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O DESCOPERIERE ARHEOLOGICĂ DE EXCEPŢIE – „GALERIA 
DESENELOR” DIN PEŞTERA COLIBOAIA, MUNŢII APUSENI (ROMÂNIA)

Călin GHEMIŞ*
Jean CLOTTES**
Bernard GELY***
Francoise PRUD’HOMME****

AN EXCEPTIONAL ARCHAEOLOGICAL DISCOVERY – THE GALLERY WITH 
DRAWINGS’ FROM COLIBOAIA CAVE, APUSENI MOUNTAINS, ROMANIA

Abstract

On 20 september 2009 a team of speolaelogists1 discovered the „Galery with 
Drawings” in the Coliboaia Cave. On the walls of this gallery has been made 13 
drawings representing: rinoceroses, bears, probably an horse or an felinae, bison and 
some unidentified figures.

From the chronological point of view thes drawings are placed in Gravettian 
(29.000 – 23.000) or Aurignacian (35.000 – 29.000) in the old period of Upper 
Palelolithic. The researches are in progress.

Key Words: Prehistoric archaeology, Upper Paleolithic, Rock art, caves archaeology.

Nu putem discuta despre o abordare stiinţifică din prisma arheologie preistorice 
a peşterilor din spaţiul transilvan fără a aminti contribuţiile esenţiale ale lui M. Roska, 
H.Breuil, C.S Nicolaescu – Plopşor, B. Jungbert, L. Roşu,I. Viehmann,V. Boroneanţ, D. 
Ignat, S. Dumitraşcu S.A.Luca, Al. Păunescu sau M. Cârciumaru. Trebuie însă subliniat 
că aceste contribuţii aduse la cunoaşterea arheologiei spelale nu a putut fi efectuată fără 
aportul substanţial al speologilor amatori (în perioada romantică a arheologiei transilvane) 
iar mai apoi a cluburilor speologilor amatori reunite după 1990 în cadrul Federaţie Române 
de Speologie.

Timidă în anii regimului comunist mişcarea speologică românească face totuşi 
progrese notabile. Ne referim aici în primul rând la câteva descoperiri arheologice de 
excepţie datorate în primul rând speologilor fie ei amatori sau profesionişi. Trebuiesc 
amintite în acest scurt istoric al cercetărilor, descoperirile arheologice din peşterile 

* Muzeul Ţării Crişurilor Oradea. ereshu@yahoo.com
**Expert internaţional în artă rupestră I.C.O.M.O.S. - U.N.E.S.C.O. Franţa.
***Arheolog expert Direcţia Regională pentru Afaceri Culturale, Rhone – Alpi – Franţa.
**** Conservatoare Muzeul regional de preistorie Orgnac, Grande site de France.
1 M. Besesek, V.A.Radu, R.T.Tociu,T. Rus,M. Kenesz.
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de la Vârtop2, Ciur - Izbuc3, Igriţa4, Devenţ5, Izbucu Topliţei6, Roşia – Peştera Vacii7, 
Şuncuiuş: Unguru Mare8, Mişid9, Moanei10, Izbândiş11, Remetea – peştera Meziad12 şi 
altele. Aceste descoperiri întâmplătoare, unele cu caracter unicat în peisajul arheologiei 
pre şi protoistorice central - europene, completează informaţiile referitoare la imaginea 
evoluţilor culturale din unele zone ale Carpaţilor Apuseni, aducând noi şi noi informaţii.

O primă sinteză a descoperirilor arheologice din peşteri o datorăm lui M. Roska13, 
acesta în monumentalul său Repertoriu, înregistrează nu mai puţin de 154 de peşteri cu 
descoperiri arheologice. Evident numărul peşterilor cu descoperiri s- a modificat substanţial 
în decursul anilor.

Meritul deosebit al lui M. Roska este acela că a sistematizat descoperirile arheologice 
din întreg spaţiul intracarpatic, opera sa reflectând nu doar densitatea descoperirilor cât mai 
ales istoricul şi stadiul cercetărilor arheologice din endocarstul transilvănean, cunoscute 
până atunci.

Anii care au urmat războiului sunt marcaţi de asidue căutări şi reverificări ale 
repertoriului lui Roska, pentru a pune o serie de artefacte pe un făgaş logic în cadrul 
unei evoluţii cuturale fireşti sunt reluate cercetările de data aceasta în termeni moderni 
pentru acea dată, în unele peşteri cum este cea de la Ohaba – Ponor14 sau chiar puncte cu 
descoperiri paleolitice15.

Un moment deosebit de important pentru cercetarea paleoliticului transilvănean este 
apariţia seriei de articole semnate de B. Jungbert în perioada 1978 – 198216, Jungbert îşi 
propune verificarea punctelor semnalate de Roska fiind extrem de critic în cercetarea sa 
şi aducând o serie de corecturi şi preţioase informaţii de teren legate de descoperirile 
paleolitice din Transilvania.

Descoperirea întâmplătoare a picturilor din peştera Cuciulat17 a redeschis 
problema descoperirilor paleolitice din peşterile din Transilvania, fără însă a fi elaborată 
o abordare sistematică la nivel regional sau zonal, a acestor descoperiri, până târziu când 
regretatul Al. Păunescu realizează o sinteză a descoperirirlor paleolitice şi mezolitice din 
Transilvania18.

Pe de o altă parte, din lipsă de specialişti arheologia paleoliticului transilvan intră din 
această perioadă într-un con de umbră, până la apariţia unei noi generaţii de paleoliticieni 

2 Viehmann, Lauritzen, Onac, 1996,170 sqq.
3 Viehmann, Racoviţă, Riscuţia, 1970, autorii discută pe larg descoperirile de urme plantare din peştera Ciur 
– Izbuc, de o deosebită importanţă sunt analizele de antropologie fizică efectuate de Dr. Cantemir Rişcuţia, 
concluzia acestuia fiind că urmele plantare aparţin unui grup format din trei indivizi.
4 Vasiliev, 2004, 133 sqq. Autorul trece în revistă literatura arheologică legată de problematica culturii 
Igriţa,omiţând însă, cercetarile mai noi. 
5 Vlassa, 1976,pass, sunt prezentate cercetările din peşterile Devenţ l şi Devenţ ll, de o importanţă deosebită 
pentru cunoaşterea procesului de neolitizare a defileului Crişului Repede.
6 Molnar, Ghemiş, 2007, 67 sqq, cu toată bibliografia mai veche referitoare la această descoperire.
7 Roman, 1981,165. 
8 Ghemiş 2003,101 sqq. 
9 Ignat, Ghemiş, 2001,248sqq; Ghemiş,2002, 214 sqq, în zona portalului peşterii Mişidului a fost cercetată o 
depunere cu caracter ritual – funerar aparţinând epocii dacice, până în prezent aceasta este unică în cadrul 
descoperirilor dacice din peşteri, ea se remarcă mai ales prin bogaţia inventarului. 
10 Ghemiş, Sava,2004,19 sqq. 
11  Emodi, 1988,485 sqq. 
12 Cercetări inedite, C. Ghemiş, E. Posmoşanu.
13 Roska, 1942, pass. o sinteză deosebit de preţioasă ca informaţie a apărut la 1863 şi se datorează părintelui 
speologiei explorative: Adolf Schmidl, lucrarea acestuia (Schmidl, 1863) oferă un volum considerabil de date 
istorice, etnografice şi statistice, lipsind însă observaţiile de natură arheologică.
14 Plopşor, 1957a, 41 sqq.
15 Plopşor, 1957 b, 281 sqq, în mod explicit autorul îşi propune verificarea unor puncte semnalate de Roska.
16 Jungbert, 1978 (l), 1 sqq; Jungbert, 1979 (ll), 389 sqq; Jungbert (lll) 1982, 543 sqq. 
17 Carciumaru, 1987, 79 sqq, o ultimă trecere succintă în revistă a acestei descoperiri la Mărgărit, 2003.
18 Păunescu, 2001,pass, am omis intenţionat descoperirile din “Peştera cu oase din Banat” dar şi alte descoperiri 
aparţinând unor alte epoci, acestea făcând obiectul unui studiu de sine stătător.

2
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a căror preocupări ştiinţifice vizează tangenţial şi paleoliticul transilvănean19.
Deşi cunoscută în literatura speologică încă dinainte de 1900, peştera Coliboaia a 

fost abordată din punct de vedere explorativ abia în 1981, cand G. Halasi parcurge galeria 
activă ajungând până la sifonul 4. nefiind remarcată intrarea în „Galeria desenelor”.

În 1997, sunt reluate explorările în această peşteră de o serie de speologi din cadrul 
FRS, însă cu toate acestea „Galeria desenelor” ramâne în anonimat până în septembrie 
200920 când sunt remarcate desenele de aici.

Echipa de speologi fiind axată în principal explorarea speologică a peşterii a anunţat 
conducerea FRS despre existenţa acestor desene, moment în care au fost luate o serie de 
măsuri de protecţie a acesteia21.

Situată în versantul drept al văii Sighiştelului, la o altitudine de 560 metri, peştera 
Coliboaia face parte dintr un sistem carstic mai vast, denumit „Dealul Secăturii - 
Coliboaia”. Portalul orientat est – vest are dimensiuni considerabile, intrarea în peşteră 
fiind de dimensiuni medii, după coborârea unei pante de aproximativ 1,50 – 2,00 metri, se 
pătrunde într – o sală de dimensiuni considerabile cu prăbuşiri. Pentru a ajunge în galeria 
activă a acestei cavităţi trebuie traversat un lac natural, rezultat din prăbuşirea tavanului 
„Sălii mari”.

Această galerie este în întregime drenată de apele unu pârâu subteran, pe câteva 
segmente de parcurs acesta formează trei sifoane, cu dimensiuni variabile, după traversarea 
acestora se ajunge într - un sector în care galeria se bifurcă, galeria principală continuă, iar 
după escaladarea unei cascade din calcit se pătrunde în „Galeria Desenelor”, situată la o 
altitudine de aproximativ 7 metri de la nivelul actual de călcare din peşteră.

Desenele în negru, au fost realizate probabil în cărbune de lemn, reprezentând 
animale incluzând bizoni, cai, animale nedeterminate (cal sau felină), unul sau poate două 
capete de urşi, un posibil mamut şi capete de rinoceri. Sunt vizibile , de asemenea, unele 
gravuri.

Dispoziţia desenelor este organizată pe ambii pereţi ai galeriei, fără a fi sesizată o 
căutare a simetriei, cu excepţia probabil a desenelor din partea interioară (un cal şi un 
rinocer afrontaţi).

Absenţa până în prezent a unei topografii detaliate a sectorului nu ne permite să fim 
foarte precişi cu privire la locul lucrărilor şi al semnelor descrise22.

A-Peretele din dreapta intrării în “Galeria Desenelor”
1) Panou la 1,50 m înalţime mai jos de bizon, grifadele de urs sunt întretăiate de 

impregnarea cu cărbune. Posibile gravuri (semne, vulva?) şi impregnări erodate.
2) Desenat din faţă apare un bizon de sex masculin cu coarnele tratate din perspectivă 

frontală. Relieful peretelui (fisură, concavitate) este deosebit de bine exploatat. Situat între 
143 şi 202 de mai sus sol. Lungimea totală: 83 cm. Trasajul, erodat, 2,5 cm lăţime; culoarea 
este o nuanţă de gri - albăstrui (generaţia mai timpurie a desenelor?) el este întrerupt în 
două locuri de grifade (vârful cornului din dreapta şi extremitatea spinării) şi de zgârieturi 
de liliac pe trasajul capului.

Alte, două trasaje sunt realizate deasupra capului, o altă grupare de două linii sunt 
realizate mai sus de spate şi probabil două trasaje sugerează unul sau două picioare din faţă.

19 Generaţiile formate în jurul profesorului M. Cârciumaru la Universitatea din Târgovişte s- au axat cu 
preponderenţă în cercetarea paleoliticului din zonele extracarpatice. Dealtfel într – un articol recent 
(Cârciumaru, Dobrescu, 2010, 185 sqq) sunt discutate observaţiile facute în cursul unor cercetări de teren 
din 1988, cercetări care au dus la concluzia că există peşteri în valea Sighiştelului, care ar fi putut fi folosite 
de omul paleolitic pentru adăpost, dar lipsesc materiile prime pentru confecţionarea uneltelor (Cârciumaru, 
Dobrescu, 2010, 189.).
20 Informaţiile legate de explorarea peşterii Coliboaia se păstrează în arhiva Federaţiei Române de Speologie.
21 Besesek, Radu,Lascu, Gely, 2010, 8 sqq
22 Clottes, Besesek, Gely, sub tipar.

3
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3) La 60 cm de la Bizon, într-o cavitate alungită şi pronunţată, o serie de linii 
negre,redau o siluetă incompletă de animal utilizând mai multe fisuri din perete. Desenul 
afost realizat în altitudine, are o culoare gri - albăstrui similară cu cea a bizonului. Situat 
între 117 şi 142 cm de podea. Lungime: 32 cm.

4) 30 cm mai jos, între 179 şi 202 cm de mai sus de podea un posibil cap de urs 
privind spre stânga. Suprafaţa rocii este alterată,de mici exfolieri. Aspectul mai pronunţat şi 
necalcifiat evocă o a doua serie de desene.

5) 70 cm, în continuare, 170 – 195 cm de la sol, un animal nedeterminat până în prezent 
(cal sau felină?) este de 89 cm lungime şi 39 cm înălţime. Silueta cu aspect mai pronunţat şi 
necalcifiat, este incompletă, segmentată, conturul concav natural al peretelui este folosit pentru 
a sugera partea de sus a capului, trasajul desenului este intersectat de zgârieturi de liliac.

6) La 210 cm de figura precedentă, două trasaje verticale destul de erodate sunt 
vizibile la 120-132 cm deasupra solului.

7) Mai jos pe o fisură/ treaptă a peretelui, cu multe resturi mici de cărbune, se poate 
observa o impregnare reziduală şi alte câteva (2 sau 3) apăsări de sprijin sunt vizibile pe 
tavanul galeriei, la aproximativ 2 m deasupra solului.

8) La zece metri distanţă, în dreptul rinocerului de pe celălalt perete, se află, o figură 
de cal. Pentru al observa trebuie să te aşezi în poziţia culcat pe spate în nişa unde este 
desenat. Figura este realizată foarte aproape de sol, în bolta unei concavităţi (1 m lăţime, 
50 cm adâncime şi 50 cm înălţime). Un cal negru (L.: 45 cm) orientat spre dreapta, capul 
este înclinat şi coama este tratată ca o «creastă». Linia din spate este întreruptă la nivelul 
de înşeuare (11 cm de spaţiu), nara are corespondent într-o formă de excavaţie a peretelui.

9) Imediat după cal, în aceiaşi adâncitură, a fost descoperit, un posibil cap de rinocer 
(L. 20 cm), trasajul (cu două coarne şi ochi?) este foarte erodat.

B- Peretele stâng al “Galeriei Desenelor”
Este mai puţin propice pentru decorare, repertoriul este mai sărac.
10) Un cap de rinocer negru (L. 47 cm) este situat în dreptul calului de pe peretele 

opus, între 59 şi 98 cm deasupra solului cu calcit. Vârful cornului nazal dispare sub calcit, 
trasajul are un aspect albastrui identic cu cele din prima generaţie. Figura este încadrată 
între două fisuri paralele din perete.

11) Pe domul calcitic central al galeriei şi în faţa "pseudo-mamutului" un chenar 
negru. L. 35 x 23 cm), sugerează un cap de urs privind spre stânga. Acesta este situat între 
12 şi 134 cm deasupra solului.

12) În faţa precedentelor, dar pe peretele din stânga, o serie de linii negre cu aspect 
vechi, întersectate şi organizate în jurul unui escavaţii fund de ceaşcă ("pseudo-mamut") 
(36 x 7 cm înălţime) se află la 90 - 107 cm deasupra solului.

13) La debutul galeriei în pantă şi aproape în faţa panoului 1, câteva trasaje 
negricioase rămân inaccesibile, deoarece aici solul este foarte argilos şi degradabil fără o 
pregătire tehnică a accesului.

Autenticitatea preistorică a acestor desene este poate fi argumentată în mai multe 
moduri.

În primul rând, trasajele sunt erodate şi uneori concreţionate (rinocer, bizon). Nu au 
în nici un caz prospeţimea unor desene recente. Pe de altă parte, mai multe reprezentari 
sunt suprapuse de grifade, şi de zgarieturi de liliac, aspect care probează vechimea lor 
relativă. În cele din urmă, ca subiecte şi mod de redare (utilizarea frecventă a contururilor 
naturale sau de relief, convenţiile stilistice) sunt în întregime în concordanţă cu ceea ce 
cunoaştem despre arta paleolitica Europeană.

Judecând după comparaţii cu arta paleolitică occidentală, desenele din peştera 
Coliboaia pot să aparţină Paleoliticului Superior Vechi - Gravettian (29 000-23 000) sau 
Aurignacian (35 000-29 000).

4
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Subiectele tratate, rinocerii, urşii, cunosc o frecvenţă mai redusă spre finalul şi după 
aceste perioade, unele convenţii folosite în reprezentarea unor imagini – coama redată ca 
un fel de creastă în cazul calului, coarnele de bizon tratate din perspectivă frontală - sunt de 
asemenea rare şi pot fi folosite ca argumente în stabilirea poziţiei cronologice a desenelor.

Profilul capului de urs, precum şi figura nedeterminată au o vechime sensibil mai 
mică ( ductul desenului este mai închis la culoare decât în cazul celorlalate desene care 
au o nuanţă gri). Ele pot să aparţină, fără a avea o certitudine, unei faze ulterioare. Un 
argument în sprijinul acestei ipoteze fiind faptul că nu au fost observate grifade care să 
suprapună imaginea.

Simple contururi, fără o minimă redare a formelor, tratate dintr – perspectivă 
cromatică redusă, autorul sau autorii desenelor s – au rezumat doar la redarea stilizată a 
animalelor, şi în acest caz doar a capetelor acestora, singura imagine redată în întregime 
fiind cea a bizonului.

Ansamblul desenelor din “ Galeria Desenelor “ în sine nu dă impresia unei unităţi 
fapt care duce la ipoteza potrivit căreia desenele au fost executate în câteva etape.

Stabilirea caracterului acestei descoperiri, analiza ei interdisciplinară, publicarea 
exhaustivă a observaţiilor echipei de cercetare rămâne un deziderat de viitor, intenţia 
noastră fiind aceea de a pune la dispoziţia specialiştilor informaţiile primare.
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Fig.1 Amplasarea peşterii Coliboaia.
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Fig.2 Sistemul carstic „Dealul Secăturii - Coliboaia”
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Fig.3. 1.Sala Mare – Lacul; 2. sifonul ll
2
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Fig.4. Galeria desenelor, 1. Panoul Bizonului;2.Figură nedeterminată.
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Fig.5 Galeria desenelor, 1 Panoul Rinocerului; 2 Panoul Calului.
2

1
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Fig.6 Galeria desenelor – intrare. - orizontal

Fig.7 Planul general al peşterii cu amplasarea desenelor. - orizontal
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VASELE MINIATURALE ÎN DESCOPERIRILE ARHEOLOGICE.
AŞEZĂRILE NEOLITICE DIN JUDEŢUL SĂLAJ.

Sanda Băcueţ CRIŞAN*

MINIATURE VESSELS IN ARCHAEOLOGICAL DISCOVERIES

Abstract

The study presents types of pottery which are less present in the specialty 
literature, namely the miniature vessels and more specifically, their functionality. In this 
respect, doing an analysis of what it is presently known about these types of pottery, the 
paper presents the main hypothesis regarding their role and importance: toys, objects 
made by children when learning the art of pottery or cultic objects, each of these 
assumptions being justified by the context in which they have been discovered or by 
their manufacturing technique.

In conclusion, we cannot assume that there has been only one universal 
functionality, because the background in which it has been discovered really shows us 
the usage of these vessels and their functionality.

Cuvinte cheie: neolitic, vase miniatural, functionalitate
Key words: Neolithic, minatural vessels, functions

Situat în partea nord-vestică a României, parte a marii unităţi geografice cunoscute 
ca bazinul Tisei Superioare, teritoriul judeţului Sălaj prezintă un relief extrem de complex 
în care predomină formele deluroase şi montane. Zona deluroasă compusă din Podişul 
Someşan şi Delurile Piemontane ale Silvaniei ocupă aproape întreg teritoriul judeţului, 
zona de munte fiind reprezentată în partea de sud-vest de cele două ramnificaţii ale 
Munţilor Apuseni- Meseş şi Plopiş, cu o altitudine relativ scăzută, sub 1000 m (Mac, Idu 
1992, p. 39-48).

Relieful în cea mai mare parte colinar, depresiunile, zonele facile de trecere între 
depresiuni, reţeaua hidrografică bogată, axată în principal pe râurile Someş, Crasna, Barcău, 
Almaş, Zalău, au făcut ca teritoriul judeţului să se constituie ca o zonă de contact între 
comunităţile umane din zona intracarpatică şi cele nord-vestice. În acest context nu trebuie 
să ne mire multitudinea de situri neo-eneolitice dar şi de aspecte culturale identificate până 
în prezent pe teritoriul judeţului Sălaj şi mai ales în Depresiunea Şimleului.

Prin cercetări arheologice mai vechi şi mai noi, suntem azi în măsură să precizăm 
principalele forme de manifestare culturală din neoliticul timpuriu şi până la finele 
eneoliticului dezvoltat. Au fost descoperite aşezări ale culturii Stračevo-Criş faza IIIB, apoi 
IVA şi IVB (11 situri), ale grupului Pişcolt (6 situri), complexului Cluj-Cheile Turzii-Lumea 
Nouă-grupul Cluj mai nou culura Zau (Lazarovici, Lazarovici 2006, p. 404-406, Lazarovici 
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Crisia2.indd   21 2/1/2012   10:34:39 AM



Sanda Băcueţ Crişan22

2009, p. 179-217) (5 situri), culturii Oradea Salca-Herpaly (2 situri), culturii Tiszapolgar A 
şi B (20 situri) şi culturii Bodrogkerestur/Orizontul toartelor pastilate (3 situri). La aceste se 
adaugă alte zeci de aşezări care nu au putut fi atribuite cu exactitate. Dintre sutele de situri 
neo-eneolitice doar 13 au supuse unor cercetări arheologice preventive sau sistematice, 
unele cu rezultatea notabile. Amintim siturile de al Zăuan “Dâmbul Cimitirului” (Lakó 
1978, p.11-16; Lazarovici, Lakó 1981, p.16-26), Porţ “Corău”(Matei şi colab 2003, p.246-
248; Bejinariu şi colab 2004, p. 245-247.), Pericei “Keller tag” (Pop, Băcueţ Crişan, Băcueţ 
Crişan 2000, p. 73-74; Băcueţ Crişan, Băcueţ Crişan 2001, p. 178; Băcueţ Crişan, Pop, 
Băcueţ Crişan 2002, p. 230-231; Matei şi colab 2005, p. 259-262). Din numerosul material 
arheologic rezultat în urma cercetărilor, am ales ca în studiul de faţă să prezentăm forme 
ceramice mai puţin evidenţiate în literatura de specialitate, şi anume vasele miniaturale.

În general orice repertoriu de forme, indiferent de epocă sau cultură, la final 
precizează vasele miniaturale, rar alături de o simplă enumerare existând o mică referire la 
tipul de vas, tehnică de manufacturare sau consideraţii asupra funcţionalităţii lor, şi cu atât 
mai rar este precizat locul de descoperire. În general, interpretarea practică sau simbolică 
a unui obiect arheologic este dată de obiectul însuşi şi contextul arheologic de descoperire.

Ce înseamnă un vas miniatural? După Silviu Teodor limita dintre un vas de mici 
dimensiuni de tip pahar şi un vas miniatural este pe undeva între 50-100 ml, orice recipient 
sub 50 de ml piezându-şi utilitatea denominabilă (Teodor 2001, p. 229) sau după Tomaž 
sunt recipiente care nu depăşesc 6 cm în înălţime sau diametru (Tomaž 2005, p. 263). 
Pe aceeaşi linie, la Sanie, vasele miniaturale sunt acele recipiente care au înălţimea 
sau diametru până la 6 cm. La acelaşi vas unul dintre parametrii de bază nu trebuie să 
depăşească ½ din amintita dimensiune maximă (Sanie 1995, p. 83)

Funcţionalitatea lor rămâne de cele mai multe ori incertă, chiar dacă apar sub 
denumirea de vase, dimensiunile mici (sub 6 cm), volumul mic (sub 50 ml) nu le atribuie 
o valenţă practică, aceea de a conţine o substanţă. Dar aşa cum reiese din literatura de 
specialitate, funcţionalitate acestor recipiente miniaturale este văzută în chip diferit, în 
special datorită contextului de descoperire diferit. Nu este de prisos să aruncăm o privire 
de ansamblu asupra principalelor ipoteze privind rolul acestor miniaturi, începând din 
neolitic şi până în evul mediu timpuriu, cu includerea motivaţiei pentru fiecare epocă în 
parte.

1. Jucării-confecţionate de copii sau de adulţi. Ideea apare atât în literatura de 
specialitate românescă cât şi în cea străină. Amintim câţiva susţinători şi argumentele 
lor. Vladimir Dumitrescu- jucării, au dimensiuni prea mici pentru a presupune o utilizare 
cultică (Dumitrescu şi colab. 1954, p. 385); Tomaž-jucării confecţionate de adulţi dată 
fiind calitatea manufacturierii şi având în vedere că olăritul este relativ dificil de învăţat 
(Tomaž 2005, p. 226) dar nu exclude alte posibilităţi. Pentru descoperirile epocii bronzului 
şi atribuirea acestor piese categoriei jucăriilor create de adulţi sau chiar de către copii, 
s-a pronunţat şi Chidioşan pe baza materialului de la Derşida unde au fost descoperite 
38 de vase miniaturale (Chidioşan 1980, p. 45). Autorul exclude orice utilitate practică 
motivând atribuirea prin câteva caracteristici: deşi unele sunt lucrate îngrijit şi din pastă 
fină, majoritatea sunt executate stângaci şi sunt create forme care nu au replici în repertoriul 
ceramic al aşezării.

Funcţionalitatea ca jucării este presupusă uneori chiar şi pentru perioada dacică, 
la Macrea şi Glodariu “destinaţie greu de precizat jucării, un fel de pahare? (Macrea, 
Glodariu 1976, p. 53) sau nu este exclusă acestă funcţionalitate la Rustoiu (Rustoiu 1996, 
p. 18). Total împotriva acestei ipoteze, dar facem precizarea că sunt referiri exprese la 
piesele dacice, se pronunţă V. Sârbu care consideră, că dacă acestea ar fi fost jucării nu 
s-ar fi întâlnit numai piese autohtone, cele mai multe ar trebui să fie sparte şi descoperite 
proporţional în toate tipurile de complex. (Sârbu 1996, p. 24).

2
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Cu această precizare intrăm la o a altă ipoteză care are în centru copiii, dar de data 
acesta nu ca beneficiari ai vaselor miniaturale ci ca operatori.

