin urmare, s-a procedat la alegerea noii 
conduceri. Pentru funcţia de preşedinte, avocatul Alfons Stamatopol, consilier municipal, 
a propus două candidaturi: pe cea a generalului Atanasie Negulescu şi pe cea a doctorului 
Ioan Glăvan, medic primar la Spitalul Judeţean. A fost ales Ioan Glăvan, care a condus 
Ateneul Oradea între 1934-1938.

Componenţa noului Birou de conducere a filialei a devenit următoarea: preşedinte 
– Ioan Glăvan; vicepreşedinţi – generalul Atanase Negulescu şi Arhiereul Andrei Crişanul; 
secretari – profesorul Toma Ştefănescu şi scriitorul Octav Şuluţiu; casier – doctorul Romul 
Costa; cenzori – magistratul Nicolae Mihăiescu, prim-preşedinte al Curţii de Apel, ziaristul 
George Bacaloglu şi profesorul George Bota23.

La 24 septembrie 1938 adunarea generală a ales un nou Comitet, în frunte cu 
profesorul George Bota ca preşedinte activ. Doctorul Ioan Glăvan a devenit preşedinte 
de onoare al Ateneului Oradea, alături de profesorul Constantin Angelescu, la ora aceea 
preşedintele în funcţiune al Ateneului Român, şi de Bogdan Ionescu24.

Desigur, la ora aceasta nu putem reconstitui întreaga listă a membrilor activi ai 
filialei Oradea a Ateneului. Membrii conducerii au fost amintiţi mai sus. Din documente 
rezultă totuşi şi alte câteva nume: colonelul Ion Bengliu, comandantul Regimentului 86 
Infanterie cu garnizoana la Oradea, profesorul Hoványi Gyula de la Academia de Drept, 
Matei Dimitriu – jurist, consilier şi ulterior preşedine la Curtea de Apel Oradea; Victor 
Felea, Anastase Mavrodin, N. Apostolescu, Anchidim Şoldea, Mauriciu Cătană şi Cornel 
Safta – profesori secundari; Eugeniu Sperantia, Constantin Petrescu-Ercea, Tiberiu Moşoiu, 
Iacob Lazăr şi George Strat, toţi cadre didactice la Facultatea de Drept; canonicul Ioan 
Georgescu; dr. D. Hortopanu.

Anual, membrii filialei se întruneau în adunarea generală care dezbătea activitatea din 
anul precedent, aproba gestiunea pe exerciţiul încheiat şi bugetul anual. Între atribuţiunile 
adunării generale se mai aflau alegerea, din cinci în cinci ani, a Comitetului şi Biroului, 
precum şi alegerea de noi membri activi şi onorari25.

Se pare că Filiala Oradea a Ateneului nu a avut niciodată un sediu propriu. În mai 1927, 
de pildă, pentru adunarea generală, membrii filialei s-au adunat în locuinţa preşedintelui – 
Bogdan Ionescu (Palatul Apollo, etajul II, ap. 14)26. Mai târziu, când Reuniunea Culturală 
Cele Trei Crişuri a primit un sediu în clădirea Casei Naţionale, lucrările adunărilor generale 
ale Ateneului au fost găzduite acolo27.

Conferinţele s-au ţinut la început în sala mare a Cercului Militar (1928), apoi de 
regulă în sala festivă a Primăriei Oradea (1928-1939). După inaugurarea Casei Naţionale, 
în ianuarie 1930, Ateneul a început să ţină conferinţe şi în sediul acesteia. Ziua şi ora 
conferinţelor Ateneului au rămas neschimbate de-a lungul anilor: Duminică, la ora 6 

20 Nagyvárad [Oradea], 1925, 14 martie, p. 7.
21 Gazeta de Vest, Oradea, 1929, 19 octombrie, p. 3.
22 Facultatea de Drept din Oradea fusese încorporată în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii clujene.
23 Gazeta de Vest, Oradea, 1934, 9 octombrie, p. 2.
24 Noua Gazetă de Vest, Oradea, 1938, 6 octombrie, p. 2.
25 Ateneul Român, filiala Oradea-mare, Statute..., p. 6.
26 Tribuna, Oradea, 1927, 1 mai, p. 4.
27 Noua Gazetă de Vest, Oradea, 1937, 3 noiembrie, p. 3; 1938, 23 septembrie, p. 7.
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seara28. În anumite ocazii, mai deosebite, când se dorea probabil atragerea unui public mai 
numeros, s-a folosit şi sala Teatrului29.

Ca şi multe alte asociaţii culturale din perioada interbelică, Ateneul s-a confruntat 
de-a lungul anilor cu greutăţi materiale, de la lipsa unui sediu propriu până la imposibilitatea 
rambursării cheltuielilor de deplasare ale conferenţiarilor. Totuşi, presa culturală a epocii 
face referire la anumite ajutoare financiare din partea Primăriei şi Prefecturii, de care Ateneul 
ar fi beneficiat «într-o bună măsură»30. Cu toate acestea, situaţia sa financiară a rămas 
precară. În 1938, preşedintele I. Glăvan se plângea că nu reuşea să asigure transportul 
pe calea ferată pentru conferenţiari, «neavând de multe ori nici strictul necesar pentru 
anunţarea conferinţelor»31.

Deşi iniţial, după exemplul instituţiei-mamă, îşi înscrisese în statute o activitate 
destul de diversificată, vizând o largă deschidere culturală, Ateneul orădean n-a reuşit să 
practice în cele din urmă decât o unică formă de mesaj cultural – conferinţa publică. Aceste 
conferinţe, care se înscriau de altfel în tradiţia instituţiei Ateneului, au fost întotdeauna de 
bun nivel, promovând stilul academic şi spiritul universitar. 

Foarte rar Ateneul orădean a ieşit din acest tipar, organizând de pildă în 1935 un 
festival cultural cehoslovac, la cererea Societăţii Amicii Cehoslovaciei, şi în 1936 şi 1937, 
când a organizat câte un festival cultural italian cu sprijinul Institutului de Cultură Italiană 
din Bucureşti32. 

Conferinţele făceau parte, aşadar, din însăşi raţiunea de a exista a acestei societăţi 
culturale, din acest punct de vedere ea putând fi încadrată, într-un tablou sintetic al aso-
ciaţionismului cultural interbelic din Bihor, în rândul asociaţiilor „conferenţiare”. Ateneul 
a avut şi concurenţi redutabili: Universitatea Liberă „Emanuil Gojdu”, condusă în anii 
’30 ai secolului trecut de profesorul Teodor Neş, Extensiunea Universitară Clujeană, 
şi Asociaţia Profesorilor Secundari, aceasta din urmă condusă de profesorul Anastase 
Mavrodin.

Conferinţele Ateneului se ţineau sub formă de serii anuale care debutau toamna. Cu 
ocazia primei conferinţe a seriei preşedintele rostea şi un cuvânt de deschidere33. 

Cine erau conferenţiarii? Erau fie ei înşişi membri ai Ateneului, fie invitaţi de marcă ai 
acestuia. Conferenţiarii care de-a lungul anilor s-au perindat la tribuna Ateneului orădean au 
fost numeroşi, aparţinând unor domenii variate, exprimând spiritul epocii dintre războaie, 
cu opţiunile, frământările şi temerile ei. Lista întocmită ca anexă la această lucrare ne poate 
oferi un tablou relevant despre preocupările societăţii româneşti interbelice.

În acest sens, trebuie remarcată receptivitatea Ateneului în ce priveşte varietatea 
profesiunilor/specializărilor conferenţiarilor invitaţi şi a temelor abordate de aceştia: 
matematicieni şi medici, ofiţeri superiori şi jurişti, prelaţi şi jurnalişti etc., temele abordate 
mergând de la medicina legală până la politica internaţională, de la drepturile civile până 
la botanică etc.

Este de notat, de asemenea, calitatea conferenţiarilor, peste 50% fiind cadre didactice 
universitare, urmate (cu peste 20% din conferenţiari) de profesorii secundari, apoi de ofiţeri 
superiori, jurnalişti, medici de spital, oameni politici şi prelaţi.

Despre impactul conferinţelor Ateneului asupra publicului avem puţine date. 
Presa culturală vorbeşte adesea de săli «neîncăpătoare»34. Pedagogi cu vocaţie, unii 
conferenţiari aduceau cu ei şi „materialul didactic” necesar ilustrării conferinţelor. Spre 
exemplificare amintim conferinţa ţinută de cunoscutul profesor de istoria medicinei 

28 Gazeta de Vest, Oradea, 1930, 9 februarie, p. 6.
29 Aşa s-a întâmplat de pildă la 17 martie 1935, când a conferenţiat Al. Vaida Voievod despre Problema 
elementului românesc în viaţa de stat (Gazeta de Vest, Oradea, 1935, 9 martie, p. 2).
30 Cele Trei Crişuri, Oradea, 1932, nr. 11-12, noiembrie-decembrie, p. 120.
31 Noua Gazetă de Vest, Oradea, 1938, 6 octombrie, p. 2.
32 Ibidem.
33 În toamna lui 1928, de pildă, deschiderea seriei de conferinţe a Ateneului a avut loc la 4 noiembrie (Tribuna, 
Oradea, 1928, 4 noiembrie, p. 5). Seria de conferinţe 1932-1933 s-a inaugurat la 13 noiembrie (Cele Trei 
Crişuri, Oradea, 1932, nr. 11-12, noiembrie-decembrie, p. 120).
34 Cele Trei Crişuri, Oradea, 1932, nr. 11-12, noiembrie-decembrie, p. 120.

5



330 Lucia Cornea

de la Universitatea din Cluj, Valeriu Bologa, care şi-a însoţit discursul, ţinut în sala 
festivă a Primăriei despre Medicii şi medicina românească în decursul vremurilor, cu 
proiecţii35.

Să nu ne închipuim totuşi că seriile de conferinţe ale Ateneului s-au desfăşurat 
întotdeauna ca un turneu triumfal, stârnind un succes enorm şi o apreciere unanimă. Nu 
toţi conferenţiarii erau de aceeaşi valoare, nu toţi reuşeau să-şi comunice ideile printr-o 
retorică şi o pedagogie perfectă. Activitatea conferenţiară în ansamblu a Ateneului a avut 
suişuri şi coborâşuri, perioade mai bune sau mai rele. Iată, de pildă, ziaristul Mihail G. 
Samarineanu, făcând o cronică a activităţii Ateneului la început de an 1930, exprima 
păreri critice despre conferinţa juristului C. Petrescu-Ercea, care-şi alesese un «subiect greu 
şi ingrat» [este vorba despre conferinţa cu tema Chestiunea feministă, ţinută în februarie], 
şi despre conferinţa lui G. Bacaloglu despre Presa română. Acesta din urmă era amendat 
de cronicar pentru că citise în loc să vorbească liber, pentru că era un prost orator şi, în 
concluzie, a plictisit auditoriul36.

Publicul-ţintă al conferinţelor era intelectualitatea română din mediul urban. Din 
acest punct de vedere, Ateneul a avut o viziune elitistă. Relevantă este discuţia din adunarea 
generală a filialei din 15 octombrie 1929. Colonelul A. Negulescu propusese extinderea 
adresabilităţii societăţii, adică «să se ţină şi conferinţe cu subiecte mai populare, în diferite 
centre din Bihor şi chiar la periferia oraşului Oradea». Profesorii G. Bota şi G. Sofronie n-au 
fost însă de acord, aceştia pronunţându-se pentru păstrarea caracterului «superior ştiinţific» 
al conferinţelor Ateneului. Singura concesie pe care o admiteau era includerea, eventual, 
şi a oraşului Beiuş în circuitul conferenţiar37. Ori, în acea epocă, de mare importanţă ar 
fi fost cuprinderea în acţiunea culturalizatoare nu numai a intelectualităţii, care oricum 
reprezenta cultura şi spiritualitatea românească, ci mai ales a altor pături care, prin forţa 
împrejurărilor, fuseseră şi erau încă şi la ora aceea rupte de viaţa culturală românească. În 
acest sens, ni se pare semnificativă analiza făcută în acelaşi an de conducerea ASTREI: «...
Micii slujbaşi, clasa muncitoare, dispar aproape fără urme în populaţia străină, deşi numărul 
acestora e pretutindenea mai mare decât al clasei superioare. [...] În toate manifestările 
româneşti de la oraşe pătura cultă este aceea care se vede acţionând, şi astfel numai prin 
ea oraşele iau uneori înfăţişare românească. [...] Micii funcţionari, meseriaşi, industriaşi – 
lumea muncitoare, trăieşte aproape într-o complectă izolare de preocupările românismului 
de azi. În mijlocul unui trai material greu, aceşti concetăţeni ai noştri sunt prea mulţumiţi 
dacă-şi pot asigura traiul de azi pe mâne. Cât priveşte necesităţile lor de ordin sufletesc, şi 
le satisfac în mediul străin în care trăiesc, şi rareori sunt atraşi de manifestările culturale sau 
artistice româneşti»38.

În cadrul Ateneului orădean au conferenţiat, după cum am remarcat deja, persoane 
din elita intelectuală şi politică a vremii: numeroase cadre didactice universitare, oameni 
politici, profesori din învăţământul secundar, filozofi, magistraţi, gazetari, medici, istorici, 
militari, preoţi, înalţi funcţionari din administraţie etc. 

În ce măsură acţiunile Ateneului au fost susţinute de forţe intelectuale locale sau de 
conferenţiari veniţi din alte centre urbane? Trecând în revistă lista conferinţelor, atâta cât am 
reuşit s-o reconstituim până la ora aceasta, constatăm din acest punct de vedere o situaţie 
echilibrată: 52% din conferenţiari erau veniţi din altă parte, faţă de 48% conferenţiari 
locali. Dintre localităţile de provenienţă a conferenţiarilor invitaţi, Clujul şi Bucureştiul 
deţin ponderea, aproape la egalitate, urmate, la oarecare distanţă, de Timişoara. Iaşi şi 
Târgu-Jiu figurează pe lista de conferinţe doar cu câte o poziţie. La acest capitol ne ajută 
şi o afirmaţie a preşedintelui Ioan Glăvan, care, făcând bilanţul anilor 1934-1938, indica 
37 de conferinţe publice ţinute în această perioadă. Dintre cei 37 de conferenţiari, 23 erau 
dinafara oraşului, iar din cei 23, 12 veneau de la Cluj39.

35 Noua Gazetă de Vest, Oradea, 1937, 20 noiembrie, p. 7.
36 Gazeta de Vest, Oradea, 1930, 1 martie, p. 1.
37 Ibidem, 1929, 19 octombrie, p. 3.
38 I. Turcu, Probleme nouă în preocupările Astrei, în Transilvania, 1929, nr. 3, p. 175-176.
39 Noua Gazetă de Vest, Oradea, 1938, 6 octombrie, p. 2.
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Aşa cum am amintit mai sus, cea mai importantă categorie de conferenţiari, atât 
din punct de vedere numeric, cât şi ca „greutate” a discursului, au constituit-o cadrele 
didactice universitare.

Dintre acestea, un grup important s-a recrutat, aşa cum era şi firesc, dintre cadrele 
didactice de la Academia de Drept din Oradea (transformată mai târziu în Facultatea de 
Drept), astfel încât plecarea acestora la Cluj în 1934, odată cu mutarea acolo a Facultăţii, a 
fost percepută ca un moment de criză în activitatea filialei Oradea a Ateneului.

În general, Ateneul n-a avut nici direcţii nici domenii predilecte pentru planul său de 
conferinţe. A îmbinat, de asemenea, ca sferă de interes, localul cu universalul. Au existat 
totuşi anumite momente când, în funcţie de evenimentele la ordinea zilei, de ordin politic, 
social sau cultural, s-a dat prioritate anumitor teme.

Componenta naţională a fost asumată încă de la bun început, ideea acţiunii în 
interesul «naţionalităţii române» apărând înscrisă explicit în articolul 5 al Statutelor.

Mai ales cu ocazia unor aniversări, au fost consacrate conferinţe unor importante 
momente ale istoriei naţionale. Astfel, 1928 a fost anul evocării evenimentelor primului 
război mondial şi al sărbătoririi semicentenarului alipirii Dobrogei. În anul următor a venit 
rândul revoluţiei de la 1848 pentru a fi evaluată sub aspect politic şi militar. 

În aceeaşi perioadă a apărut între conferinţele Ateneului orădean şi tematica 
antirevizionistă, începând cu o conferinţă despre Revizuirea tratatelor susţinută de 
profesorul George Sofronie de la Academia de Drept din Oradea, în 1929. În acest caz, al 
problemei revizioniste, Ateneul, alături de alte asociaţii culturale, a ieşit din ambianţa sa 
academică obişnuită pentru a se manifesta şi civic. La adunarea antirevizionistă ţinută la 
Oradea, la 27 noiembrie 1932, a luat cuvântul şi Bogdan Ionescu, în numele Ateneului. Un 
discurs construit pe ideea «principiului naţionalităţii», un discurs echilibrat, într-un context 
care putea lăsa uşor loc emoţionalului sau stridenţelor patriotarde40. 

Numeroase conferinţe au fost consacrate de-a lungul anilor unor fenomene culturale 
româneşti, atât din trecut (arta religioasă românească, Şcoala ardeleană, şcolile româneşti 
de la Blaj, personalităţi ca Nicolae Grigorescu sau Alexandru Odobescu), cât şi din anii 
interbelici (evoluţia teatrului şi a presei româneşti).