2. Vasele miniaturale sunt confecţionate de către copii în procesul învăţării tehnicii 
olăritului. Această idee este susţinută de caracteristicile fizice ale formelor miniaturale, de 
cele mai multe ori executate stângaci, din pastă grosieră. Nu este însă un atribut general 
valabil fiind întâlnite şi forme ceramice complexe (amforele), există piese aparţinând 
ceramicii fine decorate sau chiar pictate. Pentru acestă ipoteză se pronunţă şi Doina Ignat 
având la îndemână piesele recoltate la Suplacu de Barcău “Corău” (Ignat 1998, p.51). 
De o importanţă deosebită ni se pare studiul efectuat de doi cercetători, Králik şi Hložek, 
care analizând 7 vase miniaturale provenite din situl de la Těšetice-Kyjovice (cultura 
ceramicii pictate moraviene), au observat pe suprafaţa recipientelor impresiuni de degete 
acompaniate de amprente. Comparaţiile cu amprente de referinţă au dovedit faptul că cele 
de pe vase aparţineau unor copii, concluzia celor doi cercetători fiind aceea, că oricare 
ar fi fost funcţia acelor vase, copii erau implicaţi direct în procesul de producţie (Králik, 
Hložek 2007). Din păcate în rezumatul studiului nu este precizată vârsta copiilor. Un alt 
studiu din aceeaşi paletă a cercetărilor privind amprentele recoltate de pe piese preistorice 
aduce câteva lămuriri. În cadrul acestuia au fost analizate 12 amprente recoltate de pe 
fragmente ceramice provenite dintr-un sit din Suedia. În urma determinării vârstei s-a 
ajuns la concluzia că 8 dintre amprenta au aparţinut unor persoane cu vârsta între 11-
18 ani, 2 amprente cu vârsta între 11-12 ani, şi o amprenta de la o persoana cu vârsta de 
19 ani, concluzia finală fiind aceea că manufacturierea ceramicii sau cel puţin aplicarea 
decorului au fost efectuate de către adolescenţi (Moran 2007, p. 18). Chiar daca numai 
manevrarea vaselor ar fi fost realizata de aceştia, tot am putea susţine implicarea copiilor 
în procesul de producţie al ceramicii. În acest moment intervine o altă problemă, nu avem 
cum să cunoaştem vârsta de la care copiii erau integrati ca membrii ai comunităţii, dat fiind 
speranţa redusă de viaţă la comunităţile neolitice. Chiar dacă în accepţiunea cotidiană 
vorbim de copii, adolescenţi până la 18 ani, în comunitatea neolitică o persoană care 
avea 14 ani putea avea drepturi depline în comunitate fiind un “specialist” al olăritului. 
Dacă luam în considerare rezultatele studiului care implică confecţionarea ceramicii în 
general, analizele nefiind efectuate pe fragmente provenite de la vase miniaturale, putem 
susţine implicarea copiilor în procesul general de producţie al ceramicii, nu numai în cazul 
vaselor miniaturale.

3. Pahare o astfel de utilizare practică apare la Macrea şi Glodariu şi este pomenită 
printre presupusele funcţionalităţi la Rustoiu (Rustoiu 1996, p. 18) cu precizarea că sunt 
referinţe la unele forme întâlnite în perioada dacică.

4. Rol cultic- susţinut în special pentru piesele descoperite în contexte speciale şi 
îndeosebi pentru perioada dacică dar nu numai.

Pentru perioada neolitică se cunoşte o descoperire interesantă din situl de la 
Polgar „Csőshalom”, unde în cadrul unei locuinţe a fost descoperit un ansamblu de vase 
miniaturale, discuri solare din lut şi o statuetă feminină de mici dimensiuni, ansamblu de 
cult, care, după descoperitori, indică o funcţie specială a acestei construcţii (Raczky, Meier 
Arendt, Kurucz, 1994, p. 233).

În situl de la Ovcharovo, din nord-vestul Bulgariei, printre resturile unei locuinţe, 
a fost descoperită o colecţie de 26 obiecte miniaturale: 4 figurine, 3 plachete de lut, 8 
scăunele, 3 măsuţe, 3 cilindrii conici 3 boluri miniaturale, 2 vase de provizii miniaturale, şi 
capacele celor 3 boluri. Depozitul a fost identificat de-a lungul peretelui nordic al locuinţei 
(Bailey 2005, p. 26). Cercetătorii sitului au interpretat această colecţie ca o scenă de cult, 
fiecare piesă având rolul ei în cadrul unui ritual: plachetele reprezentau altare, cilindrii-
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tobe, decorul de pe altare fiind interpretat ca manifestare a unui cult al soarelui şi al lunii 
(Todorova et all 1983, p. 38). Aceiaşi descoperire a fost utilizată pentru ilustrarea modului 
în care comunităţile neolitic pun împreună obiecte miniaturale utilizate în cadrul unor 
ritualuri de trecere sau de iniţiere, în contextul naraţiunii în faţa auditoriului. Un alt autor 
care a susţinut rolul cultic al miniaturilor a fost Maria Gimbutas care vede aceste obiecte ca 
ansambluri rituale care atestă asocierea zeilor cu muzica (Gimbutas 1989, p. 71). Asocierea 
dintre statuete feminine cu vase miniaturale a fost sesizată şi la Achilleion, unde figurine 
identificate în case, lângă cuptoare, vetre, ateliere au fost asociate cu alte obiecte „rare” 
cum ar fi vasele miniaturale (Gimbutas et all, 1989).

O atenţie deosebită trebuie acordată pieselor din morminte, existând informaţii 
privind depunerea de vase miniaturale atât în preistorie cât şi epoca migraţiilor.

Pentu neolitic este atestată o descoperire dintr-un mormânt de la Cluj Napoca 
“Arhive” unde din inventar a făcut parte un vas miniatural de tip strachină (Lazarovici 
1977, p. 23-24). Obiceiul este atestat în mormintele de sugari atribuite câmpurilor de 
urne, unde se întâlnesc adesea vasele miniaturale a căror utilizare a fost considerată strict 
simbolică (Medeleţ 1995, p. 295). Într-o groapă rituală de la Sighişoara Wietenberg, în 
care a fost înhumat un copil, a fost identificat un vas miniatural asemănător unui creuzet, 
cu urme de ardere, pentru carea fost presupusă funcţionarea ca opaiţ în timpul ritualului 
desfăşurat pentru înhumarea defunctului.

Funcţia cultică este evidenţiată şi pentru descoperirile frecvente în mormintele 
aparţinând perioadei migraţiilor de la Dulceanca IV (Teodor 2001.p. 229).

Un astfel de rol este bine conturat pentru piesele care fac parte din acele “truse 
magice” unde vasele miniaturale sunt asociate cu statuete antropomorfe sau zoomorfe dar 
şi alte miniature de tipul pâinici, covrigei, sâmburi, seminţe, dăltiţe şi toporaşe (Sârbu 1993, 
p. 130-131). În acest caz s-a presupus utilizarea vasele miniaturale în cadrul unor practici 
magice sau vrăjitoreşti, la prepararea unor alifii şi medicamente necesare vindecării sau 
prepararea unor substanţe cu presupuse capacităţi magice (Sârbu 1993, p. 136). Ipoteza 
este susţinută şi de o descoperire de la Grădişte de Munte, unde într-o locuinţă dacică au 
fost descoperite un bisturiu, o pensetă, o placă de cenuşă vulcanică şi 5 căni miniaturale 
depuse într-o casetă (Rustoiu 1996, p. 16).

O descoperire interesantă provine din situl de la Teleac (jud. Alba) unde într-un 
complex considerat lăcaş de cult sau sediu al celui/celor care oficiau diverse practice au 
fost identificate 6 vase mici, unele miniaturale, în majoritate întregi, trei dintre ele unicat 
în repertoriul de forme al aşezării. În acest context vasele ar fi putut servi la prepararea şi 
păstrarea diferitelor alifii utilizate în practica de cult sau magie (Vasiliev 1985-1986, p. 88-
89). Deşi nu foarte frecvente în repertoriu sitului de la Şimleul Silvaniei “Observator”, un 
vas miniatural a fost identificat într-o groapă aparţinând epocii bronzului considerată a fi 
gropă rituală (informaţie Ioan Bejinariu).

Iată deci, cum o categorie ceramică poate cunoşte de-a lungul timpului utililizări 
multiple. Pentru perioda neolitică este presupusă în special funcţionalitatea ca jucării 
sau rezultate practice a învăţării unor tehnici. Un sit în care au apărut numeroase vase 
miniaturale este cel de al Parţa, în mare majoritate aceste piese fiind descoperite în locuinţe 
(Lazarovici, Draşoveanu, Maxim 2001, p. 123, 132, 138, 153). Pe lângă piesele identificate 
în locuinţe au fost amintite vase depuse în fundaţiile unor complexe pentru care nu se 
poate presupune decât un rol cultic (Lazarovici, Draşoveanu, Maxim 2001, p.224). În 
cadrul cercetărilor de la Porţ “Corău” un fragment de vas miniatural a fost descoperit în 
fundaţia locuinţei 13. Spre deosebire de Parţa unde au fost depuse câte 3,4 vase, în acest 
caz fragmentul destul de mic (pl. II/4) ar fi putut ajunge în fundaţie accidental, în procesul 
ridicării locuinţei, fără a avea un rol cultic, de fundare.

Ultimele decenii de cercetarea au încercat să demonstreze rolul de accesorii în 
cadrul unor rituale magico-religioase, nu fără a exclude întotdeauna funcţionalitatea ca 
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jucării. Funcţiile diferite prezentate mai sus sunt motivate în special de contextual de 
descoperire şi asocierile de materiale. Studiul efectuat de Alenka Tomaž asupra a 28 de 
vaselor miniaturale provenite dintr-un sit cercetat pe arii extinse, a indicat o distribuţie 
în structuri diferite, dar nu în toate, fiind întâlnite în special în complexe situate în zona 
centrală a sitului (Tomaž 2005, p. 264). În siturile cercetate de noi de teritoriul judeţului 
Sălaj, au fost identificate 41 de vase miniaturale, majoritatea provenind din siturile de 
la Porţ ”Corău” Bocşa “Pietriş”şi Pericei “Keller tag”. Din păcate, exceptând situl de la 
Porţ “Corău”, prea puţine au fost descoperite în complexe, în general fiind recuperate din 
nivelurile de locuire. De la Pericei “Keller tag” provine o cupă miniaturală fragmentară 
(pl. II/7) identificată în locuinţa adâncită C68. Din fundaţia locuinţei L13 cercetată la 
Porţ”Corău” provine o altă cupă miniaturală, fără a putea preciza dacă aceasta a fost pusă 
intenţiont sau ajuns întâmplător în fundaţie. Campania anului 2010 a adus un plus de 15 
miniaturi reprezentând în mare majoritate cupe sau străchini cu picior , dar există şi piese 
mai elaborate de tipul amforelor. Trei vase miniaturale provin din locuinţe, două din C65 
(groapă de mari dimeniuni), două din C63 (groapă de mari dimeniuni), un văscior tip 
covată a fost descoperit în C64 (groapă). Alte două piese provin din gropi menajere una 
fiind descoperită la Porţ “Corău” în G19 (pl. II/11) iar alta la Zalău “Dealul Lupului”-C70 
(informaţie Horea Pop). Din morminte a fost recoltat un vas miniatural din M2 de la Porţ 
“Corău”, mormânt atribuit grupului Pişcolt. În acest caz este vorba de un pahar de mici 
dimensiuni. Obiceiul de a depune pahare în asociere cu vase cu picior înalt sau cupe, 
a fost observat şi în cazul M9 din acelaşi sit. Cele mai multe piese recoltate de la Porţ 
“Corău” provin din nivelul de locuire corespunzător etapei a II-a cunoscută în cercetările 
de la Suplacu de Barcău, mai pregnant în secţiunea IV/2003 şi S3 /2010. Din cercetările 
mai vechi din zona bihoreană a sitului, Suplacu de Barcău “Corău” provin numeroase vase 
miniaturale, în special cupe cu picior, dintre care unele au fost identificate în locuinţe, 
două provenind din L15 (Ignat 1998, p. 136-137, pl. 40/2,4). Pentru cele două situri parţial 
contemporane de la Porţ şi Percei remarcăm preferinţa pentru imitarea cupelor cu picior, 
forme frecvente în repertoriul celor două aşezări, urmate de strachini sau castroane (din 
cauza dimensiunilor mici este greu a separa cele două forme). Din punct de vedere al 
execuţiei, trebuie să remarcăm piese extrem de îngrijite, lucrate din pastă fină sau semifină, 
dar şi piese grosiere care cu greu pot să indice forma imitată. Pe unele piese la un examen 
macroscopic se pot observa adâncituri la zona de îmbinare a piciorului de corp sau de 
fund, adâncituri care nu puteau fi efectuate de degetele unui adult.

Cu toate că avem la îndemână descoperiri destul de numerose, în special la Porţ, 
nu putem decât să presupunem aceleaşi funcţionalităţi amintite pentru perioada neolitică. 
Descoperirile din fundaţiile locuinţelor se înscriu într-un obicei larg întâlnit în neo-eneolitic, 
faptul că, în unele cazuri, au fost depuse vase miniaturale, nu le conferă acestora un statut 
aparte, până în acest moment nefiind cunoscută o formă ceramică specială care să fie 
depusă în cadrul ritualurilor de fundare. Urmărind situaţiile diverse, contextele diverse în 
care apar vasele miniaturale de-a lungul timpului, putem spune că pentru fiecare piesă, 
contexul arheologic este cele care determină funcţionalitatea. Chiar dacă iniţial create cu 
un alt scop, cum ar fi acela de jucării, carateristicile lor au determinat utilizarea pe alte 
planuri incluzându-le pe cele cultice, de fundare, ritualuri de înmormântare etc.

Catalogul descoperirilor neolitice din judeţul Sălaj.
Din descrierea vaselor miniaturale lipsesc dimensiunile, desenele fiind realizate la 

scară naturală
1. Pahar miniatural întregibil, Porţ “Corău”, S1/2002,m 48, -0,40, pastă grosieră de 

culoare brun-roşcată, amestec cu nisip şi mică, uşor deformat, fundul foarte gros (fig. III/3).
2. Strachină miniaturală fragmentară, Porţ “Corău”S1/2002, G19, pastă semifină, 

culoare cărămiziu-gălbuie, amestec cu nisip şi cioburi pisate, lucrată îngrijit (fig. II/11).
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3. Vas miniatural fragmentar cu fund patrulater, Porţ “Corău” SO3/2002, m 8-9, 
-1,10-1,20, pastă semifină, culoare cărămiziu-gălbui, amestec cu nisip şi mâl, fundul foarte 
gros, (fig. III/5).

4. Pahar miniatural întregibil, Porţ “Corău”SO3/2002, M2, -2,10-2,30, pastă semifină, 
culoare cărămizie, amestec cu nisip şi mâl (fig. III/2).

5. Cupă miniaturală, Porţ “Corău”SIV/2003, m 3, -0,50, pastă semifină, culoare 
cărămizie, amestec cu nisip.

6. Cupă miniaturală fragmentară, Porţ “Corău”, SIV/2003, m 2-3, -din fundaţia L13, 
pastă grosieră, culoare cărămizie, amestec cu nisip şi mică, lucrată neglijent (fig. II/4).

7. Cupă cu picior, fragmentară, Porţ “Corău”, SIV/2003, m. 8-12, -0,40-0,50, pastă 
semifină, culoare cărămizie, ametec cu nisip, mâl şi cioburi pisate (fig. II/2).

8. Castron miniatural, Porţ “Corău”, SIV/2003, m 22-23/2-3, -0,43, pastă semifină, 
culoare cărămizie, amestec cu nisip, diferenţe notabile în grosimea buzei. (fig. II/8)

9. Cupă miniaturală fragmentară, Porţ “Corău”, SIV/2003, m 29-30/1-2, -0,45,pastă 
semifină, culoare cărămizie, amestec cu nisip şi cioburi pisate (fig. II/6).

10. Cupă miniaturală, Porţ “Corău”, SIV/2003, m 28-29/1-3, -0,65, pastă grosiră, 
culoare cărămizie, amestec cu nisip şi cioburi pisate, lucrată neglijent (fig. II/3).

11. Strachină miniaturală, Porţ “Corău”, SIV/2003, m. 29-30/0-1, -0,80, pastă semifină, 
culoare cărămizie, amestec cu nisip,lucrată neglijent, pe fund se observă numerose urme 
dedegete de la modelare (fig II/9).

Cupă miniaturală, Porţ “Corău”, SIV/2003, m 31-32/0-2, -0,77, pastă semifină, 
culoare brun-cărămizie, amestec cu nisip şi cioburi pisate, foarte bine modelată (fig. II/1).

12. Castron miniatural, Porţ “Corău”, SIV/2003, m 33-34/1-3, -0,65, pastă semifină, 
culoare cărămizie, amestec cu nisip şi mică, buza deformată cu urme de degete de la 
modelare (fig. II/10).

13. Castron miniatural fragmentar, Porţ ”Corău”, SIV/2003, m 35-36/2-5, -0,50-0,60, 
pastă semifină, culoare cărămizie, amestec cu nisip fin.

14. Pahar, Porţ “Corău” SIV/2003, m 38/3, -0,20-0,30, pastă semifină, de culoare 
cărămizie, amestec cu nisip şi mică (fig. III/1).

15. Cupă miniaturală fragmentară, Pericei “Keller tag”, S14/2004, m.22-23, C68-
locuinţă adâncită , pastă semifină culoare cărămiziu-gălbui, amestec cu nisip (fig. II/7)

16. Vas miniatural, Zalău “Dealul Lupului”, complex 70 (gropă)
17. Castron minitural fragmentar, Bocşa “Pietriş”, C1, m 24-26/0,13, -0,60, pastă 

grosieră de culoare cărămizie, amestec cu nisip (fig. II/12)
18. Cupă miniaturală, Bocşa “Pietriş”, C1, m. 18-19/1,7, -0,60, pastă semifină, 

culoare cărămizie, amestec cu nisip (fig. II/5).
19. Pahar miniatural fragmentar, Bocşa “Pietriş”, C1/1989, m11/2, -0,60, pastă 

grosieră de culoare cărămiziu gălbuie, amestec cu nisip şi cioburi pisate (fig. III/4).
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OBIECTE DE METAL DIN LOCUIREA COŢOFENI DE LA
BĂNIŢA - PEŞTERA BOLII (JUD. HUNEDOARA)

Cristian Ioan POPA*

METAL ARTIFACTS FROM BĂNIŢA CAVE COŢOFENI
SETTLEMENT (HUNEDOARA COUNTY)

Abstract

Coţofeni culture from Băniţa - Bolii-cave is little known in the archeological 
literature. The only systematic research has been undertaken here in 1988 by 
I. Andriţoiu (Deva) and Tiberiu Mariş (Hunedoara) and led to the discovery of 
a rich archaeological material (pottery, and artifacts made from stone, bones, 
horns and metal). The objects were found in few human arrangements (houses, 
hearths) which belong to the third phase of Coţofeni culture. In this paper are 
presented five metallic artifacts found on the occasion of these excavations, 
two awls, a pin, a pendant and an ingot. If awls are common artifacts of final 
phase of Coţofeni culture, the ingot and the pendant are unique in this cultural 
environment. Copper pendant copy similar artifacts made   of stone, found in 
Coţofeni culture. Metallographic analysis of the ingot has determined that it is 
copper, with a rate of 0.246% As.

Keywords: copper artefacts, ingot, tools, metalurgy, Coţofeni culture

Introducere
Peştera Bolii se află situată în zona pasului Merişor-Băniţa - într-un loc de trecere 

dinspre Ţara Haţegului spre izvoarele şi defileul Jiului şi de aici, prin pasul Vâlcan, spre 
Oltenia -, fiind străbătută de cursul puternic al râului Jupâneasa. Accesul spre peşteră, la 
prima insurgenţă, se poate realiza într-un timp foarte scurt din staţia C.F.R. Băniţa1. Peştera 
este săpată în vecinătatea nordică a unei înălţimi calcaroase (numită astăzi fie Dealul Bolii, 
fie Piatra Cetăţii) izolată de masivele învecinate, la limita sudică a Munţilor Şureanu. Pe 
vârful acesteia (cotă maximă 904 m), se mai pot vedea încă ruinele unei cetăţi dacice şi 
resturile unei fortificaţii medievale, ambele ridicate din piatră.

Cavitatea, dezvoltată pe o lungime de 455 m, la altitudinea de 720 m s-a format 
prin săparea calcarelor jurasice de către cursul subteran al râului Jupâneasa. Diferenţa 
dintre insurgenţă şi exurgenţă este de doar 2 m. Firul apei pătrunde în deal printr-un portal 
de mari dimensiuni, cu o deschidere largă la nivelul apei de 30 m şi înaltă de 10 m, 
orientată spre E-NE. Lăţimea maximă a peşterii atinge 45 de m, la cca. 75 m de la intrarea 
râului în cavitate, pentru ca după al doilea meandru să măsoare doar 12 m lăţime. În 

* Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, cristi72popa@yahoo.com.
1 Bleahu et alii 1976, 296.
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schimb, înălţimea galeriei se menţine constantă, între 10-12 m2. Interiorul peşterii prezintă 
un traiect meandrat străbătut de apele râului Jupâneasa, ce ating 0,50-0,60 m adâncime, 
pe cursul căruia apar, din loc în loc, mici insule de pietriş şi nisip. Cursul apei s-a adâncit 
practic în propriile aluviuni. O mică galerie paralelă cu cea principală se deschide la 60 
m de la intrarea în amonte3. Iluminatul peşterii se produce natural până la primele cotituri 
(meandre) atât la insurgenţă, cât şi la exurgenţă4.

Deşi prima semnalare a peşterii datează încă din prima jumătate a secolului al XIX-
lea (Johann Michael Ackner, la 1838), urmată, ulterior, de alte descrieri, datorate lui A. 
Bielz5 sau Aron Densuşianu6. Din punct de vedere speologic, cavitatea a fost investigată în 
detaliu în cursul anilor 1951 şi 1964, prilej cu care i se va ridica şi planul complet.

Vestigiile arheologice au fost cunoscute din Peştera Bolii relativ târziu, prin 
intermediul lui Márton Roska, cel care semnala în anul 1942 existenţa unor fragmente de 
vase ceramice păstrate în muzeul din Deva, încadrate de el în epoca eneolitică7. Cercetările 
repetate de teren ale lui Tiberiu Mariş, cumulate, mai cu seamă, cu rezultatele săpăturilor 
din anul 1988 întreprinse de către Ioan Andriţoiu şi Tiberiu Mariş au condus la identificarea 
unei locuiri aparţinând culturii Coţofeni, foarte bogată nu doar în veselă ceramică, ci şi în 
artefacte lucrate din os, corn, lut sau metal8, situată pe terasa din dreapta intrării în peşteră 
(fig. 3). Din cercetări perieghetice provin o serie de materiale ceramice cuprinse într-o 
lucrare recentă9. Dintre toate aceste bogate descoperiri, doar artefactele de metal apărute 
în scurta campanie din anul 1988 vor face obiectul acestui studiu.

Contextul pieselor de metal
În cercetările desfăşurate în cursul anului 1988 (S I/1988) a fost identificat un strat de 

cultură cu două niveluri de locuire Coţofeni (având grosimea maximă de 0,45 m), cărora 
le aparţineau trei locuinţe cu schelet lemnos prevăzute cu vetre interioare ce se pare că au 
sfârşit într-un incendiu. S-a recuperat un bogat material arheologic, format din ceramică, 
extrem de diversă ca forme şi ornamentică. Din acest context larg provin şi artefactele de 
metal10, fără a putea preciza, în acest moment, locaţia precisă pentru ele.

Artefactele de metal Coţofeni
Piesele lucrate din metal de la Băniţa au intrat în circuitul de specialitate cu prilejul 

primei publicări a rezultatelor săpăturilor din Peştera Bolii. Ioan Andriţoiu şi Tiberiu Mariş, 
autorii cercetării, le-au semnalat ca fiind „piese de cupru (dălţi, ace, pandantiv şi un lingou)”, 
fără a le preciza numărul exact11. Nici intervenţiile ulterioare nu au fost mai explicite12, iar 
repertorierile recente ale pieselor de metal Coţofeni nici măcar nu mai amintesc artefactele 
de la Băniţa decât cu totul trunchiat, cu trimiteri la lucrări care nu amintesc decât parte a 
descoperirilor din această peşteră13.

2 Dumitrescu et alii 1967, 68-69, 71, fig. 27; Bleahu 1976, p. 296; Bleahu et alii 1976, 296, fig. 128.
3 Bleahu 1976, 296.
4 Dumitrescu et alii 1967, 71; Bleahu et alii 1976, 296.
5 Cf. Bleahu et alii 1976, 296.
6 Densuşianu 1866, 19.
7 Roska 1941, 51, nr. 24; Roska 1942, 32, nr. 21.
8 Andriţoiu, Mariş 1989, 233-234. Alte menţiuni în literatură a descoperirilor Coţofeni de aici – în afara celor 
sistematice -, a se vedea la Andriţoiu 1978, 64, 67, nr. 9; Burnaz 1989, 235; Andriţoiu 1992, 17; Andriţoiu 
1993, 110, nota 28; Lazarovici 1997, 16; Ciugudean 2000, 12, 33-34; Ciugudean 2002, 95-96; Luca 2005, 29, 
nr. 31; Roman, Diacones   cu 2005, 10; Popa 2005, 54, nota 26.
9 Roman 2008, p. 179, 184, 210, fig. CXVI; CXVIII-CXXII.
10 Andriţoiu, Mariş 1989, 234.
11 Andriţoiu, Mariş 1989, 234.
12 Ioan Andriţoiu nu repertoria în anul 1992 artefactele de metal de la Băniţa (Andriţoiu 1992, 18, nota 95), iar 
un an mai târziu amintea doar lingoul din care s-au luat probe metalografice (Andriţoiu 1993, 110, nota 28).
13 Ciugudean 2000, 33-34; Ciugudean 2002, 95-96 (în ambele cazuri cu trimitere doar spre lucrarea Andriţoiu 
1993, 110, nota 28); Mareş 2002, fără nicio o referire la descoperirile de la Băniţa.
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Documentaţia primită în anul 2007 de la regretatul Ioan Andriţoiu cuprindea şi un 
plan şi cinci planşe cu materiale selectate. Între acestea este ilustrată şi o parte a inventarului 
special ce cuprinde şi cinci artefacte de metal descoperite în stratul Coţofeni14. Deşi în 
nicio publicaţie nu a fost precizat numărul acestora avem convingerea că cele ilustrate 
reprezintă întreg locul descoperit în Peştera Bolii, fiind vorba, deci, de cinci piese (două 
sule, un ac, trei unelte, o podoabă şi un lingou).

Mai jos vom prezenta artefactele de metal Coţofeni, care completează numărul încă 
redus de descoperiri cunoscut până în prezent în aria acestei culturi.

1. Sulă cu partea activă puternic alungită şi ascuţită, cu secţiunea rotundă, 
reprezentând trei sferturi din piesă, terminată cu o limbă la mâner îngroşată, pătrată în 
secţiune. Dimensiuni: lungime = 13,5 cm; grosime maximă = 0,4 cm (fig. 1/4).

2. Sulă (dăltiţă?) cu limbă la mâner foarte alungită şi secţiunea patrulateră, partea 
activă scurtă, îngroşată şi ascuţită, având secţiunea rectangulară. Dimensiuni: lungime = 
12,8 cm; grosime maximă = 0,7 cm (fig. 1/5).

3. Ac cu vârful curbat având secţiunea circulară. Dimensiuni: lungime = 4 cm; 
diametru maxim = 0,2 cm (fig. 1/1).

4. Pandantiv de formă migdaloidală, cu profilul plat, subţiat spre margini, perforat la 
partea superioară. Dimensiuni: lungime = 2,4 cm; lăţime = 1,8 cm (fig. 1/2).

5. Lingou în formă de inimă, cu secţiunea lenticulară, având suprafaţa acoperită de 
asperităţi rezultate în urma turnării. Dimensiuni: 4,2 x 5 cm; grosimea = 0,8 cm (fig. 1/3).

Discuţii
O primă categorie reprezentată la Băniţa prin două artefacte, este cea a uneltelor 

destinate, se pare, în primul rând perforării, străpungerii pieilor sau altor materii dure (dar 
suficient de moi pentru a putea fi străpunse cu o unealtă de cupru). Termenii cei mai uzitaţi 
sunt cei de sule15 sau străpungătoare16, adesea consideraţi arhaicizaţi. Alţi termeni lipsesc din 
limba română. Totuşi, credem că ar putea fi împrumutat din IMDA termenul de „vârfuri”, cu 
atât mai mult cu cât, trebuie să avem în vedere faptul că o astfel de unealtă de cupru avea 
mult mai multe destinaţii decât cea pe care i-o recomandă termenul restrictiv de sulă17.

În cadrul acestei categorii de piese prezente în arealul Coţofeni, P. Roman diferenţia 
cinci tipuri18, pe când H. Ciugudean remarca doar trei tipuri principale19, atâtea câte a 
precizat ulterior şi I. Mareş20. Fiind vorba de unelte care aveau doar o parte activă, celălalt 
capăt trebuind, în mod necesar, să fie fixat într-un mâner, discuţia credem că trebuie purtată, 
în primul rând, în direcţia stabilirii precise a părţii utilizată în activităţile casnice. Pentru 
a fixa corespunzător unealta în mâner, aceasta nu se putea realiza decât prin ascuţirea 
respectivei părţi, tratată morfologic şi chiar, uneori, funcţional asemănător părţii active. De 
aici greutăţile în stabilirea tipologiei şi descrierii adecvate pentru vârfurile de metal (şi nu 
numai) aflate în mediul Coţofeni. Trecând peste aceste dificultăţi, noi am distins două tipuri 

14 Întregul material ne-a fost cedat spre prelucrare şi publicare de către Dr. Ioan Andriţoiu. Din păcate, nu 
am reuşit să primim nici de la domnia sa, nici de la familie – iar la instituţiile unde a lucrat nu se păstrează 
-, jurnalul de săpătură. Desigur, acesta ar fi putut rezolva dilemele care le avem în continuare în legătură cu 
contextul unor artefacte din sit.
15 Cu termenul de sulă le întâlnim în ultimele monografii dedicate culturii Coţofeni (Roman 1976, 16; Ciugudean 
2000, 35).
16 Mareş 2002, 96 şi nota 15.
17 Totuşi, cu o astfel de unealtă se pot executa operaţii extrem de diverse atât în activităţile casnice (străpunsul 
rogojinelor şi al pieilor), cât şi în cele deja specializate, cum poate fi, de pildă - în ultima fază de evoluţie 
a culturii - decorarea ceramicii, vârful piesei de cupru fiind chiar un instrument ideal pentru realizarea 
împunsăturilor succesive de pe olăria Coţofeni.
18 Roman 1976, 16.
19 Ciugudean 2000, 35; Ciugudean 2002, 97.
20 Din cele şapte tipuri de străpungătoare clasificate de I. Mareş pentru neoliticul şi eneoliticul românesc, doar trei conţin şi 
artefacte Coţofeni (Mareş 2002, 97-98).
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principale, cu mai multe variante, având drept criteriu funcţionalitatea lor: Tip A. cu partea 
activă de dimensiuni mici; Tip B. cu partea activă de dimensiuni mari21. Ambele tipuri 
clasificate de noi se regăsesc în cadrul locuirii Coţofeni de la Băniţa.

Primul tip (fig. 1/5) este reprezentat de o unealtă care prezintă caracteristici comune 
atât sulelor cât şi dăltiţelor. Dată fiind morfologia piesei noastre, înclinăm să o integrăm însă, 
mai degrabă, în rândul dăltiţelor, aşa cum procedaseră şi autorii descoperirii sale22. Acest 
tip de unealtă este slab documentat la comunităţile Coţofeni. Petre Roman diferenţia două 
tipuri distincte: dăltiţe-sule şi dăltiţă dublă. Primul termen ni se pare nepotrivit, întrucât nu 
credem că se poate admite utilizarea pieselor la ambele capete, astfel încât partea ascuţită 
era necesar înfiptă într-un mâner de lemn sau os23.

Exemplare oarecum asemănătoare se întâlnesc în descoperirile Coţofeni de la 
Ostrovul Corbului24, Căzăneşti25 şi Moldova Veche26. Aceste piese îşi găsesc antecedente 
în cultura Sălcuţa, la Ostrovu Şimian şi Ostrovul Corbului27. Spre deosebire de dăltiţele sau 
dălţile din perioada anterioară28, exemplarele din cultura Coţofeni constituie un tip aparte, 
lipsind piesele masive, „clasice”, neînmănuşate.

Cel de-al doilea tip (fig. 1/4), cu partea activă având secţiunea rotundă îl cunoaştem 
doar la Gradec-Kutiga, în Bulgaria29. Varianta cu secţiunea patrulateră este cea mai 
des întâlnită, fiind prezentă în depunerile de la Băile Herculane-Peştera Oilor30, Bocşa 
Montană31, Cuptoare-Piatra Ilişovei32 şi Dubova. Un singur exemplar cu secţiunea rombică 
este cunoscut de la Băile Herculane-Peştera Oilor33.

Acul din metal de la Băniţa (fig. 1/1) este unul dintre puţinele artefacte de acest gen 
din cultura Coţofeni. O piesă identică nu cunoaştem; doar un exemplar apărut la Dubova 
prezintă unele asemănări, însă tija (corpul) artefactului prezintă un alt tip de îndoire (posibil 
şi aleatorie) şi secţiunea pătrată34. Două ace sunt semnalate doar, fără a fi ilustrate, din 
Banat, la Cuptoare-Piatra Ilişovii35 şi în Serbia, în locuirea Coţofeni de la Velika Livadice36. 
Singurul ac tranilvănean publicat, cel de la Poiana Ampoiului-Piatra Corbului37 este lucrat 
într-o cu totul altă tehnică, din tablă răsucită şi ciocănită.

Acele de acest tip întâlnite în cultura Coţofeni au doar rolul de unelte. Tipul cu capul 
întors, sub formă de buclă38, este posibil să fi îndeplinit şi rolul de podoabă. Acestea sunt 
întâlnite exclusiv în aşezări Coţofeni târzii. La Poiana Ampoiului piesa provine din cel 
mai târziu nivel Coţofeni III39, iar cea de la Dubova-Cuina Turcului dintr-un nivel Coţofeni 
impregnat de elemente târzii, Kostolac, dar mai ales vučedoliene.

O apariţie insolită la Băniţa o constituie pandantivul de cupru de formă migdaloidală. 
Perforaţia practicată la partea superioară îi conferă acest atribut şi marchează utilitatea 

21 Popa 2009 (teză de doctorat: Cristian Ioan Popa, Cultura Coţofeni. Cu privire specială asupra Transilvaniei, 
coord. şt. Prof. univ. dr. Iuliu Paul şi Prof. univ. dr. Valentin Vasiliev).
22 Andriţoiu, Mariş 1989, p. 234.
23 O dublă funcţionalitate în cazul unor asemenea tipuri de piese a fost invocată şi în cazul unor descoperiri 
neolitice; vezi în acest sens Comşa 1974, p. 77.
24 Roman 1976, 17, pl. 8/15; Roman 1977, pl. 38/11.
25 Roman 1976, 17, pl. 8/16.
26 Roman 1976, 17, pl. 8/30; vezi şi Ciugudean 2002, 99, pl. 2/18.
27 Berciu 1939, 69, fig. 80/1-2.
28 Ghianopoulos 1966, 447, fig. 1/3; Ciută et al. 2001, 70-73, fig. 3 = 4.
29 Alexandrov 1990, 19, pl. 1/6.
30 Petrescu, Popescu 1990, 65, pl. XI/1; Petrescu 2000, 62, pl. CVIII/1.
31 Roman 1976, 16, pl. 8/9.
32 Maxim 1993, 66, fig. 5/8.
33 Petrescu, Popescu 1990, 65, pl. XI/2; Petrescu 2000, 62, pl. CVIII/2.
34 Roman 1976, 16, pl. 8/18 (autorul include piesa în rândul sulelor); Petrescu 2000, 62, pl. CVI/2.
35 Kalmar-Maxim 1993, 13.
36 Jevtić 1987, 22.
37 Ciugudean 1996, 36; Ciugudean 2000, 36, pl. 134/11; Ciugudean 2002, 99, pl. 2/11.
38 Tip în care includem piesele de la Dubova (Roman 1976, 16, pl. 8/17) şi Klokočevac-Culmia Skiopuluj (Tasić 
1995, 137, pl. XXV/5).
39 Ciugudean 1996, 63.
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(fig. 1/2). Piese similare în metal lipsesc total din mediul cultural Coţofeni, însă apreciem 
că exemplarul prezentat de noi transpune în metal pandantive lucrate din piatră, mult 
mai des întâlnite în aria culturii Coţofeni (fig. 2/2-5), purtate la gât (fig. 2/1). Pandantive 
metalice (cupru sau aur) se cunosc de diferite forme, uneori antropomorfe, sunt specifice 
mai cu seamă orizontului Cucuteni-Bodrogkeresztúr40; dintre acestea ne reţine atenţia, ca 
vagă analogie mai veche, un pandantiv simplu de formă elipsoidală, perforat la partea 
superioară descoperit în aşezarea Precucuteni III de la Izvoare, în Moldova41.

Prezenţa acestui tip de pandantiv transpus din piatră în metal poate constitui, de pe altă 
parte, un răspuns la întrebarea de ce nu s-au descoperit, încă, pandantive din metal de tipul 
Brillenspirale în contexte clare Coţofeni. Se pare că lumea coţofeniană a preluat doar imaginea 
lor, redată simbolic în ornamentaţia câtorva vase din faza târzie Coţofeni42. Prin urmare, şi în 
metal a fost preferată copierea pandantivelor din piatră, în cazul discutat de formă migdaloidală, 
precum cele de la Poiana Ampoiului-Piatra Corbului43, Ampoiţa-La Pietre44 şi Băile Herculane-
Peştera Oilor45; aceste pandantive se produceau în serie, cel puţin în unele situri Coţofeni46.

Important în judecarea stadiului atins în prelucrarea metalului de către comunităţile 
Coţofeni este şi lingoul de cupru aflat în cadrul acestei locuiri Coţofeni III din Peştera Bolii47. 
Din câte cunoaştem în prezent, lingoul este unul dintre cele mai timpurii descoperite în 
Bazinul Carpatic. Un fragment dintr-o bară-lingou, cu secţiunea circulară, a fost descoperit 
la Şoimeni (f. Ciomortan)-Dealul Cetăţii, dar prezenţa sa în stratul de cultură alături de 
materiale atât ariuşdene, cât şi Coţofeni nu oferă o certitudine a apartenenţei sale culturale48. 
Lingouri întregi sau fragmentare, contemporane parţial fazei de locuire Coţofeni de la 
Băniţa, sunt cunoscute şi din cadrul culturii Vučedol49.

Morfologia lingoului de la Băniţa-Peştera Bolii nu credem că trebuie să face obiectul, 
neapărat, al unei analize, întrucât a putut lua naştere prin turnarea metalului cald direct pe 
sol, fără o formă prestabilită, dovadă şi asperităţile lingoului pe ambele părţi.

Ajunşi în acest punct al discuţiei, credem că nu trebuie pierdut din vedere şi faptul că 
bună parte a artefactelor de metal Coţofeni provin din peşteri sau abriuri (Băile Herculane-
Peştera Hoţilor50, Băile Herculane-Peştera Oilor51, Crăciuneşti-Peştera Şura de Mijloc52, 

40 Vezi ultima discuţie la Mareş 2002, 83, 130-133, pl. 62; 63/2-4.
41 Mareş 2002, 84, 133, pl. 63/2. Autorul aprecia că piesa putea fi purtată la gât sau cusută pe veşminte.
42 Popa 2010, 12-13, pl. 5.
43 Ciugudean 2000, 31, pl. 132/24, 8.
44 Ciugudean, Gligor 2003, 40. Un alt pandantiv din gresie de formă ovală, perforat la partea superioară, aflat 
întâmplător tot aici, a fost pus în legătură cu locuirea Coţofeni (Sobaru, Andrei 2005, 36, pl. VI/1).
45 Petrescu, Popescu 1990, 64, pl. XI/4; Ciugudean 2000, 31, pl. 132/1.
46 H. Ciugudean emitea ipoteza existenţei la Poiana Ampoiului a unui loc de confecţionare a pandantivelor din 
gresie. Îşi susţinea afirmaţia pe numărul mare de obiecte finite, dar mai ales pe prezenţa unor piese neterminate 
(Ciugudean 2000, 31) La scurt timp, o descoperire similară de pe aceea vale a Ampoiului, din aşezarea Coţofeni 
de la Ampoiţa-La Pietri îl determină pe acelaşi autor să ridice problema dacă aceste obiecte de podoabă erau 
confecţionate în ateliere diferite sau proveneau din acelaşi atelier (Ciugudean, Gligor 2003, 40). Descoperirile 
noastre de la Cetea-Picuiata, unde au fost găsite trei piese, toate în curs de prelucrare, ne indică mai plauzibilă 
prima variantă, cea a confecţionării pandantivelor din gresie în locuri diferite, dar concentrate, cel puţin în 
stadiul actual, pe Văile Ampoiului şi Cetei. Pandantive similare lucrate din lut, piatră şi os se regăsesc şi 
în epoca bronzului (Chidioşan 1980, 24, fig. 7/10 a-b; Kacsó 2003, 82, fig. 5/1 – Lăpuş), din gresie două 
pandantive de la Viişoara (jud. Bistriţa-Năsăud) dintr-o aşezare cu materiale Coţofeni, Wietenberg şi Noua 
(Marinescu 1983-1984, 32, pl. XXIX).
47 Andriţoiu, Mariş 1989, 234; Andriţoiu 1993, 110, nota 28.
48 Buzea 2004, 117, pl. II/7 = III/7. Lingouri de cupru, contemporane nivelului cu ceramică pictată de la 
Şoimeni, se cunosc din aria culturilor Cucuteni şi Gumelniţa (vezi Mareş 2002, 138).
49 Tasić 1995, 81.
50 Roman 1967, 6; Roman 1969, 68; Roman 1977, 190-191, pl. 38/1, 3, 5, 7; Ciugudean 2000, 33-35, 38, pl. 
133/1, 3, 10-11; 134/10, 12, 14; Petrescu 2000, 59, 62, pl. CVI/3-4, 6-9, 11; Ciugudean 2002, 95-97, 100-101, 
pl. 1/1, 3, 10-1; 2/10, 12, 14.
51 Petrescu, Popescu 1990, 65-66, pl. XI/1-2; XII; Petrescu 1993, 7-8, pl. XVII/1; Ciugudean 2000, 33-35, pl. 
134/13, 15; Petrescu 2000, 62, pl. CVI/13; CVIII/1-2; Ciugudean 2002, 96-97, pl. 2/13, 15.
52 Andriţoiu 1978, 61, pl. II/9; Andriţoiu 1985, 12, nota 26; Andriţoiu 1992, nota 95; Ciugudean 2000, 34, pl. 
133/5; Ciugudean 2002, 97, pl. 1/5.
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Dubova-Cuina Turcului53, Româneşti-Peştera cu Apă54, Nandru-Peştera Uscată55), însă este 
pentru prima oară când pe baza lingoului de la Băniţa-Peştera Bolii putem56, într-adevăr, 
să ridicăm şi pentru cultura Coţofeni problema funcţionării unor peşteri ca centre ale unei 
metalurgii primitive57. Dovezile strânse până acum au permis, de altfel, constatarea că 
începând cu faza Coţofeni III prelucrarea cuprului nu se mai rezuma la baterea cuprului 
nativ, ci asistăm la un început de extragere din minereurile complexe58, baza metalurgiei 
propriu-zise. Alături de dovezile de la Băniţa alte câteva descoperiri cunoscute în 
arealul culturii Coţofeni susţin sau pot sugera acest lucru. Am aminti aici, în succesiunea 
importanţei, atât resturile procesului metalurgic, cât şi piesele de cupru finite descoperite 
în locuirea Coţofeni de la Cuptoare-Piatra Ilişovii (jud. Caraş-Severin)59, cuptorul de redus 
minereul cuprifer de la Ostrovu Corbului-km. 911 (jud. Mehedinţi)60 ori indiciile oferite 
de cercetările întreprinse la Băile Herculane-Peştera Hoţilor şi Moldova Veche61. Nu este 
exclus ca bucăţile de cupru amintite din aşezările Coţofeni de la Boarta62 şi Câlnic63 să 
reprezinte piese mai mult sau mai puţin apropiate ca destinaţie lingoului de la Băniţa.

În procesul metalurgic erau folosite recipiente speciale, necesare, care urmau să reţină 
metalul topit, înainte de a fi utilizat pentru confecţionarea pieselor din cupru. Astfel de 
recipiente, cunoscute sub numele generic de creuzete sunt documentate încă din aşezările 
gumelniţene (la Dolnoslav şi Chatalka)64 sau cucuteniene (la Poduri, în două niveluri 
distincte)65, ori în aşezări datate la jumătatea mileniului 4 a. Chr. de la Abu Matar şi Timna, 
în estul Mediteranei66. În Transilvania, un astfel de creuzet fragmentar, pe buza căruia s-au 
păstrat bucăţi de minereu vitrifiat (enargit) a fost descoperit într-un complex din orizontul 
„toartelor pastilate” la Vinţu de Jos-Deasupra Satului (AB)67. Chiar dacă în mediul Coţofeni 
nu au fost descoperite obiecte turnate în tipare, trebuie spus că la un orizont cronologic 
contemporan, la Vărăşti, în cultura Folteşti II apare un pumnal, se pare turnat în tipar bivalv68. 
Cert este că la începutul epocii bronzului topirea şi turnarea în tipare erau deja cunoscute69.

Necesitatea creării unor unelte cu o duritate sporită a determinat o îndreptare a atenţiei 
spre îmbunătăţirea calităţii metalului redus (cuprul) prin adăugarea, de la un moment dat, 
voită, după unii, a staniului, rezultând un aliaj diferit ca structură şi concentraţie70; după 

53 Roman Şt. 1967, 474; Roman 1969, 68; Comşa 1974, 78; Păunescu 1979, 46, fig. 21/15-16 (aminteşte de 
cinci sule şi un fragment, posibil de pumnal; Petrescu 2000, 62, pl. CVI/1-2, 5, 10, 12; CVII/15-16 - autorul 
repertoriază, în mod greşit, opt piese de metal, reproducând atât în text, cât şi grafic, de două ori două dintre 
acestea – pl. CVI/1-2 = CVII/15-15).
54 Petrescu 2000, 20, nr. 8; p. 62, pl. CVIII/5.
55 Din această peşteră este publicat un fragment dintr-o brăţară de cupru, pe care M. Roska îl asociază 
descoperirilor Coţofeni prezente aici (Roska 1941, fig. 24/3; Roska 1941 a, 21, fig. 12/3). Există şi păreri care 
pun la îndoială apartenenţa piesei la cultura Coţofeni (Roman 1976, 17; Ciugudean 2000, 37).
56 Cu cele patru piese finite şi un lingou, locuirea de la Băniţa-Peştera Bolii se situează între siturile Coţofeni în 
care au fost descoperite un număr ridicat de obiecte lucrate din cupru, raportate la raritatea lor.
57 O funcţie similară a unora dintre peşteri este avută în vedere şi în cazul activităţii metalurgice a comunităţilor 
sălcuţene din Banat (Radu 2002, 37).
58 Ciugudean 2000, 33; Ciugudean 2002, 96; Mareş 2002, 138.
59 Kalmar et alii 1987, 68; Maxim-Kalmar 1992, 78; Kalmar-Maxim 1993, 13.
60 Oprinescu 1987, 192; Roman et alii 1992, 101, fig. 1/2.
61 Roman 1976, 16.
62 Bucăţica de cupru, de formă circulară, de aproximativ 1 cm, a fost descoperită lângă o vatră Coţofeni (Horedt 
1949, 62, fig. 14/7).
63 Roth 1943, 457.
64 Ryndina et alii 1999, 1064-1066, fig. 4.
65 Mareş 2002, 140.
66 Ryndina et alii 1999, 1064.
67 Kadar 2007, 65-66, 92, pl. 43/1.
68 Vulpe 1974, 245, nota 9.
69 Petrescu-Dîmboviţa 1995, 45.
70 Pentru cei se exprimă în favoarea unei adăugări intenţionate a arsenului în cupru, îl cităm pe Andriţoiu 1993, 
90. Pentru o discuţie asupra posibilelor explicaţii referitoare la abandonarea bronzurilor cu arsen în favoarea 
celorlalte cu cositor, vezi Lechtman 1966, 478.
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alţii aliajul Cu-As nu a fost deloc intenţionată, precum în cazul aliajului Cu-Sn71. Cu tot mai 
mult temei, în ultimul timp, cercetătorii acreditează ideea utilizării intenţionate a bronzurilor 
arsenice, prin căutarea cu predilecţie a surselor de Cu + As pe baza mirosului puternic de 
usturoi degajat de arsen în procesul de reducere a minereului72. Dacă admitem această 
variantă, până la obţinerea bronzurilor propriu-zise (cu un procentaj ideal, de 90% Cu şi 
10% Sn) s-au utilizat aliajele cu arsen, cunoscute şi utilizate din epoca eneolitică până în 
Bronzul timpuriu, aliaje care prezentau o duritate similară celor Cu-Sn73. Această etapă de 
trecere la fabricarea bronzurilor propriu-zise este de mare importanţă. Utilizarea pieselor 
realizate din aliajul Cu-As prezenta şi avantajul proprietăţii antioxidante, obţinându-se 
suprafeţe netede şi strălucitoare pentru obiectele finite74.

Din păcate, analizele metalografice pe artefactele de metal Coţofeni de la Băniţa 
lipsesc, cu o singură excepţie. Piesa pentru care cunoaştem că s-au prelevat probe din care 
s-au publicat date, dar nici acelea complete, este lingoul. Conform rezultatului analizelor 
acesta conţinea cupru, alături de un procent de 0,246 % As75. Despre restul pieselor putem 
afirma, fără alte nuanţări, că sunt lucrate din cupru.

Acestea ar putea fi sursele pentru unele piese precum cele cu conţinut redus de arsen, 
ca în cazul lingoului de la Băniţa. Pe de altă parte, prezenţa arsenului în procent ridicat (6 
%) într-unul din pumnalele de la Băile Herculane-Peştera Hoţilor indică, foarte probabil, 
o aliere intenţionată76. Nu astfel stă situaţia, în schimb, cu cuţitaşul curb de la Căpud, ce 
prezintă o puritate mare a cuprului (98,33 %)77. În cazul străpungătoarelor procentul diferă 
de la sub 2 % As (1,54-1,90 %) (Gradec-Kutiga) la 4 % As (Băile Herculane-Peştera Oilor). 
M. Kadar, deşi nu acceptă alierea intenţionată timpurie Cu-As, conchide totuşi că piesele 
care depăşesc 1,2 % As intră deja în rândul celor în care alierea era deliberată78, deci şi 
piesele Coţofeni discutate aici.

Al. Vulpe sublinia de acum câteva decenii necesitatea cunoaşterii prin analize 
metalografice, a celor mai vechi obiecte de bronz, rezultate din alierea Cu + Sn, 
de pe teritoriul României pentru ca pornind de la acestea să se poată preciza, în sens 
fenomenologic, începutul propriu-zis al epocii bronzului în acest areal79. Însă o viziune din 
această perspectivă ne ajută oare real la stabilirea unor graniţe între epoci caracterizate şi 
prin alţi parametrii importanţi? Dar chiar şi acceptând această convenţie surprizele oferite 
de analizele metalografice pe piese eneolitice vor modifica probabil simţitor, pe viitor, 
opiniile celor care văd începutul epocii bronzului odată cu apariţia primelor artefacte cu 
staniu80.

71 Kadar 2007, 84, 86-87.
72 Vulpe 1974, 248; Petrescu-Dîmboviţa, Vulpe 2001, 238.
73 Kadar 2007, 84-85.
74 Petrescu-Dîmboviţa 1995, 46; Petrescu-Dîmboviţa, Vulpe 2001, 237-239.
75 Andriţoiu 1993, 110, nota 28, de unde rezultă că analizele au fost efectuate la Baia Mare, de către ing. 
Mihallea Ştefan.
76 Ciugudean 2000, 34; Ciugudean 2002, 96.
77 Kadar 2007, 241, anexa 7, poz. 47.
78 Kadar 2007, 88.
79 Vulpe 1974, 243 şi nota 2.
80 Cele mai vechi obiecte de bronz de pe teritoriul României publicate până în momentul de faţă provin din 
cadrul înmormântărilor cu ocru, de la Glăvăneştii Vechi (IS) (doi nasturi, cu 3,4 % Sn şi un inel spiralic, cu 1,55 
% Sn), datate în perioada de tranziţie spre epoca bronzului (Vulpe 1974, 246-247; Petrescu-Dîmboviţa 1995, 
46) şi de la începutul epocii bronzului, din aria culturii Schneckenberg (un topor de tip Dumbrăvioara, cu un 
procent de Sn de 1,45 %) (Vulpe 1974, 246; Petrescu-Dîmboviţa 1995, 46). Însă analize efectuate recent pe 
două ace cu capul rulat descoperite în aşezarea Petreşti de la Noşlac (informaţii amabile prof. univ. dr. Iuliu 
Paul), dovedesc că acestea sunt lucrate din cupru cu staniu, ultimul în procent de cca. 4 %!
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Lista Ilustraţiilor
Fig. 1. Artefacte de metal Coţofeni: Băniţa-Peştera Bolii
Fig. 2. Propunere pentru modul de purtare a pandantivului de cupru de la Băniţa-Peştera 
Bolii (1) şi pandantive din piatră descoperite în aria culturii Coţofeni: Ampoiţa-La Pietre (2); 
Poiana Ampoiului (3-5) (3-5 – apud H. Ciugudean)
Fig. 3. Băniţa-Peştera Bolii – imagine cu terasa locuită de comunităţile Coţofeni (vezi 
săgeata)
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FUNCŢIA ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ A TELL-URILOR EPOCII BONZULUI DIN 
BAZINUL CARPATIC. II. TELL-URILE ŞI PROCESUL DE URBANIZARE

IN MEMORIAM IOAN ANDRIŢOIU (1940-2008)

Florin Gogâltan*

DIE WIRTSCHAFTS-UND SOZIALFUNKTION DER BRONZEZEITLICHEN 
TELLS AUS DEM KARPATENBECKEN. II. DIE TELLS 

UND DER URBANISIERUNGSPROZESS

(Zusammenfassung)

Der erste Teil dieses Aufsatzes ist vor einigen Jahren in einem 
Sammelband erschienen, welcher Aspekte der Handels-und Kulturbeziehungen 
în Siebenbürgen im Altertum erörterte. Um Begriffe wie „proto-urban”, 
„prä-urban”, „urban”, „Urbanismus” usw. erklären zu können, die von 
manchen Fachleuten verwendet werden, wenn sie das Stadium der sozialen 
und wirtschaftlichen Entwicklung der bronzezeitlichen Tells aus dem 
Karpatenbecken diskutieren, habe ich mir vorgenommen, diese eingehender 
zu untersuchen. Als Ausgangspunkt habe ich selbstverständlich eine knappe 
Darstellung der Tatsachen im Nahen Osten und der minoisch-mykenisch Welt 
gewählt, dort, wo eine Reihe Tells in der Bronzezeit ein Stadium erreichten, 
daß als „urban” bezeichnet werden kann. Ich bin gleichermaßen mit der 
Information über die Siedlungstypen verfahren, die in der Vorgeschichte 
Europas bekannt sind. Ich habe auch die Erwähnung der Meinungen jener 
Fachleute für nötig erachtet, die sich nicht unmittelbar mit den archäologischen 
Tatsachen aus dem Nahen Osten oder Europa auseinandergesetzt haben, seien 
sie Soziologen, Geographen, Anthroplogen oder Linguisten. Ich habe ebenfalls 
versucht, die Meinungen einiger bekannten Forscher der Habitatsarchäologie 
aufzuzeigen, die Mechanismen, die die Umwandlung eines Dorfes in eine 
Stadt markieren sowie deren Zeitpunkt, untersucht haben.