Remarcăm apoi persistenţa subiectelor de ştiinţă. Exemplificăm cu câteva titluri: 
Ştiinţa în Evul Mediu, cu aplecare specială asupra matematicilor; Concepţiile ştiinţifice 
actuale asupra gravitaţiunii, radioactivităţii şi vieţii; Materie şi energie; Medicii şi medicina 
românească în decursul vremurilor etc.

Publicului le-au fost prezentate chiar subiecte de ştiinţă pură, de cercetare teoretică. 
Multe din ele erau teme de cercetare de ultimă oră ale lumii ştiinţifice interbelice, «ultimele 
noutăţi ştiinţifice, despre care – scria unul din participanţii la o astfel de conferinţă – nu 
s-ar putea în altfel lua ştiri decât de la cursurile universitare ori din reviste sau cărţi de 
specialitate»41. Astfel, auditoriul orădean a avut posibilitatea să afle câte ceva, de pildă, Din 
teoriile fizicii moderne sau despre Viaţa în Univers.

Am întâlnit chiar mărturii care atestă că pentru a ilustra aceste subiecte de ştiinţă 
pură, universitarii, obişnuiţi să se sprijine pe demonstraţie şi experiment, aduceau cu ei 
şi aparatura necesară. Un participant la o conferinţă susţinută în 1928 de Al. Andreescu, 
profesor la Institutul Politehnic Timişoara, despre structura materiei, relata că «experienţele 
cu zeci de aparate, făcute în faţa auditoriului, au contribuit să clarifice şi să fixeze noţiunile 
ştiinţifice expuse»42. 

În acelaşi timp, problemele de actualitate ale societăţii româneşti nu au fost ocolite. 
Clasicele probleme de ordin sanitar cu care se confrunta România interbelică şi pe care 
le-au abordat toate societăţile culturale din epocă (tuberculoza, alcoolismul, sifilisul) le 
regăsim şi în repertoriul Ateneului. Toate aceste teme au fost susţinute în faţa publicului 

40 Protestul Ateneului Român, în Bihorul strajă la hotare, editat de Casa Naţională a Judeţului Bihor, Tipografia 
Diecezană, Oradea, 1933, p. 64-66.
41 M. Chioreanu, Scrisori din Oradea, în Cele Trei Crişuri, Oradea, 1928, nr. 1, p. 20.
42 Ibidem. Alexandru Andreescu se află, de altfel, în eşalonul de frunte al conferenţiarilor Ateneului orădean. 
Am reuşit să identificăm până acum 9 conferinţe susţinute de acesta în perioada 1927-1935.
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orădean la cel mai înalt nivel ştiinţific, de somităţi în materie. Ajunge să amintim, de pildă, 
că în 1935, pentru a le vorbi orădenilor despre «Tuberculoza, plagă socială evitabilă 
şi curabilă», s-a deplasat de la Bucureşti doctorul Ştefan Irimescu, recunoscut astăzi ca 
fondatorul şcolii româneşti de pneumoftiziologie.

Remarcabilă ni se pare apoi insistenţa cu care, în programul de conferinţe al Ateneului 
orădean, s-a făcut loc temelor ce ţineau de poziţia şi rolul femeii în societatea românească 
interbelică. S-a conferenţiat despre problemele mişcării feministe, despre «Femeia română 
în faţa dreptului» (în 1931, deci la scurtă vreme după ce anumitor categorii de femei 
li se acordase pentru prima dată dreptul de vot), temă reluată, câţiva ani mai târziu, cu 
«Drepturile civile şi politice ale femeilor» (prof. Aurelian Ionaşcu – 1937). S-a vorbit şi 
despre chestiuni punctuale cu care femeia interbelică se confrunta nu de puţine ori. «Statul, 
femeia şi problema avortului» (dr. Marius Georgescu – 1935) a fost una din aceste teme, la 
fel ca problema stabilirii paternităţii (din punct de vedere legal – prof. Mihail Kernbach în 
1928, ştiinţific – dr. Ioan Glăvan în 1932, dar şi juridic – prof. Bogdan Ionescu în acelaşi 
an). N-a fost neglijată nici «cura de slăbit» (dr. Ioan Minea – 1933) sau «viaţa sufletească a 
femeii în declinul vârstei» (Tantzi Budişteanu – 1938).

Trecând în revistă lista conferinţelor Ateneului orădean, foarte modernă ni se pare 
abordarea problemelor de psihologia şi organizarea muncii, o noutate la ora aceea între 
preocupările universitarilor români. Ateneul este de altfel, după câte cunoaştem, singura 
asociaţie culturală locală care a făcut cunoştinţă, în epocă, publicului larg, cu astfel de 
preocupări. În 1930, Augustin Cosma, profesor de liceu, conferenţia despre «Munca, 
plata şi răsplata ei». Un an mai târziu, doctorul Ioan Minea, universitar clujan, le vorbea 
orădenilor despre «igiena muncii intelectuale». În România, primele studii de psihologia 
muncii şi primele laboratoare de selecţie şi orientare profesională apăruseră de altfel abia 
după primul război mondial. În 1937, G. Bonţilă, la vremea aceea încă doar asistent 
universitar, care a devenit apoi una din figurile reprezentative ale şcolii bucureştene de 
psihologia muncii, a ţinut la Oradea, în cadrul Ateneului, conferinţa intitulată «Psihologia 
muncii şi prevenirea accidentelor».

Trecerea în revistă a diversităţii temelor abordate de-a lungul anilor de Ateneul 
orădean ar mai putea continua. Credem însă că exemplele oferite mai sus au fost suficient 
de elocvente.

În concluzie, constatăm că activitatea filialei Oradea a Ateneului a reeditat în 
principal activitatea centralei de la Bucureşti, la nivelul, în condiţiile şi cu posibilităţile 
locale. Deşi de mult depăşită faza romantică a începuturilor, coordonatele principale 
ale spiritului şi programului Ateneului rămăseseră neschimbate şi ele au fost transmise şi 
filialelor întemeiate în perioada interbelică, aşa cum a fost şi cea de la Oradea. Chiar după 
trecerea mai multor zeci de ani, în deceniile trei şi patru ale secolului 20, Ateneul rămăsese 
fidel unor concepte pe care le promovase încă de la începutul existenţei sale, puţin după 
mijlocul secolului al 19-lea, cum ar fi posibilitatea modelării societăţii prin cultură. Este 
adevărat, limbajul conferinţelor se modernizase, se renunţase la un anume sentimentalism 
şi patos, dar încrederea în rolul constructiv al conferinţelor nu se alterase. Aşa cum nota 
în 1928 un atent observator al activităţii Ateneului orădean, într-una din revistele locale 
de cultură: «Am urmărit cu interes, an de an, programul de activitate al Ateneului şi-am 
observat că ideea generală ce-i stă la bază este aceea de a instrui»43.

Activitatea Ateneului Oradea, ca de altfel şi activitatea tuturor celorlalte asociaţii 
culturale româneşti locale s-a încheiat brusc în 1940, ca urmare a punerii în aplicare a 
deciziilor Dictatului de la Viena.

Ne punem întrebarea: câte conferinţe s-au ţinut în cadrele Ateneului orădean în 
toţi aceşti ani? La acest capitol ne vin în ajutor datele cuprinse în dările de seamă ale 
adunărilor generale. Preşedintele I. Glăvan scria în 1935 că, în zece ani de existenţă, de la 
tribuna Ateneului Oradea s-au ţinut aproape 100 de conferinţe44 (dintre acestea, am reuşit 
să identificăm un număr de 75). Tot el, făcând bilanţul anilor 1934-1938, indica 37 de 

43 Ibidem.
44 Gazeta de Vest, Oradea, 1935, 17 martie, p. 3.
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conferinţe publice ţinute în această perioadă45. Pe acestea am reuşit să le identificăm pe 
toate.

În total, din documentele pe care le-am avut la îndemână, am identificat 102 
conferinţe publice organizate de filiala Oradea a Ateneului între anii 1927-1939. Dăm lista 
acestora în anexă la prezenta lucrare.

Ateneul orădean a funcţionat aşadar doar timp de 15 ani, dar în toată această perioadă 
a reuşit să menţină o ştachetă ridicată a calităţii conferinţelor sale, dând posibilitatea 
publicului local să cunoască şi să asculte numeroase personalităţi cu adevărat reprezentative 
ale ştiinţei şi culturii româneşti interbelice. A contribuit la creşterea interesului pentru 
cultură, la transformarea acestuia într-o deprindere curentă de viaţă.

ANEXĂ 

CONFERINŢE SUSŢINUTE ÎN CADRUL ATENEULUI ROMÂN FILIALA 
ORADEA46

1. 1927, februarie - George Bota, profesor secundar: Influenţa psihică
2. 1927, februarie - George Bota, profesor secundar: Despre Pestalozzi
3. 1927, 3 decembrie – Alexandru Andreescu, profesor la Institutul Politehnic 
Timişoara: Despre structura materiei
4. 1927, 4 decembrie – Alexandru Andreescu, profesor la Institutul Politehnic 
Timişoara: Despre structura Universului
5. 1927, 18 decembrie: Victor Vâlcovici, matematician, profesor universitar, rector al 
Institutului Politehnic Timişoara: Ştiinţă şi religie
6. 1928, 8 ianuarie – Ion Urbeanu, medic la Târgu-Jiu: Pericolul social (Sifilisul)
7. 1928, 15 ianuarie – Mihail Kernbach, profesor de medicină legală la Facultatea de 
Medicină a Universităţii din Cluj: Metodele legale în căutarea paternităţii
8. 1928, 5 februarie – George Sofronie, conferenţiar universitar la Academia de Drept 
din Oradea: Societatea Naţiunilor
9. 1928, 9 februarie - Virgil Economu, general: Evoluţia cauzelor războaielor
10. 1928, 12 februarie – Victor Cădere, profesor la Academia de Drept din Oradea: 
Pregătirea diplomatică a războiului
11. 1928, 19 februarie - Ion Vasiliu, maior: Mărăştii
12. 1928, 3 martie – Atanasie Negulescu, colonel: Mărăşeşti
13. 1928, 11 martie – Ion Bengliu, colonel: Puterea morală a României. 1916-1918
14. 1928, aprilie – G. Taşcă, profesor secundar: Consecinţele economice ale războiului
15. 1928, aprilie – Aurel Lazăr, jurist şi om politic: Aspecte ale războiului în Bihor şi 
Oradea Mare
16. 1928, 6 mai – George Bacaloglu, colonel: Activitatea teatrului nostru în ultimele 
decenii
17. 1928, 4 noiembrie – George Sofronie, conferenţiar universitar la Academia de 
Drept din Oradea: Aniversarea semicentenarului alipirii Dobrogei
18. 1928 – Alexandru Andreescu, profesor la Institutul Politehnic Timişoara: Din teoriile 
fizicei moderne
19. 1928 – George Bacaloglu, colonel: Începuturile teatrului românesc
20. 1928 – George Bota, profesor secundar: Psihanaliza
21. 1928 – Virgil Economu, general: Italia de azi
22. 1928 – Ioan Minea, profesor la Facultatea de Medicină a Universităţii din Cluj: 
Reîntinerirea
23. 1929, noiembrie – George Sofronie, conferenţiar universitar la Academia de Drept 

45 Noua Gazetă de Vest, Oradea, 1938, 6 octombrie, p. 2.
46 Bibliografia folosită la întocmirea acestei liste: V. Cândea, I. Zamfirescu, V. Moga, op. cit., p. 225-226; revista 
Cele Trei Crişuri, Oradea, 1928-1930, 1932; ziarele Tribuna, Oradea, 1927-1928; Gazeta de Vest, Oradea, 
1930-1933, 1935; Noua Gazetă de Vest, Oradea, 1937-1939.
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din Oradea: Revizuirea tratatelor
24. 1929, decembrie – George Bota, profesor secundar: Moralitatea în artă
25. 1929, decembrie – Bogdan Ionescu, profesor universitar la Academia de Drept 
Oradea: Chestia romană, situaţia politică actuală a papalităţii, acordurile de la Latran
26. 1929, decembrie – I. D. Ştefănescu, profesor de istoria artei creştine la Universitatea 
Bucureşti: Despre arta religioasă orientală
27. 1929, decembrie – I. D. Ştefănescu, profesor de istoria artei creştine la Universitatea 
Bucureşti: Pictorul Grigorescu
28. 1929 – George Bota, profesor secundar: Filozofia valorilor
29. 1929 – Ştefan C. Ioan: Rolul generaţiei noastre
30. 1929 – Alexandru Mărgineanu, general: Despre Mărăşti
31. 1929 – Constantin Marinescu, istoric, profesor la Universitatea Bucureşti, membru 
corespondent al Academiei Române: Actul politic al revoluţiei din 1848
32. 1929 – Nicolae Ruşdea, medic: Din viaţa subconştientului
33. 1929 – Eugeniu Speranţia, profesor la Academia de Drept Oradea: Inegalitatea 
socială
34. 1929 – Ion Vasiliu, maior: Aspectul militar al revoluţiei din 1848
35. 1930, 9 februarie – Alexandru Andreescu, profesor la Institutul Politehnic Timişoara: 
Fenomenele generale ale vieţii
36. 1930, februarie – Gheorghe Cristescu, căpitan: Apărarea oraşelor şi a populaţiei 
civile în contra atacurilor cu gaze
37. 1930, februarie – Constantin Petrescu-Ercea, profesor la Academia de Drept 
Oradea: Chestiunea feministă
38. 1930, 27 februarie – George Bacaloglu, colonel: Presa românească
39. 1930, 7 decembrie –Alexandru Andreescu, profesor la Institutul Politehnic 
Timişoara: Misterul vieţii
40. 1930, 14 decembrie – Nicolae Minovici, medic legist, profesor la Universitatea 
Bucureşti: Distrugerea omenirii prin alcool
41. 1930 – Augustin Cosma, profesor secundar: Munca, plata şi răsplata ei
42. 1930 – Bogdan Ionescu, profesor la Facultatea de Drept din Oradea: Chestiunea 
romană, situaţia politică a papalităţii, acordul de la Latran
43. 1930 – Ioan Minea, profesor la Facultatea de Medicină a Universităţii din Cluj: 
Limitele nebuniei şi ale cuminţeniei
44. 1930 – Tiberiu Moşoiu, profesor la Facultatea de Drept din Oradea: Doi poeţi ai 
latinităţii: Vergiliu şi Mistral
45. 1930 – Atanasie Negulescu, general: Pregătirea politică şi diplomatică a războiului 
de întregire
46. 1930 – Nicolae N. Săveanu, doctor în drept, fost Ministru al Muncii, fost Ministru 
al Sănătăţii: Corp şi suflet
47. 1930 – Eugeniu Speranţia, profesor la Facultatea de Drept din Oradea: Pozitivismul 
lui Auguste Comte
48. 1931, martie - George Bota, profesor secundar: Arta de a tăcea
49. 1931, 26 aprilie - Bogdan Ionescu, profesor la Facultatea de Drept din Oradea: 
Femeia română în faţa dreptului
50. 1931 – Ioan Minea, profesor la Facultatea de Medicină a Universităţii din Cluj: 
Higiena muncii intelectuale
51. 1932, 6 martie – Alexandru Andreescu, profesor la Institutul Politehnic Timişoara: 
Viaţa în Univers
52. 1932, 13 martie – Ioan Minea, profesor la Facultatea de Medicină a Universităţii 
din Cluj: Tratamentul medical al lenei
53. 1932, 13 noiembrie – Alexandru Andreescu, profesor la Institutul Politehnic 
Timişoara: Lupta cu elementele Naturei
54. 1932 – Ioan Glăvan, medic: Căutarea paternităţii din punct de vedere ştiinţific
55. 1932 – Bogdan Ionescu, profesor la Facultatea de Drept din Oradea: Căutarea 
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paternităţii din punct de vedere juridic
56. 1933, 15 ianuarie – Gheorghe Sofronie, profesor la Facultatea de Drept din Oradea: 
Uniunea Statelor Europene
57. 1933, 30 aprilie – Tiberiu Moşoiu, profesor la Facultatea de Drept din Oradea: 
Primatul spiritualului
58. 1933 – Ioan Minea, profesor la Facultatea de Medicină a Universităţii din Cluj: 
Cura de slăbit
59. 1934, februarie – Christian Musceleanu, profesor universitar (Bucureşti): Concepţiile 
ştiinţifice actuale asupra gravitaţiunii, radioactivităţii şi vieţii
60. 1934 – Bogdan Ionescu, profesor universitar (Cluj): Luptele sociale – partidele 
politice
61. 1935, 17 martie – Alexandru Vaida-Voievod, om politic: Problema elementului 
românesc în viaţa de stat
62. 1935, 24 martie – C. Poenaru-Căplescu, medic, profesor universitar (Iaşi): Opera 
genialului Pasteur pentru binele omenirei
63. 1935, 31 martie – Tiberiu Moşoiu, profesor universitar (Cluj): Constantele politicii 
româneşti
64. 1935, martie – Alexandru Andreescu, profesor la Institutul Politehnic Timişoara: 
Materie şi energie
65. 1935, aprilie – Ştefan Irimescu, medic şi profesor universitar (Bucureşti), fondatorul 
şcolii româneşti de pneumoftiziologie: Tuberculoza, plagă socială, evitabilă şi curabilă
66. 1935, aprilie – George Sofronie, profesor universitar (Cluj): Statul naţional în noua 
ordine internaţională
67. 1935 – Alexandru Andreescu, profesor la Institutul Politehnic Timişoara: Circulaţia 
elementelor în natură
68. 1935 – Al. Borza, profesor universitar (Cluj), membru al Academiei Române: Două 
plante importante din Bihor
69. 1935 – Marius Georgescu, medic ginecolog, profesor universitar (Bucureşti): Statul, 
femeia şi problema avortului
70. 1935 – Iacob Lazăr, profesor universitar (Cluj): Patronat suprem şi regi apostolici
71. 1935 – Dimitrie Michail, medic oftalmolog, profesor universitar (Cluj): Cancerul 
ochiului
72. 1935 – Christian Musceleanu, profesor universitar (Bucureşti): Ştiinţă şi credinţă
73. 1935 – Dan Rădulescu, profesor universitar: Economia dirijată
74. 1935 – George Sofronie, profesor universitar (Cluj): Un document antirevizionist
75. 1935 – Marin Ştefănescu, filozof: Cultul Patriei
76. 1936, 15 martie – Lilio Cialdea (de la Institutul de Cultură Italiană): Aspecte şi 
realizări ale Italiei de astăzi
77. 1936 – George Bota, profesor secundar: Direcţii noi în educaţie
78. 1936 – Onisifor Ghibu, profesor universitar (Cluj): Catolicism şi revizionism
79. 1936 – Aurelian Ionaşcu, profesor universitar (Cluj): Problema juridică a sănătăţii 
în căsătorie
80. 1936 – Gh. Lungulescu, ziarist: Luptele lui Menumorut cu Arpad
81. 1936 – Liviu Patachi, profesor secundar: Reactualizări din trecutul Ardealului
82. 1936 – Nicolae Predescu, profesor: Descărcări electrice în gaze. Razele X
83. 1936 – Valeriu Puşcariu, profesor universitar (Cluj): Frumuseţile Munţilor Apuseni
84. 1936 – Iosif Silaghi, profesor secundar: Despre Cehoslovacia
85. 1936 – Gheorghe Vornicu, profesor secundar: Românii şi Habsburgii
86. 1937, ianuarie – Gheorghe Vornicu, profesor secundar: Maramureşul de ieri şi de 
azi
87. 1937, 31 ianuarie – Anchidim Şoldea, profesor secundar: Un capitol al Şcoalei 
Ardelene
88. 1937, 11 februarie – N. Apostolescu, profesor secundar: Religie şi naţiune
89. 1937, 28 februarie – Aurelian Ionaşcu, profesor universitar (Cluj): Drepturile civile 
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şi politice ale femeilor
90. 1937, 14 martie – Lilio Cialdea, profesor de limba şi literatura italiană la Academia 
Comercială din Cluj: Originile şi dezvoltarea revoluţiei fasciste
91. 1937, 18 martie – Th. Hodoşan, jurnalist (La Tribune de la Petite Entente – Paris): 
Aspectele actuale ale politicii internaţionale
92. 1937, 21 noiembrie – Valeriu Bologa, medic, profesor universitar (Cluj): Medicii şi 
medicina românească în decursul vremurilor
93. 1937, 27 noiembrie – Petre Sergescu, matematician, profesor universitar (Cluj): 
Ştiinţa în Evul Mediu
94. 1937, 3 decembrie - Anchidim Şoldea, profesor secundar: Ideea politică şi socială 
a operei lui Nicolae Bălcescu
95. 1937, 5 decembrie – G. Bonţilă, asistent universitar (Bucureşti): Psihologia muncii 
şi prevenirea accidentelor
96. 1937 – Ioan Georgescu, canonic greco-catolic: O eminenţă cenuşie a românismului: 
Eugen Carada
97. 1938, 16 ianuarie – Liviu Patachi, profesor secundar: Maramureşul de azi şi de 
altădată
98. 1938, 23 ianuarie – Ioan Georgescu, canonic greco-catolic: Bicentenarul Blajului
99. 1938, 30 ianuarie – Anchidim Şoldea, profesor secundar: Alexandru Odobescu, 
primul arheolog român
100. 1938, 6 februarie – Tantzi Budişteanu: Viaţa sufletească a femeii în declinul vârstei
101. 1938, 20 februarie – N. Apostolescu, profesor secundar: Tipuri psihologice 
confesionale
102. 1939, 12 martie – Anchidim Şoldea, profesor secundar: Un luptător pentru unitatea 
neamului – Octavian Goga
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OBSCURITATEA LIMBAJULUI TOTALITAR