Wenn all diese Aspekte berücksichtigt werden, würde ich eine 
synthetische Defintion vorschlagen, die soviele gemeinsame von den 
Fachleuten des frühgeschichtlichen Habitats vorgeschlagenen Kennzeichen wie 
möglich umfasst. Somit ist ein urbanes Gemeinwesen eine ständige Siedlung, 
die verhältnismässig gross und dicht bevölkert ist, die aneinandergereihte 
Bauten wie auch ein Befestigunssystem hat, über eine vielfältige soziale 
Struktur verfügt, die im Vergleich mit seinem Hinterland vornehmlich andere 
Tätigkeiten als die landwirtschaftlichen ausübt und somit die Funktion eines 
Zentralortes innehat.

*Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca. gogaltan@yahoo.com
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Als ich definiert habe, was unter einem Tell im Karpatenbecken 
verstanden werden kann, hatte ich zwei Bedeutungen vor Augen gehabt: eine, 
die wir klassisch oder gattungsbegrifflich nennen könnten, jene des künstlichen 
Hügels, der im Laufe der Zeit infolge der Ablagerung menschlicher Tätigkeit 
entstanden ist (Siedlungshügel); die andere, besondere/spezifische, die einen 
archäologischen Begriff definiert, der sich auf einen bestimmten Siedlungstyp 
bezieht: Tellsiedlung.

Bei der Zusammenstellung des Katalogs der bronzezeitlichen Tellsiedlungen 
aus dem Karpatenbecken habe ich festgestellt, dass es sowohl Siedlungen mit 
drei archäologischen Ebenen, die mehr als 1 m Ablagerungen enthalten, als auch 
Siedlungen mit mindestens zwei Ebenen und einer Stratigraphie bis zu einem 
Meter gibt. Aufgrund dieser Beobachtung musste ich mit Begriffen wie eigentliche 
Tells für die erste Kategorie und tellartige Siedlungen für die zweite Kategorie 
arbeiten. Diese sind streng archäologische Kriterien, die anwendbar sind, wenn 
das Habitat der Bronzezeit im Karpatenbecken detailliert diskutiert wird.

Ich unternehme den Versuch synthetisch zu erforschen, ob die 
bronzezeitlichen Tells aus dem Karpatenbecken den Kennzeichen entsprechen, 
die ich für die Katalogisierung als städtische Vergesellschaftungen vorgeschlagen 
habe. Zweifellos sind die Tells ständige Behausungen und nicht zeitweilige 
Siedlungen, wie D.W. Bailey versucht hat, in diesem Sinn für einige Fundstellen 
dieses Typs, die für die Kupferzeit in Bulgarien charakteristisch sind, zu 
argumentieren. Diese Behauptung wird von Beobachtungen stratigraphischer 
Natur sowie von einigen 14C-Datenserien untermauert die aus verschiedenen 
Wohnungsetappen der Tells gewonnen wurden (Feudvar, Včelince, Pecica). 
Zahlreiche Tells aus dem Karparenbecken haben Ablagerungen, die 2-3 m 
ohne nennenswerte stratigraphische Unterbrechungen der Wohnsequenzen 
überschreiten.

Bezüglich der Dimensionen, die die Tells erreichen konnten, muss geklärt 
werden, dass ein Umfang befestigt wurde, welcher die räumlichen Bedürfnisse 
und die Verteidigungsmöglichkeiten einer jeglichen Gemeinschaft befriedigte. 
Aus diesem Grund ist die Oberfläche der Tells verschieden: 0,22 ha bei Tiszaalpár, 
0,5 ha bei Včelince, 2,83 ha bei Nagykőrös, 3,85 ha bei Malé Kosihy, 6,6 ha bei 
Spišský Štrvtok, 18 ha bei Aba-Belsőbáránd oder 16-20 ha bei Bölcske.

Was die Anzahl der Bewohner betrifft, müssen wir die Ausmasse der 
Tells wie auch die erforschte Oberfläche, den Grundriss der Siedlung, den 
Wohnungstypus und die Anzahl der untersuchten Wohnungen in Betracht ziehen. 
B. Hänsel hat die Bevölkerung von Feudvar annähernd berechnet. Ausgehend 
von der Voraussetzunge einer Familie, die aus acht Personen: Eltern, vier Kindern 
und zwei anderen Verwandten bestand, kam er zu einer Gemeinschaft, die mehr 
als 1000 Menschen zählte.

In einigen Tells wurde die Oberfläche nur in beschränktem Umfang 
erforscht, und zwar nur um die Stratigraphie zu untersuchen, oder wurden die 
alten Ausgrabungen noch nicht veröffentlicht oder wurde der Gesamtgrundriss 
der Siedlung noch nicht zusammengestellt. In anderen Fällen verfügen wir nur 
über Informationen über das Vorhandensein einer grösseren oder kleineren 
Anzahl von aneinandergereihten Bauten mit viereckiger Oberfläche. Unter 
diesen Umständen kann kein zusammenhängendes Bild des Grundrisses eines 
Tells geboten werden. Der Grossteil scheint jedoch der Lage von Feudvar und 
Barca nahezukommen, was eine strenge Anordnung der Häuser wie auch ein 
Parzellierungssystem voraussetzt, das Jahrhunderte hindurch ohne wesentliche 
Änderungen beibehalten wurde.
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Bezüglich des Befestigungssytems der bronzezeitlichen Tells aus dem 
Karpatenbecken habe ich jüngst zu diesem Thema einen zusammenfassenden 
Artikel veröffentlicht. Von den 188 Siedlungen in meinem Katalog wurden bei 26 
auch das Verteidigungssystem untersucht. Andere Tells wie die von Füzesabony, 
Socodor „Căvojdia”, Vărşand „Movila dintre vii“ oder Békés waren nicht befestigt. 
Im Falle von etwa 100 Siedlungen kann aufgrund der Oberflächenforschung und 
der Zusammenstellung von topographischen Karten das Vorhandensein eines 
Verteidigungssystems vermutet werden. Für den Rest der mehr als 50 Siedlungen 
gibt es keine Daten. In den meisten Fällen wurden natürliche defensive Elemente 
ausgenutzt: Flussläufe, Sümpfe, Hochterrassen. Abgesehen von der Fundstelle 
von Spišský Štrvtok, wo eine Mauer und zwei runde Steinbasteien hinzugefügt 
wurden, besteht das Befestigungssytem aus einem Graben, einem Wall und einer 
Palissade.

Die Komplexität der Gesellschaft der Bronzezeit war das Thema jüngerer 
Synthesen. Wir irren nicht, wenn wir uns vorstellen, dass dieselbe Welt der Krieger, 
Kultdiener, Händler, Handwerker aber auch des „gemeinen Mannes“ die Tells aus 
dem Karpatenbecken bewohnte. Damit das gesamte System funktioniere, ist jeder 
ein bedeutendes und unersetzbares Glied der Kette.

Dank der Ausmasse der Tells, der Komplexität der wirtschaftlichen, sozialen 
und religiösen Tätigkeit, die hier ausgeübt wurde, des Befestigungssystems, 
des Areals, das die Satelitsiedlung eingenommen hat, was einen grössere 
oder kleinere Anzahl von Einwohnern und implizite des verwalteten Gebietes 
voraussetzt, können wir das Vorhandensein eines Statusunterschiedes zwischen 
den verschiedenen bronzezeitlichen Tells aus dem Karpatenbecken voraussetzen. 
Durch die Herrschaft über einen lebenswichtigen Kommunikationsweg wurden 
Tells wie jene von Feudvar, Pecica oder Százhalombatta immer wohlhabender. 
Die Oberflächenforschung haben in Ermangelung ähnlicher Siedlungen den 
Konzentrationsprozess der Bevölkerung in Tells und ihre Niederlassung in deren 
Satelitsiedlungen bewiesen. Die festgestellten Unterschiede auf dem Gebiet 
des Lebensmittelkonsums wie auch der Keramikproduktion zwischen einigen 
Wohnungen von Feudvar können als Existenz einer regelrechten Synökie infolge 
der Ankunft von Personen aus unterschiedlichen Räumen, die wir heute als 
Verbreitungsgebiet der Vatina-Kultur identifizieren, betrachtet werden.

Aufgrund des vorhin Dargestellten kann folgende Charakterisierung 
dieses Habitatstypus herausgearbeitet werden. Als archäologischer Begriff, 
der auf die Tatsachen aus dem Karpatenbecken anwendbar ist, sind die Tells 
ständige Siedlungen, mehrschichtig, die in einer spezifischen geographischen 
Zone infolge günstiger Umweltbedingungen entstanden sind. Sie entstanden 
durch die Anhäufung der Reste von ausgedehnten Oberflächenwohnungen aus 
Lehm mit Holzstruktur. Diese Bauten sind im Rahmen der Siedlung nach klaren 
architektonischen Grundsätzen organisiert (ein gewisser Bautyp, eine Anordnung 
der Häuser, die vorherige Absteckung der Gassen und Strassen usw.), die in 
der Existenz des Tells für lange Zeit beachtet werden. Das Vorhandensein von 
Befestigungen, manche davon beeindruckend, einer autarken Wirtschaftstätigkeit 
setzen eine klar strukturierte soziale Organisation voraus. Als Schöpfung 
derselben Gemeinschaft, die für lange Zeit ein Areal bewohnt, stellen die 
Tells eine zentrale, klar individualisierte Siedlung dar, die von von einer oder 
mehreren Satelitsiedlungen umgeben wird, die ein gut definiertes Hinterland 
markieren.

Diese Charakterisierung steht dem nahe, was wir als städtische 
Vergesellschaftung definiert haben. Ich habe es im Falle der Tells vermieden, sie 
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als ausgedehnt und folglich bevölkerungsreich zu definieren. Gleichermassen 
scheint ihre Wirtschaftstätigkeit in Beziehung zu den Satelitsiedlungen eher 
autark gewesen zu sein und nicht von einem Gebiet abzuhängen, das auch 
andere Tells umfasst und somit komplexere sozial-ökonomische Beziehungen 
voraussetzt. Es bleiben demnach viele Unbekannte, die uns daran hindern, die 
sozialen Hierarchien zu entziffern, ohne die wir aber die Existenz von städtischen 
Strukturen nicht voraussetzen können. In erster Linie sind es die fehlenden 
Monumentalbauten, so wie sie in den zeitgenössischen hettitischen, minoischen, 
mykenischen usw. Kulturen vorkommen, für die es zwei Erklärungen gibt: im 
Karpatenbecken gab es ein anderes Repräsentationsmodell des Status oder wir 
befinden uns auf dem Niveau einer „Militärdemokratie“, in der die Führer noch 
nicht die alle Prärogativen der Macht errungen hat.

In der Festlegung der Wirtschafts-und Sozialfunktion der bronzezeitlichen 
Tells aus dem Karpatenbecken ist die Meinung von K. Kristiansen zu 
berücksichtigen, laut der sie als Produktions-Verteilungs-und Handelszentren für 
die Eliten der Gesellschaft zu betrachten seien und keinesfalls mit der Lage in 
anderen Räumen forciert verglichen werden sollten. Es ist offensichtlich, dass die 
Tells die höchste Position in der Entwicklung des hiesigen frühgeschichtlichen 
Habitats darstellt. Mehr noch, es ist durchaus möglich, dass Siedlungen wie 
Feudvar die ersten Schritte zu einer sogenannten „städtischen Kultur“ markieren. 
Die Unterbrechung dieser Lebensweise nach nur einigen hundert Jahren hat den 
Entwicklungsprozess der Tells zu städtischen Siedlungen, so wie das im Nahen 
Osten geschehen ist, aufgehalten.

Stichworte: Karpatenbecken, bronzezeit, tell-siedlungen, urbanisierung, 
soziale und wirtschaftliche funktion

*

Problematica tell-urilor epocii bronzului din Bazinul Carpatic continuă să suscite 
un interes constant printre specialişti, cu toate că cercetarea arheologică din ţări precum 
Ungaria, Slovacia sau România este orientată mai nou spre săpături de salvare care ocolesc 
aceste monumente1. De aceea trebuie preţuit odată în plus efortul unor echipe mixte, care 
reunesc specialişti din mai multe ţări, de a investiga obiective cu o stratigrafie complexă 
precum cele de la Százhalombatta „Földvár“2 (Ungaria), Nižná Myšl’a „Várhegy“3 (Slovacia), 
Pecica „Şanţul Mare” 4 (România) sau Vráble „Fidvár”5 (Slovacia).

Dintre contribuţiile mai recente ce privesc subiectul tell-urilor, care nu au fost 

1Acest articol se adaugă preocupărilor mele anterioare privind habitatul epocii bronzului din Bazinul Carpatic, 
temă coordonată de profesorul Bernhard Hänsel pe parcursul bursei oferite de Fundaţia Alexander von 
Humboldt (Bonn/Bad Godesberg) în cadrul Institut für Prähistorische Archäologie, Freie Universität Berlin 
(2001-2002). Prezentul studiu a fost redactat în urmă cu 3 ani şi predat redacţiei revistei Analele Banatului. 
Din motive necunoscute mie el nu a mai fost cuprins în următoarele numere ale periodicului bănăţean. Între 
timp am publicat în limba germană o altă lucrare de sinteză privind tell-urile şi procesul de urbanizare care 
completează prezenta contribuţie cu realităţile din Orientul Apropiat şi sud-estul Europei (Gogâltan 2010, 13-
46). Am păstrat forma iniţială a acestui articol dar am adăugat noua bibliografie apărută între timp referitoare 
la problematica statutului tell-urilor. Completările bibliografice au fost posibile datorită programului “Ştiinţele 
socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate – dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi 
cercetare postdoctorală, cod contract: POSDRU/89/S/1.5/61104, proiect cofinanţat din Fondul Social European 
prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”. Exemplare sunt şi cercetările 
ori noile interpretări ale tell-urile neolitice de la Polgár-Csőszhalom (Raczky, Anders 2006, p. 17-33; Raczky şi 
colab. 2011, p. 57-79) sau Uivar (Schier, Draşovean 2004, p. 145-230; Draşovean, Schier 2010, p. 165-187).
2 Poroszlai, Vicze 2005.
3 Olexa 2003a.
4 O’Shea şi colab. 2005, p. 81-109; Hurezan şi colab. 2008, p. 222-224.
5 Bátora şi colab. 2008, p. 97-107.
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menţionate în lucrările mele anterioare6, aş vrea să amintesc analizele Evei Rosenstock 
cu privire la determinismul ecologic ca factor al apariţiei primelor tell-uri în Anatolia şi 
Balcani7. Referitor la tell-urile epocii bronzului din Bazinul Carpatic sunt de consemnat 
publicarea noile date 14C de la Včelince „Lászlófala” (Slovacia), de altfel prezentate mai 
jos8, prelucrarea monografică a investigaţilor de la Ároktő „Dongóhalom” (Ungaria) oferită 
de Klara P.Fischl9 şi Včelince „Lászlófala“ (Slovacia)10. Precizărilor aduse de Gábor Váczi 
referitoare la eliminarea sitului de la Fehérvárcsurgó „Várhegy“ (Ungaria) din categoria 
aşezărilor multistratificate ale culturii Vatya11, se adaugă observaţiile de teren publicate de 
Zsuzsa Miklós pentru obiectivele fortificate din comitatul Tolna12 (Ungaria). De remarcat 
sunt şi precupările de arheologie a habitatului ale lui Zsolt Molnár13 şi ale colectivului 
Univeristăţii ELTE din Budapesta14 sau abordările generale ale lui Wolfgang David15. Noua 
perspectivă socială a interpretării tell-urilor se regăseşte într-o scurtă notă publicată de 
János Dani16, dar mai ales în două volume apărute recent17.

*

Prima parte a acestui articol a apărut în urmă cu câţiva ani într-un volum colectiv 
ce-şi propunea dezbaterea unor aspecte legate de schimburile comerciale şi culturale din 
antichitatea Transilvaniei18. Cu acea ocazie am considerat ca fiind utilă prezentarea pe larg 
a discuţiei teoretice cu privire la funcţia economică a tell-urilor şi care a fost statutul lor în 
comparaţie cu restul aşezărilor. Unii specialişti au folosit noţiuni precum cele de „proto-urban”, 
„pre-urban”, „urban”, „urbanism” etc., atunci când au discutat despre stadiul de dezvoltare 
socialǎ şi economicǎ atins de tell-urile epocii bronzului din Bazinul Carpatic, fără a oferii şi 
argumentele necesare unei astfel de categorisiri. Din această cauză am analizat aceşti termeni 
din perspectiva realitǎţilor Orientului Apropiat şi a lumii minoico-miceniene, acolo unde o 
serie de tell-uri au evoluat, în epoca bronzului, pânǎ la atinge un stadiu socotit a fi „urban”.

Pe baza literaturii consultate, am propus o definiţie sintetică în care să cuprind cât 
mai multe dintre caracteristicile comune avansate de diverşii specialişti care au abordat 
problematica habitatului preistoric. Astfel o agregare urbană ar fi o aşezare permanentă, 
relativ mare şi dens populată, cu construcţii aglutinate şi sisteme de fortificare, o structură 
socială diversă, desfăşurând preponderent activităţi altele decât cele agricole în comparaţie 
cu hinterlandul său şi deţinând astfel funcţia unei aşezări centrale.

*

Voi încerca în continuare să analizez dacă tell-urile epocii bronzului din Bazinul 
Carpatic îndeplinesc caracteristicile pe care le-am propus pentru a fi catalogate ca şi 
agregări urbane. Indubitabil tell-urile sunt locuiri permanente şi nu aşezări sezoniere, 

6 Bibliografia mai veche poate fi găsită la Gogâltan 2002, p. 11-45; Gogâltan 2003a, p. 45-93; Gogâltan 2003b, 
p. 223-262; Gogâltan 2004, p. 43-117; Gogâltan 2005a, p. 79-129; Gogâltan 2005b, p.161-179; Gogâltan 
2005c, p. 11-43; Gogâltan 2005d, p. 4-40; Gogâltan 2006, p. 61-74; Gogâltan 2008a, p. 39-56; Gogâltan 
2008b, p. 81-100. 
7 Rosenstock 2005, p. 221-237; Rosenstock 2006, p. 115-125; Rosenstock 2009; Rosenstock 2010, p. 1-11.
8 Görsdorf şi colab. 2004, p. 79-91.
9 Fischl 2006.
10 Furmánek, Marková 2008.
11 Váczi 2007, p. 125-129.
12 Miklós 2007.
13 Molnár, Imecs 2006, p. 29-87; Molnár 2008, p. 33-60.
14 Anders şi colab. 2010, 147-160.
15 David 2009, p. 563-594.
16 Dani 2009, p. 17-21.
17 Hansen 2010; Hansen, Müller 2011.
18 Gogâltan 2005c, p. 11-43. 
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aşa cum a încercat să argumenteze D.W. Bailey pentru unele obiective de acest tip 
caracteristice epocii cuprului din Bulgaria19. În sprijinul acestei opinii vin observaţiile de 
natură stratigrafică şi unele serii de date 14C recoltate din diversele etape de locuire ale 
tell-urilor. Numeroase sunt tell-urile din Bazinul Carpatic care au acumulat depuneri ce 
depăşesc 2-3 m, fără întreruperi stratigrafice semnificative ale secvenţelor de locuire20. 
Pentru a cita doar rezultatele unor cercetări mai recente, amintesc situaţia identificată 
de misiunea germano-jugoslavă la Mošorin „Feudvár“. Fără a se atinge cele mai vechi 
faze din evoluţia tell-ului, aici au fost identificate nu mai puţin de şapte etape de locuire 
caracteristice culturii Vatina21 (fig. 1). Numeroasele date 14C publicate plasează aşezarea de 
epoca bronzului pe tot parcursul primei jumătăţi a mileniului al II-lea a.Chr.22.

Tell-ul de la Včelince cunoaşte o stratigrafie complexă care acoperă sfârşitul bronzului 
timpuriu şi începutul bronzului târziu din sud-estul Slovaciei, respectiv culturile Hatvan, 
Otomani şi Piliny23. Cele cinci probe recoltate din orizonturile Hatvan (nivelul VII), Hatvan-
Otomani (nivelul IV), perioada Koszider (nivelul III) şi etapa timpurie a culturii Piliny au 
oferite date cuprinse între 2200-2170 a.Chr. şi 1500-1430 a.Chr.24. La Pecica cercetarea 
arheologică este în plină desfăşurare. Rezultatele primei campanii au confirmat existenţa 
pentru epoca bronzului a unui pachet stratigrafic semnificativ ce depăşeşte cinci metri25 
(fig. 2). Cele 14 probe 14C publicate, calibrate 2 σ, se situează între 2190 BC şi 1530 BC26.

Referitor la dimensiunile atinse de tell-uri, trebuie precizat că a fost fortificat un perimetru 
care satisfăcea necesitatea de spaţiu şi posibilităţile de apărare ale fiecărei comunităţi. Din 
această cauză suprafaţa tell-urilor este foarte diferită27: 0,22 ha la Tiszaalpár28, 0,5 ha la 
Včelince29, 2,83 ha la Nagykőrös30, 3,85 ha la Malé Kosihy31, 6,6 ha la Spišský Štrvtok32, 18 
ha la Aba-Belsőbáránd33 sau 16-20 ha la Bölcske34. În cazul tell-ului de la Feudvar, datorită 
eroziunii terasei înalte a Tisei, s-a stabilit că circa jumătate din suprafaţa iniţială a aşezării a 
fost distrusă, păstrându-se astăzi doar un perimetru de 140x58 m35.

La Nitriansky Hrádok „Zámeček” arealul originar36, înainte de funcţionarea aici a unei 
explotări de lut, a fost de 17000 m2 pentru ca înainte de începerea săpăturilor sistematice, 
în 1948, să se mai păstreze doar circa 1000 m2.

19 Bailey 1999, p. 94-111. O astfel de opinie este de altfel singulară printre specialiştii care s-au ocupat de 
problematica tell-urilor din sud-estul Europei (vezi mai nou Rosenstock 2005, p. 227 cu bibliografia mai veche; 
Link 2006, p. 56-63). Este greu de închipuit scenariul în care tell-urile sunt părăsite în pragul iernii preferându-se 
locuinţele mai modeste din aşezarea înconjurătoare şi lipsa unei protecţii eficiente în faţa duşmanilor interesaţi, 
acum mai mult ca oricînd, de rezervele de hrană.
20  De exemplu Aba-Belsőbáránd „Bolondvár“ (Kovács 1963, p. 131-136); Ároktő „Dongóhalom“ (Kemenczei, 
Végh 1968, p. 391-392; Fischl 2006), Baracs „Földvár“ (Vicze 1992, p. 146-148), Békés „Várdomb“ (Banner, 
Bóna 1974), Bölcske „Vörösgyűrű“ (Poroszlai 2000a, p. 111-145), Carei „Bobald” (Németi, Molnár 2007), 
Dunaújváros „Dunapentele-Koziderpadlás“ (Bóna 1992b, p. 149-152), Füzesabony „Öregdomb“ (Szathmári 
1992, p. 134-140), Hatvan „Strázsahegy“ (Tompa 1936, p. 16-34), Ivanovce „Bašta“ (Veliačik, Nĕmejcová-
Pavúková 1987, p. 47-64), Jászdózsa „Kápolnahalom“ (Stanczik, Tárnoki 1992, p. 120-127), Klárafalva 
„Hajdova“ (Fischl 1998, p. 213-241) etc.
21 Hänsel 1991, p. 71; Hänsel, Medović 1992, p. 251.
22 Hänsel 1991, p. 71-72.; Hänsel, Medović 1992, p. 252; Roeder 1992, Tab. 3; Görsdorf 1992, Tab. 3.
23 Furmánek, Marková 2001, p. 105-118.
24 Görsdorf şi colab. 2004, p. 79-91.
25 O’Shea şi colab. 2005, p. 82.
26 O’Shea şi colab. 2005, p. 86-87, fig. 9.
27 În unele cazuri ea a fost calculată incluzând şi sistemul de fortificare.
28 Bóna, Nováki 1982, p. 107.
29 Furmánek, Marková 2001, p. 105.
30 Poroszlai 1992b, p. 156.
31 Točik 1981b, p. 249.
32 Vladár 1975, p. 4.
33 Kovács 1963, p. 131.
34 Poroszlai 1992a, p. 141.
35 Hänsel, Medović 1991, p. 54; Hänsel 2003a, p. 80.
36 Točik 1981a, p. 9.
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În privinţa stabilirii numărului de locuitori, trebuie să ţinem seama de dimensiunile 
tell-urilor, suprafaţa investigată, planul aşezării, tipul şi numărul locuinţelor cercetate. B. 
Hänsel a făcut un calcul estimativ al populaţiei de la Feudvar. Plecând de la supoziţia că o 
familie era compusă din opt persoane, părinţi, patru copii şi alte două rude, s-a ajuns la o 
comunitate de mai bine de 1000 de oameni37. La Košice-Barca, aşezare săpată în întregime, 
nivelului II/1 îi aparţin 23 de case38 (fig. 4).

Păstrând acelaşi calcul, în acest caz am avea de-a face cu o populaţie de circa 181 de 
persoane. Dimensiunile tell-ului de la Košice-Barca sunt de 50x45 m, reprezentând circa 
o treime din suprafaţa estimată a tell-ului de la Feudvar. În ambele cazuri planul aşezării 

37 Hänsel 2003a, p. 80; Hänsel 2003b, p. 209-210.
38 Furmánek şi colab. 1999a, p. 124.

Fig. 3. Feudvar. Planul aşezării (după Hänsel 2003a).

Fig. 4. Košice-Barca. Planul aşezării (după 
Furmánek şi colab. 1999a).
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este aglutinat, cu locuinţe patrulatere având dimensiuni cuprinse între 6-12,50x4,50-6 m, 
separate unele de altele prin străzi şi uliţe strâmte. Numărul populaţiei de la Feudvar pare 
în acest caz uşor supraestimat. Faţă de Barca sau Feudvar, la Nitriansky Hrádok întâlnim 
o organizare diferită a spaţiului intern al aşezării Mad’arovce39. Şi aici a fost cercetată o 

suprafaţă importantă din perimetrul tell-ului. Locuinţele de suprafaţă nu sunt dispuse după 
un plan riguros, existând chiar un perimetru central nelocuit.

În unele tell-uri au fost investigate suprafeţe restrânse, doar cu scopul de a verifica 

39 Točik 1981a, Plan 3.

Fig. 5. Nitriansky Hrádok. Reconstituirea aşezării din vremea 
culturii Mad’arovce (după Točík 1981a).

Fig. 6. Feudvar. Încercarea de reconstituire a caselor descoperite în secţiunea W (după 
Hänsel 1991).
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stratigrafia40, ori nu s-au publicat încă vechile săpături41 sau pur şi simplu nu a fost întocmit 
planul general al aşezării42. În alte cazuri deţinem doar informaţia privind existenţa unui 
număr mai mare sau mai mic de construcţii aglutinate de suprafaţă de formă patrulateră43. 
În această situaţie nu se poate oferi o imagine coerentă a planului unui tell. Majoritatea par 
să respecte însă situaţia întâlnită la Feudvar şi Barca, ce presupune o strictă organizare a 
dispunerii caselor, un sistem de parcelare care va funcţiona pe o perioadă de câteva sute 
de ani fără a fi modificat semnificativ.