Ioan F. POP*

THE OBSCURITY OF THE TOATALITARIAN LANGUAGE

Abstract

The totalitarian system’s determination, constraint, and survival have been 
favoured, among other things, by language obscurity and by its posibility to outline 
multiple semantic paths. All of them speculated and imposed to persons and colectivity. 
From the injurious advertisement – that ehhibits mostly the bareness of the meaning 
– to the crippling impact of the empty political ideology. Language has become more 
and more a maintained mistake of words, a phonological prefabricate. The nothingness 
exercise of the language’s obscurity has been practiced sometimes subliminally, and 
sometimes directly. But also, as an ideological innuendo, next to which false has always 
been continuously strained, until its identification with the truth.

Key words: Obscurity, Language, Totalitarian, Semantic, Ideological.

„Adevărul poate fi peste tot,
numai în eroare nu”

(L. Pareyson)

În diacronia (şi sincronia) sa malefică, sistemul totalitar a deturnat traiectoria istorică 
a unor popoare, a pustiit şi nivelat relieful lor evolutiv. Acest sistem a încercat (şi, din 
păcate, a şi reuşit) să reducă totul la condiţia aridă şi utopică a paradisului egalitarist. 
Concomitent cu degradarea şi limitarea sferelor devenirii umane, cu îngrădirea în ţarcul 
ideologic a oricărei forme de libertate şi-a făcut loc, printr-o perversă logică „de clasă”, 
procesul „revoluţionar” al mistificării grosolane a realităţii. Al compensării minusurilor 
existenţiale prin forţarea şi supralicitarea unui limbaj obscur, care mai mult ascundea decât 
denumea. Pentru a se putea instaura deplin în orice formă de realitate, totalitarismul trebuia 
să se infiltreze mai întâi în limbaj. 

Existenţa depindea de ceea ce numea regimul ca fiind existenţă. Exista cu adevărat 
doar ceea ce de-numea el. Totul era „în suspansul numirii politice”1. Se încerca, astfel, 
mutilarea denominaţională a limbajului, ruperea oricărei corespondenţe dintre cuvânt şi 
realitate. Se năştea, cu forcepsul ideologic, o semiotică întoarsă pe dos, una în care ceea ce 
se dezvăluia simţului (vederii) se refuza aproape complet raţiunii (înţelegerii). Ca atare, erau 
scurtcircuitate orice conexiuni logice dintre ele. Limbajul nu mai reflecta lumea în datele ei 
reale (ideale), ci o denatura până la fals şi caricaturizare. Fiinţa era alienată în chiar datul 

* Muzeul Ţării Crişurilor, ioanfpop@gmail.com.
1 Alain Badiou, Manifest pentru filosofie, traducere Andreea Raţiu, Editura Ideea Desing & Print, Cluj-Napoca, 
2008, p. 49.
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ei fundamental – limbajul. Dacă urmăm conotaţia biblică, şi totalitarismul poate susţine 
(pentru că a parodiat până şi religiosul) că la începutul lui a fost cuvântul. Cu nuanţa că, 
în cazul său, e vorba de cuvântul minciună. Urmat, apoi, nu doar de o avalanşă de vorbe 
goale, ci şi de o serie de fapte criminale.

Determinarea, impunerea şi supravieţuirea sistemului totalitar au fost favorizate, 
printre altele, şi de obscuritatea limbajului, de posibilitatea lui de a contura multiple căi 
semantice. Toate speculate şi induse deopotrivă individului şi colectivităţii. De la reclama 
ofensatoare – care îşi exhiba mai mult goliciunea semnificaţiei –, până la mutilantul impact 
produs de ideologia goală a politicului. Limbajul devenise mai mult o eroare întreţinută 
a cuvintelor, un prefabricat fonologic. Or, „cuvintele – după cum arată Sf. Augustin –, 
sunt semne ale lucrurilor atunci când îşi primesc puterea de la ele”2. Şi nu când sensul 
acestora vizează o iluzie strivită rapid sub presiunea mutaţiilor extrinseci. Sau când, cu o 
vorbă aristotelică, reprezintă doar o „perversiune a limbii”. După cum afirma un alt filosof, 
„limba este locul de adăpost al fiinţei”3. Apărătoarea şi păstrătoarea acesteia. Aspect înţeles 
prin omisiune de apologeţii ignobilei autocraţii. Aceştia au încercat să modifice celula 
umană, să exileze omul în chiar fiinţa sa lingvistică. Exerciţiul aneantizator al obscurităţii 
limbajului a fost practicat când subliminal, când direct. Dar şi ca insinuare ideologică pe 
lângă care falsul era strecurat în mod continuu, până la totala identificare a acestuia cu 
adevărul. 

Deşi nu le condiţionează în mod nemijlocit, sărăcia economică, deşertul spiritual 
reprezintă mediul cel mai fertil apariţiei himerelor ideologice. Terenul unde ele par cel mai 
posibil de atins cu mâna. Loc unde, de altfel, membrana hipnotică a obscurităţii, lipită direct 
pe creier, a dus la grave mutaţii psiho-comportamentale. La îmbolnăvirea iremediabilă a 
semnificaţiei limbajului. La situaţii aberante în care negrul putea fi luat drept alb, şi invers. 
Se deturna în mod voit, prin inocentizarea limbajului, chiar menirea şi temeiul profund al 
gândirii. Ambiguizarea cuvintelor până la debusolare şi naufragiu semantic – „sintaxa e în 
fond inseparabilă de semantismul cuvintelor”4 –, schimbarea semnelor evoluţiei istorice în 
sens unic au completat până la delir tabloul obscurităţii totalitare. 

După cum ştim încă de la sfârşitul antichităţii, datorită scrierilor Sf. Augustin, există 
trei tipuri de obscuritate. Conform împărţirii exegetice operate de acesta, vizând termenii 
sensus (simţ) şi animus (spirit), el distinge trei tipuri de obscuritas: „1. sensui patet, animo 
clausum est: (ceva) se dezvăluie simţului, dar este ascuns spiritului; 2. animo pateret, nisi 
sensui clauderetur: s-ar releva spiritului dacă n-ar fi ascuns simţului; 3. sensui absconditur 
(...) nihilo magis animo emineret: este ascuns şi simţului ceva care (...) n-ar deveni cu mult 
mai clar pentru spirit”5. Dincolo de aspectul strict semiologic relevat de teologul şi filosoful 
amintit, vom încerca o succintă analogie a tipologiilor de obscuritate, din perspectivă 
augustiniană, aplicabile mentalităţii şi limbajului totalitar. Îndeosebi a celui propagandistic.

Încercare motivată de evidenţa că, în diabolicele metode de a goli de semnificaţie 
limbajul, de a degenera şi compromite relaţia dintre semnificat şi semnificant, totalitarismul 
a folosit, conştient ori nu, toate cele trei forme de obscuritate. (Dacă în sfera realităţii 
cotidiene obscuritatea, ambiguitatea au îmbolnăvit limbajul până la metastază, fiind 
principalul instrument de manipulare ideologică, ambiguitatea căutată a limbajului literar 
a dus, în schimb, la conservarea ultimelor rezerve de libertate, baricadate în estetic, aluzie 
şi esopism. Cu cât era mai ambiguu din punct de vedere literar, mai evazionist, cu atât 
el părea mai autentic în realitate. Autenticitate care a fost împinsă mult dincolo de sfera 
strictă a literarului6. Literatura a început să valideze adevăruri care nu ţineau de sfera sa. 
Limbajul ideologizat nu mai suporta frusteţea exprimării şi a comparativităţii, ci doar aluzia 

2 Sf. Augustin, De dialectica, traducere Eugen Munteanu, Editura Humanitas, Bucureşti, 1991, p. 53.
3 Martin Heidegger, Originea operei de artă, traducere Thomas Kleininger, Gabriel Liiceanu, Editura Humanitas, 
Bucureşti, 1982, p. 321.
4 Gilbert Durand, Structurile antropologice ale imaginarului, traducere Marcel Aderca, Editura Univers 
Enciclopedic, Bucureşti, 1998, p. 412.
5 Sf. Augustin, op. cit., p. 203.
6 Vezi William Empson, Şapte tipuri de ambiguitate, traducere Ileana Verzea, Editura Univers, Bucureşti, 1991, 
passim.
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şi parafraza).
1. Trecerea realităţii şi a proceselor acesteia prin sita organelor elementare de simţ, 

contrar relaţiilor de determinare (cauză-efect) genera, prin intermediul falsului limbaj, o 
imagine iraţională, supradimensionată. O răsturnare şi o modificare genetică a conţinutului 
acesteia. Proces care era necesar implantării treptate a germenului mental totalitar. Deşi 
consecinţele directe ale desfăşurării realului istoric (social, economic, politic) asaltau în 
mod violent simţurile individului, acestea erau silite, conform mecanismului obligatoriu 
de obnubilare, să-şi deformeze reacţiile. Percepţiile trebuiau parţial anulate pentru ca 
raţiunea să colecţioneze numai şi numai sublimul existenţial livrat de putere. Trebuiau să 
fie aruncate din nacela judecăţii orice împotrivire şi atitudine critică. 

Realităţii îi erau hiperbolizate atributele până la pragul de sus al ambiguizării şi 
infantilizării. Atitudine necesară ameţirii simţurilor, izolării impresiilor acestora. Căci 
„ambiguitatea este aceea care îşi dă silinţa ca interesul pentru lucrul întâmplat să piară 
de îndată”7. Instrumentul cel mai uzitat, din vasta panoplie orwelliană de răsturnare a 
procesului de înţelegere a sensului vieţii, a sinelui individual şi colectiv, de stopare a căutării 
interogatoare şi amalgamare a judecăţilor operaţionale, printr-o politizare adjectivală 
dezarmantă, a fost limbajul. Nu doar ca mijloc de comunicare – prin repetarea robotico-
demenţială a unor stereotipii goale –, dar şi ca purtător de nelimitate posibilităţi fiinţiale. 
Prin intermediul lui transcendentalitatea era înlocuită în mod brutal cu imanenţa cea mai 
degradantă, totul devenind simplă logocraţie. 

Refuzând aproape complet exerciţiul căutării, îndoiala specifică oricărui demers 
cognitiv – propunând, ca alternativă, o materialitate elementară –, totalitarismul a parodiat 
doar mistic găsirea. A redus fericirea, libertatea la o trăire hilară, la mascarada unei necesităţi 
istorice omnipotente. În totalitarism procesul gândirii este doar un simplu pre-fabricat 
mental impus din afară în scopul erodării şi ruinării lăuntrice. Deturnarea sensurilor unor 
cuvinte elementare, totala lor de-contextualizare, plurisemantismul evazionist al altora au 
dus la ruperea totală a corespondenţelor dintre adevăr şi imaginea congruentă acestuia, 
definită prin intermediul limbajului. Ca atare, „cu greu vom putea concepe un lucru atât de 
distinct încât să separăm în întregime ceea ce concepem de cuvintele care fuseseră alese 
pentru a-l exprima”8. 

Parazitarea gândirii cu ajutorul limbajului propagandistic, modificarea artificială a 
semnificaţiei unor cuvinte, în cadrul aceluiaşi conţinut fonemic, a făcut ca reflecţia să 
nu mai corespundă realităţii şi semnului ei lingvistic. Ca urmare a acestui fapt, în mod 
inevitabil „alterarea semnificantului duce la alterarea ideii”9. Într-o lume normală, aflată 
în bune relaţii cu logica, cunoaşterea şi reprezentarea realităţii intrinseci şi extrinseci se 
face prioritar prin intermediul limbajului. Între acesta şi obiectul reprezentării nu se află 
decât dioptriile propriei subiectivităţi. Limitele date de posibilitatea nelimitată a oricărei 
gândiri. În conotaţia sa totalitară, limbajul a început să-şi piardă treptat semnificaţia (dacă 
nu şi sensul), fiind adaptat la orientarea şi denivelările sistemului. El a fost transformat într-
un banal obiect propagandistic, pretabil la multiple mistificări, la o incontinentă emisie 
logolatrică. 

Este interesant de observat, de pildă, ce patologice înţelesuri, retorice alunecări 
şi obscură încărcătură au căpătat cuvintele fericire, egalitate, libertate etc. Obligate la 
univocitate, ele au devenit fructele uscate ale unei limbi osificată în poncife – „limba de 
lemn”. Aceasta avea menirea de a pregăti gândirea de beton armat a „omului nou”. Faptele 
nu mai aveau nicio tangenţă cu vorbele, iar cu gândirea se aflau într-un dezacord total. 
Noţiunea de Dumnezeu a fost exilată din limbaj, credinţa a fost echivalată rudimentar cu 
superstiţia. Elementele fals-spirituale deveniseră un artefact bun de mobilat minţile golite 
de orice idee autentică. Asta în timp ce întregul arsenal doctrinar totalitar nu era decât 
o mistagogie perversă. O calchiere misticoidă, un fel de religie à rebours practicată de 

7 M. Heidegger, Fiinţă şi timp, traducere G. Liiceanu, Cătălin Cioabă, Editura Humanitas, Bucureşti, 2003, p. 
236.
8 René Descartes, Principiile filosofiei, traducere Ioan Deac, Editura IRI, Bucureşti, 2000, p. 117.
9 Ferdinad de Saussure, Curs de lingvistică generală, traducere Irina Izverna, Editura Polirom, Iaşi, 1998, p. 133.