Referitor la sistemele de fortificare a tell-urilor epocii bronzului din Bazinul Carpatic, am 
publicat recent pe această temă un articol sintetic44. Am să reiau pe scurt concluziile acelei 
lucrări. Din cele 188 de aşezări adunate în catalogul meu, la 26 a fost investigat şi sistemul 
defensiv. Alte tell-uri, precum cele de la Füzesabony45, Socodor „Căvojdia”46, Vărşand „Movila 
dintre vii“47 sau Békés48, nu au fost fortificate. În cazul a circa 100 de aşezări, pe baza cercetărilor 
de suprafaţă şi a realizării unor hărţi topografice, poate fi presupusă existenţa unui sistem de 
apărare. Pentru restul aşezărilor, mai bine de 50, nu există date cu privire la acesta. În majoritatea 

40 Alsóvadász „Várdomb“ (Simán 1979, p. 109), Aszód „Manyiki-dűlő“ (Tárnoki 1988, p. 137), Bakonszeg 
„Kádárdomb“ (Máthé 1988, p. 27), Baracs „Földvár“ (Vicze 1992, p. 146), Nagykőrös „Földvár“ (Poroszlai 
1992b, p. 156) etc.
41 Otomani „Cetăţuie“, Sălacea „Dealul Vida“ (Ordentlich 1968, 141-153) etc.
42 Békés (Banner, Bóna 1974) Malé Kosihy „Törökdomb“ (Točík 1981b) etc. 
43 Füzesabony „Öregdomb” (Szathmári 1992, Abb. 92-93), Jászdózsa „Kápolnahalom” (Stanczik, Tárnoki 1992, 
Abb. 85), Százhalombatta „Földvár“ (Poroszlai 2000b, fig. 21), Töröksezentmiklós „Terehalom” (Tárnoki 1992, 
Abb. 87), Tószeg „Laposhalom” (Bóna 1992a, Abb. 72-73), Túrkeve „Terehalom“ (Csányi, Tárnoki 1992a, Abb. 
113-117) etc. 
44 Gogâltan 2008a, p. 39-56; Gogâltan 2008b, p. 81-100.
45 Szathmári 1992, p. 134.
46 Popescu 1956a, p. 44.
47 Popescu 1956b, p. 104-105.
48 Banner, Bóna 1974, p. 17.

Fig. 7. Spišský Štrvtok. Fortificaţia aşezării (după Vladár 
1975).
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cazurilor erau exploatate elementele defensive naturale: cursurile râurilor, mlaştinile, terasele 
înalte. Cu excepţia sitului de la Spišský Štrvtok, unde s-au adăugat un zid şi turnuri de piatră49 
(fig. 7), sistemul de fortificare constă în general dintr-un şanţ, val şi o palisadă (fig. 5).

Şanţurile prezentau o lăţime cuprinsă între 4 m la Tiszaug50 şi 27 m (aşezarea fortificată 
II) la Nižná Myšl’a51 şi o adâncime de 2,5 m la Košice-Barca52 până la 7,55 m în cazul tell-ului 
de la Sălacea53. Valurile au fost realizate din pământul scos din şanţuri, structura lor depinzând 
astfel de natura solului. În câteva situaţii, precum la Dunaújváros54, Vráble55, Košice-Barca56 
şi Nitriansky Hrádok57, a fost identificată şi structura de lemn a valului. În ultimul caz citat, 
lăţimea valului a atins 4 m şi a avut o elevaţie de 5 m înălţime. Fortificaţiile nu erau de mari 
dimensiuni şi protejau în majoritatea cazurilor o „acropolă”. Nu deţinem date cu privire la 
fortificarea aşezărilor satelit aflate în afara perimetrului tell-urilor.

Complexitatea societăţii epocii bronzului a făcut obiectul unor sinteze recente58. Nu 
putem greşi dacă ne imaginăm aceeaşi lume de războinici, oficianţi ai cultului, comercianţi, 
meşteşugari dar şi oameni de rând ca fiind locuitorii tell-urilor din Bazinul Carpatic. Ca 
întregul sistem să funcţioneze fiecare este o verigă importantă şi de neînlocuit a lanţului. 
Cum îi regăsim însă pe fiecare în tell-uri?

În mod indirect este de presupus existenţa unor elite care au coordonat de la bun 
început activitatea de ridicare a sistemelor de fortificare şi de organizare riguroasă a 
habitatului intern. Am văzut că în general suprafeţele cercetate sunt nesemificative pentru 
reconstituirea planului unui tell. Doar la Košice-Barca a fost investigată toată aşezarea, iar 
la Nitriansky Hrádok şi Feudvar jumătate din aşezare a fost distrusă de-a lungul timpului. 
Nici în alte cazuri, când săpăturile au fost ceva mai consistente, nu s-au descoperit clădiri 
monumetale care să facă dovada existenţei unui lider, a familiei sale şi a colaboratorilor 
cei mai apropiaţi, aşa cum ştim că existau în civilizaţia palaţială minoico-miceniană59. Este 
posibil ca asemenea clădiri să nu se fi descoperit încă, cum este la fel de posibil ca ele 
nici să nu fi existat vreodată60. Un oarecare indiciu al gradului de acumulare a bunurilor 
de prestigiu îl reprezintă descoperirea în tell-uri a unor adevărate tezaure. Piese de aur 
sunt cunoscute de la Füzesabony61, Jászdózsa62, Spišský Štrvtok63, Tószeg64 etc. Pe lângă 
un număr mare de piese izolate, mai multe depozite de bronzuri au fost descoperite la 
Barca65, Dunapentele-Dunaújváros66, Spišský Štrvtok67, Včelince68. Dovada existenţei unei 
ierarhii sociale, sau cel puţin a unor persoane mai avute, a unor meşteşugari sau a unor 
indivizi aflaţi la marginea societăţii, este oferită şi de inventarul funerar al necropolei de la 
Nižná Myšľa69. Aflată în imediata apropiere a aşezării de tip tell de aici, ea face dovada, 

49 Vladár 1973, p. 283-286; Vladár 1975, p. 5-8.
50 Csányi, Stanczik 1992, p. 117.
51 Gašaj 2003, p. 27, 31.
52 Vladár 1973, p. 277.
53 Ordentlich 1969, Abb. 7.
54 Bóna 1992b, p. 150.
55 Točik 1982, p. 409.
56 Kabát 1955, p. 745.
57 Točik 1981a, p. 65-66.
58 Harding 2000; Kristiansen, Larsson 2005; Harding 2007. 
59 Vezi de exemplu Rehak 1995.
60 Hänsel 2003a, p. 80.
61 Szathmári 1982, kép. 4/1-2.
62 Stanczik, Tárnoki 1992, Abb. 81.
63 Vladár 1978, Abb. 35, 37, 43-44.
64 Bóna 1992a, Abb. 66-67.
65 Furmánek 1980, p. 16, nr. 103, Taf. 5, 103, 17, nr. 117-118, Taf. 6, 117-118, 20, nr. 151-153, Taf. 9, 151-
153, 24, nr. 247-255, Taf. 10, 247-255, Taf. 37, A; 20, nr. 154-160, Taf. 9/154-160, 24, nr. 256-259, Taf. 
10/256; 11/257-259, 32, nr. 501, Taf. 17/501. 
66 Mozsolics 1967, p. 133-136.
67 Vladár 1975, p. 10.
68 Furmánek, Marková 1996, p. 137-146.
69 Olexa 1982, p. 387-397; Olexa 1983, p. 122-129; Olexa 2003a, p. 56-90; Olexa 2003b, p. 53-86.
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poate în cea mai bună măsură, a complexităţii sociale dintr-o astfel de aşezare. Metalurgii 
unor comunităţi precum cei de la Feudvar70, Pecica71 sau Včelince72 nu îşi puteau desfăşura 
activitatea în lipsa unor comercianţi care asigurau nevoile de materii prime ce lipseau din 
zonă. Tot lor le datorăm şi prezenţa în unele morminte73 sau aşezări74 a unor splendide 
podoabe exotice realizate din chihlimbar sau scoici marine. Foarte puţine sunt tell-urile în 
care au fost descoperite locuri de cult. Sunt de amintit în acest sens o construcţie căreia i s-a 
atribuit funcţia de sanctuar comunitar de la Sălacea75 şi un spaţiu unde au avut loc practici 
rituale de la Spišský Štrvtok76. Nici una dintre clădirile cercetate la Barca sau Feudvar nu au 
oferit indicii cu privire la o astfel de activitate.

În privinţa vieţii economice ce se desfăşura în cadrul tell-urilor, am menţionat faptul 
că aici exista un spaţiu limitat, fapt ce nu permitea prezenţa animalelor mari sau a unor 
anexe care sunt de presupus în cadrul unor activităţi agricole sau pastorale. Acestea se 
găseau foarte probabil în aşezarea satelit. Tot aici se producea şi ceramica. În foarte multe 
tell-uri au fost descoperite tipare77, ce sugerează în mod indirect existenţa unor metalurgi, şi 
cu siguranţă urmele unui astfel de atelier la Feudvar78. În afară de numărul mare de obiecte 
prelucrate din os79, nu avem indicii care să certifice că această activitate se desfăşura doar 
în tell-uri. Acelaşi lucru se poate spune şi despre prelucrarea obiectelor din piatră80.

Funcţia de aşezare centrală pentru o anumită zonă este dovedită, pe lângă o serie 
de aspecte pe care le-am discutat mai sus, de chiar dispunerea tell-urilor în teritoriu81. 

70 Hänsel, Medović 2004, p. 83-111.
71 Gogâltan 1999, p. 100-101, fig. 9/3-6; 10-11, 16-18.
72 Furmánek şi colab. 1999b, p. 7-15.
73 Olexa 2003a, Taf. VI/12; Abb. 36, F. 10, 24, 33, 63.
74 Marková 2003, p. 339-352.
75 Chidioşan, Ordentlich 1975, p. 15-26.
76 Vladár 1975, p. 13-15.
77 Csányi, Tárnoki 1992b, nr. 332-346.
78 Hänsel, Medović 2004, p. 83-111.
79 Csányi, Tárnoki 1992b, nr. 219-240, 256-329.
80 Horváth şi colab. 2001, p. 7-20.
81 Kovács 1998, p. 485-486.

Fig. 8. Platoul Titel. Locuiri aparţinând epocii bronzului, orizontul 13
(cultura Vatina târzie) (după Falkenstein 1998).
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Cercetările de suprafaţă care au însoţit săpăturile arheologice de la Feudvar au arătat că 
pentru un areal de 17 km lungime şi 7 km lăţime, cât are platoul Titel, nu mai există o 
aşezare similară ca şi complexitate82 (fig. 8).

În Slovacia s-a estimat că distanţa între două aşezări fortificate era de 8-20 km83. O 
micro regiune precum Hajós în Ungaria, cu un diametru de 8-10 km, include un tell fortificat, 
un alt posibil tell, trei aşezări cu un singur nivel şi trei cimitire84. Cercetările sistematice de 
suprafaţă din zona învecinată tell-ului de la Százhalombatta, pe valea micului râu Benta, au 
oferit rezultate interesante. De-a lungul acestei ape, pe o lungime de 22 de km, pe lângă tell-
ull de la Százhalombatta au fost identificate, alături de obiective din alte perioade, patru situri 
fortificate, 8 aşezări ce aparţin bronzului timpuriu şi 18 bronzului mijlociu. Situaţia descoperită 
ar sugera existenţa unei ierarhii a aşezărilor dominate de centrul de la Százhalombatta85. 
Bazându-se pe o serie de modele teoretice (XTENT şi poligoane Thieseen), Zs. Molnár a 
identificat în nord-vestul României 6 micro-regiuni, fiecare având în centru un tell al culturii 
Otomani. Dimensiunile acestor micro-regiuni erau cuprinse între 3,5 şi 17 km86.

Aşa cum am văzut în numeroase cazuri se poate constata că tell-urile au funcţionat 
ca o „acropolă”, bine fortificată, mărginită de o vastă aşezare. Atunci când discutăm despre 
funcţia economică şi statutul social al tell-urilor, este cât se poate de clar că nu le putem 
disocia de aşezarea sau de aşezările lor satelit. Din nefericire astăzi deţinem doar informaţii 
modeste cu privire la acestea din urmă. Ceea ce cunoaştem este faptul că dimensiunile 
lor sunt de câteva ori mai mari decât cele ale tell-urilor propriu zise. Ne lipsesc datele 
privind existenţa unui sistem de fortificare, tipul locuinţelor, organizarea internă a aşezării, 
activităţile economice practicate aici etc. De asemenea nu putem preciza dacă ele s-au 
născut pe măsură ce s-au dezvoltat tell-urile sau a existat de la bun început un spaţiu de 
locuit exterior acestora.

Datorită dimensiunii tell-ului, a complexităţii activităţilor economice, sociale 
şi religioase desfăşurate aici, a sistemului de fortificare, a arealului ocupat de aşezarea 
„satelit”, ceea ce presupune un număr mai mare sau mai mic de locuitori, şi implicit a 
teritoriului pe care îl gestionează, putem presupune existenţa unei diferenţe de statut între 
diferitele tell-uri ale epocii bronzului din Bazinul Carpatic87. Prin stăpânirea unor căi 
de comunicaţii vitale, tell-uri precum cele de la Feudvar, Pecica sau Százhalombatta au 
devenit cu timpul din ce în ce mai prospere. Cercetările de suprafaţă au demonstrat, prin 
lipsa altor aşezări similare, un proces de concentrare a populaţiei în tell-uri şi aşezarea lor 
satelit. Diferenţele constatate în consumul de alimente dar şi de producţie ceramică între 
unele locuinţe de la Feudvar, pot fi interpretate şi ca o dovadă a existenţei unui adevărat 
sinoichism, prin sosirea în această aşezare a unor persoane venite din diverse spaţii a ceea 
ce noi identificăm astăzi prin teritoriul de răspândire al culturii Vatina88.

În urma celor prezentate mai sus se poate desprinde următoarea caracterizare a 
acestui tip de habitat. Ca noţiune arheologică aplicabilă realităţilor din Bazinul Carpatic, 
tell-urile sunt aşezări permanente, multistratificate, apărute într-o zonă geografică specifică, 
ca urmare a unor condiţii de mediu favorabile. Ele s-au născut prin acumularea succesivă 
a resturilor unor construcţii de suprafaţă de mari dimensiuni, realizate din lut şi având 
o structură din lemn. Aceste construcţii sunt organizate în cadrul aşezării după principii 
clare arhitectonice (un anumit tip de construcţie, o ordonare a dispunerii caselor, trasarea 
de la bun început a unor uliţe, străzi etc.) care sunt respectate de-a lungul unei perioade 
îndelungate din evoluţia tell-ului. Existenţa unor fortificaţii, în unele cazuri impresionante, 

82 Falkenstein 1998, p. 264-269, Abb. 236.
83 Furmánek şi colab. 1999a, p. 117.
84 Vicze 2000, p. 120.
85 Vicze şi colab. 2005, p. 238.
86 Molnár, Imecs 2006, p. 31, 52-53, táb. 18.
87 O astfel de situaţie a fost propusă şi pentru tell-urile epocii cuprului din Bulgaria (Chapman 1990, p. 49-92).
88 Hänsel 2003a, p. 80.
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a unei activităţi economice autarhice, presupun o organizare socială clar structurată. 
Creaţie a aceleiaşi comunităţi, ce locuieşte vreme îndelungată un areal, tell-ul reprezintă o 
aşezare centrală, clar individualizată, înconjurată de o aşezare sau de aşezări „satelit“ ce 
marchează un hinterland bine definit89.

Această caracterizare este foarte apropiată de ceea ce am definit ca fiind o agregare 
urbană. Am evitat, în cazul tell-urilor, să le definesc ca având toate dimensiuni mari şi 
implicit un număr considerabil de locuitori. De asemenea activitatea economică, văzută 
în legătură cu aşezarea lor satelit, pare a fi autarhică şi nu dependentă de un teritoriu mai 
mare care să cuprindă şi alte tell-uri şi implicit să presupună relaţii socio-economice mult 
mai complexe. Rămân de asemenea multe necunoscute care ne împiedică să descifrăm 
ierarhiile sociale, fără de care nu putem presupune existenţa unei structuri urbane. În 
primul rând lipsa unor clădiri monumentale, aşa cum apar ele în civilizaţiile contemporane 
hittită, minoică, micenienă etc., poate avea două explicaţii: în Bazinul Carpatic exista un 
alt model de reprezentare a statutului social sau ne aflăm încă la nivelul unei „democraţii 
militare” în care liderul nu a dobândit încă toate prerogativele puterii90.

În stabilirea funcţiei economice şi sociale a tell-urilor epocii bronzului din Bazinul 
Carpatic este de reţinut opinia lui K. Kristiansen potrivit căreia ele trebuiesc judecate 
prin rolul lor de centre de producere, redistribuţie şi comerţ, de reşedinţe pentru elitele 
societăţii91 şi în nici un caz comparate forţat cu situaţiile din alte spaţii. Este cât se poate 
de evident că tell-urile ocupă cea mai înaltă poziţie în dezvoltarea habitatului preistoric 
de aici. Mai mult decât atât este posibil ca aşezări precum cea de la Feudvar să marchează 
primii paşi spre o aşa numită „cultură orăşenească”92. Încetarea acestui mod de viaţă, după 
doar câteva sute de ani93, a stopat procesul de transformare a tell-urilor în aşezări urbane, 
aşa cum s-a petrecut în Orientul Apropiat.
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ELEMENTS OF SYMBOLIC PLASTIC ART BELONGING TO THE IRON AGE FROM 
ŞIMLEU SILVANIEI–OBSERVATOR

Daniel Vasile SANA*, Ioan BEJINARIU**

Abstract

This study wants to introduce zoomorphic and anthropomorphic figurines 
of The Early Iron Age, as a result of the research done in the last decades in 
North-West Romania. Although we have a large amount of discoveries of this 
period, this type of representations are extremely few. All of them are from 
Şimleu Silvaniei Observator a very important fortified settlement.

All findings are made of clay and were discovered fragmented in pits or 
in various layers.

Either we are speaking of zoomorphic or anthropomorphic representations, 
the majority of specialists think somewhat unanimous that these objects are 
related with magical-religious practices, meant to assure fertility and fecundity.

Keywords: zoomorphic figurine, anthropomorphic figurine, fertility, 
fecundity, religion, magic.

Introduction. Zoomorphic and anthropomorphic plastic art from Early Iron Age 
has prompted intense interest from specialists, benefiting from extensive discussions and 
interpretations. For the importance of their synthesis or analysis and tangential observations 
about this topic, we mention K. Horedt1, V. Sîrbu2, V. Vasiliev3, Y. Maleev4, A. László5, C. 
N. Ursache6 or G. Jugănaru7.

For our part, we want to introduce into the scientific circuit a series of artifacts founded 
in our area of interest, so far known only through brief references in some archaeological 
research reports8 or in various papers9.

The provenance of the artifacts exclusively from a single location, Şimleu Silvaniei 
Observator, can be explained by extensive systematic research carried out here in the last 

* Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Sălaj, danvsana_2004@yahoo.com
** Muzeul Judetean de Istorie si Arta Zalău, ioanbejinariu@yahoo.com
1 Horedt 1963, 527-534.
2 Sîrbu 1987, 91-157; Sîrbu 1999, 47-88.
3 Vasiliev 1985-1986; Vasiliev et alii 1991, 68-71, 145-150.
4 Maleev 1992, 13-24.
5 László 1994, 85-97.
6 Ursache 1999, 41-60.
7 Jugănaru 2003, 75-90; Jugănaru 2005, 42-46.
8 Bejinariu 1995, 2; Pop et alii 2001, 245; Pop et alii 2002, 305 sq.
9 Sana 2006, 60.
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two decades; is not excluded that similar object to appear in other sites from the area10.
Geographic background. Being since ancient times, a favorable environment for 

living, the area which we refer, is a unit rather inhomogeneous from geographical and 
geomorphological perspective (Pl. IA), which comprises the upper slopes of the Măgura 
hill, north of Şimleul Silvaniei city.

Zoomorphic figurine. The only one artifact11 of this kind found at Şimleu Silvaniei 
Observator (Pl. IB/1), representing most probably a bull, comes from the bottom of a 
pit12. The artifact, carried in a naturalistic style, has 4 cm in length and 2.8 cm in height, 
including the sex of animal that it portrays. Modeling of various anatomical parts was 
made by pressing or pulling. Details of these are slightly stylized, respecting their natural 
proportion. It was made of clay of good quality, properly mixed, polished and burned red. 
The figurine is fragmented, with the left front and right back legs, tail and left horn partially 
broken.

Zoomorphic figurines are often found in many Gáva culture settlements, being 
considered, according to some views, a specific element of this culture13. As analogies for 
our artifact, we mention among bovine representations, the older discovery from Lechinţa 
de Mureş14 (Pl. IB/6), or the discoveries from Teleac15 (Pl. IB/4-5), Rîpa16, Grăniceşti17 (Pl. 
IB/2-3), Vărădia and Remetea Mare18, from Trinca19 or those from Poroszló20 (Pl. IB/9), 
Visegrád21 and Lissičniki22 (Pl. IB/7-8). Zoomorphic representations also show up in other 
contemporary cultural backgrounds, as in Babadag culture23, Kyatice culture from Hungary 
at Miskolc, Ozd and Sajószentpéter24, in Urnfield culture area25, in Cozia-Saharna culture 
surroundings26, in the area formerly occupied by Gáva culture in eastern Slovakia, at 
Somotor, Zemplin and Trstené pri Hornáde in Middle and Late Hallstatt period27, in the 
Lausitz culture28, etc. All those really showing that we are not dealing with a defining part 
of a culture, but rather with a common symbol that we refer to the entire period, manifested 
even in the La Tène period29.

As to the meaning, most researchers consider that such figurines were used in the 
magic or ritual practices connected with the cult of fertility and fecundity30. In the Alpine 
area, the symbol of the bull in the Hallstatt culture is connected to the solar cult, its image 

10 Scientific literature also record, among discoveries of this period one zoomorphic figurine made of clay 
which represent „a horse” having the following dimensions: 4,8 cm in length and 2,2 cm in width. The item 
comes from Moigrad „Pomet”, from antic city Porolissum area. A closer analysis show however, that we are 
dealing with a representation of an elephant, which certanly belongs to the Roman period and not to the 
Hallstatt period (see Lakó 1983, 83-84, Pl. IX/4).
11 In the older literature (Dumitrescu 1974, 361) are mentioned “... small zoomorphic statuettes of clay ...” 
found in various places in Transylvania, including Berc hamlet, belonging to the Giurtelecu Şimleului village. 
This hamlet is located north of the Măgura Şimleului, not far from the upper plateau of Măgurii, on which is the 
fortified settlement from Early Iron Age. 
12 Bejinariu 1995, 2.
13 László 1994, 90.
14 Horedt 1963, 527-534, fig. 2/4. 
15 Mitrofan 1967, 436, Fig. 2/1, 3; Vasiliev et alii 1991, 68-69, fig. 27/10, 12. 
16 Dumitraşcu 1974, 131, Fig. 4/2.
17 László 1994, 90, fig. 46, 47, 48/1-3.
18 Gumă 1993, 189-190, pl. XXXV/3.
19 Leviţki 1994, 111, fig. 59/1.
20 Kemenczei 1984, 72, Taf. CXXVII/12.
21 Gróh 1984, Fig. 4.
22 Maleev 1992, Fig. 3; Ursache 1999, 43, Fig. 8/2, 4, 5. 
23 Jugănaru 2005, 45, fig. 10/49 – in quoted text, the reference at plate is mistaken.
24 Kemenczei 1984, 45, Pl. LXXXIX/6, 13, XCVI/21.
25 Szabó 1996, 36.
26 Kaşuba 2003, Fig. 5/5-6.
27 Miroššayova 1987, Pl. X/10, XI/17, XIII/12.
28 Coblenz 1981, Fig. 11/1-2; Buck 1996, 274-278.
29 Sîrbu 1987, 104-108.
30 Vasiliev et alii 1991, 149 sq.; Maleev 1992, 24; Sîrbu 1993, 136; Sîrbu 1999, 55; Ursache 1999, 45; Jugănaru 
2003, 80; Damian 2009, 12.
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appearing as parts in the composition of vessels31. M. Eliade, quoting other older opinions 
link bovid horns from plastic art representations and iconography, to the Moon symbolism 
and fertility, this representation marking the presence of the Great Goddess of fertility32. 
In the Greek world of early Iron Age period (XI – VIII centuries BC) contextual analysis 
of zoomorphic figurines finds made in clay reveal their close connection with religious 
imagery but one to possible economic activities also33.

Anthropomorphic plastic art. This category is represented in this area by four 
fragmented artifacts, all from Şimleu Silvaniei Observator. Of these, only two have clear 
attributes of the objects of this type, specific to the Early Iron Age.

The first artifact (Pl. II/1) was discovered in the upper part of G108/2001 pit, at 0.90 
m depth from the actual level. The preserved part of the artifact is flat, with the lower area 
in the semicircle shape. Has 5.9 cm in width, thickness of 1.3 cm, and current height is 4 
cm, being torn from ancient times. It was made from clay skimmed with sherds, smoothed 
and burned to red. The figurine has one side decorated with incised lines on one side, some 
arranged obliquely, forming the so-called “little-fir” motive and the others horizontally. It is 
considered that the ornament express the bottom part of the garment34.

Close analogies for this type of decoration on these artifacts, we have at Teleac35 (Pl. 
II/8), Alba Iulia Dealul Furcilor-Monolit36 (Pl. II/9), at Căuaş and Racoş37, from Biharkerestes 
Láncos38, Ţahnauţi39 or at Krivče and Lissičniki40 (Pl. II/10-11).

The second artifact (Pl. II/4) was discovered in the level which superimpose G 
108/2001 pit or maybe from the complex, at -0.50 m depth from the actual level. This 
artifact is flat, elongated shape, having at the preserved edge, one protuberance which 
outlines the foot or rather the head. Torn from ancient times, the artifact has a length of 5.5 
cm, width of 2.5 cm and 1.4 cm thick. From the same area comes one “spool” fragment, 
circular in shape, small impressions on the preserved side.

As shape, close analogies was found at Teleac41 (Pl. II/6) and Čala42, the differences 
consisting that artifacts from Teleac are rich in ornaments unlike our specimen which is not 
patterned.

The third artifact (Pl. II/3) is an fragment from the lower part of an anthropomorphic 
figurine, superficially smoothed surface and undecorated. The fragment was found in the 
pit C56/2008. The artifact is flat and has preserved length of 6.7 cm, maximum width of 
5.7 cm and 1 cm thick, being made of clay mixed with sand and pebbles. The combustion 
was oxidizing and incomplete. Except that our specimen is trapezoid-shaped, with the long 
side at the top and is devoid of decoration, resembles with the finds from Teleac43 (Pl. II/7), 
Căuaş and Racoş44, Biharkerestes Láncos45 or from Krivče and Lissičniki46. We should that 
our artifact is slightly narrower, specifically in the area that was broken; this fact could be 
seen on one side, which makes it resemble the above artifacts.

The last artifact (Pl. II/2) comes from the pit G47/1995, where was also discovered, 
among other things, a fragment of circular “spool”. Specimen to whom we refer here is flat, 
elongated, with rounded bottom. The artifact was broken in ancient times and is devoid of 

31 Potrebica 2007, 270, Pl. LXXa-d.
32 Eliade 2008, 180, with the literature.
33 Walcek Averett 2007, 137-141.
34 Vasiliev et alii 1991, 69.
35 Vasiliev et alii 1991, 69, Fig. 28/12.
36 Lascu 2006, 136, Fig. 2/3.
37 Apud Sîrbu 1999, 50 sq., Fig. 2/4-5.
38 Szabó 2002, 2, Pl. 142/9.
39 Kaşuba 2003, Fig. 5/27, 30.
40 Maleev 1992, Fig. 5/a, B.
41 Vasiliev et al. 1991, 69, fig. 28/13, 17.
42 Apud Sîrbu 1999, 52, Fig. 12/1.
43 Vasiliev et al. 1991, 69, fig. 28/14.
44 Apud Sîrbu 1999, 50 sq., Fig. 2/4-5.
45 Szabó 2002, 2, Pl. 142/9
46 Maleev 1992, Fig. 5/a, в, д.
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any decor. Preserved length is 5.5 cm, maximum width of 3.1 cm and 1.3 cm thick, being 
made of clay mixed with crushed sherds and gravel. Burning was oxidizing, resulted a 
scarlet color. The fragment is well polished. As shape has close analogies to artifacts from 
Rîpa47 and Grăniceşti48 (Pl. II/5).

On the morphology and shape the pieces, as we already said, all are made of clay 
mixed with sand, sometimes with gravel, being burned oxidizing. The treatment of surfaces 
is different, mostly being smoothened and only in one case was polished as a way of 
finishing the piece.