3



340 Ioan F. Pop

lichele. Totalitarismul, în toate variantele sale, a reprezentat (şi, din păcate, mai reprezintă) 
o „seducţie intelectuală care se sprijină pe căutarea unei mântuiri”10. Un fel de virus care 
bântuie, din când în când, chiar unele minţi strălucite. 

Mistificarea realităţii, prin intermediul limbajului, avea ca scop obţinerea în serie a 
acelui ins debusolat social şi spiritual care, izolat între pereţii unei lumi închise etanş, era 
obligat la exersarea unei groteşti soteriologii comuniste. Se producea, astfel, un proces 
invers logicii substanţiale: nu realitatea, prin diversitatea procesualităţii sale, impunea o 
anume evoluţie opţională a limbajului. Ci acesta, printr-o bulversare a semnificaţiei, trebuia 
să circumscrie în registru concret o realitate inexistenţă, fantasmagorică. Drept exemplu 
de cronică ambiguizare, de pervertire a semnificantului ne stă tot arsenalul şi infanteria 
terminologică mobilizate pentru a defini noţiunea de om. Noţiune care, în fapt, se dovedea 
a fi păzită doar de ecoul fals al unor cuvinte reverberate eufonic. Tot acest proces prin care 
ceea ce se dezvăluia simţului era resemnificat, reinterpretat propagandistic şi impus, în mod 
violent, spiritului, judecăţii, era menit a produce omul care, vieţuind la limita inferioară a 
existenţei, nu cunoştea alternative la datul istoric, sensul negaţiei, potenţele benefice ale 
refuzului. Nu cunoştea forţa eliberatoare a cuvântului, energiile sale nebănuite.

2. Pentru a ajunge în zonele raţionalului, în cele ale evaluării axiologice, imaginea 
realităţii trebuie să treacă prin organele selective ale simţurilor. Pentru a nu ajunge la acest 
tribunal, realitatea (politică, economică, socială, culturală etc.) trebuia trecută ipso facto 
prin lentila deformatoare a obscurităţii. Exista un întreg arsenal al dresajului ideologic 
menit a-l face pe omul de tip statistic să creadă în ceea ce nu era verificabil pe nicio cale 
raţională. Situaţie în care se sfidau chiar bazele dialecticii de tip materialist. Totalitarismul 
refuză complet radiografia spiritului critic, fiind în întregime doar experienţa simţurilor 
pavloviene. El cultivă în mod diabolic doar frica, ura, schizofrenia de partid şi de stat. 
Suprarealismul lingvistic aplicat cu dezinvoltură oricărui nimic ideologic menit a servi 
înaltul ideal al omului servea, de fapt, geneza antiumană a „omului nou”. Cel forjat în 
atelierele macabre ale învăţămîntului politic. 

Indivizii sugestionaţi în mod brutal, dar şi persuasiv, subliminal, prin intermediul 
limbajului propagandistic ajungeau să confunde, să identifice falsul cu adevărul11. Societatea 
totalitară colectivizează individul până la depersonalizare. El nefiind, până la urmă, decât 
un biet număr statistic bun pentru umflat realitatea oficială. Omul cuprins de disperare 
şi apetenţă, hărţuit zilnic doar de ideea de a se hrăni şi perpetua, este un om pe placul 
societăţii totalitare. Asta deoarece creierul lui funcţionează doar la comanda materialistă 
a stomacului, nu şi la cea analitică a spiritului justiţiar. Calea cea mai folosită de stopare a 
procesului legic – de la percepţie înspre raţionalitate şi acţiune –, a fost falsificarea constantă 
a adevărului, practicarea orgiastică a minciunii înlocuitoare. În regimul totalitar, „cu cât 
minciuna este mai sfruntată, cu atât mai mult ea are şanse să se instituie ca adevăr. Cu cât 
ceea ce spui este mai distorsionat în raport cu realitatea, cu atât puterea de convingere a 
cuvintelor este mai mare”12. 

În ceea ce priveşte concordanţa adevărului lingvistic cu realitatea lumii opresate 
ideologic, cu dinamica incongruenţelor şi cacofoniilor marxistoide, totalitarismul se află 
într-o totală contradicţie cu o gândire care începe din antichitate, în mod limpede cu 
Aristotel. Încă acesta preciza faptul că „...există adevăr atunci când între subiect şi predicat 
există o unire potrivită realităţii, şi există neadevăr atunci când această unire nu răspunde 
realităţii”13. Minciuna este fundamentul construcţiei totalitare, acea axis mundi în jurul 
căreia gravitează scenariul şi recuzita întregului sistem. Minciună care devenise singurul 
adevăr pe care regimul era în stare să-l proclame. „Dar eroarea adevărată şi propriu-zisă 
este minciuna, absolut incompatibilă cu adevărul, faţă de care e trădare şi negare, chiar 

10 Alain Besancon, Confuzia limbilor, traducere Mona Antohi, Sorin Antohi, Editura Humanitas, Bucureşti, 
1992, p. 47.
11 Michel Faucault, Cuvintele şi lucrurile, traducere Bogdan Ghiu, Mircea Vasilescu, Editura Univers, Bucureşti, 
1996, p. 349-350.
12 G. Liiceanu, Uşa interzisă, Editura Humanitas, Bucureşti, 2002, p. 47.
13 Aristotel, Metafizica, traducere Ştefan Bezdechi, Editura IRI, Bucureşti, 1996, p. 360.
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dacă uneori, din omenească ambiguitate, îi ia în chip periculos şi înşelător înfăţişarea”14. 
Subiect şi predicat, realitatea însăşi putea fi doar partidul unic. Nimeni în afara lui 

neavând acces la identitate, nici chiar la identitate lingvistică. Paradoxal, un sistem declarat 
funciarmente ateu era cel mai dispus să creadă (în mod fariseic) numai în ceea ce nu se 
putea percepe, vedea şi înţelege. El eluda cu dexteritate, pe de altă parte, ceea ce era mai 
clar şi mai eclatant de văzut. Baza acestei religii masochiste, cu capul în jos, s-a sprijinit tot 
pe abilitatea limbajului, devenit umbrela unei fantasmagorii. Îmbolnăvirea conţinutului şi 
a imaginii semantice a unor cuvinte, esenţiale în a defini personalitatea umană, cum sunt 
adevăr, conştiinţă, calitate etc., vor fi greu de vindecat. Ele necesită o lungă convalescenţă, 
o lungă perioadă de recuperare a sensului originar. Prin blocarea şi limitarea posibilităţilor 
evoluţiei existenţiale la nivelul strict al factologicului, la nivelul simţurilor elementare, prin 
boicotarea organizată a oricărui mod critic de gândire se căuta aneantizarea fiinţei în chiar 
esenţa sa – limbajul15. 

3. Există adevăruri ale căror conţinuturi se refuză simţurilor, dezvăluindu-se în totalitate 
doar raţiunii, spiritului, prin intermediul demersului cognitiv, hermeneutic, filosofic. După 
cum există adevăruri ale căror evidenţe se pot constata la o simplă privire sau atingere 
de mână. Comunicarea lor fiind un atribut elementar al limbajului. „Nu poate exista nici 
concept, nici gândire a ceea ce este sustras limbii”16. Pentru societatea de tip totalitar 
periculoase (şi, ca atare, interzise) sunt toate căile care ar putea duce la dezvăluirea vreunei 
forme de adevăr. Asta în timp ce propaganda politică opera, sensu strictissimo, numai cu 
adevăruri absolute, implantate metodic în creierul oamenilor. Dar ale căror roluri sociale şi 
politice erau reduse doar la carnavalesca gestică a prosternării mesianice, a mătăniilor atee 
executate la comandă. Umbre pe ecranul social, parodieri ale fiinţei, ei erau doar biete 
cópii ale unui sine falsificat. Istoria devenise un fel de scenă grotescă pe care voci răguşite 
repetau mecanic un interminabil text care parodia doar realitatea. În care subiecţii erau 
doar bieţi actanţi ale căror roluri nu erau altele decât acelea de a da conţinut şi credibilitate 
anormalităţii. Cult al mistificării vide, totalitarismul nu putea şi nu poate fi decât extază 
artificială exersată în gol. Trafic ilicit de metafore şi destine, egalitarism utopic cu gust de 
cimitir. Unul în care libertatea ajunge o formă „revoluţionară” de tortură şi crimă.

Aparatul ideologic perora la nesfârşit doar în numele unei unanimităţi care strivea 
individul, îl nimicea în contul unei fericiri generale, abstracte, mereu amânate. Acest mod de 
a vorbi doar umanităţii ca massă, în numele ei, era „forma cea mai sublimă şi, prin urmare, 
cea mai de dispreţuit a demagogiei”17. Discursul nu era, cu o expresie heideggeriană, 
„articularea inteligibilităţii”, ci profanarea realităţii chiar în semnificativitatea sa dată (vădit 
eronat) de limbaj. Adevărul, chiar şi atunci când era inevitabil şi imposibil de ascuns 
(precum moartea), trebuia cosmetizat rapid, trebuia făcut ineficient sau chiar ridicol18. 
Omul cetăţii totalitare, din perspectiva sensului fiinţei, era pus în situaţia pictorului silit 
să-şi recunoască tablourile aşezate la întâmplare, de la distanţă şi pe întuneric. Sau în 
postura celui care s-ar angaja într-un dialog constructiv cu propriul ecou, cu propriile 
reverberaţii monologale (exemplu ne stă limbajul dirijat al mass-media). Cultura a ajuns, 
în mare parte, doar un prohod ideologizat, o maimuţăreală pe note de partid. Dărâmarea 
satanică a bisericilor, interzicerea unor culte – dovezi ale unei libertăţii de credinţă greu 
de controlat –, dinamitarea drumului spre libertate şi credinţă, prin propagarea ateismului 
deşănţat, au fost printre ultimele acte de alienare şi condamnare la moarte a spiritului. 

Cunoscuta (şi controversata) sintagmă nietzscheană, „Dumnezeu a murit”, a 
fost coborâtă din sfera meditaţiei filosofice în cea concretă a practicii buldozereşti. Se 
abuza, din greu, de o visceralitate resentimentară, de o vlăguire mentalitară de factură 
lobotomică. Ceea ce era ascuns simţului primar nu putea deveni cu mult mai clar nici 

14 Luigi Pareyson, Ontologia libertăţii. Răul şi suferinţa, traducere Ştefania Mincu, Editura Pontica, Constanţa, 
2005, p. 172.
15 Gustave Le Bon, Psihologia mulţimilor, traducere Oana Vlad, Marina Ghiţoc, Editura Anima, Bucureşti, 
1990, p. 21.
16 A. Badiou, op. cit., p. 57.
17 Charles S. Peirce, Semnificaţie şi acţiune, traducere Delia Marga, Editura Humanitas, Bucureşti, 1990, p. 261.
18 Ortega y Gasset, Revolta maselor, traducere Coman Lupu, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994, p. 8.
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intelectului, rupt de datele acestuia şi redus doar la rolul de a număra falsele degete ale 
bunăstării. Confiscarea semnificaţiei uzuale a limbajului, stoparea procesului raţiunii, cu 
ajutorul acestuia, a evoluţiei normale a spiritului, au întărit, pentru un timp (neepuizat 
încă), impenetrabilul bloc de nisip al totalitarismului. Nesemnificativul vieţii devenise 
esenţial, normă. Pe când tot ce era esenţial era demonetizat de apologeţii ideologici ai 
neantului. „Omul caracterizat ca lipsit de spirit devine o maşină de vorbit şi nimeni nu-l 
împiedică să poată învăţa pe dinafară atât tirade filozofice, cât şi confesiuni de credinţă 
sau recitative politice”19. Limbajul, degradat în chiar esenţa sa, a fost preluat apoi tale 
quale de omul massă. Om care – parafrazându-l pe W. Faulkner –, între minciună şi 
nimic (tăcere, neimplicare, indiferenţă) a ales minciuna. Urmare a acestui fapt, limbajul 
a devenit, prin obscuritatea voit deformatoare, elementul predilect de manipulare. Dintr-o 
potenţă fundamentală a umanului, limbajul (de tip totalitar) a ajuns o formă de înjosire a 
acestuia. Proces care a transformat fiinţa umană, pentru o lungă perioadă de timp, într-o 
slugă tragică a utopiei istorice.

19 Soren Kierkegaard, Conceptul de anxietate, traducere Adrian Arsinevici, Editura Amarcord, Timişoara, 1998, 
p. 136.
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Abstract

The philanthropic spirit and the spirit of donation have been elements that 
characterized the Romanian society for a long period of time. They encouraged the 
foundation of many large museums. The donors always understood that by including 
their values in great public collections, they offered them to be correctly evaluated by 
specialists in the field.

Such a passionate collector, mostly of books, was Dr. Constantin Malinas who 
managed to come into the possession of some documents belonging to the Stefanica 
family of intellectuals from Beius. One member of this family entrusted to him a number 
of notebooks, documents and cuts of those times newspapers. The latter furthered them 
to the undersigned for them to be valorized. After the demise of Constantin Malinas, I 
considered that the best place for them is the collection of the History Section of the Cris 
County Museum in Oradea and proceeded to register them as a particular item under the 
name of “The Donation of the Stefanica family of Beius”.

The donation contains 26 notebooks and provides information related both to the 
book collection of the family and the cultural events carried on in Beius in the period 
1905-1947. The events taking place at the girls’ high school as well as at the boys’ high 
school in the town are best represented here.

Key words: Donation, Stefanica, Beius, museum, Malinas.

Spiritul filantropic şi donaţia au fost elemente care au caracterizat o perioadă lungă 
de timp societatea românească. Astfel s-au constituit bazele unor mari muzee. Donatorii 
au înţeles faptul că doar prin cuprinderea acestor valori în mari colecţii publice vor fi ele 
apreciate corespunzător de specialiştii în domeniu. 

Un cunoscător şi un colecţionar pasionat, mai ales de carte, a fost şi distinsul meu 
colaborator, dr. Constantin Mălinaş. Acesta a intrat în posesia unor documente provenite 
din familia Ştefănică din Beiuş. Un membru al familiei i-a încredinţat un număr de caiete, 
documente şi decupaje din presa vremii. Acesta a aplicat o ştampilă cu legenda „Biblioteca 
personală Mălinaş. Oradea. România” pe fiecare piesă primită. La apusul vieţii, când a 
simţit că timpul nemilos şi boala de care suferea nu-i mai permiteau să valorifice aceste 
documente, mi le-a încredinţat, fiind convins că voi aprecia importanţa lor, prin prisma 
faptului că am lucrat ani de zile în calitate de angajat al Filialei Oradea a Arhivelor Statului. 
După decesul lui Constantin Mălinaş, am considerat că locul acestora este în colecţia 
Secţiei de istorie a Muzeului „Ţării Crişurilor” din Oradea, şi le-am înregistrat, păstrându-le 
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însă, ca pe un tot unitar, sub denumirea de „Donaţia familiei Ştefănică din Beiuş”1. Sunt 
convinsă că numeroase alte documente privind această familie de intelectuali români din 
Beiuş mai există, fie în arhiva descendenţilor, fie în alte locuri, păstrate cu grijă sau, din 
contră, risipite. 

Membrii familiei s-au făcut remarcaţi în domeniile didactic, cultural, dar şi în cel 
literar-artistic. Astfel, Vasile Ştefănică a fost un distins profesor şi director de şcoală, iar fiica 
acestuia, Elisa, i-a urmat calea pe drumul apostolatului, dedicându-se educaţiei tinerei 
generaţii, mai ales de sex feminin. Soţul acesteia, profesorul dr. Constantin Pavel, s-a 
remarcat ca un adevărat om de cultură, fiind autorul a mai multor studii, articole şi cărţi. 

Donaţia propriu-zisă am grupat-o şi înregistrat-o tematic şi, pe cât a fost posibil, 
evolutiv, în ordinea crescândă a anilor. Ea debutează cu patru caiete cu date privind 
biblioteca deţinută de familia Ştefănică din Beiuş. Primul este un registru cuprinzând un 
„Catalog general” al bibliotecii, cu rubrici care specifică titlul lucrării, autorul cărţii sau, 
după caz, traducătorul acesteia, anul editării, preţul în lei şi observaţii2. Cărţile menţionate 
în catalog sunt scrise în marea lor majoritate de autori români, dar şi maghiari, francezi 
şi germani, ceea ce ne determină să credem că proprietarii volumelor cunoşteau aceste 
limbi, având astfel acces la lecturarea lor. Există şi câteva cărţi în limba latină, cea mai 
veche datează din anul 1564 şi este lucrarea lui Fabricius, Istoria sacra. În „Catalogul 
general” sunt înscrise un număr de 1.392 de titluri de cărţi, la rubrica observaţii fiind 
menţionat numărul de volume. Separat, la sfârşitul catalogului, sunt notate periodicele 
deţinute, şi avem aici un număr de 47 de titluri de reviste, în limbile română şi germană, 
editate la Bucureşti, Iaşi sau Oradea. 

Următorul catalog, de această dată „special”, grupează cărţile pe categorii; astfel, 
apar cărţile bisericeşti, separate de cele de literatură, filozofie, istorie, ştiinţele naturii, 
matematică, medicină, gospodărie, apar enciclopedii, calendare, albume, memorii şi scrieri 
literare, în total 11 categorii3. Pe lângă titlul cărţii şi autor, acest catalog face legătura cu 
„Catalogul general”, prezentat anterior, prin menţionarea numărului cărţii notat în această 
evidenţă primară. Deşi era o bibliotecă privată, au avut acces la aceste cărţi intelectualii 
locali interesaţi de lectură. La sfârşitul catalogului s-au notat cărţile împrumutate doritorilor, 
printre care sunt menţionaţi profesorii Louis Barral, Mihai Bruchental, Elena Bozac, 
Constanţa Iliescu etc. 

Următorul caiet provenit din donaţia Ştefănică cuprinde o listă cu 252 de cărţi şi 
183 de periodice, oferite spre cumpărare „Institutului Pedagogic de 3 ani” din Oradea, 
nou constituit, care publicase în presa locală un anunţ în sensul achiziţionării de cărţi 
din diverse domenii4. Nu am reuşit să identificăm aceste volume în actuala bibliotecă 
a universităţii, dar există posibilitatea ca aceste cărţi să fi fost procurate de instituţia de 
învăţământ orădeană. Ultima dintre donaţiile din această categorie este o ciornă scrisă 
neglijent, cuprinzând titluri de carte şi periodice păstrate în bibliotecă. Deoarece în listă 
sunt cuprinse şi reviste datate 1942, am presupus că ea a fost întocmită în acel an5. 

Nu ne-am propus să prezentăm în studiu titlurile de carte aflate în această bibliotecă, 
dar remarcăm faptul că erau cărţi scrise de autori valoroşi, cunoscuţi şi apreciaţi prin prisma 
operele lor şi în zilele noastre. Găsim, în acest sens, lucrări semnate de autori români, 
dintre care enumerăm pe: Papiu Ilarian, Timotei Cipariu, George Bariţiu, Petru Maior, Sextil 
Puşcariu, Dimitrie Cantemir, Nicolae Iorga, Mihail Kogălniceanu, A. D. Xenopol, Vasile 
Pârvan, Ovid Densuşianu, Vasile Alecsandri, George Coşbuc, Bogdan P. Haşdeu, Barbu 

1 Muzeul Ţării Crişurilor Oradea, Secţia de istorie, Colecţia de documente, nr. inv. 9475-9500.
2 Ibidem, nr. inv. 9475.
3 Ibidem, nr. inv. 9476. Prima categorie de cărţi bisericeşti cuprinde 55 de titluri; a 2-a, de studii de limbă şi 
literatură, artă şi estetică – 340 titluri; a 3-a, de pedagogie, filozofie, sociologie, politică – 206 titluri; a 4-a, de 
istorie, geografie, etnografie, folclor – 338 titluri; a 5-a, de ştiinţe naturale, fizică şi chimie – 19 titluri; a 6-a, 
matematică şi geometrie – 22 titluri; a 7-a, medicină, igienă, gimnastică – 18 titluri; a 8-a, de gospodărie şi 
lucru de mână – 13 titluri; a 9-a, enciclopedii, lexicoane, dicţionare – 26 de titluri; a 10-a, diverse calendare, 
albume şi memorii – 57 titluri; a 11-a, scrieri literare – 233 de titluri de carte.
4 Ibidem, nr. inv. 9477.
5 Ibidem, nr. inv. 9478.
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Delavrancea, Garabet Ibrăileanu, Liviu Rebreanu, Mihail Sadoveanu, Eugen Lovinescu etc. 
Am făcut doar o succintă enumerare de autori, fără a face o demarcaţie privind domeniul 
în care s-au făcut aceştia remarcaţi. 

Din categoria periodicelor aflate în biblioteca familiei Ştefănică putem menţiona 
câteva titluri: Analele Academiei Române, Almanahul Societăţii Petru Maior, Almanahul 
presei române, Diorile Bihorului, Almanahul reuniunii femeilor din Cluj, revistele Familia, 
Cele trei Crişuri, Revista satelor, Luceafărul, Convorbiri literare, Transilvania, Parlamentul 
românesc, Ateneul român, Cultura creştină etc. 

Biblioteca familiei Ştefănică s-ar putea reconstitui prin prisma acestei donaţii, şi 
ar fi oportună o prezentare detaliată a cărţilor, ca parte integrantă a seriei de biblioteci 
deţinute de intelectuali români beiuşeni, cum ar fi cea a profesorului Teodor Roşiu, redată 
în circuitul ştiinţific prin două studii de specialitate6.

Următoarele documente donate sunt câteva caiete care cuprind programe şi afişe 
de reprezentaţii teatrale şi de operă, desfăşurate în diverse oraşe din Europa. Se pare că 
era o modă a epocii de a aduna aceste programe, deoarece am avut tangenţă cu ceva 
asemănător în colecţia deţinută de Gavril Hădăreanu, profesor la Beiuş. 

În primul caiet apar programe ale unor concerte simfonice, piese de teatru şi 
reprezentaţii de operă desfăşurate la Augsburg, Paris, Leipzig, Budapesta, Sibiu, Oradea 
între anii 1905-19137. Nu avem certitudinea că membri ai familiei Ştefănică au participat 
la aceste activităţi cultural-artistice sau au beneficiat doar de invitaţii la manifestări, cert 
este că le-au păstrat, frumos aranjate în ordine cronologică. Următoarele caiete devin 
interesante pentru istoria locală, deoarece cuprind programe ale unor festivităţi organizate 
de Şcoala civilă greco-catolică de fete, aparte sau împreună cu gimnaziul de băieţi din 
localitate. Aceste caiete acoperă o perioadă destul de îndelungată, cuprinsă între anii 1911 
şi 1947. 

Există o demarcare evidentă între activităţile organizate în şcoli şi internate în 
perioada cât Beiuşul era sub regimul absolutist austro-ungar şi cele întreprinse după 
Unirea din 1918. S-au păstrat programele unor manifestări artistice dedicate comemorării 
patronilor celor două şcoli româneşti, episcopii uniţi Samuil Vulcan şi Mihail Pavel. Se 
regăsesc programe scrise de mână, bătute la maşină, dar şi tipărite, ale unor reprezentaţii 
teatrale susţinute de elevi sub îndrumarea profesorilor. Elevele şcolii de fete au beneficiat, 
între anii 1920 şi 1926, de prezenţa printre ele a profesoarei Ana Bucur, cunoscută şi sub 
pseudonimul Doina Delacriş. Aceasta a fost autoarea unor piese de teatru dar şi o apreciată 
poetă care a dedicat versuri inspirate unor personalităţi, dar a fost prezentă prin scris şi cu 
ocazia sărbătoririi unor evenimente istorice8. 

După unirea Transilvaniei cu România şi transformarea şcolii civile în liceu, începând 
cu anul 1919, activităţile semnalate se diversifică. Apar alături de programe ale festivităţilor 
de încheiere a anului şcolar, cele organizate cu ocazia marilor sărbători religioase, precum 
şi cele dedicate Unirii Principatelor – 24 ianuarie, zilelor de 10 Mai, 1 Decembrie etc. 
Pe lângă acestea, se întreprind şi activităţi cu scop şi finalitate precise, cum ar fi: donarea 
banilor adunaţi în astfel de împrejurări în vederea achiziţionării de cărţi pentru bibliotecile 
şcolare şi pentru ajutorarea copiilor săraci. Cu această ocazie se interpretau piese de teatru 
scurt, se cântau piese corale, se declamau poezii. Fanfara liceului de băieţi era apreciată la 
nivel de oraş, la fel ca şi dansurile populare executate de elevi. Uneori se organizau „serate 
franceze”, ocazii cu care elevii îşi etalau cunoştinţele acumulate în această limbă. S-au pus 
în scenă şi piese de teatru mai pretenţioase cum ar fi Apus de soare de B. Şt. Delavrancea, 

6 Constantin Mălinaş, Iudita Căluşer, Biblioteca profesorului Teodor Roşiu de la Beiuş (1841-1894), în Crisia, 
XIX, 1989, p. 213-230; Idem, Biblioteca Gimnaziului greco-catolic de băieţi din Beiuş (1828-1918), Oradea, 
2006, p. 67-77.
7 Muzeul Ţării Crişurilor Oradea, Secţia de istorie, Colecţia de documente, nr. inv. 9479.
8 Gavril Hădăreanu, Torţe arzânde în ţara Beiuşului, Beiuş, 1995, p. 617-618; Ana Bucur a scris piesele de 
teatru Făt Frumos din flori de nuferi, Maria de Mangop, Pentru un vis, Dragoste de ţară, Biruinţa, Ţara noastră, 
Cireşica fata tatii, volumul de poezii Crâmpeie din suflet şi poezii de genul: Închinare patronilor, Lui Mihail 
Pavel, Te duci, Imnul Unirii, 1 Decembrie. Muzeul Ţării Crişurilor Oradea, Secţia de istorie, Colecţia de 
documente, nr. inv. 9480, 9491; Beiuşul, 5 septembrie 1942.
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sau drama istorică în patru acte intitulată Ardealul de C.C. Racoviţă. Programe artistice 
erau organizate de elevii din internat şi în afara oraşului Beiuş, cum ar fi cele desfăşurate 
la Curăţele, Budureasa, Fiziş etc. De conducerea corului celor două şcoli s-a ocupat 
profesorul şi compozitorul Mihai Bruchenthal, care adesea interpreta compoziţiile proprii, 
cum ar fi Imn eroilor sau opera în două acte Vicleimul. 

Se regăsesc de asemenea, în cuprinsul donaţiei, programe şi afişe ale activităţilor 
culturale desfăşurate de Societatea de lectură „Mihail Pavel”, de „ASTRA” – despărţământul 
Beiuş, de Reuniunea Mariană „Imaculata Concepţie” a elevelor de la liceul unit de fete, de 
„Crucea Roşie a tinerimii”. Chiar şi în timpurile grele ale celui de-al doilea război mondial, 
precum şi în cele imediat următoare, se desfăşoară diverse activităţi artistice pe plan local, 
susţinute în principal de elevii şcolilor. Se sărbătorea acum, în plus, şi 9 Mai, ziua victoriei 
asupra fascismului9. Toate aceste activităţi sunt reflectate de programele şi afişele păstrate 
în cadrul donaţiei. Remarcăm faptul că uneori s-a intervenit asupra programelor păstrate, 
astfel, în mod constant s-au decupat anunţurile privind interpretarea corală a Imnului Regal 
sau a cântecului patriotic Deşteptă-te române, trecute la un moment dat, sub regimul 
comunist, la index şi interzise de a mai fi interpretate public. 

Din donaţie mai fac parte cinci caiete cu decupaje ale unor programe cultural-artistice, 
organizate în diverse localităţi din ţară şi din străinătate, aflate în proprietatea profesoarei 
Elisa Ştefănică. Avem certitudinea apartenenţei acestor caiete, deoarece pe fiecare dintre 
ele este frumos caligrafiat numele acesteia. Pe lângă conţinutul valoros al caietelor, ele 
constituie adevărate mărturii privind materialele didactice folosite în epocă. Aceste caiete 
au fost personalizate, fiind confecţionate special pentru uzul şcolii de fete din Beiuş. Pe 
copertă se află înscris numele, în limbile română şi maghiară, al Şcolii civile greco-catolice 
de fete din Beiuş, caietul fiind dedicat special pentru „Ocupaţiuni”. Dedesubt apare marcat 
locul unde urma să fie înscris numele elevei, apoi cel al educatorului, şi clasa. Caietul era 
tipărit la „Doina”, tipografie şi librărie din Beiuş, şi distribuit de comerciantul specializat 
în vânzarea de cărţi şi papetărie Suşman Lazăr din localitate, sau de Szénásy Béla, din 
Budapesta, „Fabrică de caiete şi articole confecţionate din hârtie S.A”. Aceste caiete, aflate 
în donaţie, cuprind programe şi afişe din perioada 1908 -192510. 

Aici regăsim programe şi invitaţii la reprezentaţii teatrale şi de operetă desfăşurate la 
Budapesta, Baden, Bucureşti, la Teatrul Naţional şi la Sala Ateneului Român, la Oradea şi la 
Beiuş. Elisa Ştefănică beneficia de invitaţie la concertul organizat de corul bisericii române 
din Budapesta, unde susţinea un concert de pian şi Valeria Ştefănică, dar şi la concertul 
de vioară al lui George Enescu, organizat la „Ateneul român” din Bucureşti în iunie 1919. 
Remarcabile sunt afişele tipărite ale „Reuniunii Femeilor române din Beiuş şi jur”, care, 
în cadrul primelor manifestări publice din anul 1919, a organizat „şezători”dedicate 
aniversării zilei de 1 Decembrie. Afişe s-au păstrat şi din anii 1920-1925, perioadă în care 
Reuniunea a organizat reprezentaţii teatrale sau manifestări dedicate special membrelor 
sale care fuseseră decorate cu Crucea Regina Maria, clasa a III-a. De asemenea, s-a ţinut o 
reprezentaţie teatrală în semn de omagiu adus avocaţilor martiri dr. Ioan Ciordaş şi Nicolae 
Bolcaş, urmată de acţiunea de adunare de fonduri pentru ridicarea unui monument dedicat 
acestora. 

Din donaţie mai fac parte două caiete cu decupaje din ziare privind evocarea 
memoriei unui cadru didactic (Ana Bucur), menţionarea de activităţi culturale locale, apoi 
notiţe disparate şi ciorne ale unor cuvântări ale Elisei Ştefănică, şi scrisori de condoleanţe 
la decesul acesteia, adresate fratelui său11.

„Cuvântul de adio”, rostit la înmormântarea profesoarei Elisa Pavel Ştefănică, este 
un document inedit, remarcabil, la care am făcut apel în mai multe rânduri şi din care 
am citat referiri la membrii întregii familii12. Acest discurs s-a păstrat în arhiva familiei, 
el fiind rostit de un fost elev (neidentificat), atât al tatălui cât şi al soţului răposatei, dr. 

9 Muzeul Ţării Crişurilor Oradea, Secţia de istorie, Colecţia de documente, nr. inv. 9481-9485.
10 Ibidem, nr. inv. 9486-9490.
11 Ibidem, nr. inv. 9491-9494; 9496.
12 Ibidem, nr. inv. 9495, 22 file.
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Constantin Pavel. A vorbit şi în calitate de soţ al uneia dintre fostele eleve ale profesoarei 
Elisa Pavel.

Tot în cadrul donaţiei s-au cuprins mai multe însemnări privind modalităţi de însuşire 
corectă a limbii ruse. Recunoaştem anii 1951-1952, când în România propaganda rusă 
era extrem de agresivă şi populaţia era obligată să-şi însuşească această limbă, chiar cu 
forţa. S-a impus predarea obligatorie a limbii ruse în şcoli şi însuşirea ei de către profesori. 
S-au păstrat caiete întregi despre importanţa învăţării acestei limbi, conferinţe despre 
viaţa lui Gogol, Macarenco, Pavlenco, despre arta circului sovietic etc. Există rapoarte 
ale profesorului George Ştefănică despre progresele realizate în însuşirea acestei limbi în 
şcolile din unele sate bihorene13. 

Datele cuprinse în donaţie se întind pe o perioadă lungă, cuprinsă între anii 1905 şi 
1961, ele reflectând realităţi ale acestui larg răstimp.

Prin prezenta lucrare ne-am propus valorificarea unei părţi din informaţiile inedite 
oferite de această donaţie. Deoarece latura masculină a familiei Ştefănică este cunoscută, 
ea beneficiind de publicarea unor studii de specialitate, după o prezentare sumară a 
membrilor acesteia, am insistat mai mult asupra figurii luminoase, mai puţin cunoscută şi 
mai puţin pusă în valoare, a profesoarei Elisa dr. Pavel, născută Ştefănică. 

Aceasta provine dintr-o distinsă familie de intelectuali, care i-au oferit o educaţie 
aleasă. Tatăl, Vasile Ştefănică, s-a născut în 9 aprilie 1852 la Uileacul de Beiuş. Termină 
Gimnaziul premonstratens din Oradea, apoi Institutul teologic din Satu Mare şi ştiinţele 
matematice la Universitatea din Cluj. Începând cu anul 1884 este numit ca profesor la 
Gimnaziul greco-catolic de băieţi din Beiuş. Odată cu deschiderea Şcolii civile greco-
catolice de fete din localitate, în anul 1896, a fost numit director al acestei şcoli, funcţie 
pe care o va îndeplini timp de 18 de ani, până în anul 1914. Vasile Ştefănică, după ce 
patronează conducerea ambelor licee din Beiuş, cel de băieţi şi cel de fete, după decesul 
directorului Vasile Dumbravă, survenit în anul 1911, revine ca director plin la gimnaziul 
de băieţi. Această funcţie o va îndeplini până la decesul său din 17 februarie 1924. În anul 
1922 a sărbătorit 40 de ani de activitate didactică la catedra de matematică şi fizică14. 

El a fost şi un credincios slujitor al bisericii, fiind numit protopop-arhidiacon, iar în 
1922 a fost promovat canonic onorific al Capitlului catedralei greco-catolice din Oradea. 
A fost distins cu ordinul Coroana României în grad de ofiţer, cu Răsplata muncii pentru 
învăţământ şi cu Răsplata muncii pentru biserică, clasa I. Ziarul Beiuşul scria în anunţul său 
mortuar: „Fiu adevărat al bisericii sale, i-a fost întotdeauna un puternic apărător. Român 
în sentimente şi fapte n-a lipsit de la nici o acţiune culturală. Vrednicia şi modestia lui l-au 
înălţat la cele dintâi locuri: director, canonic, membru în toate corporaţiunile culturale din 
Beiuş”. În semn de respect pentru activitatea sa de 42 de ani, populaţia oraşului şi armata 
i-au dat onorul la înmormântare. Prohodul l-a săvârşit episcopul Valeriu Frenţiu, înconjurat 
de înaltul cler, iar panegiricul l-a rostit directorul liceului de fete, Camil Selăgian. În numele 
Ministerului Instrucţiunii, un cuvânt de adio a rostit şi inspectorul şcolar-şef, Simion 
Gocan15. Acesta l-a numit pe răposat „ca un apostol al neamului românesc, deoarece s-a 
ridicat din părinţi iobagi şi prin voinţa sa de desăvârşire s-a distins ca o mare personalitate 
a profesorimii române”16.