Given their fragmented state, we can not discuss a framing based on typological 
criteria nor can we speak of respect for the natural proportions of the various anatomical 
parts, as with zoomorphic figurine. What is clear is only very schematic style, abstract, have 
been made, which not reproduce the major anatomical parts and the lack of decorations 
on most figurines.

As regards the structure of discoveries, seen from the above that most artifacts have 
been deposited in pits with pottery to be completed, in one case, the pottery is fired to 
vitrification, but not anthropomorphic figurines. We also notice the fact that in two cases, 
these figures are associated with the so-called “spools” with tapered ends and rounded 
section, one of them with eight small-tip impressions kept intact

About the significance of these objects has been discussed a lot, most researchers 
believing that such pieces were used in the practice of rituals related to fertility and 
fecundity cult49.

Starting from fragmentary condition of artifacts or the presence of some holes and 
stitches, as well as lack of the artistic valence it is believed that are the result of “black 
magic” practices50. Information from the Hittite texts, mention a kind of “anti-magic” 
ceremony used to provide a remedy to situations caused by witchcraft, sin or the wrath of 
some God, comes complete view above. The purification ceremony is performed through 
a ritual transfer, which involves a human surrogate, the most commonly used being clay, 
dough, fat or wax “puppets”, domestic or wild animals (cattle, goats, pigs, mice, birds, fish, 
etc.). With the ritual completed, the substitute (human, animal or “symbolic doll”) into 
contact with the impurity is destroyed or removed51.

From the above we observe the use in these ceremonies of anthropomorphic clay 
figurines and the animal substitutes. Regarding the latter, it is necessary to emphasize that 
among the first zoomorphic figurines of Early Iron Age abound representations of cattle, 
goats and pigs and occasionally birds52. All this may be the result of a ritual similar to the 
Middle East, which involves a clay substitute not only for humans but for animals too.

Other clues for the usefulness of both anthropomorphic and zoomorphic figurines 
come from Minoan Crete, where among numerous sanctuaries have found many figurines 
of animals, human beings, and reproduction in clay of some limbs, such as hands and 
legs. The presence of a layer of ash make to believe that rituals practiced in these places 
assumed the use of fire53. All these are interpreted as votive figurines dedicated a great 
goddess of nature, the mistress of animals, of mountains and seas, of agriculture and war, 
the queen of living and the dead people54.

We once again notice similarities of the above practices with those from our area. Also 
we emphasize the votive role of these figurines, the association with fire and the presence of 

47 Dumitraşcu 1974, 131, Fig. 3/1-2.
48 László 1994, 64, Fig. 13/2; Sîrbu 1999, 50 sqq., Fig. 2/2.
49 Sîrbu 1987, 133 sqq.; Vasiliev et alii 1991, 150; Sîrbu 1993, 132 sqq.; Boroffka 1994, 77 sq.; László 1995, 
92 sq.; Sîrbu 1999, 54 sqq.; Damian (Costin) 2009, 7.
50 Sîrbu 1993, 136; László 1995, 92 sq.; Sîrbu 1999, 55 sq.
51 Filoramo et alii 2008, 199 sqq.
52 Horedt 1963; Smirnova 1974, 366; Vasiliev et alii 1991, 68 sq., fig. 27, 28/1-8; Gumă 1993, 190; László 
1994, 90, fig. 46-48; Leviţki 1994, 111, fig. 59/1-2, 4; Ursache 1999, 43 sq. Fig. 4-13.
53 Filoramo et alii 2008, 262.
54 Eliade – Culianu 2007, 219 sq.
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clay replicas of limbs, especially the human foot. Figurines deposition55, association of such 
artifacts with fire56 or representations of human foot are common findings in the Early Iron 
Age in the Transylvanian Plateau57 and beyond58. Human foot cast in clay in various forms 
is widespread as back as from Bronze Age59. A possible sanctuary with anthropomorphic 
and zoomorphic figurines is attested at Lissičniki60.

In the example above, somewhat contrary to that from the Hittite society, figurines, 
both anthropomorphic and zoomorphic, are used as offerings to gods offered, which shows 
that between religion and magic can not draw a clear line of demarcation as trying some 
scholars61, among those two there is a strong connection. Regarding to magic, which 
accompany every moment of human life, from birth to death, Hittites felt that it has divine 
origin, being practiced by the Gods and people who have learned from them62. Eloquent 
for this connection is the myth of Helios, which is not only chthonic God and Titan, an 
epiphany of generating energy, but has relations with the world of darkness: witchcraft and 
the underworld, being the father of Circe sorceress and grandfather of Medea63.

Miniature wagon wheels. The archaeological campaign from 1994 at Şimleu Silvaniei 
Observator led to the discovery of six artifacts of this kind, most whole, only two of them 
from complexes assigned to the Early Iron Age

The first was discovered in the dwelling L1/1994 (Pl. IIIA/2). This specimen, different 
from the rest, about 45% preserved, had an estimated diameter of approximately 8 cm. It 
is flat, made of clay and mixed with sand crushed sherds. In the central area has a hole. 
Burning was strongly oxidized. On both sides has the impression circular 3 - 4 mm, not 
too deep, placed in a circle, at distances approximately equal, outlined the artifact. On 
one side, in addition to these impressions described above, there are other impressions 
asymmetrically arranged.

A second miniature wheel, also found in a fragmentary state, not represented here, 
was found among the pit G70/1999 inventory.

A final piece was discovered in S2/2001 section at m 10 and 0.43 m depth, in the 
palisade zone outsole, to the eastern profile. The wheel (Pl. IIIA/1) has a diameter of 4 cm 
and was made of clay mixed with sand, pebbles and broken ground, poorly paved and 
oxidizer burned.

The other wheels come from more recent cultural levels or complexes. We prefer not 
to present in this paper, since their framing in this period is uncertain64, although the aspect 
of the clay body of which were made has the characteristics of those found in reliable 
contexts from the Early Iron Age.

About the morphology and shaping of artifacts, as we already said, all are made 
of clay mixed with sand, sometimes with gravel, being oxidized burned. The surfaces 
treatment is different areas, mostly just smoothed. In terms of typology, our wheels, as in the 
Bronze Age65 are divided into two categories: with a pronounced thickening in the central 
area which suggests the wheel hub and a second type, with flat sides and slightly rounded 
edges. Artifacts of this last category were treated differently by different authors, many of 

55 Deposition is attested at Lechinţa de Mureş (Horedt 1963); at Krivče (apud László 1995, 86). We believe 
that  zoomorphic figurine from G29/1995 pit from Şimleu Silvaniei Observator it was an offering, where along 
another materials appear one “babybotle” vessel and one miniature vessel cup, partially restorable. 
56 Vasiliev et alii. 1991, 149. Also as an association of this kind should be treated the figurine from Şimleu 
Silvaniei Observator, from G47/1995 pit, with some of the materials burned until the vitrification.
57 Vasiliev et alii. 1991, 70 sq.
58 Kemenczei 1984, Pl. LXIX/12, XCIII/18, CXXV/22; Leviţki 1994, 110, Fig. 59/3 (here the references at page 
and at „Fig. LXXI/3” and „CXXXV/22” from Kemenczei 1984 are incorrect).
59 Platon 1988, 203 sq; Schuster 1999, 261 sqq.
60 Maleev 1992, 24. 
61 Sîrbu 1993, 138; Sîrbu 1999, 54.
62 Filoramo et alii 2008, 199.
63 Eliade 2008, 159 sq.
64 At Şimleu Silvaniei Observator there is clear evidence of human presence during the Bronze Age, from early 
period, until the late period. We do not exclude the possibility that some of the wheels found in uncertain 
stratigraphic contexts or in secondary position in La Tène complexes to belong to this period.
65 Schuster 1996, 118 sq.
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them named these specimens as spindle whorl or as “discs”, putting into question their 
function as the miniature wagon wheels66. However, we chose for the inclusion of whose 
diameter exceeds 3.5 cm, among the miniature wheels category, this rule is used for similar 
artifacts from earlier periods67, but is not the only one criterion which we use. The most 
important is that a number of analogies blend attributes of both categories which we found 
on our wheels or other similar objects in the settlements of this period. We’re talking about 
the artifact found at Şuncuiuş68 (Pl. IIIA/3) and a fragmented specimen from Sobiejuchy69 
(Pl. IIIA/4), both has a pronounced thickening in the central area suggesting wheel hub and 
small circular impressions arranged around it, just as they appear on the miniature wheel 
found in house L1/1994 home from Şimleu Silvaniei Observator.

We should mention also a flat specimen, decorated with impressions of the kind 
described above and with radial lines, like the spokes of a wheel, from Terňa (Pl. IIIA/5)70. 
Spokes marking occurs at Teleac too, there being achieved by grooving71, or on the artifact 
made of stone, found at Cernatu72.

Whatever type of that belong, the analogies for these artifacts are quite numerous. 
Without proposing an exhaustive research on this subject, mention, besides those already 
mentioned above, findings from Cernatu73, Teleac74 and Chendu75, in Banat, at Remetea 
Mare and in another settlements76, in Moldavia, at Grăniceşti77, Dăneşti78, Trinca79 and 
Ţahnauţi80, in Hungary at Biharkerestes, Doboz81, Visegrád82, Sajószentpéter, Köröm and 
Prügy83, in Piliny culture, at Emőd Tüzép84 and Kyjatice culture85 or among halstattian 
discoveries from Slovakia, at Terňa86 and Nižný Tvarožec87. We also mention here a 
specimen from Hansca88, in the area of Holercani group from Moldova or more discoveries 
in the eponymous site of Kalakača culture89.

Regarding the significance of these objects, there are two main ideas: one that sees 
them in connection with the solar wagons, copying bronze models, so in relation with the 
cult of the sun and other it considers as toys90.

Fired clay disks (tokens). From Şimleu Silvaniei Observator, originate all 33 such 
objects, most discovered as a result of systematic research (Pl. IIIB/1-9). Such pieces have 
not been discovered in other Hallstattian settlements in the area we are dealing. Connected 
to discovery context, two artifacts come from the survey research, one specimen from 

66 Sîrbu 1993, 131; Leviţki 1994, 112; Schuster 2007, 38 sq. with literature; Nicic 2008, 98.
67 Schuster-Negru 2006, 53.
68 Emődi-Hadnagy 1982, 386, Fig. 10. 
69 Harding et alii 2004, 45, 60, Pl. 22/21.
70 Budinský-Kriča – Miroššayová 1992, Pl. 11/9. 
71 Vasiliev et alii 1991, 74, Fig. 25/14.
72 Székely 1966, 25, Pl. 7/4.
73 Székely 1966, 25, Pl. 7/5.
74 Vasiliev et alii 1991, 74, Fig. 25/13-15.
75 Vasiliev et alii 1991, 74; Ciugudean 1997, Fig. 34/3.
76 Gumă 1993, 190, Pl. 34/4.
77 László 1994, 64, Fig. 12/1, 3, 5, 7-8. Here, just the items 1 and 7 are considered by quoted author by us, 
wagon wheels, although all objects at which we refer has the characteristic of such artifacts.
78 László 1994, 111.
79 Leviţki 1994, 112, Fig. 59/7.
80 Kaşuba 2003, Fig. 5/10.
81 Szabó 2002, Fig. 38/XL.A; 2, Pl. 141/11, 158/2-3.
82 Groh 1984, 56, Fig. 5/4.
83 Kemenczei 1984, 143, Pl. XCVII/23, CXLIV/8, CXLVI/14, CLVII/5, 22.
84 Hellebrandt 1991,  21, Pl. 4/4.
85 Matuz, Nováki 2002, Fig. 110/18-19.
86 Budinský-Kriča – Miroššayová 1992, Pl. 11/9-13, 21, 34. The items 9 and 11 have, like in the case of that from 
house L1/1994 from Şimleu Silvaniei Observator, flat body with small circular impressions. 
87 Miroššayová 1987, Pl. 12/11.
88 Nicic 2008, 98, Fig. 46/4.
89 Medović 1988, Fig. 29/5, 45/16, 60/7, 149/2, 302/2.
90 Schuster 2007, 32; A significant finding for the interpretation of these miniature wagon models made of clay 
comes from Nižné Myšl’a Otomani culture cemetery (eastern Slovakia). In one child tomb (no. 40) appeared 
one wagon model. The situation suggests that these pieces could be toys for kids – Gašaj - Olexa 1996, 20.
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cultural layer and another one from a post hole from S1/2003 trench. Five pieces was 
founded in the fortification elements (ditch or wall), six from the pits, four out of household 
oven and 14 were found in the inventory of a house. Like in the miniature wheels case, 
discussed above, we can certainly attribute to the Early Iron Age habitation only those 
items found in secure contexts91.

In terms of morphology, all are made from the walls of vessels, most are in the shape 
of double truncated cone with double colors, black and red, and some with grooves, but 
also from bowls or more rarely, from “bag” type pots. Almost all are made of ceramic 
fragments which have at least one side polished. Their diameters vary between 3 and 6 cm. 
Their margins are in some cases, slightly smoothed due to use. More rarely breaks appear 
which makes the items to not be perfectly circular.

Analogies for these we have in the Gáva culture area at Petruşeni92 or in Hungary93 
and in Lausitz culture environment94, and continue to exist even in the next period95.

Related to the significance of these artifacts are two opinions. Some authors consider 
as solar symbols96 or items in connection with magic97 while others view them as household 
items98 or game pieces99.

Fired clay rings. In the house L3/2002 from Şimleu Silvaniei Observator, was found 
one fragment of a ring made of fired ring, about 9 cm in diameter and oval in section, 
approximately 2.5 cm thick (Pl. IVA/1). The artifact was made of oxidizing burn clay.

In Gáva culture, we have analogies in Romania, at Căuaş Sighetiu100 (Pl. IVA/2) and 
Teleac101 (Pl. IVA/3), and in Hungary, similar artifacts were discovered at Prügy102, Baks-
Temetőpart (Pl. IVA/4-5) and Hódmezővásárhely103 (Pl. IVA/6).

Such items appear among the discoveries of Kyjatice culture104 or in a series of graves 
from the Transdanubian area105, artifacts found in the graves may have cultic significance 
in Kemenczei opinion106. Gabor Szabo, in her PhD thesis dedicated to Gáva culture and 
its preliminary period, assume a more practical the use of these components, as the loom 
weights107.

For a particular significance calls the artifacts from the eponymous settlement of 
Babadag cultures108 (Pl. IVA/7-8). From here come the most numerous objects of this type 
found so far. These are pieces made from clay, burned poorly, with a diameter between 
5.5 and 6 cm and oval section109. Called by some authors, “donuts” or “bagels” are treated 

91 Such artifacts, manufactured from Gáva pottery fragments inclusively have appeared along another made 
from dacian pottery in complexes assigned to the Second Iron Age settlement (La Tène) from Şimleu Silvaniei 
Observator.
92 Leviţki 1994, 109, Fig. 59/15.
93 Kemenczei 1984, 72, Pl. CXXXVIII/5, CXL/6, XLI/5, 14, CLVII/11; Hellebrandt 1990, 104, Pl. 9/3. 
94 Harding et alii 2004, 60, Pl. 22/3-6, 8-14, 16-18. Here are disks made from clay not only fabricated from 
pottery walls (see Harding et alii 2004, Pl. 22/1-2, 7, 15, 19).
95 Sîrbu 1993, 130 sq.; Pop 1995-1996, 71 sqq. with literature.
96 Vasiliev et alii 1991, 153. 
97 Sîrbu 1993, 130 sqq.
98 Leviţki 1994, 109.
99 Harding et alii 2004, 60.
100 Németi 1990, Fig. 21/9.
101 From here comes an artifact entirely preserved and one in fragmentary status (Mitrofan 1967, 436, Fig. 2/2; 
Ciugudean 1979, Fig. 14/9), another well preserved item, unpublished, was discovered in a survey from the 
early ‘2000 by I. C. Băltean coleague  (kind information I. C. Băltean).
102 Kemenczei 1984, 72, Pl. CXLVIII/18, CXLI/4, CLVI/11, CLVII/17, 21.
103 Kemenczei 1984, 72, Pl. CL/11, CLI/19, CLVII/23-24; Szabó 1996, 36, Fig. 21/17-18, 39/11; Szabó 2002, 
33, Fig. 38/XLI.
104 Matuz, Nováki 2002, Fig. 91/14.
105 Metzner-Nebelsick 2002, Pl. 5/24, 104/1-2.
106 Kemenczei 1984, 72. 
107 Szabó 2002, 33.
108 Jugănaru 2003, 76, Fig. 3, 4; Jugănaru 2005, 42-43, Fig. 10/38-46 (in this text the reference at plate is wrong). 
109 22 of artifacts are mentioned by G. Jugănaru, but their number is confuse, given the fact that in plates we 
can counte 25 exemplares (Jugănaru 2003, 76, Fig. 3, 4; Jugănaru 2005, 42). The number from plates seems to 
be correct, it is mentioned by V. Sîrbu too (Sîrbu 1999, 49). 
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as extremely rare pieces, “the only analogy”, in their view, was found in Pšeničevo type 
settlement at Konyovo110. In fact, they appear on a very wide area, from our region to

Central Europe111. Other analogies come, as already we mentioned, from a “hoard” 
found in Pšeničevo culture at Konyovo (Bulgaria) 112. The latest analogy of Hallstatt period 
for such objects appear in Curteni settlement, dated in VI-V century BC113, but continue 
their existence even in La Tène Age, as proved by the discoveries from Poiana114 or from 
Hanska Toltoacă115. Returning to the Curteni artifact we must emphasize that this occurred 
in a pit with more than 40 spindle whorl, one clay disc decorated with anthropomorphic 
motif, massive wheels of wagon miniature, three “idols”, one phallic symbol, metal and 
bone fragments and several pottery, burnt adobe and “carved” stones and fragments of 
fireplace splice116.

Clay artifacts with ridge. The item from Şimleu Silvaniei Observator, only one of 
its kind from our area of interest is broken from ancient times (Pl. IVB/1). The preserved 
length measure 6 cm and 3 cm in height. It is worked of well smoothed clay; skimmed with 
sand after oxidative burning gaining a light brown color. It had an elongated side, slightly 
curved, with two sides that ended in the form of increased cross ridge pattern pulled out 
from the soft clay and the second side with two oval holes. One of the ridges, more narrow, 
it still retains traces of small raised bumps. It was discovered in L1/1994 house.

Similar artifacts have been discovered at Teleac117 (Pl. IVB/3-6), Rîpa118 (Pl. IVB/2) or 
in Hungary, at Doboz, Polgar119, Poroszló120, Prügy121 and another one kept at the museum 
in Debrecen122. Other findings of the same category appear in the inventory of some graves 
from Transdanubian area, or in Serbia at Kalakača and other contemporary sites123. We 
believe that the artifact from Cozia belong to this category too124.

About the meanings of these artifacts, by some opinions are considered tools for 
decorating pottery125. It should be noted that the ridge size and distance between them does 
not overlap with channeled vessels, which is why we can not consider as decorated pottery 
utensils, rallying us to those who assign magical-cult valence126.

The chronology and cultural assignment of artifacts. In what concern the chronology, 
al the figurines was founded in contexts belonging to early and middle Hallstatt period, 
Hallstatt B and C respectively.

Form cultural point of view; these discoveries belong to Gáva culture. Because these 
artifacts had a symbolic value, we find these finds on a wider area. And this suggests 
the existence of some symbols which were specific to Urnfield culture community, early 
Hallstatt period in this part of Europe respectively. Implicitly these are evidence of an 
common imaginary but the supra-regional circulation of ideas in this period too.

110 Jugănaru 2003, 76; Jugănaru 2005, 42-43. In fact, such artifacts appear quite often in north Tracian 
environment, the literature listed by us being available at that time.
111 A similar object was discovered in Hascherkeller settlement from Bavaria (Wells 1980, 317, Fig. 10/7).
112 Apud Sîrbu 1999, 49, Fig. 13/15. 
113 Iconomu 1978-1979, 220, Pl. 30/16, 31/12.
114 Apud Iconomu 1978-1979, 220. 
115 Apud Sîrbu 1993, 139 sq., Fig. 3/5, 5/7. 
116 Iconomu 1978-1979,179 sqq.
117 Vasiliev et alii 1991, 75, Fig. 25/5-8.
118 This artifact was interpreted as zoomorphic figurine representing the head of an deer (Dumitraşcu 1974, 
131, Fig. 4/1).
119 Szabó 2002, 33, Fig. 38/XLIV. 
120 Patay 1976, 199, Fig. 4/8-9; Kemenczei 1984, 72, Pl. CXXVIII/7.
121 Kemenczei 1984, 72, Pl. CLVII/20; Szabó 2002, Fig. 38/XLIV.
122 Patay 1976, 199, nota 11.
123 Apud Vasiliev et alii 1991, 75, with literature. 
124 László 1972, 210, Fig. 4/4a-b.
125 László 1972, 210.
126 Patay 1976, 199; Kemenczei 1984, 72; Vasiliev et alii 1991, 75; Metzner-Nebelsick 1997, 596-597; Szabó 
2002, 33; Kaşuba 2003, 192 sq., Fig. 5/16.
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ARCHAEOLOGICAL DISCOVERIES IN THE BISTRA STREAM AREA,
(FIRST HALF OF THE 1ST MILLENNIUM A.D.)

Florin SFRENGEU*

Abstract

The work shows a series of archaeological findings in the Bistra stream area in 
the Bihor County dating back to the 1st century B.C. until the 6th century A.D. In the 
area of the Dacian fortress at Sacalasau, there is an impressive range of discoveries that 
seem to belong to a silver Dacian thesaurus dating back to the 1st century A.D. The 
archaeological findings at Voivozi – Cilogos show the existence of free Dacians along 
the Bistra stream at the Roman epoch. This living level dates back to the 3rd century 
A.D., or probably the beginning of the 4th century A.D. We notice the influence of 
provincial Roman ceramics on the ceramics of free Dacians in the area and in Crisana 
in general. In 1970, an important thesaurus was discovered at Tauteni. It is made up 
of two silver cups. It was published in 1973 by S. Dumitrascu and was considered to 
belong to the Heruli of German origin. In the area, there was a civilisation of locals 
belonging to Hun and Gepid times, also known as the Biharea – Sânnicolau Român 
–Floreşti – Sânmiclăuş – Ipoteşti – Cândeşti – Botoşana – Dodeşti civilisation of Latin 
and Christian population. 

Key words: Dacians, fortress, silver thesaurus, locals, Heruli

The publication of archaeological findings particularly after WWII, when most 
History and Archaeology Institutes (such as Bucharest, Iasi and Cluj) and County Museums 
(such as Arad, Oradea, and Satu Mare) were established, brought the Dacian antiquities 
to the international scientific circuit1. The archaeological findings belonging to the Dacian 
epoch in Crisana have been classified from the geographical and geomorphologic points 
of view as follows:

A. Plain settlements (small towns, villages and helmets): 1. Arad- Micălaca on Mureş; 
2. Zerindul Mic, Arad County, on Crişul Negru; 3. Girişul de Criş – Pietroasa, Bihor County, 
on Crişul Repede; 4. Acâş, Satu Mare County, on Crasna and 5. Pecica, Arad County – an 
urban settlement (small town, production and market centre, social and political centre of 
Dacians in Lower Mures plain area).

* Universitatea din Oradea, florinsfrengeu@yahoo.com
1 S. Dumitraşcu, Descoperiri dacice din Crişana (sec. II î.e.n. – 106 e.n.), in S. Dumitraşcu, Scrieri arheologice 
privind istoria Daciei Apusene, Oradea, 2007, pp 163-166, volume edited by L. Ardelean and F. Sfrengeu to 
celebrate the 70th birthday of the author of the studies. For the contribution of archaeologist S. Dumitrascu to 
the knowledge on Dacian epoch, the 1st Christian millennium and other epochs, see studies in this volume, 
where different articles and studies show the contribution of other Romanian and foreign researchers. Also see 
the List of scientific and literary works of the author pp 11-30.
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B. Piedmont settlements (oppida, small towns, fortresses and citadels): 1. Vărădia 
de Mureş, Arad County; 2. Săvârşin, Arad County, both on Mureş; 3. Berindia, Arad County, 
on Valea Crişului Alb; 4. Tăşad, Bihor County, in the piedmont western area of the Pădurea 
Craiului Mountains; 5. Oradea – Dealul Viilor, Crişul Repede; 6. Marca, Sălaj County, on 
Barcău; 7. Şimleul Silvaniei, Sălaj County, on Crasna.

C. Mountainous settlements (fortresses, citadels): 1. Clit, Arad County, in the Moma 
Codru Massif, in the Pleş top area; 2. Săcălăsău Nou, Bihor County, in the Plopiş Mountains, 
in the Bistra hydrographical basin, an affluent of Barcău; 3. Tusa, Sălaj County, in the Plopiş 
Mountains massif.”2

From Burebista to Decebal, in the 1st century B.C. to the 1st century A.D., the Bistra 
river area was ruled by the Sacalasau Nou fortress. It lies at the outskirts of the village, in 
a place called Dealul cu bani (The Money Hill), on the Corbeni stream, also known as 
Vanatorul stream, an affluent of the Fanate stream flowing into Barcau, just like Bistra. 
Surrounded by hills and high tops, the cape where the citadel lies has steep slopes. The 
area where the plateau penetrates is cut by a ditch probably accompanied by a vallum. 
Unfortunately, several holes dug by treasure hunters have destroyed most of this important 
archaeological site. Nevertheless, in 1971, the archaeologist Sever Dumitrascu made a 
survey in an area of the plateau with only few holes dug by treasure hunters. He revealed a 
thin layer of artefacts belonging to three epochs. The oldest belongs to the Cotofeni culture 
during the transition from the Eneolithic to the Bronze Age. It is followed by the Dacian 
layer. Some are hand-made, some others are pottery. The colour is brick-red or grey with 
fine aspect, as well as ceramic fragments dating back to the feudal time3.

In the area of the Dacian citadel, there is an impressive range of findings belonging to 
a great silver Dacian thesaurus dating back to the 1st century B.C. The study4 dedicated to 
the thesaurus discovered in 1972 chronologically shows all findings in the area known at 
the time that were published by several archaeologists. For example: in 1941, D. Popescu 
reminded of 23 coins of the Dyrrhachium type and the arc bent of a fibula with nodosities; 
in the same year 1941, C. Daicoviciu mentioned the Greek and Roman republican coins, 
as well as a snake-headed bracelet discovered on the Dealul cu Comoara (Dealul cu bani) 
(The Money Hill); in 1942, M. Roska mentioned the discovery of 20 Apollonia dinars at 
Sacalasau, yet he provided no more details; in 1953, N. Fettich published a silver bracelet 
decorated with snake heads belonging to a thesaurus along with five Apollonia coins and 
three Dyrrhachium coins in the area called Penzeshegy (The Money Hill); a silver fibula 
with nodosities and two silver coins belonged to the Sacalasau Vechi primary school 
collection at the time5. The silver jewels thesaurus discovered in 1972 by Anton Furik in 
Sacalasau Nou on the Burcarar hill 300 meters far from the Dacian citadel while ploughing 
the land comprises the following items: a necklace, two bracelets, three fibulae and a silver 
item bar. According to some information, it seems that another thesaurus was discovered 
in the same area 20 years before comprising eight silver fibulae with nodosities. However, 
none has been preserved. All these items are likely to have belonged to the same thesaurus, 
although they might have been discovered in the Dacian citadel destroyed by treasure 
hunters6.