Mama Elisei Ştefănică a fost Eufemia Duma, fiica cantor-învăţătorului ortodox din 
Ineu. Aceasta a fost învăţătoare, preşedinta „Reuniunii Sfânta Maria”, secţia femeilor, şi 
vicepreşedinta Reuniunii Femeilor Române din Beiuş. Ea a avut doi copii: pe George, 
ajuns prim-pretor, şi pe Elisa. A decedat în 3 august 1937, la vârsta de 76 de ani, şi a fost 
îngropată la Beiuş. Ziarul Gazeta de Vest din Oradea îi dedică câteva rânduri, alături de 
anunţul mortuar: „Deşi împovărată de bătrâneţe, Eufemia V. Ştefănică purta un deosebit 

13 Ibidem, nr. inv. 9498.
14 Constantin Pavel, Şcoalele din Beiuş 1828-1928, Beiuş, 1928, p. 234-235; Teodor Neş, Oameni din Bihor 
1848-1918, Oradea, 1937, p. 494-497; Ioan Degău, Nicolae Brânda, Beiuşul şi lumea lui, Studiu monografic, 
Oradea, 2009, vol. IV, p. 966.
15 Muzeul Ţării Crişurilor Oradea, Secţia de istorie, Colecţia de documente, nr. inv. 9492, f. 1.
16 Ibidem, nr. inv. 9495, f. 2; Apud Şulea Firu, Personalitatea profesorului român, Editura Seminarului pedagogic 
al Universităţii Bucureşti.
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interes tuturor manifestărilor româneşti, la care se ataşa cu toată râvna şi experienţa ei. 
Avea în ochi umbre şi lumini din alte vremuri şi revărsa din fiinţa ei un parfum vechi, o 
atmosferă pură, o înţelepciune ce impunea admiraţie”17. 

Elisa Ştefănică s-a născut la Beiuş, în 24 octombrie 1888. A urmat Gimnaziul inferior 
la Reghin, la şcoala germană, însuşindu-şi astfel perfect această limbă. Clasele liceale le-a 
absolvit la Beiuş, în anul 1907. A frecventat apoi Pedagogia superioară la Institutul Sancta 
Maria din Budapesta, obţinând diploma de profesoară de matematică. Pentru desăvârşirea 
pregătirii profesionale, a frecventat Institutul superior de la Viena şi apoi Institutul francez 
de la Lausanne, din Elveţia. 

Un loc aparte în panoplia profesorilor care au servit cu credinţă învăţământul 
românesc din această parte a ţării îi revine Elisei Ştefănică. Aceasta devine profesoară a 
Şcolii civile de fete, începând cu 1 septembrie 1912, şi rămâne pe post şi după transformarea 
acesteia în liceu. Datorită capacităţii sale intelectuale şi celei de bun organizator, se achită 
cu succes de rolul de conducător al liceului, post deţinut în urmă cu ani de zile de tatăl său, 
Vasile Ştefănică. Îndeplineşte, cu realizări notabile, funcţia de directoare a instituţiei liceale, 
începând cu data de 1 octombrie 1924, până la 1 septembrie 1947, când se pensionează18. 

Elisa Ştefănică s-a căsătorit, în anul 1912, cu distinsul profesor şi om de cultură 
Constantin Pavel19. Împreună, au format un cuplu de intelectuali remarcabili ai oraşului 
Beiuş. Deşi Pavel nu era localnic, fiind născut la Beliu, în 11 noiembrie 1876, s-a legat de 
Beiuş, unde a venit pentru a-şi urma studiile la Gimnaziul de băieţi. Mai apoi a revenit, ca 
profesor cu înaltă calificare, la aceeaşi şcoală. A urmat Facultatea de teologie din Budapesta, 
apoi Facultatea de litere din Cluj. Doctor în filologie română şi clasică, la liceul de băieţi 
predă, începând cu anul 1904, limba şi literatura română, limbile latină şi greacă. Între 
anii 1921 şi 1924 a predat limba română la Liceul de fete din localitate. A fost membru al 
Reuniunii filologiei clasice din Budapesta. A ţinut un discurs remarcabil despre izbăvirea 
neamului românesc, cu ocazia evenimentelor din 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia. A 
fost deputat în primul parlament al României Mari. Rămâne departe de oraş doar pentru un 
an, în intervalul 1925-1926, când a îndeplinit funcţia de prefect al judeţului Sălaj. A scris 
remarcabila monografie a gimnaziului de băieţi din Beiuş, întitulată Şcoalele din Beiuş, 
publicată în 1928, şi două cărţi dedicate intelectualilor români Alexandru Roman şi Miron 
Pompiliu, publicate în 1927, respectiv în 1930 la Tipografia „Doina” din Beiuş. Decorat cu 
Coroana României în diferite grade. A decedat în anul 193420. 

Iată cum a fost caracterizat acest erudit de către un fost elev: „A fost un om integru, 
sobru şi impunător, un caracter cu voinţă fermă şi constantă, un profesor, un pedagog, 
un scriitor şi savant de elită şi un orator neîntrecut al contemporanităţii sale. Ca profesor 
şi pedagog a fost un neîntrecut educator al tineretului: serios, dârz dar în acelaşi timp 
mărinimos şi nobil la suflet faţă de vlăstarele poporului român sărac şi faţă de elevii 
muncitori şi serioşi, indiferent de naţionalitate şi religie. Ca fiu de ţăran român a fost 
imparţial şi drept faţă de toţi elevii lui. Ca scriitor, publicist şi orator – atât pe teren 
religios – moral cât şi social cultural a fost de asemenea neîntrecut. A fost unul dintre 
cei mai valoroşi intelectuali români din întreg întinsul ţării româneşti care a muncit 
pentru redeşteptarea la o viaţă nouă şi înfrăţire socială, indiferent de naţionalitate şi 
religie”. În evocarea cuplului de intelectuali Elisa Ştefănică şi Constantin Pavel, s-a spus: 
„Aceşti doi oameni merită a fi scoşi din comun, ca luminatori ai poporului sărac şi a li se 
imortaliza faptele prin veşnică amintire. Ambii au fost ca doi stejari falnici, ca doi piloni 

17 Muzeul Ţării Crişurilor Oradea, Secţia de istorie, Colecţia de documente, nr. inv. 9492, f. 2.
18 Direcţia Judeţeană Bihor a Arhivelor Naţionale (în continuare D.J.B.A.N.), fond Liceul de fete Beiuş, dos. 20, 
f.1, dos. 252, f. 6, dos. 253; Programa şcolii civile gr. cat. de fete din Beiuş pe anul şcolastic 1912-13, Beiuş, 
1913, p. 94.
19 Ioan Degău, Nicolae Brânda, op. cit., p. 933-934.
20 Alte lucrări scrise de dr. Constantin Pavel: Episcopul Mihail Pavel, în Programa Gimnaziului superior gr.-
cat. şi şcoalelor elementari din Beiuş pe an şcolastic 1905/6, p. 41-47; Episcopul Samuil Vulcan în Anuarul 
gimnaziului… din 1907-1908; Începutul culturii româneşti în Bihor, în Anuarul gimnaziului…din 1922-23; 
Locuri şi oameni în munţii Beiuşului, Beiuş, 1925, Tipografia „Doina”; Şcoalele episcopiei române unite de 
Oradea Mare, în Vestitorul, nr. 12, anul 1927; Iosif Vulcan, în Familia, Oradea, 1927.
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de rezistenţă în lupta cu valurile vieţii dovedind tineretului contemporan cu ei, că nici 
ţăranul şi muncitorul sărac nu e de dispreţuit”21. 

În calitate de profesoară, Elisa Pavel a stimulat şi a deschis calea spre viaţa intelectuală 
pentru sute de eleve sărace, provenite de la sate, care, la rândul lor, s-au dedicat să 
muncească pentru bunăstarea şi luminarea poporului român. „…A ocrotit şi a scos din 
obscuritatea satului părintesc din Uileacul de Beiuş şi din comuna Beliu, satul natal al 
soţului, numeroase fetiţe şi rude mai apropiate şi îndepărtate şi alte fiice de ţărani români, 
adăpostindu-le în casa sa, apoi în Internatul de fete din Beiuş, care azi toate trebuie să fie 
adânc recunoscătoare pentru jertfirea de sine a mătuşii lor şi a profesoarei Elisa, fiind azi 
multe dintre ele model şi membre fruntaşe ale societăţii româneşti”22. 

Pe lângă activitatea laborioasă de la catedră, Elisa Pavel a desfăşurat o bogată 
activitate extraşcolară. A îndeplinit, timp de 20 de ani, funcţia de secretară a Reuniunii 
Femeilor Române, secondând cu devotament deplin pe preşedinta reuniunii, ilustra 
profesoară Angela Selăgian. A participat activ la toate activităţile întreprinse de reuniune, 
cele dintâi având scop caritabil, deoarece ea şi-a început efectiv activitatea în vremurile 
grele de după terminarea primului război mondial, în anul 1919. Pe parcursul anilor, 
reuniunea şi-a diversificat activitatea, organizând expoziţii etnografice şi de artă naţională. 
Atelierul ei de haine şi costume cu motive specifice regiunii Beiuşului a fost vestit în toată 
ţara românească. 

Reuniunea a desfăşurat un puternic program de propagandă cultural-naţională la sate, 
cu participarea membrelor, care susţineau conferinţe pe teme de interes general, urmate de 
scurte programe artistice. Elisa Pavel a contribuit la organizarea de zeci de serate literare şi 
artistice, cutreierând împrejurimile Beiuşului şi aducând, împreună cu colegele şi elevele 
sale, lumina şi arta naţională. Nu s-a dat în lături să participe efectiv la interpretarea unor 
roluri în piese de teatru, când scopurile acţiunilor erau caritabile. Putem exemplifica în 
acest sens coagularea forţelor intelectualităţii locale spre a aduna fonduri pentru ridicarea, 
în Beiuş, a unui monument dedicat martirilor dr. Ioan Ciordaş şi Nicolae Bolcaş. Acţiunea a 
fost coordonată de protopopul ortodox Petru E. Papp. În acest scop, profesoara Ana Bucur 
scrie piesa de teatru Pentru un vis, în care descrie zbuciumul vieţii românilor din aceste 
părţi de ţară, culminând cu moartea martirilor. La reuşita spectacolului au contribuit toţi cei 
cu talent artistic din Beiuş, un rol principal în piesă revenindu-i directoarei liceului de fete, 
Elisa Pavel. Piesa s-a jucat la Beiuş şi Vaşcău sub patronajul Reuniunii Femeilor Române. 
A contribuit la constituirea şi organizarea bibliotecii reuniunii. Implicată în egală măsură 
şi în viaţa social-politică, Elisa Pavel a participat, în 27 octombrie 1932, la Oradea, la o 
adunare antirevizionistă, unde a rostit un cuvânt de protest în numele femeilor române23. 

A îndeplinit cu succes rolul de preşedintă a Societăţii Sfânta Maria. A fost membră 
„ASTRA” şi „AGRU” - Secţia feminină din Cluj. A fost cenzor la Asociaţia corpului didactic 
din Beiuş şi jur, constituită în anul 1920. Colaboratoare la diverse reviste şi ziare. Sub 
îngrijirea sa apare Anuarul liceului, în care publică câteva articole. 

În timpul celui de al doilea război mondial, în calitate de preşedintă a societăţii de 
Crucea Roşie, a fost o adevărată „mamă” a soldaţilor răniţi şi a nenumăratelor văduve şi 
orfani de război. A deschis larg porţile liceului şi internatului de fete pentru adăpostirea 
spitalului militar, în care a cercetat patul multor bolnavi şi a descreţit fruntea răniţilor, prin 
cuvintele ei calde de încurajare şi prin mâinile ei milostive de samarinean. La fel a procedat 
şi faţă de săracii din Beiuş, pentru care a organizat colecte benevole întru ajutorarea lor, 
mai ales în preajma marilor sărbători religioase.

Iubită de eleve, dar şi de profesoarele aflate în subordine, ea a beneficiat de aprecierea 
acestora. Talentata profesoară Ana Bucur i-a închinat acesteia, cu ocazia aniversării unei 
zile de naştere, un epilog la piesa Cireşica fata tatii24. 

21 Muzeul Ţării Crişurilor Oradea, Secţia de istorie, Colecţia de documente, nr. inv. 9495, f. 8-9.
22 Ibidem, nr. inv. 9495, f. 5-6.
23 Ibidem, nr. inv. 9491; vezi Anuarul Reuniunii Femeilor Române din Beiuş şi jur, din anii 1918-1936; Anuarul 
liceului român unit de fete din Beiuş pe anii şcolari 1932-33, p. 21 Beiuşul, 5 septembrie 1942.
24 Ibidem, nr. inv. 9491; Crişana, Oradea, 22 iulie 1947.
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A fost distinsă cu diploma de onoare de către „Camera agricolă” din Oradea. 
Apreciată pentru calităţile sale didactice dar şi umane, Episcopia unită de Oradea 

începe demersurile la Ministerul Educaţiei Naţionale, încă la începutul anului 1947, în 
vederea prelungirii perioadei de funcţionare a acesteia pentru încă doi ani, atât la catedra 
unde preda fizică şi chimie, cât şi pentru a conduce în continuare liceul, prin derogare. 
Se motiva solicitarea prin faptul că aceasta a condus destinele şcolii timp de 23 de ani şi 
se dorea ca ea să fie prezentă şi la organizarea serbării de 50 de ani de existenţă a şcolii25. 
Conjunctura politică nu a mai permis ducerea la bun sfârşit a acestei acţiuni. În decembrie 
1947 este desemnată directoare a liceului profesoara Elena Musta, care, din respect pentru 
Elisa Pavel, o numeşte şi pe viitor directoare de onoare. 

Cu ocazia festivităţilor organizate pentru pensionarea distinsei profesoare şi directoare, 
aceasta nu uită să mulţumească, pentru ajutorul acordat în conducerea destinelor şcolii, 
forului tutelar, Episcopia unită de Oradea, şi episcopilor patroni. De asemenea, îşi manifestă 
gratitudinea faţă de profesorii Ştefan Musta şi Mihai Bruchenthal, titulari la liceul de băieţi, 
pentru sprijinul permanent acordat în buna desfăşurare a programei şcolare. Mulţumeşte 
de asemenea conducerii internatului de fete, cuvioasei maici superioare M. Barthélemy şi 
sorei Margareta, dar în egală măsură şi Silviei Cureş, care conducea internatul ortodox şi cu 
care a fost în relaţii de ajutorare reciprocă. Nu uită să amintească nici sprijinul neprecupeţit 
pe care l-a primit de la secretara Rozica Bândea, cu care a colaborat eficient timp de 20 de 
ani26. Elisa Pavel a condus liceul beiuşean, până aproape de desfiinţarea acestuia, cu multă 
răspundere şi competenţă, numita instituţie fiind una din şcolile româneşti mult apreciate, 
datorită standardului ridicat impus de cadrele didactice, competente şi cu înaltă calificare, 
care au ridicat nivelul învăţământului liceal.

La senectute, fiind bolnavă, a fost internată la spitalele din Arad, Nucet, Oradea 
şi Beiuş. Cu toate că în ultimii ani de viaţă a suferit o fractură la picior, care nu s-a 
vindecat niciodată pe deplin, ea şi-a ajutat semenii, întocmind numeroase petiţii pentru 
femei nevoiaşe, vizitând bolnavii pe patul de suferinţă şi aducându-le alinare cu vorbe de 
încurajare. A fost ocrotită şi îngrijită la bătrâneţe de fratele său George şi de fiul acestuia, 
Puiu, pe care-l considera „lumina ochilor” şi „bucuria sufletului său”, căruia „din căminul 
lor cald românesc şi creştinesc i s-au picurat în suflet sentimente de morală şi iubire 
creştinească faţă de toţi”27. 

Deoarece nu au avut copii, Elisa s-a ataşat de nepoţi, astfel şi de cei din partea 
soţului, de Sever, fiul surorii lui Constantin Pavel, şi de nepoata Marta, pe care a ocrotit-o şi 
a primit-o în casa sa de la vârsta de 11 ani, şi care a reuşit să termine cursurile universitare 
luându-şi diploma de profesoară. Fiicele Martei, Antoaneta şi Ionela, au crescut până la 
vârsta de şapte ani în casa Elisei Pavel. Relaţii bune de familie a avut şi cu nepoatele 
Mărioara, Rozalia şi Lola Ştefănică, dar şi cu membrii familiilor Victoriţa Ionaş, Noruca 
Zamfirescu, Herman etc.

În evocarea memoriei profesoarei, o parte din eleve o caracterizau pe aceasta astfel: 
„Elisa Pavel era măsurată în gesturile ei; chipul ei frumos unit cu însuşirea modestei eleganţe 
şi a bunătăţii nesfârşite. Vorba clară, muzicală şi profundă le face şi azi pe fostele eleve să 
mărturisească într-o sinceră admiraţie că avea înăscutul farmec de profesoară şi înăscuta 
calitate de directoare”28.

În cuvântul de adio, vorbitorul consideră că Elisa Pavel s-ar fi putut adresa, ipotetic, 
fostelor sale eleve, cu cuvintele: „În voi mi-am găsit cea mai mare bucurie şi fericire când 
aţi ascultat învăţăturile, sfaturile şi poveţele mele de profesoară şi mamă spirituală a voastră. 
Mă bucur din suflet de fericirea voastră la care aţi ajuns cele mai multe… Vă mulţumesc şi 
vouă pentru atenţia ce mi-aţi dat-o, pentru dragostea şi aprecierea voastră... şi să vă faceţi 
datoria la locul de muncă unde aţi fost puse spre cinstea voastră şi binele societăţii”29. 

25 D.J.B.A.N., fond Liceul de fete Beiuş, dos. 40, f. 55, 93; dos. 41, f. 49.
26 Ibidem, dos. 64, f. 60v.- 62.
27 Muzeul Ţării Crişurilor Oradea, Secţia de istorie, Colecţia de documente, nr. inv. 9495, f. 12.
28 Ibidem, nr. inv. 9495, f. 6.
29 Ibidem, nr. inv. 9495, f. 17-18.
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Vorbitorul consideră că regretata Elisa Pavel ar fi putut lăsa, ca o profesiune de 
credinţă, următoarele: „Luptă bună am luptat în viaţă şi acum urmează răsplata acestei 
lupte pământeşti. Noi profesorii am fost întotdeauna şi trebuie să fim şi azi şi în viitor 
lumina lumii şi sarea pământului. De felul cum ştiţi voi să infiltraţi în sufletele maleabile 
şi plăpânde ale elevilor scânteia sacră a dragostei de muncă cinstită în toate sectoarele 
de viaţă socială, depinde viitorul lor şi înfăptuirea cât mai grabnică a unei lumi noi mai 
fericite. Ca o veterană profesoară cu experienţă de viaţă vă pun la suflet obligamentul vostru 
şi sarcinile profesorale, de buni pedagogi, educatori şi luminatori. Voi sunteţi originalul, 
iar tineretul de azi şi din viitor vor fi copia sufletului şi hărniciei voastre. Elevii voştri sunt 
copiii voştri spirituali. Faceţi şi plămădiţi din ei o frământătură nouă de oameni devotaţi, 
cinstiţi şi morali, căci fără morală nu vor putea cimenta temelia lumii noi”. În încheiere, el 
apreciază că: „ea a fost ca un soare, care a răsărit, a luminat, a încălzit şi apoi a apus pe 
pământ”30. 

Profesoara Elisa Pavel Ştefănică a condus destinele Liceului român unit de fete din 
Beiuş, cu competenţă şi devotament, în momente grele ale existenţei acestuia, şi a avut 
o carieră didactică remarcabilă. Ea a fost totodată o prezenţă activă şi în cadrul tuturor 
societăţilor şi asociaţiilor culturale din oraş. Putem considera, aşadar, că ea se înscrie în 
rândul celor mai ilustre personalităţi feminine locale.

30 Ibidem, nr. inv. 9495, f. 18-21.
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Abstract

A lot of metallic artifacts were discovered during diggings in the Fortress of Oradea 
(starting from 1991 and intensivelly restarted after 2007). 

Iron and alloys of cupper are the mainly metallic structures. The soil contains a 
lot of ruins coming from buildings of the XII-XVII centuries, that’s why the artefacts are 
drastically corroded, especially the iron ones.

Having to conserve/restore a great quantity of metallic/iron artifacts with different 
degrees of mineralization may be a difficult task to do. To know the specific corrosion 
process and to devide the discovered artifacts on categories/degrees of urgency of 
interventions may be useful. May be burnt iron artefacts a privileged category? We must 
investigate such objects!

The importance of the examination of the artifact is out of question. Metallic artifacts 
affected by an advanced mineralization process allow to determine: the stratigraphy, 
the degree of mineralization and fragilisation, details hidden within corrosion products, 
the presence of different materials, the location of the original surfaces. The analysis of 
composition have their relevances too.

Some preliminary investigation on a cremated fragment of an iron harmour are showed.

Key words: archaeological, iron oxidation, siderite on buried iron, soil ATR-IR 
analysis, examination bz microphotography.

Introduction
The city of Oradea, residence of Bihor District was built around a fortress. During 

different historical times, the name of the fortress and of the growing town was the same: 
Nagyvárad, Großwardein and Oradea. At the beginnings, it was a fortification protecting a 
monastery (XI-XIII centuries) then, a new fortification surrounding a gothic cathedral and a 
gothic palace (XIV-XVI centuries). The today fortress was built during the XVI-XVII centuries. 
Ruins of these buildings, artefacts and fragments (discovered during archaeological diggings 
1991-2001, 2005-2007, 2009) are a great challenge for the studies and conservation 
nowadays. (Rusu & co, 2002; Marta, 2002; Mureşan, 2004, 2009). A special attention will 
be paid to the corroded iron artefacts. 

General considerations about archaeological iron corrosion 
„Rust” is associated with iron corrosion which in the language of chemistry is called 

oxidation. During the burial period the iron undergoes ionization as a consequence of the 
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electrochemical phenomena: the anodic process consisting of iron oxidation is balanced 
by the depolarization process at the cathodic areas. The general reactions are (Oniciu, 
1973):

anodic process: 
Fe0 → Fe2+ + 2e- (1) 
cathodic process: 
2 H+ + 2e- → 2H0 → H2 (2)
the resulted corrosion compound: a salt of Fe(II)
H2O + ½O2 + 2e - → 2OH- (3) 

corrosion products: Fe(OH)2, FeO 
Fe3+ + e- → Fe2+ (4)
corrosion compound: salt of Fe(II)

The depolarization depends on the parameters of the environment: reaction (2) take 
place at acid pH (when bio corrosion is possible too); reaction (3) take place at excess of 
air and humidity at a neutral or basic pH; reaction (4) take place in the presence of a redox 
system.

It is generally known (Selwyn, 2004) that the main phases of rust are oxides and 
oxyhydroxides such as: maghemite (γ-Fe2O3) magnetite (Fe3O4), and goethite, α-FeOOH), 
lepidocrocite γ-FeO(OH).  In addition to the above mentioned corrosion products, other 
specific ones may be identified due to the particular soil/environmental composition/
parameters (pH, soluble salts, aeration, soil constituents, and synergic effects).The sulphate-
reducing bacteria may be responsible for the presence of siderite, FeCO3 on buried iron 
(Coleman & co, 1993) resulted by the oxidation of fermentation products as acetate and 
hydrogen:

4 Fe2O3 + CH3COO - + 7 H2O → 8 Fe2 + + 2HCO -
3 + 12 OH - (5) 

Fe2O3 + H2 + H2O → 2Fe2+ + 4OH-  (6) 

Fe 2+ + HCO -
3 

 +OH - → FeCO3 + H2O (7)

But siderite (Blengino & co, 1995, Nef & co, 2006, Reffass & co, 2006) accompanied 
by green rust, CO2-

3[Fe4
(II)Fe2

(III)(OH)12][CO3
.2H2O], (Refait and Génin, 1993) (Fig. 1), and 

iron hydroxide carbonate, Fe2(OH)2CO3 (Bernard&co, 2002) is formed in anoxic soil too. 

Iron artefacts from Oradea fortress
The soil of the fortress may be considered near-anoxic and carbonated, because of a 

stone pavement from the 18th century that was found at a deeper depth than 20 cm and the 
other ruins of ancient buildings present there, too. Therefore, carbonates (Saheb, 2007) were 
expected to be present. But things are not so simple: by means of ATR-IR [analysis realized 
at INCCR, (National Researching Institute for Conservation and Restoration, Bucharest) 
with Bruker Spectrometer (5000-400cm-1, 4cm-1 resolution], organic components [aromatic 
structures (bands: 2931, 2918, 2851, 2655 cm-1) probably oil (bands: 1638, 1639, 1647 
cm-1)], kaolinite (bands around 1000 cm-1 for the groups Si-O, Si-O-Si, Si-O-Al, Al-O-OH, 
and again Al-O-OH, into 3600-3700 cm-1) quartz, carbonates (1427, 1435, 1445, 874cm-1) 
and hydrated water (3378, 3331, 3298, 3200, 1647, 1630, 1639, 1441, 1435, 1427cm-1) 
were detected too. The heterogeneity of the soil caused a lot of problems in attributing the 
peaks and discriminating the components (for the iron corrosion components, too). It is 
difficult to distinguish (Neff & co, 2004) the various carbonates, by exemple: the calcite, 
CaCO3 and siderite, FeCO3 have the main peak at 1088 cm -1 respectively 1084 cm -1. 
Conclusion: complementary analytical techniques are needed (coupling between μRaman 
and μXRD ensure the identification, Neff & co, 2004). 

Now, speaking about the iron artefacts coming from Oradea fortress, each digging 
brought up hundreds of objects or fragments, with different degrees of mineralization and 
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deformation, even without possibility of being identified. The growth of the iron corrosion 
crust have disrupted the original surface (Fig. 2). Problems of on-going corrosion may occur 
on iron objects after excavation if they are contaminated with salts, especially Fe(II) chloride 
(Selwyn, 1999). The visual symptom of this active corrosion is the formation of reddish 
“bubbles” (Fig. 3). The “weeping” is attributed to the hygroscopic nature of the iron chlorides. 

The conservation of the iron excavated objects requires solving a lot of problems. 
Great battle, few weapons! A strategy may be a useful tool. It is important to acknowledge: 
which are the problems to be solved; which are the ideal requirements to conserve the 
discovered artefacts and the realistic ways/possibilities to do that. The problems to be 
resolved are the following: a lot of metallic artefacts (hundreds) were discovered during 
each excavation; the iron ones were corroded and mineralized (most of the artefacts looked 
fragile); the artefacts must be stabilized and conserved; no supporting expenses for the 
research of the artefacts. To divide the iron artefacts, from the beginnings (by examination 
tools), in categories based on their emergency degree and degrees of mineralization seems 
time gaining. 

Some of badly corroded iron artefacts from Oradea fortress didn’t lost the original 
shape. It is the case of a fragment of medieval steel armour (Fig. 4 picture took by Szabo 
Alexandru) that was cremated.

Details of the morphology of the corrosion products were observed by optical 
microscope (different magnifications) (Fig. 5-7). By means of the examination of the micro-
photographs (Cornell, Schwertmann, 2002, Eastaugh & co, 2004) a mixture of goethite 
and lepidocrocite was recognized from the red-brown compounds (Fig. 8, 9) the goethite 
was recognized from the yellow-ochre compounds (Fig. 10), and calcite was recognized 
from the white crystallized compound (Fig. 6). Spectral analysis (Fig. 11) was performed by 
ATR-IR from the same samples and from the black iron compounds, too. Standard spectra 
(Derrick & co, 1999, IRUG spectra, 2003) and Kremer Pigments were used. Goethite, 
lepidocrocite, iron oxide, calcite, were detected by both methods. But the research must to 
be continued (complementary and non-destructive tools are necessary (Neff &Co, 2004). 

Final considerations
The conservation of great quantities of excavated iron artefacts needs particular 

management strategy.
The examination methods are used on every artefact. Complex analysis is done to 

representative or particular artefacts.
Samples of soil, corrosion products, and fragments of artefacts may be collected for 

further analysis.
An interdisciplinary project on corrosion and conservation of iron artefacts coming 

from Oradea Fortress will be a desirable future stage of these considerations.
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CETATEA DE PĂMÂNT DE LA ALMAŞU MIC (COMUNA SÎRBI, JUDEŢUL 
BIHOR). PRECIZĂRI PRIVIND DESCOPERIREA UNEI FORTIFICAŢII

DE TIP „PINTEN BARAT”, NECUNOSCUTĂ PÂNĂ ACUM
ÎN LITERATURA DE SPECIALITATE

Nicolae NISTOROIU*

THE FORTRESS FROM ALMAŞU MIC (SÎRBI, BIHOR COUNTY). SOME 
THOUGHTS ON THE DISCOVERY OF A “BARRAGE-TYPE PROMONTORY” 

TYPE FORTRESS UNKNOWN TO THE SPECIALIZED LITERATURE

Abstract

On 20th June during a field work I discovered a fortress on a hill on kilometer 
south from the village Almasu Mic, on the inferior side of the Almasu valley. The fortress 
is on a hill that rules over the valley and is covered by the forest Ţâclu. It is hard to tell 
from which century the fortress is because there are no ceramic artifacts. It is the task of 
further studies to determine the era to which it belongs, I want to draw the attention of the 
specialists with this article to the existence of this fortress.

Key words: Discovery, Fortress, Almaşu Mic (Sîrbi, Bihor County).

Almaşu Mic e un sat cu o populaţie de doar câteva zeci de locuitori, majoritatea 
sătenilor fiind de vârsta a treia. Satul e aşezat pe valea cu acelaşi nume – Valea Almaşului 
–, un afluent de stânga al râului Barcău. De la Oradea până acolo se ajunge pe şoseaua 
care o ia la dreapta din centrul localităţii Biharea şi trece prin Sălard spre Marghita. 
După Fegernicul Nou, un drum judeţean porneşte la dreapta şi urcă uşor spre centrul de 
comună Sîrbi, apoi trece mai departe spre Burzuc. Înainte de Chioag, un drum comunal 
se desprinde, tot la dreapta, şi duce până în Almaşu Mic. La circa un kilometru sud de 
aşezare se află un pinten de deal, acoperit de Pădurea Ţâclu, care domină valea. Sus, 
pe platoul dealului, se află o veche fortificaţie, necunoscută până acum în literatura 
de specialitate. Fortificaţia este situată aproape de izvorul văii, pe înălţimea aflată la 
confluenţa principalului curs de apă cu un alt curs minor, care vine din partea stângă a 
sensului de mers dinspre sat.

Cetatea se încadrează, după toate aparenţele, în categoria fortificaţiilor de tipul 
„pinten barat”1. Protejată din trei părţi de pante abrupte, fortificaţia este închisă în cea 
de-a patra parte de un şanţ şi de un val de pământ, destul de bine păstrate. La periegheză 
nu am descoperit materiale ceramice sau elemente ale unor construcţii din piatră. În lipsa 
unor materiale ceramice, semnalez doar că la Almaşu Mic există o fortificaţie (probabil) de 
refugiu, cu şanţ şi val de apărare, despre care înclin să cred că, la vremea ei, era întărită 
cu buşteni. Măsurătorile realizate pe teren indică o incintă destul de restrânsă (de doar 
circa 1,5 ha) în comparaţie cu fortificaţiile clasice hallstattiene, cum ar fi cele de la Sântana 
(78 ha), Corneşti (68 ha) sau Ciceu (30 ha), amenajate în ideea de a asigura securitatea 

* Universitatea din Oradea, nistoroiun@yahoo.com. 
1 Sever Dumitraşcu, Aşezări fortificate şi cetăţui dacice în partea de vest a Munţilor Apuseni, în Crisia, 2, 1972, 
p. 127.
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locuitorilor şi animalelor din mai multe aşezări din împrejurimi2. 
Fortificaţia de la Almaşu Mic are următoarele dimensiuni: 
- lungimea valului de pământ (respectiv a şanţului) – 156 de metri;
- lungimea incintei, de la poarta de acces până la buza prăpastiei – 90 de metri;
- lăţimea şanţului, în zona centrală a valului – 7 metri;
- lăţimea valului, la bază, în zona centrală – 5 metri;
- înălţimea valului, în partea dinspre şanţ – apoximativ 2,30 metri, în porţiunea mai 

bine păstrată;
- înălţimea valului de pământ, în interiorul incintei – 1,50 metri;
- înălţimea contraescarpei – 1,20 metri.
De remarcat e faptul că fortificaţia se situează în apropierea unui alt obiectiv istoric, 

asemănător ca formă şi amplasare. Este vorba de cetatea de la Şuşturogiu, situată, în linie 
dreaptă, la mai puţin de patru kilometri sud-vest de fortificaţia de la Almaşu Mic. Cetatea 
de la Şuşturogiu a fost cercetată la suprafaţă, la începutul anilor ’70, de istoricul Sever 
Dumitraşcu, acesta rezervându-i un mic fragment într-un studiu de-al său dedicat cetăţilor 
dacice din Crişana. 

La vremea respectivă, istoricul scria: „În hotarul satului pe un promotoriu împădurit 
numit „Cetate” se află o cetate de tipul cu „pintenul barat”. Locul, prin pantele sale abrupte, 
oferă posibilităţi naturale de apărare în trei părţi, legătura cu restul dealurilor fiind tăiată 
de un şanţ şi un val. Atragem atenţia că valul este de tipul cu miezul ars de unde bănuim 
că ar putea fi o cetate hallstattiană. Tipul acesta este frecvent în această epocă, dar nu în 
exclusivitate. Nu am găsit însă, la cercetarea de suprafaţă nici un ciob hallstattian. Cele 
câteva cioburi lucrate la roată din pastă cenuşie, găsite de noi la suprafaţa solului ne-au 
făcut să o înglobăm, cu prudenţa necesară, în categoria cetăţilor dacice, până la efectuarea 
unor săpături sistematice atente”3. 

Spre deosebire de prima cetate, descrisă mai sus de profesorul Dumitraşcu, fortificaţia 
de la Almaşu Mic, semnalată aici de autorul acestor rânduri, e mai spaţioasă, iar valul de 
pământ este simplu, fără miez ars. Afirm asta pentru că, la ieşirea pe teren, am găsit o groapa 
veche, adâncă de 1,5 metri, săpată în vârful valului de pământ, care îmi confirmă afirmaţia. 
Cu excepţia gropii amintite mai sus, zona e intactă, fortificaţia păstrându-se destul de bine, 
poate şi datorită faptului că e situată pe un deal greu accesibil, acoperit cu pădure.