2 Ibidem, p 165.
3 S. Dumitraşcu, Aşezări fortificate şi cetăţui dacice în partea de vest a Munţilor Apuseni, in Crisia, 1972, pp 
135-137.
4 S. Dumitraşcu, E. Molnar, Tezaurul de podoabe dacice de argint de la Săcălăsău-Nou, j. Bihor, in Crisia, V, 
1975, pp 45-67.
5 Ibidem, pp 64-65.
6 Ibidem, p 59, the items saved by Prof. E. Molnar have been studied and photographed. They were largely 
described in the study mentioned above.
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Dacian fortresses and citadels in western Apuseni Mountains from Burebista’s rule 
to Decebal’s rule in 106 A.D., to which the citadel of Sacalasau Nou in the Bistra stream 
area belongs, were conquered during the Dacian-Roman wars (101-102 and 105-106) to 
which the Dacians from Crisana participated. Although conquered by the Romans, this part 
of Dacia lying between the Apuseni Mountains and Tisa was not annexed to the Roman 
Empire politically and military. A new chapter in the history of rural settlements in Crisana 
began. It continued throughout the 2nd and 3rd centuries A.D. It was the time of Roman 
epoch free Dacians. A silver imperial Roman dinar dating back to the 2nd century A.D. was 
accidentally found in a place called Dealul Comorii (the Treasure Hill) belonging to the 
Popesti commune7.

The archaeological finding at Voivozi proves the presence of Roman epoch free 
Dacians along the Bistra stream. In the place called Cilogos, on the second living level 
(the first comprises hallstatt ceramics, whereas the third one comprises settlement remains 
belonging to the 7th – 9th centuries), ceramic fragments of grey or brick-red pottery belonging 
to free Dacians have been found. This settlement level dates back to the 3rd century and 
probably the beginning of the 4th century. There was an influence of provincial Roman 
ceramics on the free Dacians ceramics in the area and in general on the ceramics in 
Crisana8.

In an unspecified place at Tauteu, 3rd and 4th centuries A.D. ceramics belonging 
to Roman and post-Roman epoch Dacians has been discovered. It comprises big supply 
vessels for water, also called jars, probably attesting the existence of a settlement of free 
Dacians in the Bistra stream area9.

In the past years, archaeological research has revealed several settlements belonging 
to free Dacians in Crisana in the 2nd to the 4th centuries. Their main occupations were 
shepherding, agriculture and craftsmanship. “Throughout the same broad regions in 
certain places and areas more or less outlined, we can notice the presence of Iazyges 
and Rhoxolani, as well as of German peoples (Buri, Vandals, Asdings, and early Gepids) 
with socio-economic, political and cultural connections strongly influenced by the 
Roman civilisation and political-military interests. As a consequence of the dissolution of 
the province of Dacia and its borders, there was an expansion of the Roman and Roman 
speaking province people to the west and north-west, and a relocation of free Dacian 
communities on the territories of the former province archaeologically attested. We deal 
with a people’s movement in two ways leading to new defining ethno-linguistic, social, 
economic and political realities at the beginning of the migration epoch.”10

At the end of the 4th century, after crossing the Dniester and defeating the Visigoths, 
the Huns controlled the regions in eastern and southern Romania until 420. The following 
belonged to their confederation: the Alani belonging to the Sarmatian tribes, the Ostrogoths 
and the Gepids of German origin. After reaching Pannonia and the Tisa Plain in 433, under 
the rule of Attila, Transylvania and the western area underwent a shock. The urban Roman 
civilisation involuted; there was a generalised process on Middle Danube and the Rhine 
throughout the 5th century reaching to the disappearance of urban civilisation11.

After the defeat of Attila’s sons, the Hun empire fell down and the German peoples 
within the Hun confederation such as the Gepids, the Scirii, the Ostrogoths, and the Heruli 

7 Repertoriul Monumentelor naturii, arheologice, istorice, etnografice, de arhitectură şi artă din judeţul Bihor, 
chief editor S. Dumitraşcu, Oradea, 1974, p 56.
8 Ibidem, p 86; for the history and archaeological findings on Dacians of Roman epoch material culture and 
other peoples, see: S. Dumitraşcu, Dacia Apuseană (Teritoriul dacilor liberi din vestul şi nord-vestul României 
în vremea Daciei romane), Oradea, 1993, as well as other studies of the author partly published in the volume 
S. Dumitraşcu, Scrieri arheologice privind istoria Daciei Apusene, Oradea, 2007.
9 Ibidem, p 78.
10 S. Dumitraşcu, Dacia vestică şi nord-vestică (secolele II-IV), in Istoria românilor, Bucureşti, 2001, p 448.
11 M. Bărbulescu, De la romani până la sfârşitul mileniului I., in Istoria Transilvaniei, I, coordinators Ioan-Aurel 
Pop and Thomas Nägler, Cluj-Napoca, 2003, p 189.
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became free. The difficulty of determining the origin of thesauruses discovered at Simleu 
Silvaniei and Tauteu (Teuteni) was mainly due to the intricate situation in the 5th century12.

The important thesaurus discovered on the Bistra stream in 1970 was published in 
1973: two silver cups; in 1993, a fragment of another pot was published. In the summer 
of 1970, archaeologist S. Dumitrascu carried out a research on the Bistra stream. Teacher 
Valeria Hebristeanu was also involved by questioning her pupils in Ciutelec on antiquities 
in the area. The result was the fragments of silver dishes subsequently reconstructed. 
The place where they were discovered was called Tricer by the locals. It lies south from 
the Tauteu commune along the stream bearing the same name towards the vineyards at 
the edge of the pasture. It neighbours the village of Budoi to the south and the vineyard 
hills belonging to the inhabitants of Bogeiu and Tauteu to the east. After informing on the 
findings, the teacher Victor Cristea from Bogeiu and his two pupils, Mihai Cosma and Ioan 
Baliban, kept searching. They finally found other fragments belonging to the two dishes. 
In December, new securing diggings were carried out on the site by S. Dumitrascu and 
Valeria Hrebistean together with students from the Faculty of History-Geography in Oradea 
thus recovering other fragments belonging to the two pieces of dish that were eventually 
restored13.

The thesaurus was largely described in the monograph published in 1973. It also 
enumerated certain hypotheses on its ethno-cultural belonging: Vandal, Gepid, Visigoth, 
Huno-Alano-Ostrogothic, Hun, Ostrogothic, then Heruli. “It seems to be a temple thesaurus 
stolen by the Heruli (Dexippos) in their Goto-Heruli invasion before the battle of Naissus in 
the temple of Demeter and Dionysus at Eleusis (the possible meaning of the two inscriptions 
with Hellenic characters on the two cups found at Tauteni) on the foot of the second cup 
for the new German owner”.14

In 2000, the historical and archaeological monograph dedicated to the Heruli was 
published15. Besides an excellent historic review of this German people and of other 
peoples, there is further information and clarification. There are also analogies with 
pieces of dish making up the Tauteu thesaurus. As a matter of fact, the third chapter of 
the book organically connected with the first chapter describing the history of the Heruli 
is an Attempt of chronological and ethno-cultural dating of thesauruses at Tauteni and 
Şimleul Silvaniei16. Those willing to have detailed information on the importance of the 
thesaurus on the Bistra stream for the history of Romania and Europe will certainly read the 
abovementioned works. We consider it important to briefly describe the items as shown in 
the Heruli monograph without mentioning the analogies:

„1. TALL SILVER CUP. It is 45 cm tall. It was made of silver foil (1.2-1.3 mm thick) 
au repousée and is adorned with mythological scenes – Athena, Poseidon, Hercules? on a 
winged horse killing the Nemea lion that are set to the foreground. Out of the three levels, 
only the acanthus leaves belonging to the superior (third) level have been well preserved. 
There are two spots on the foot: P and X, which could be a mark: P X (X pounds)...

2. TALL GOLDEN SILVER CUP (SCHLANKEN KANNE). It is 64.3 cm tall. It was 
made of silver foil (1-1.5 mm thick) au repousée and is adorned on five levels out of which 
three refer to mythological scenes that we will describe in detail below. The lower level 
(no. 1) is adorned like cup no. 1 at Tauteni (preserved on the superior level) with acanthus 
leaves. The superior level (no. 5) has a baroque ornamentation with vegetal motifs. In the 
middle of the stem, there is a dotted Greek character inscription, while the bottom of the 

12 S. Dumitraşcu, Atribuirea etno-culturală a tezaurelor de şa Şimleul Silvaniei şi Tăuteni (Tăuteu), in Analele 
Universităţii din Oradea, seria Istorie-Arheologie, VIII-IX, 1998-1999, Oradea, pp 17-28.
13 Idem, Tezaurul de la Tăuteni-Bihor, Oradea, 1973, pp 24-28
14 Idem, Atribuirea etno-culturală a tezaurelor de şa Şimleul Silvaniei şi Tăuteni (Tăuteu), in Analele Universităţii 
din Oradea, seria Istorie-Arheologie, VIII-IX, 1998-1999, Oradea, p 18
15 Idem, Herulii. Monografie istorică şi arheologică, Oradea, 2000
16 Ibidem, pp 64-114 and tables 1-121
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stem bears RUNIC signs (sgraffito) slightly pounded. (...) Level no. 2. Nereids, Cupids and 
Nereids riding sea monsters (sea Amazonians) are artistically represented on the second 
inferior level. (...) Level no. 3. It is the main level adorned with a “complete” bacchanalia 
artistically achieved. (...) Level no. 4 resembles rural scenes on a silver plate in the Cartagena 
thesaurus from the point of view of the rural theme...

3. CONTAINER FRAGMENT (vessel) made of silver and representing a feminine deity 
with the hair parted on two sides and the veil on the left shoulder covering the inferior side 
of the body. It is almost certain that it is the scene of COMING OUT OF THE SEA (water, 
bath) of goddess Venus.”17

In Crisana, like most regions in the country, a local civilisation of Hun and Gepid 
epoch was set to the foreground. It was also named according to the places of the most 
important findings: Biharea – Sânnicolau Român –Floreşti – Sânmiclăuş – Ipoteşti – 
Cândeşti – Botoşana – Dodeşti. It was a population of Latin and Christian origin18. The 6th 
century people of Roman origin got in contact with Slavic peoples with rudimentary hand-
made ceramics. Under the Roman influence, they adopted the potter’s wheel. The Roman 
character of local population did not alter although elements of Slavic material culture 
gradually mingled with the Roman ones19. It seems that the Bistra river is a Slavic translation 
of the older name meaning fast river. There are also names of localities and waters of Slavic 
origin in other regions. Most Slavs remaining in Transylvania were assimilated by the more 
numerous locals throughout the 8th and 9th centuries. Some Slavic enclaves were known 
until the 2nd century, yet they were subsequently renamed with Romanian names20.

17 Ibidem,pp 67-70
18 Ibidem, p 118
19 M. Bărbulescu, De la romani până la sfârşitul mileniului I., in Istoria Transilvaniei, I, coordinators Ioan-Aurel 
Pop and Thomas Nägler, Cluj-Napoca, 2003, p 196
20   Ibidem, pp 197-198
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MORMINTE DE INCINERAŢIE MEDIEVALE TIMPURII DESCOPERITE
LA ZALĂU „DEALUL LUPULUI/FARKAS DOMB” (JUD. SĂLAJ)

Dan BĂCUEŢ-CRIŞAN*

EARLY MEDIAEVAL CREMATION GRAVES DISCOVERED IN
ZALĂU „DEALUL LUPULUI/FARKAS DOMB” (SĂLAJ COUNTY)

Abstract

The site is located on the large plateau of “Dealul Lupului/ Farkas Domb”. The 
plateau is limited in West by Mâtii Valley and in North by Zalău Valley. Our attention is 
drifting toward the early mediaeval cremation graves discovered in Zalău “Dealul Lupului/
Farkas Domb”, following the rescue excavations made in 2004 and 2005. Presently, only 
five early mediaeval cremation graves were found, two in 2004 and three in 2005.

The researches from 2004
The grave M1/2004. This cremation grave was found in trench S4/2004. At the 

depth of 0,25 m, the rests of a destroyed funerary urn appeared, which contained 
cremated bones. The grave pit could not been outlined.

The grave M2/2004. This cremation grave was found in trench S5/2004. At the 
depth of 0,25 m, the rests of another destroyed funerary urn appeared. Neither in this 
case, the grave pit could not been outlined.

The researches from 2005
The grave M1/2005. This was a cremation grave destroyed by the plough-land. 

It was found at the depth of -0,16 m. Fragments from the inferior part of a pot have 
been recovered (the funerary urn), in which were the cremated bones. Nearby, were 
also found bones scattered by the plough. The grave pit could not been outlined.

The grave M2/2005. It was a cremation grave scattered by the plough, identified 
at the depth 0,15 m. At the level of the sterile were found fragments from the funerary 
urn. Nearby were found cremated bones. The grave pit could not been outlined.

The grave M3/2005. It was a cremation grave destroyed by the agricultural 
processes. It has been identified at the depth -0, 20 m. Some pottery fragments have 
been recovered from the funerary urn and some cremated bones. The grave pit could 
not been outlined.

Funerary rite and ritual
Presently, in Zalău “Dealul Lupului/Frarkas Domb” were found five early 

mediaeval cremation graves, unfortunately affected by the agricultural processes. The 
graves M2/2004 and M1/2005, the ones that had some inferior parts of the funerary 
urns and which contained cremated bones, shows the depositing rite of the bones into 

*Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, bacuetz@yahoo.com
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the urn. We cannot tell anything the shape and the dimensions of the sepulchral pits 
because they could not have been outlined in any of the archaeological complexes. 
The graves M2/2004, M2/2005 and M3/2005 were kept more bad than the others. They 
were identified under the shape of some small concentrations of pottery fragments 
from the funerary urn, mixed up with cremated bones; this way, we do not know if the 
bones were deposited only into the urn or directly into the sepulchral pit.

Chronological framing
Unfortunately, because of the preserving conditions, if we want to do the dating 

of the early mediaeval graves discovered in Zalău “Dealul Lupului/Frarkas Domb” we 
can use only two elements: the funerary rite and the pottery (funerary urns). This type 
of funerary practices are well known in the VII-IX centuries A. D. in Transylvania. Also, 
they are certified in the extra-carpathian area too. The analogies shown for the funerary 
discoveries from Zalău “Dealul Lupului/Frarkas Domb” are characteristic for a period 
of time between the second half of the VII-th century and IX-th century. The researches 
from Zalău “Dealul Lupului/Frarkas Domb” are at the beginning and we do not hold yet 
many elements to make the chronology, so in this moment we can only affirm that the 
vestiges from here are dated somewhere around the two limits too. The results of the 
researches made in 2004-2005 in the cemetery of Zalău “Dealul Lupului/Frarkas Domb” 
are interesting and also important for the early mediaeval period. The expanding of the 
researches can bring new dates regarding the funerary rite and communion practiced 
here, more elements that could help to establish the chronology of these vestiges.

Symbols used for the pottery types: hand made pottery - , slow wheel made 
pottery - .

Cuvinte-cheie: medieval timpuriu, cimitir, morminte de incineraţie, urnă 
funerară, cronologie.

Keywords: early mediaeval, cemetery, cremation graves, funerary urn, 
chronology.

A. Prezentarea sitului
Situl este dispus în punctul “Dealul Lupului/Farkas Domb” (pe un platou larg), zonă 

cunoscută şi sub denumirea de “Aeroport”, iar mai recent zona Fabricii Michelin. Platoul 
este mărginit la vest de valea Mâţii, iar în partea nordică de valea Zalăului (pl. I/3).

Primele informaţii arheologice datează din anul 1983 când aici a fost identificată o 
aşezare neolitică (Băcueţ-Crişan, Băcueţ-Crişan 2003, p. 15). În anii 2003, 2004 şi 2005 
au fost efectuate cercetari preventive datorate unor proiecte utilitare şi edilitare de mare 
anvergură, cercetări care au relevant bogaţia şi varietatea vestigiilor arheologice existente 
în acest punct: două castre romane de marş (din pământ şi lemn), o necropolă barbară, o 
aşezare medievală timpurie, o necropolă neolitică şi alte vestigii preistorice (Matei, Pop 
2005, p. 411; Băcueţ-Crişan, Băcueţ-Crişan, Pop 2006, p. 400-401).

Atenţia noastră se îndreaptă spre mormintele de incineraţie medievale timpurii 
descoperite la Zalău “Dealul Lupului/Farkas Domb” în urma cercetărilor preventive 
efectuate în 2004 şi 2005. Până în prezent au fost descoperite numai cinci morminte de 
incineraţie medievale timpurii, două în anul 2004 (Matei, Pop 2005, p. 413) şi trei în anul 
2005 (Băcueţ-Crişan, Băcueţ-Crişan, Pop 2006, p. 401).

B. Stratigrafia
Eroziunea accentuată a solului, existenţa în anii 40 a unui aeroport utilitar (terenul a 

fost nivelat/îndreptat) precum şi lucrările agricole repetate au facut ca în prezent vestigiile 
arheologice să fie aproape de suprafaţă. Urnele medievale timpurii au fost identificate la 
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adâncimi foarte mici, nefiind sigur că locul de descoperire coincide cu cel în care au fost 
depuse inţial.

Prin cercetările desfaşurate aici a putut fi constatată următoarea situaţie stratigrafică. 
Sub covorul de iarbă există un strat de culoare cenuşie (strat arabil) cu o grosime (variabilă) 
între 15 cm (în general) şi 35 cm (extrem de rar). Sub acesta se află sterilul arheologic (lut) 
de culoare gălbuie. La baza stratului cenuşiu au fost descoperite vestigiile arheologice, 
plasate practic pe nivelul steril şi împrăştiate de plug în urma lucrărilor agricole.

Transformările suferite de teren au dus la deranjarea mormintelor, îngreunând astfel 
conturarea arheologică a gropilor sepulcrale. Unele morminte au putut fi identificate numai 
datorită existenţei unor grupări de fragmente ceramice şi oase calcinate.

C. Descrierea mormintelor
Cercetările din anul 2004
În anul 2004 au fost efectuate cercetări arheologice preventive datorate lucrărilor de 

implantare a unei conducte de transport gaze naturale. Au fost trasate cinci secţiuni notate 
S1/2004, S2/2004, S3/2004, S4/2004 şi S5/2004. Mormintele de incineraţie medievale 
timpurii au apărut în secţiunile S4/2004 (dimensiuni: 30 x 1, 5 m) şi S5/2004 (dimensiuni: 
14 x 1, 5 m) (pl. II).

Mormântul M1/2004 (în timpul cercetărilor a fost denumit Complexul nr. 7). Acest 
mormânt a fost surprins în secţiunea S4/2004. La adâncimea de 0, 25 m, metrul 13, au 
apărut resturile unei urne funerare distrusă din vechime de lucrări agricole şi care conţinea 
oase incinerate. Urna a fost identificată la baza humusului actual, fiind plasată practic pe 
sterilul arheologic. Nu a putut fi conturată groapa mormântului (pl. III/1a). Din urnă s-au 
mai păstrat câteva fragmente din partea superioară a acesteia (Matei, Pop 2005, p. 413).

Mormântul M2/2004 (în timpul cercetărilor a fost denumit Complexul nr. 8). Acest 
mormânt a fost surprins în secţiunea S5/2004. În zona metrilor 8, 7-9, la adâncimea de 0, 
25 m au apărut resturile unei urne funerare distrusă din vechime. Nici în acest caz nu a 
putut fi conturată groapa mormântului (pl. III/2a). Din urnă s-a mai păstrat partea inferioară 
şi un fragment din buză. Puţinele oase incinerate descoperite erau împrăştiate de plug 
(Matei, Pop 2005, p. 413).

Cercetările din anul 2005
În anul 2005 au fost realizate cercetări arheologice preventive pentru identificarea 

şi salvarea eventualelor vestigii aflate în pericol de distrugere datorită săpării mecanice a 
şanţului de implementare a conductei menajere.

Suprafaţa care urma să fie afectată de introducerea conductei menajere a fost cercetată 
prin două secţiuni care au urmat strict traseul prestabilit pentru amplasarea conductei. 
Secţiunea S1/2005 a avut dimensiunile de 86 x 4 m iar Secţiunea S2/2005 dimensiunile de 
63 x 5 m (pl. II).

Cercetările din anul 2005 s-au soldat cu descoperirea a 13 morminte de incineraţie 
aparţinând unor etape cronologice diferite: opt morminte neolitice, două morminte databile 
în Latene (sec. III-II î Hr.) şi trei morminte medievale timpurii (Băcueţ-Crişan, Băcueţ-Crişan, 
Pop 2006, p. 401).

Trebuie să facem precizarea că în textul de faţă, la Planşa II unde este prezentat planul 
săpăturilor am figurat numai poziţia mormintelor medievale timpurii deoarece celelalte 
vestigii, mormintele neolitice şi cele Latene sunt în curs de prelucrare şi nu fac obiectul 
acestui material. Cele trei morminte de incineraţie medievale timpurii au fost descoperite 
în secţiunea S2/2005 (pl. II).

Mormântul M1/2005 (în timpul cercetărilor a fost denumit Complexul C. 10). 
Mormânt de incineraţie distrus de arături (pl. IV/1a) surprins în caroul 23-24, la –0, 16 
m adâncime. Au fost recuperate fragmente din partea inferioară a unui vas ceramic (urna 
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funerară) în care se aflau depuse oasele calcinate. În jur au apărut de asemenea oase 
imprăştiate de plug. Nu s-a putut contura groapa mormântului.

Mormântul M2/2005 (în timpul cercetărilor a fost denumit Complexul C. 14). 
Mormânt de incineraţie răvăşit de plug (pl. V/1a) identificat în caroul 16-17, la adâncimea 
de 0, 15 m. La nivelul sterilului au fost descoperite fragmente din peretele şi fundul unui 
vas ceramic (urna funerară). În jur se aflau câteva oase calcinate. Nu s-a putut contura 
groapa mormântului.

Mormântul M3/2005 (în timpul cercetărilor a fost denumit Complexul C. 15). 
Mormânt distrus de lucrările agricole (pl. IV/2a). A fost identificat în caroul 60-61, la –0, 20 
m adâncime. Au fost recuperate fragmente ceramice din peretele unui vas ceramic (urna 
funerară), precum şi câteva oase calcinate. Nu s-a putut contura groapa mormântului.

D. Rit şi ritual funerar
Până în prezent la Zalău "Dealul Lupului/Farkas Domb" au fost descoperite cinci 

morminte medievale timpurii, din păcate afectate de lucrările edilitare sau agricole.
Din datele acumulate până în prezent putem spune cu certitudine că ritul de 

înmormântare este cel al incineraţiei, fără a putea face prea multe observaţii în privinţa 
ritualului funerar.

Mormintele M2/2004 şi M1/2005, din care s-au recuperat părţile inferioare ale 
urnelor funerare şi care conţineau oase incinerate, indică ritualul de depunere a oaselor 
în urnă. Nu putem preciza nimic cu privire la forma şi dimensiunile gropilor sepulcrale 
deoarece acestea nu au putut fi conturate arheologic.

Mormintele M2/2004, M2/2005 şi M3/2005 s-au păstrat mult mai prost decât 
celelalte. Ele au fost sesizate sub forma unor mici aglomerări de fragmente ceramice din 
vasul urnă amestecate cu oase incinerate, astfel că nu ştim dacă oasele au fost depuse 
numai în urnă sau şi direct în groapa sepulcrală.

E. Inventar funerar
Singurele obiecte de inventar funerar descoperite sunt urnele păstrate în stare 

fragmentară. Acestea prezintă următoarele caracteristici:
Mormântul 1/2004 - Fragmente din partea superioară a unei oale fără toarte, de 

culoare brun-cărămizie, lucrată la roata înceată. Degresantul este constituit din nisip 
amestecat cu pietricele şi paiete de mică. Pe câteva fragmente din vas se mai păstrează 
urmele unui decor constituit din benzi de linii în val asociate cu bandă de linii drepte, 
ornament realizat prin incizare în pasta moale (pl. III/1b-1i).

Mormântul 2/2004 – Fragmente din partea inferioară a unei oale fără toarte, de 
culoare brun-cărămizie, lucrată cu mâna. Degresantul este constituit din nisip amestecat 
cu pietricele, cioburi pisate şi paiete de mică (pl. III/2b-2c).

Mormântul 1/2005 - Fragmente din partea inferioară a unei oale fără toarte, de 
culoare brun-cărămizie cu pete negricioase, lucrată cu mâna (pl. IV/1b). Degresantul este 
constituit din nisip amestecat cu pietricele, cioburi pisate şi paiete de mică.

Mormântul 2/2005 - Fragmente din peretele şi fundul unei oale fără toarte, de culoare 
brun-cărămizie, lucrată la roata înceată. Degresantul este constituit din nisip amestecat cu 
pietricele şi paiete de mică. Deşi suprafaţa exterioară a vasului este puternic exfoliată se 
mai păstrează totuşi o parte din ornamentaţie. Pe umărul acestuia au fost trasate benzi 
paralele de linii în val, decor realizat prin incizare în pasta moale (pl. V/1b).

Mormântul 3/2005 - Fragmente din peretele unei oale fără toarte, de culoare brun-
cărămizie cu pete gălbui, lucrată la roata înceată. Degresantul este constituit din nisip amestecat 
cu pietricele şi paiete de mică. Suprafaţa exterioară a ceramicii este puternic exfoliată. Pe 
câteva fragmente din vas se mai păstrează urmele unui decor constituit din benzi de linii în val 
asociate cu bandă de linii drepte realizate prin incizare în pasta moale (pl. IV/2b-2d).
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Ţinând cont de tehnica de modelare a vaselor din morminte, în documentaţia grafică 
(planşe) am utilizat următoarele simboluri: ceramică lucrată cu mâna - , ceramică lucrată 
la roata înceată - .

F. Încadrare cronologică
Din păcate, datorită condiţiilor de păstrare, pentru datarea mormintelor medievale 

timpurii descoperite la Zalău "Dealul Lupului/Farkas Domb" putem opera numai cu două 
elemente: ritul funerar şi ceramica.

Practici funerare de acest gen caracterizează Transilvania secolelor VII-IX (Ţiplic 
2002-2003, p. 13-16). De asemenea, ele sunt atestate şi în spaţiul extracarpatic (Luca, 
Măndescu 2001, p. 34, p. 48, p. 70).

Urnele funerare păstrate în stare fragmentară descoperite la Zalău "Dealul Lupului/
Farkas Domb" indică prezenţa unei singure forme ceramice (oala fără toarte) modelată 
cu mâna (2 urne) sau la roata înceată (3 urne). Această asociere de vase ceramice/urne 
funerare realizate prin mai multe tehnici de modelare nu reprezintă o apariţie singulară. 
Spre exemplu, în necropola de la Ocna Sibiului s-a constatat că 65% din urnele funerare 
au fost modelate la roata înceată, iar 1, 2% au fost modelate cu mâna. Interesant este 
faptul că există şi urne funerare modelate la roata rapidă, prezente în proporţie de 33, 8% 
(Protase 2004, p. 56-57). Un alt exemplu îl constituie necropola de la Turdaş. Şi aici apar 
urne funerare lucrate cu mâna (5 urne), la roata înceată (3 urne) sau rapidă (6 urne) (Hica, 
Blăjan 1973, p. 651).

Datorită fragmentării şi stării precare de păstrate a ceramicii de la Zalău "Dealul 
Lupului/Farkas Domb", din cele cinci morminte s-a putut întregi grafic numai un singur vas, 
urna din mormântul M2/2005. Vasul urnă din M2/2005 şi fragmentele de urnă decorate 
din M1/2004 şi M3/2005 îşi găsesc analogii la Ocna Sibiului (Protase 2004, pl. VIII/24, 
pl. XI/54, pl. XV/31), Turdaş (Hica, Blăjan 1973, fig. 8/2), Bratei (Zaharia 1977, fig. 15/3), 
Ghirbom (Anghel 1997, fig. 3/3, fig. 4/3) ş. a.

Analogiile constatate pentru descoperirile funarare de la Zalău "Dealul Lupului/
Farkas Domb" se înscriu într-un interval cronologic cuprins între sec. VII (a doua jumătate 
a sec. VII) şi sec. IX (prima jumătate a sec. IX). Cercetările de la Zalău sunt la început şi nu 
deţinem foarte multe elemente cu ajutorul cărora să stabilim cronologia, astfel că în acest 
moment nu putem decât să afirmăm că şi vestigiile de aici se plasează cronologic undeva 
între cele două limite mai sus amintite. O datare mai restrânsă a vestigiilor funerare de la 
Zalău "Dealul Lupului/Farkas Domb" este greu de realizat acum.