Rămâne ca eventuale săpături arheologice ulterioare să aducă mai multe informaţii 
care să ajute la fixarea epocii în care a fost ridicată fortificaţia şi la stabilirea rosturilor 
acesteia, greu de descifrat în acest moment.

2 http://prehistoire.e-monsite.com/accueil.html (Hallstatt-ul pe teritoriul României).
3 S. Dumitraşcu, op. cit., p. 134-135.
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Foto 1. Pădurea Ţâclu, situată la 1 km sud de 
Almaşu Mic (Google Earth)

Foto 2. Pădurea (Google Earth)

Foto 3. Valul de pământ care 
închide pintenul de deal

Foto 4. Valul de pământ al 
fortificaţiei. Detaliu

Foto 5. Drumul de acces în 
incinta cetăţii

Foto 6. Valul de pământ al 
fortificaţiei. Alt detaliu

Foto 7. Pădurea Ţâclu. Vedere 
dinspre nord
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Tendinţe în conservarea preventivă, editor Márta Guttmann, Editura „Astra 
Museu”, Sibiu, 2009, 197 p. 

Volumul reuneşte 15 articole din vasta literatură internaţională de specialitate şi a fost 
conceput ca materializare a cursului internaţional ICCROM „Conservare preventivă” şi a 
conferinţei internaţionale „Tendinţe în conservarea preventivă” (organizate în 2007 la Sibiu, 
oraş care la acea dată era Capitală Culturală a Europei). Cele patru pagini introductive ale Mártei 
Guttmann prezintă şi argumentează alegerile făcute, subliniază pertinent ideile principale ale 
articolelor traduse. Cinci lucrări pot fi regăsite în volumul conferinţei internaţionale Museum 
Microclimates (Copenhaga, 2007). 

Două articole sunt inedite, cele ale lui Gaël de Guichen (consilier al Directorului 
general ICCROM). Primul, din debutul volumului, punctează modul în care conservarea 
preventivă a devenit componentă a conservării-restaurării, alături de conservarea curativă şi 
de restaurare. În cel de-al doilea, pe un ton uşor amuzat, este devoalat ce se poate ascunde 
în spatele unui refuz politicos de a vizita un depozit: haos! Aveţi şi imagini! Iată de ce a fost 
conceput „Planul Delta”, cu o durată de 5 ani, în Olanda. Articolul denotă experienţă şi 
practică în tema prezentată. 

Microclimatul muzeal, prin prisma standardelor sau a aplicării ştiinţei, este subiectul 
articolelor lui Jonathan Ashley-Smith, respectiv al colectivului: David Erhardt, Charles S. 
Tumosa, Marion F. Mecklenburg. 

Articolul lui Morten Ryhl-Svensen (doctor în calitatea aerului din clădirile depozitelor 
muzeale), este o trecere în revistă a modelelor de predicţie şi a strategiilor de control a poluării 
interne. Materialul este argumentat cu o vastă bibliografie (135 note) şi explică calculul 
bilanţului de masă a poluanţilor, prin referire la modelarea calităţii aerului din interior.

Zoltán Fejös prezintă „Strategia naţională de conservare preventivă din Ungaria, 2003-
2010”, rezultat al proiectului ungaro-olandez MATRA (dezvoltarea managementului muzeal). 
Lucrarea prezintă abordarea sintetică, realistă a conceptului şi strategiei de conservare 
preventivă, etape, limite, probleme.

Conservarea preventivă a textilelor este abordată prin tema luminii, de către Judith 
Tegelaers, sau al pericolului insectelor şi fungilor (Agnes W. Brokerhof), care poate fi combătut 
prin cele cinci etape ale gestionării integrate a dăunătorilor. 

„Fereastra, zonă problemă”, „Vitrinele muzeale: specificaţii şi situaţia reală, costuri şi 
beneficii” sunt lucrări a căror titlu este suficient pentru a capta atenţia specialistului sau a 
celui interesat de tematică.

Am amintit doar o parte din articolele publicate pentru a sugera diversitate subiectelor. 
Dar trebuie citite toate articolele şi fiecare în parte. 

Prin articolele sale, volumul reflectă nivelul implicării ştiinţelor în conservarea 
patrimoniului, precum şi rigoarea ştiinţifică atinsă. 

Pentru cei interesaţi de conservarea patrimoniului cultural, volumul are deosebitul 
merit de a oferi o bibliografie bogată, o fereastră deschisă spre documentare.

 
Olimpia MUREŞAN
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David Scott, Gerhard Eggert, Iron and Steel in Art: Corrosion, Colorants, 
Conservation, Archetype Publications Ltd., London, 2009, 196 p.

Volumul poate fi considerat (afirmă autorii) continuare a temei examinării detaliate 
a metalelor şi utilizarea compuşilor lor în artă şi artefacte, temă demarată prin volumul 
Copper and Bronze in Art: Corrosion, Colorants, Conservation (David Scott, 2002).

Prefaţată de I.R. Macleod, cartea cuprinde: 16 capitole ilustrate cu 62 de planşe 
colorate (!), glosar, o bibliografie de peste 850 note, şi index. 

Primele opt capitole tratează fierul, oţelul şi compuşii acestora, următoarele trei 
capitole sunt alocate coroziunii, şi ultimele cinci sunt dedicate conservării fierului.

Informaţia este densă, doctă, documentată, dar învăluită într-un limbaj agreabil. 
Dacă peste extracţie, elemente de aliere se trece uşor, microstructurii (aranjării interne 
a cristalelor de metal, aliaj şi impurităţi), diagramelor de fază, a manierei în care tratarea 
termică modifică proprietăţile aliajelor fier-carbon şi prezentării varietăţilor de fier şi aliajele 
sale li s-a acordat o explicită atenţie. 

Compuşii fierului sunt prezentaţi în 59 din cele 196 de pagini. Paleta compuşilor 
de fier este largă, de la cei întâlniţi în procesele vechi din istoria fotografiei, la pigmenţi 
(albastru de Prusia, cerneluri galice, oxizi de fier), la rugina albastră (un grup metastabil 
de hidrosăruri bazice de Fe (II) şi Fe (III)), la clorurile de fier responsabile de coroziunea 
activă. În acest capitol găseşti informaţii despre: structura goethitei; rolul akaganitei în 
unele transformări dintre oxizii fierului; examinarea pigmentului în lumină polarizată, cum 
se distinge pigmentul natural hematită; sulfuri, sulfaţi şi multe altele care aşteaptă să fie 
citite. 

Corodarea fierului este prezentată în cele trei medii majore: sol, atmosferă, mediu 
marin. Pentru explicarea procesului sunt abordate aspecte electrochimice, diagrame 
Pourbaix, rolul elementelor de aliere, a sulfaţilor ca poluanţi atmosferici, a clorurilor din 
apa marilor, a umidităţii aerului... Din sute de pagini de bibliografie a fost extrasă esenţa. 
Aici sunt postate şi planşele colorate cu microfotografii în lumină polarizată, microstructuri 
cristaline, sau imagini de obiecte, construcţii. 

Conservarea (30 de pagini) este abordată în funcţie de cele trei medii amintite. Sunt 
trecute în revistă, în mod critic, modalităţi vechi şi actuale de tratare şi conservare, strategii 
de păstrare, peliculizarea cu materiale organice a fierului expus în aer liber, inhibitori de 
coroziune, monitorizarea in-situ a epavelor marine şi altele.

Cartea este deosebită atât din punct de vedere al conţinutului, cât şi din cel al calităţii 
grafice. I.D. MaLeod consideră volumul ca fiind unul de referinţă, pentru mulţi ani. 

 
Olimpia MUREŞAN



IN MEMORIAM

DR. CONSTANTIN  MĂLINAŞ (1943-2010)

O datorie de onoare m-a determinat să scriu aceste rânduri, în memoria prietenului şi 
colaboratorului constant care, timp de aproape trei decenii, a fost pentru mine Constantin 
Mălinaş. Pare incredibil, în tumultul zilelor de azi, ca o relaţie bazată doar pe respect şi 
ajutorare reciprocă să dăinuiască atât de mult. Mi-am propus să evoc unele momente ale 
activităţii noastre profesionale, dar şi ale prieteniei care ne-a legat, mai puţin cunoscute de 
cei din exterior. 

Colaborarea a început cu primul articol pe care l-am semnat împreună, privind 
inventarele cărţilor deţinute de Gimnaziul greco-catolic de băieţi din Beiuş. La vremea 
respectivă eu lucram la Filiala Arhivelor Statului din Oradea, iar el la sectorul bibliografic 
al Bibliotecii Judeţene. Deoarece documentele găsite pe parcursul prelucrării materialului 
arhivistic erau inedite şi mi s-au părut interesante, i le-am semnalat lui, care era specialist în 
carte veche şi documentară. Mălinaş mi-a propus să colaborăm în elaborarea unei lucrări 
privind biblioteca liceului beiuşean. Prima lucrare asupra subiectului, semnată împreună, 
s-a publicat în anul 1982, în paginile revistei Crisia, editată de Muzeul „Ţării Crişurilor” din 
Oradea. O coincidenţă a destinului a făcut ca şi ultimul studiu complex redactat împreună 
să se refere la acest subiect apropiat sufletului său. Articolul, intitulat Sfragistica bibliotecii 
liceului de la Beiuş până la 1948, a văzut lumina tiparului la începutul anului 2010. 
Constantin Mălinaş nu a mai putut vedea articolul publicat, dar i-am transmis la spitalul 
din Cluj, unde era internat, că studiul s-a tipărit, şi el a avut tăria de a se bucura. 

Soarta fondului de carte din fosta bibliotecă a gimnaziului beiuşean l-a preocupat 
constant, el făcând apel la toţi deţinătorii de volume provenite din această vestită bibliotecă 
să le restituie, în vederea reconstituirii ei, chiar dacă numai parţial. O realizare pozitivă 
a lucrului în comun a fost publicarea în anul 1994 a cărţii Biblioteca Gimnaziului greco-
catolic de băieţi din Beiuş (1828-1918), cu ajutorul financiar al PSS, episcopul Virgil Bercea 
al Episcopiei Române Unite cu Roma Greco-Catolice de Oradea. Deoarece am considerat 
subiectul nefinalizat, ne-am propus publicarea fondului de carte al bibliotecii până în anul 
1948, deziderat rămas de-acum nerealizabil în colaborarea iniţială. 

Pe parcursul cercetărilor întreprinse, Constantin Mălinaş a avut în atenţie subiectul 
bibliotecilor particulare, şi a publicat, singur sau în colaborare cu semnatara acestor 
rânduri, biblioteca lui Iosif Vulcan donată şcolii beiuşene, biblioteca eruditului cărturar 
Ioan Corneli, pe cea a profesorului Teodor Roşiu etc.

Am semnat studii şi articole împreună şi în momente grele, când el avea restricţie de 
a scrie, în urma unui conflict cu un potentat al vremii cu puteri în domeniul „culturii”. Ne-
am folosit de pseudonimul Stelaru D., unanim cunoscut, dar acceptat în mod tacit. 

O temă îndelung cercetată, cu răbdare, pasiune şi perseverenţă, a fost prezentarea 
operei lui Ioan Corneli, subiectul tezei sale de doctorat, pentru publicarea căreia a fost 
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nevoit să creeze un program special de calculator, spre a putea reda semnele diacritice 
din manuscrisele filologice. Un subiect aparte de cercetare comună l-a constituit persoana 
pitorească a preotului unit Ioan Munteanu. Descoperirea făcută de mine în fondurile 
arhivistice, privitoare la activitatea sa ecleziastică, politică, dar în egală măsură şi literară, 
a dus la publicarea unui şir de articole. Identificarea în arhivă a „Proclamaţiei de la Sarcău” 
ne-a oferit mai multe detalii asupra desfăşurării revoluţiei române din 1848 în Bihor. I-am 
rămas datoare să respect promisiunea că voi aduna întreg materialul referitor la cărturarul 
Ioan Munteanu şi că, deşi el nu va mai putea participa, voi lucra la editarea unei cărţi 
dedicate acestui intelectual bihorean de factură enciclopedică. 

Un subiect apropiat şi pentru care a militat, prin scris dar şi prin viu grai, a fost 
restituirea „moştenirii Gojdu”. Cartea bicentenarului Emanuil Gojdu 1802-2002 era 
pregătită pentru tipar, dar prietenul meu era în spital, la Cluj. Mi-a încredinţat corectura 
întregului volum, eu primind indicaţii telefonice referitoare la detalii. Împreună cu colegul 
său, Theodor C. Virt, care a tehnoredactat mai multe din publicaţiile lui Mălinaş, am lucrat 
pentru a putea respecta astfel termenul fixat de editură.

Cu toate că la un moment dat, în calitate de director al Bibliotecii Judeţene, a avut 
unele neconcordanţe de opinii cu reprezentanţi ai bisericii unite din Oradea, în ultimii ani 
a depăşit această stare de lucruri şi a răspuns acţiunilor întreprinse de aceştia, publicând 
studii de referinţă în volumele tipărite cu ocazia sesiunilor dedicate „Şcolii ardelene” şi 
învăţământului confesional românesc din Bihor.

 Este, din păcate, o realitate faptul că nu ştim să ne apreciem valorile cât timp acestea 
mai sunt printre noi. Astfel, Constantin Mălinaş şi-ar fi dorit o recunoaştere de genul 
„premiilor de excelenţă”, organizate anual de primăria locală, dar, deoarece o secţiune 
dedicată cărţii ştiinţifice nu exista, a concurat la literatură şi a pierdut. Ar fi fost o încununare 
şi o recunoaştere a muncii depuse de-a lungul întregii sale vieţi în domeniul cărţii de 
specialitate, unde a excelat. Lucrările de sertar publicate în ultimii ani au fost doar o probă 
a faptului că putea scrie şi proză, eseuri, chiar şi poezie, deşi acestea nu-l reprezentau. 
El a fost un cercetător, un iscoditor al trecutului, dedicat unui domeniu greu, inaccesibil 
multor pretinşi intelectuali, şi care necesita vaste cunoştinţe lingvistice şi istorice. Era un 
bun interpret al textelor chirilice, care-i erau familiare, putea citi şi traduce un document 
redactat în limba latină, dar şi în germană sau maghiară. 

Deoarece scria extrem de uşor, cu fraze meşteşugite, a fost solicitat să prefaţeze 
numeroase cărţi. Îi rămân recunoscătoare pentru frumoasele cuvinte care îmi însoţesc 
cartea monografică Liceul român unit de fete din Beiuş, 1896-1948, în curs de apariţie. 
S-a risipit pentru prieteni şi a considerat că trebuia să se ţină de cuvânt şi să participe la 
acţiunile culturale la care se înscrisese, indiferent de efortul presupus. Astfel, a făcut vizite 
în toamna anului 2009 la colaboratorii săi apropiaţi, intelectuali din Botoşani şi Constanţa, 
care-l apreciau, chiar dacă boala i se agravase. 

Totodată, Constantin Mălinaş a fost un om conciliant şi iertător cu persoane care nu 
i-au meritat prietenia, întinzând o mână chiar şi celor care s-au purtat duşmănos cu el într-
un moment sau altul al vieţii. A fost iubit şi apreciat, dar a fost şi hulit şi contestat în egală 
măsură.

Nu i-am înţeles iniţial dorinţa de a şti exact unde vor ajunge colecţiile lui dragi, deoarece 
trăia cu teama de a nu fi „risipite” mai apoi. În acest sens a dictat, pe patul de spital, în 22 
decembrie 2009, cu multă acurateţe, un document intitulat „Îndrumări testamentare”, în 
care şi-a exprimat ultima dorinţă în privinţa bibliotecii personale, a documentelor, colecţiei 
de medalii etc., strânse cu trudă şi renunţări de-a lungul vieţii. Am fost şi eu menţionată 
în câteva rânduri în acest document, şi m-am simţit onorată de încrederea acordată, dar 
totodată mi s-a încredinţat şi o grea povară, deoarece nu pot dispune asupra hotărârilor pe 
care le vor lua urmaşii săi direcţi. El a găsit deschidere şi înţelegere la conducerea muzeului 
orădean în privinţa preluării fondului de carte şi păstrarea acestuia sub formă compactă drept 
„Donaţia Constantin Mălinaş”, la care să aibă acces toţi cercetătorii dornici să studieze. Dar 
nu avem competenţa de a impune respectarea deciziei celui decedat, deoarece actele n-au 
fost autentificate notarial, şi astfel toate hotărârile rămân la latitudinea descendenţilor săi. 
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Constantin Mălinaş a fost un intelectual complet şi complex, având preocupări în 
domeniile biblioteconomiei, eminescologiei, medalisticii, ex libris-ului, numismaticii, 
eseisticii, literaturii şi istoriei literaturii.

Nu vreau să-l plâng, deoarece nu ar accepta acest fapt; el nu-şi etala niciodată 
suferinţa în public, solicitând uneori doar câteva momente „de răgaz”, pentru a putea 
merge mai departe…şi mai departe, până la capăt. Îmi doresc doar ca meritele sale şi 
munca asiduă desfăşurată în rodnica sa viaţă să fie apreciate şi recunoscute la justa lor 
valoare. 

Dumnezeu să-l ţină aproape!

Dr. Iudita Căluşer
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