Până în prezent la Zalău "Dealul Lupului/Farkas Domb" au fost descoperite numai 
cinci morminte medievale timpurii. Nu ştim cât de mare este cimitirul identificat aici dar cu 
siguranţă el nu este epuizat erheologic. Incineraţia este ritul funerar constatat în cazul celor 
cinci morminte, nu excludem însă posibilitatea apariţiei şi a mormintelor de inhumaţie. 
Desigur că interpretările, analogiile constatate şi încadrarea cronologică propusă acum se 
referă strict la cele cinci morminte.

Interesant este faptul că în apropiere de locul unde au fost descoperite aceste morminte 
(pe acelaşi platou) a fost identificată o aşezare medievală timpurie din care au fost cercetate 
mai multe locuinţe, cuptoare, gropi (Matei,Pop, Andraş, Băcueţ-Crişan 2004, p. 375-378; 
Băcueţ-Crişan 2006, p. 125). Trebuie avută în vedere şi posibilitatea ca cimitirul din care 
provin cele cinci morminte de incineraţie să aparţină acestei aşezări.

Rezultatele cercetările arheologice efectuate în anii 2004-2005 în cimitirul de la Zalău 
"Dealul Lupului/Farkas Domb" sunt interesante şi importante pentru perioada medievală 
timpurie. Extinderea cercetărilor poate aduce noi date cu privire la ritul şi ritualul funerar 
practicate aici, mai multe elemente care să ajute la stabilirea cronologiei acestor vestigii.
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CONSIDERAŢII CU PRIVIRE LA PREZENŢA PECENEGILOR ÎN CRIŞANA

Ioan CRIŞAN*

CONSIDÉRATIONS SUR LA PRÉSENCE DES PETCHÉNÈGUES EN CRIŞANA

Résumé

Population d’origine touranienne, les Petchénègues ont fondé une 
confédération tribale qui est devenue le principal facteur de puissance dans les 
steppes nord pontiques après le départ des Hongrois en Pannonie. Le Xe siècle la 
domination des Petchénègues s’étandait jusqu’en Moldavie ou éventuellement 
jusqu’en Muntenie, la Transsylvanie étant une zone tampon entre les Hongrois 
et les Petchenègues. L'évolution des relations entre les Petchenègues, les Russes, 
les Bulgares et les Hongrois, auxquels ont probablement ajouté des querelles, 
abouti à la séparation des groupes des Petchenègues et à leur mouvement vers 
l’ouest.

En Hongrie l’établissement des Petchénègues a été fait en plusieurs 
étapes, dès première moitié du Xe siècle, pendant la règne du duc Zoltan (907-
945), jusqu’à la première moitié du XIIIe siècle pendant la règne du roi Étienne 
IIe (1116-1131). Dans les sources hongroises les Petchénègues sont connus 
sous le nom de bisseni, forme latine du nom hongrois besenyő (turc. bäčänäk).

La présence des Petchénègues en Crişana est illustrée par des noms de 
lieux, hydronymes et antroponymes.

En ce qui concerne le moyen par lequel s’est fait l’entrée des Petchenègues 
en Crişana est envisagé en deux étapes. Tout d'abord, la première dont nous 
venons de faire avancer une hypothèse, c'est que les Petchenègues pouvaient 
vivre dans cette province au cours du Xe siècle ou au début du XIe siècle.

La certaine présence des Petchénègues en Crişana est une réalité plus 
tardive. Leur établissement a eu lieu seulement après leur défaite décisive par 
les Hongrois en 1068, ou après la restauration de l'autorité étatique hongroise 
représentée par des comtes en commençant par Bihor où en 1111 est attesté le 
comte Saul. Par la colonisation des Petchénègues l’autorité étatique poursuivait 
le renforcement du système de défense des comtés en se concentrant sur les 
fortification (cités) à terre. Dans ce système, ils ont pris place des Szeklers, 
déplacées à la lisière orientale de la Transylvanie contre le danger couman du 
côté de la Moldavie.

Le nom Beseneu, sous lequel apparaît la majorité des établissements 
petchénègues de Crişana, suggère que les colonisés représentaient une 
population commune qui a perdu la conscience d’apparténence à une tribu 
particulière.

*Muzeul Ţării Crişurilor Oradea, crisanioan_cris@yahoo.com
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Archéologiquement, la présence des Petchénègues en Crişana coïncide 
à l’utilisation de chaudron en argile comme type céramique.

À la suite de la décadence du système défensif concentré sur les 
fortifications à terre et de la constitution des grands domains féodaux, les 
établissements petchénègues ont été asservises et les tâches militaires ont été 
transformées dans les obligations économiques vis-à-vis des seigneurs de la 
terre.

L’asservissement des Petchénègues atténuera en plus leur spécifique 
éthnique et dépéchera leur assimilation. La grande invasion tartare a réduit 
probablement leur nombre parce que certains établissements ne figurent plus 
tard dans les documents. On semble que leurs sédentarisation définitive s’est 
produit pendant la seconde moitié du XIIIe siècle parce que jusqu’alors on 
trouve encore des fragments des chaudrons en argile. Ceux qui sont restés 
ont été soumis de plus en plus à une pression catholique et féodale. À la 
lumière des documents on peut discerné que les Petchenègues de Crişana ont 
embrassé le culte catholique dès le XIIIe siècle parce que dans les établissements 
petchénègues on trouve des églises catholiques. On estime qu’au cours du XIIIe 

siècle les Petchénègues ont largement perdu le langage.
Pour diverses raisons, parmi lesquelles de nombreux affrontements entre 

les Turcs et les Habsbourgs après 1552, presque toutes les établissements qui 
rappelaient des Petchenègues ont été définitivement abandonnées.

Mots clefs: Petchénègues, Szeklers, Coumans, établissement, fortification 
à terre

Populaţie de origine turanică, pecenegii au întemeiat o confederaţie tribală care 
a devenit principalul factor de putere în stepele nord pontice după plecarea ungurilor 
în Pannonia. În secolul al X-lea stăpânirea pecenegilor se întindea până în Moldova şi 
eventual până în Muntenia, Transilvania fiind un teritoriu tampon între unguri şi pecenegi1. 
Evoluţia raporturilor dintre pecenegi, ruşi, bulgari şi unguri la care s-au adăugat probabil şi 
luptele interne, a determinat separarea unor grupuri de pecenegi şi deplasarea lor spre vest. 
Din aceleaşi motive, dar cu factori noi de putere (uzii, cumanii, Imperiul Bizantin revenit la 
Dunărea de Jos), exodul unor grupuri pecenege a continuat şi în secolul următor. Existenţa 
pecenegilor se baza cu precădere pe creşterea vitelor, la care se adăugau expediţiile de 
pradă întreprinse în mod frecvent în teritoriile învecinate. Dacă li se oferea ocazia de a 
intra în solda unor conducători care aveau nevoie de mercenari, fie pentru acţiuni ofensive, 
fie pentru paza graniţelor, grupuri de pecenegi se separau de confederaţia lor împărtăşind 
un alt destin.

În Ungaria stabilirea pecenegilor s-a făcut în mai multe etape. Încă în opera Notarului 
Anonim se fac referiri la imigrarea unui grup de pecenegi în timpul ducilor Zoltan (907-
948) şi Taksony (955-972). Zoltan a colonizat un grup de pecenegi la graniţa cu Germania, 
iar Taksony a primit un grup căruia i s-au acordat domenii în zona Tiszafüred2. Un alt 
grup s-a stabilit în Ungaria în vremea lui Vajk, devenit Ştefan după încoronarea sa ca rege 
creştin (997-1038), urmat în perioada ulterioară de alte cete de pecenegi. Ultimul grup a 
găsit adăpost în Ungaria după victoriile repurtate asupra lor de armata bizantină în 1122-
1123, care a însemnat sfârşitul puterii pecenegilor3. În izvoarele ungureşti pecenegii sunt 
cunoscuţi sub numele de bisseni care este latinizarea numelui besenyő.

1 Spinei, 1999, p. 100; Madgearu, 2005, p. 112-113
2 Gökenjan, 1972, p. 186, n. 82
3 Pálóczi-Horváth, 1989, p. 31; Spinei, 1999, p. 143
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Prezenţa pecenegă în Crişana este ilustrată prin toponime, hidronime şi antroponime. 
În ceea ce priveşte partea arheologică, se poate afirma doar că există descoperiri de 
morminte cu arme, cu ofrande de părţi de cai sau cu piese de harnaşament, caracteristice 
populaţiilor stepice şi un tip de artefact adaptat unui un mod de viaţă bazat pe creşterea 
animalelor. Este căldarea de lut a cărei prezenţă, pusă în corelaţie cu alte surse, poate ajuta 
la cunoaşterea realităţilor istorice dintr-o anumită perioadă4.

Cele mai multe toponime desemnează aşezări atestate documentar.
1. Arpăşel (jud. Bihor), 1214 villa de Arpa (comit. Bihor); Györffy, I, 1966, p. 595
2. Beseneu (comit. Bihor), 1226; Györffy, I, 1966, p. 600-601
3. Beseneu (comit. Satu Mare), 1303 villa; Suciu, II, 1967, p. 298
4. Bessenew (comit. Bihor), 1273 terra; Suciu, II, 1967, p. 298
5. Bessenyew (comit. Arad), 1202-1203 villa; Suciu, II, 1967, p. 298 
6. Bissena (comit. Zarand), 1202-1203 villa; Suciu, II, 1967, p. 299
7. Bursorog (comit. Arad), 1216-1222 terra; Roz, Kovács, 1997, p. 190
8. Kysbesenew (comit. Satu Mare), 1316 possessio; Suciu, II, 1967, p. 359
9. Tălmaciu (jud. Arad), 1429 Tholmath (comit. Zarand); Suciu, II, 1967, p.181, 411
Termenii teluk, villa sau possessio arată că erau aşezări stabile.
Toponimele care se regăsesc pe raza unor localităţi desemnează probabil doar aşezări 

temporare sau sezoniere, folosite pentru păşunat.
1. Bessenyö, Gökenjan, 1972, p. 108, 234, 238
2. Bessenyö, Gökenjan, 1972, p. 108, 234, 238
3. Bessenyö, Gökenjan, 1972, p. 108, 234, 238
4. Beseny ér, Gökenjan, 1972, p.108, 234, 238
5. Bessenyötó, Gökenjan, 1972, p. 108, 234, 238
6. Beşeneu, Repertoriu Carei, p. 92
În Bihorul medieval mai existau şi toponimele Nagybesenyő şi Vajdabesenyő, 

nelocalizate până în prezent pe teren nici măcar cu aproximaţie5.
Marea majoritate a toponimelor derivă de la forma maghiară (besenyő) a numelui 

pecenegilor (turc. bäčänäk)6. În sudul Crişanei, pe teritoriul fostului comitat Arad, numele 
aşezării Bursorog provine de la un antroponim. Chiar dacă de-a lungul vremii a cunoscut 
mai multe forme grafice (1232 terra Posorogh, 1333 Bozarak, 1337 possessio Bossorog, 
1360 Bozoragh, 1366 Bosorag, 1448 Basarath, 1454 Basarag, 1464 Bassarag, 1555 
Basaragh, 1559 Bassarak, 1560 Basaragh, 1647 Bassaraga, Bassaraága, 1751 Bassaraghi, 
1828 Basaraga7), îl considerăm ca o variantă a numelui Basarab8. Nume turanic, Basarab 
pare a fi mai degrabă de origine pecenegă9 decât cumană10, pentru că a fost sesizată o 
corelaţie între atestările sale şi zonele unde există toponime de origine pecenegă11.

4 Este vorba de de tipul de căldare lucrat la roată, având corpul sferic, cilindric sau tronconic, fundul fiind în 
toate cazurile bombat. Buza lăţită este pevăzută în majoritatea cazurilor cu o două urechi trase spre interior 
şi perforate vertical cu câte o pereche de găuri. Potrivit lui P. Diaconu, acest tip ceramic a fost creat în mediul 
comunităţilor pecenege din Dobrogea în ultima treime a secolului X după modelul unor căldări de aramă 
(Diaconu, 1956, p. 429-431; Diaconu, 1994, p. 159-162). Cu transpunerea în lut a unor prototipuri de căldări 
din metal sunt de acord Gh. Postică (transpunerea s-ar fi realizat în sudul Basarabiei; Postică, 1994, p. 40-45) 
şi D. Gh. Teodor (care îi include şi pe cumanii în curs de sedentarizare din Moldova ca posibili utilizatori ai 
acestui tip ceramic; Teodor, 1963, p. 202). V. Spinei, susţinând originea răsăriteană (cultura Saltovo-Maiaţk) a 
căldării de lut ca tip de vas, consideră că în părţile Dunării căldările de lut au mai multe variante, fiind posibil 
ca o formă să fi apărut în Dobrogea de unde s-a răspândit şi în alte zone (Spinei, 1990, p. 332). Producerea şi 
difuzarea căldărilor s-ar datora diferitelor populaţii între care şi românii (Spinei, 1996, p. 59), atribuirea lor în 
exclusivitate pecenegilor fiind “cu totul improbabilă” (Spinei, 1999, p. 97). 
5 Rácz, 2007, p. 51
6 Rácz, 2007, p. 52
7 Suciu, II, 1967, p. 305
8 Pascu, I, 1972, p. 317, n. 87
9 Madgearu, 2005, p. 120. 
10 Djuvara, 2007, p. 61
11 Brezeanu, 2002, p. 135-138, 371-386 
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O altă aşezare al cărei nume credem că se poate lega de prezenţa pecenegilor în 
Crişana este Arpăşelul, care la prima atestare documentară apare sub forma Arpa, toponim 
întâlnit şi în alte zone în care pecenegii s-au stabilit12 şi numai peste mai bine de un secol, 
începând din 1326, Arpad13.

Ipotetică este includerea Tinăudului din Bihor (1219 villa Tinod)14 în seria aşezărilor 
pecenege. Tinăudul avea în evul mediu un corespondent în Transilvania intracarpatică 
(Tynod, azi dispărut15) şi altul (Tinód) pe teritoriul Ungariei în regiunea Sárviz de pe malul 
drept al Dunării, zonă cu intensă colonizare pecenegă16. Tinăudul din Bihor este situat pe 
valea Crişului Repede la est de Oradea într-o zonă în care potrivit toponimelor Beseneu şi 
Bessenyö au fost colonizaţi pecenegi.

Este tentantă includerea în seria toponimelor de origine pecenegă a numelor satelor 
Călăţea (1475 Kalotha)17 şi Călata (1213 villa Kalatha)18, situate tot pe valea Crişului Repede 
în amonte de Oradea. În limbile turanice termenul kalat desemnează o cetate, o fortificaţie 
sau un castel19. Cu multă prudenţă atragem doar atenţia asupra lor, deoarece există şi alte 
etimologii pentru cele două toponime din Bihorul medieval20.

Numele aşezării Tălmaciu poate fi pus în legătură cu tribul peceneg Tolmač21.
În rândul denumirilor pecenege includem şi hidronimul Teuz, nume al unui afluent 

de pe partea stângă a râului Crişul Negru22.
În documentele emise în secolul XIV apar şi nume de origine turanică precum 

Tihomir23, pe care îl considerăm, ca şi pe Bursorog, ca fiind peceneg.
În ceea ce priveşte timpul şi modul cum s-a derulat pătrunderea pecenegilor în Crişana 

se prefigurează două etape. Prima, încă insuficient argumentată, pe care o avansăm doar 
ca ipoteză, este că pecenegii se puteau stabili în această provincie în decursul secolului al 
X-lea sau la începutul secolului al XI-lea venind din Banat, unde prezenţa lor este atestată 
de izvoarele narative şi de toponime. Astfel, potrivit lui Anonymus, alături de Glad în 
confruntările cu ungurii au luptat şi „cumani”24, care în cazul evocat îi avea în vedere 
probabil pe pecenegi. Mormintele tumulare de la Dudeştii Vechi (fostă Beşenova Veche)-
Pusta Bucova, databile în secolul al X-lea, în care înhumaţii erau depuşi alături de resturi 
de cal şi având ca inventar arme, piese de harnaşament şi de vestimentaţie au fost atribuite 
pecenegilor25. Descoperirile funerare de acest tip la Hodoni-Pocioroane datând din secolele 
X-XI le-au fost, de asemenea, atribuite26, dar părerile sunt împărţite, cimitirul de la Hodoni-
Pocioroane fiind atribuit şi maghiarilor27. Cercetările mai recente de la Dudeştii Vechi-
Movila lui Dragomir au condus la descoperirea unui alt cimitir din care a fost investigat 
sistematic un mormânt în care erau depuse arme, piese de harnaşament, un fragment de 
vas ceramic şi un os de ovină. Mormântul este datat în a doua jumătate a secolului al 

12 Drăganu, 1933, p. 541-542; Lukács, 1999, p. 47-48
13 Györffy, I, 1966, p. 595
14 Suciu, II, 1967, p. 194
15 Suciu, II, 1967, p. 415
16 Zúduló sasok, 2, p. 40
17 Suciu, I, 1967, p. 124
18 Suciu, I, 1967, p. 124
19 Brezeanu, 2002, p. 134
20 Rácz, 2007, p. 135-136
21 Gökenjan, 1972, p. 106. Membri ai tribului peceneg Tolmač au imigrat în a doua jumătate a secolului al XI-
lea în regatul ungar (Histoire de la Tansylvanie, p. 172).
22 În Ţara Loviştei a fost identificată o concentrare de toponime şi antroponime de origine pecenegă sau cumană 
între care şi Tauzu; Pandrea, 1994, apud Madgearu, 2005, p. 117
23 Nume peceneg, cf. Madgearu, 2005, p. 120; cuman, cf. Djuvara, 2007, p. 61; turanic, cf. Vergatti, 2008, p. 
78
24 Anonymus, cap. XLIV
25 Bejan, 1995, p. 125; Bejan, Mare, 1997, p. 139-158; Spinei, 1999, p. 108
26 Bejan, 1995, p. 117-119, 125 
27 Draşovean, Ţeicu, Muntean, 1996, p. 42-43
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X-lea şi atribuit unei populaţii “cu mentalitate păgână”28. Dacă aceste descoperiri aparţin 
pecenegilor, atunci aceştia ajunseseră încă în secolul al X-lea până aproape de Mureş. Noii 
veniţi constituiau un grup militaro-politic distinct de masa populaţiei până la începutul 
secolul al XI-lea, când se apreciază că pecenegii erau deja integraţi în sistemul economic, 
social şi politic al voievodatului banăţean condus de Ahtum29. Situaţia din cimitirul de la 
Hodoni-Pocioroane în care s-au înmormântat români şi pecenegi30 ilustrează din punct 
de vedere arheologic acest proces, surprins şi în cimitirul de la Dudeştii Vechi-Movila lui 
Dragomir31. Însă în opinia unor cercetători amintitele descoperiri din Banat sunt irelevante 
etnic putând fi atribuite populaţiilor nomade de stepă32 ale căror morminte alcătuiesc 
un orizont funerar definit ca „orizontul stepic 1”33. În această situaţie sursele istorice 
coroborate cu cele arheologice indică doar o pătrundere mai timpurie a pecenegilor în 
nordul Banatului decât data emiterii documentelor care atestă prezenţa lor, respectiv 
înainte de sfârşitul secolului al XII-lea sau de începutul secolului al XIII-lea34.

În cazul în care pecenegii ar fi ajuns în secolul X în nordul Banatului ei puteau trece 
încă în cursul acestui secol sau la începutul secolului următor şi la nord de Mureş, pentru 
că atât Glad cât şi Ahtum şi-au întins stăpânirea şi în sudul Crişanei, ultimul ajungând 
chiar până la Crişul Alb. Aici însă descoperirile de morminte caracteristice populaţiilor 
stepice35 au fost atribuite cu precădere ungurilor36, fără să lipsească şi părerile potrivit 
cărora mormintele de la Mâsca şi Şeitin ar putea fi pecenege sau chiar cumane37. Să fie 
toponimul Bursorog o relicvă a convieţuirii localnicilor cu pecenegii înaintea colonizării 
acestora de către unguri ? Absenţa toponimelor derivate de la forma peceneg, cunoscută în 
mediul românesc din Banat38 şi din Transilvania39 se opune acestei presupuneri.

În nordul Crişanei, la Galoşpetreu-Dâmbul Morii, pe terasa văii Ierului, au fost 
descoperite patru morminte dintre care unul, considerat a fi de femeie, conţinea un vas 
de lut, patru nasturi sferici de bronz şi două discuri de bronz, utilizate ca piese de decor 
pentru cingători şi îmbrăcăminte sau ca podoabe pentru păr. Acest tip de artefact, ce apare 
în general pereche în mormintele de femei, datează din prima jumătate a secolului X şi a fost 
atribuit pecenegilor40. O apartenenţă pecenegă a mormintelor de la Galoşpetreu ar sugera 
existenţa la acea dată a unei enclave pecenege în acest areal bihorean, dar în ceea ce priveşte 
obiectivul funerar de la Galoşpetreu părerile sunt împărţite, propunându-se şi alte atribuiri41.

Pentru partea centrală a Crişanei încercările de atribuire a mormintelor din orizontul 
stepic, conduc spre mediul maghiar42 aşa încât deocamdată prezenţa timpurie a pecenegilor 
în Crişana rămâne o ipoteză pe care doar viitoarele descoperiri o vor putea confirma.

Prezenţa certă a pecenegilor în Crişana este o realitate mai târzie. Primele atestări 
documentare ale aşezărilor pecenege datează de la începutul secolului al XIII-lea, fapt ce 

28 Bejan, Tănase, Gáll, Kalcsov, 2005, p. 27-43
29 Bejan, 1995, p. 125-126
30 Bejan, 1995, p. 119; Draşovean, Ţeicu, Muntean, 1996, p. 51
31 Bejan, Tănase, Gáll, Kalcsov, 2005, p. 27-43
32 Oţa, 2007, p. 320-321
33 Oţa, 2008, p. 160-168. Pentru acest orizont de înmormântări din Banat a se vedea şi Gáll, 2004 -2005, p. 
335-454
34 Oţa, 2008, p. 323
35 Pentru cimitirele cu morminte din acest orizont funerar din Crişana a se vedea Cosma, 2002, p. 85-88, 163-
242; Lakatos, 2003, p. 211-226; Gáll, 2004-2005, p. 335-454; Mărginean, Huszarik, 2007, p.17-56; E. Gáll, în 
Harhoiu, Gáll, Lakatos, 2009, p. 227-253 
36 Cosma, 2002, p. 85-88; Mărginean, Huszarik, 2007, p. 24
37 Glück, 1976, p. 81
38 Oţa, 2007, p. 332-336
39 Madgearu, 2005, p. 116
40 Chidioşan, 1965, p. 242
41 Al. Madgearu cosideră că mormintele de la Galoşpetreu aparţin unei populaţii türcice (Madgearu, 2001, 
p. 137), în timp ce C. Cosma (Cosma, 2002, p. 88-89) şi R. Heitel (Heitel, 1994-1995, p. 419-423) presupun 
atribuirea lor mediului cultural maghiar. 
42 Cosma, 2002, p. 84-89
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ar putea plasa data întemeierii lor înaintea emiterii actelor respective. Când anume şi în ce 
mod s-a derulat acest proces, se poate contura urmărind evoluţia situaţiei din teritoriul de 
la vest de Munţii Apuseni, ca parte a regatului feudal maghiar, în decursul secolelor XI-XII.

După moartea regelui Ştefan I, regatul feudal maghiar a trecut printr-o puternică 
criză datorată luptelor pentru tron şi răscoalelor cu aspect religios şi social-politic din anii 
1046 şi 1060-1063. Anarhia feudală a slăbit un stat aflat la începutul instituţionalizării sale 
permiţând numeroase imixtiuni externe din partea Imperiului German, a Imperiului Bizantin 
şi a pecenegilor. În timp ce unele grupuri pecenege îşi ofereau colaborarea regilor unguri, 
alţii iniţiau expediţii de pradă în regat. Incursiunile pecenegilor în Transilvania, iniţiate încă 
în timpul celui dintâi rege ungar, au continuat cu virulenţă crescândă în a doua jumătate a 
acestui secol. Reactivarea acţiunilor pecenege la jumătatea secolului al XI-lea se explică prin 
presiunile din ce în ce mai puternice exercitate asupra lor de către uzi. În acest context se 
pare că elemente pecenege s-ar fi stabilit în Transilvania43 care şi-a recâştigat vechiul statut 
de ţară separată44 sub stăpânire pecenegă45, iar în Banat s-ar fi produs mişcări care tindeau 
la restabilirea independenţei fostului ducat al lui Ahtum46. În anul 1068, sub conducerea lui 
Oslu, pecenegii au străbătut Porţile Meseşului, au devastat provincia Nyr şi au ajuns până la 
Biharea. La întoarcere după ce au prădat şi Sătmarul, încărcaţi de prăzi, invadatorii au fost 
înfrânţi de către regele Salomon şi fiii săi Geza şi Ladislau lângă cetatea Dăbâca47. Atacurile 
pecenegilor erau corelate uneori cu cele ale românilor48. Chiar şi Oslu poate fi o căpetenie 
a populaţiei româneşti care a colaborat cu cei care dominau din punct de vedere politic49. 
Aceste invazii erau urmate de retrageri şi replieri în vederea unor noi expediţii. În anul 1071 
pecenegii stabiliţi în vecinătatea Belgradului cu acordul bizantinilor s-au implicat în războiul 
bizantino-ungar. Sub conducerea lui Kazar ei au întreprins un raid de pradă în sudul Câmpiei 
Pannonice, urmat de o replică ungurească în Imperiu50. În 1074 un lider peceneg, Zoltan, 
se aliază cu Géza în lupta pentru tron împotriva regelui Salomon51. Repetatele invazii au 
constituit nu numai o piedică în calea înaintării stăpânirii ungare în Transilvania ci şi în 
consolidarea ei la vest de Munţii Apuseni. În Bihor instituţia comitatensă, menţionată pe la 
106752, nu a mai fost amintită timp de 47 de ani. Graniţele dinspre răsărit şi sud ale regatului 
erau în continuare nesigure, existând pericolul organizării unor noi invazii atât din partea 
pecenegilor cât şi din partea cumanilor care încă în ultimele decenii ale secolului al XI-lea au 
luat locul pecenegilor ca forţă militară în teritoriile extracarpatice. Cumanii s-au implicat şi ei 
în luptele pentru tron din regatul Ungariei venind în sprijinul lui Salomon, detronat de Géza. 
Prinţul Kutesk, căruia Salomon îi promisese stăpânirea asupra Transilvaniei, organizează 
o expediţie de jaf în Ungaria dar e respins şi apoi înfrânt de Ladislau, devenit rege după 
moartea lui Géza. Alţi şefi cumani, Kopulch şi Akus, luptând împotriva lui Ladislau, vor pustii 
o mare parte a Ungariei, ajungând până în Bihor53. Repetatele invazii au constituit nu numai 
o piedică în calea înaintării stăpânirii ungare în Transilvania ci şi în consolidarea ei la vest de 
Munţii Apuseni.

43 Pascu, I, 1972, p. 82-83; Popa, 1988, p. 267; Brezeanu, 2002, p. 374. M. Rusu în Istoria Transilvaniei, I, 
1997, p. 281, consideră că pecenegii au intrat în spaţiul intracarpatic încă în secolul X, iar provincia Gyla de 
Jos ar corespunde cu Ardealul. 
44 Pop, 1996, p. 147
45 M. Rusu, în Istoria României. Transilvania, I, 1997, p. 281; Th. Nägler, în Istoria Transilvaniei, I, 2003, p. 
209, 211. După V. Spinei, pecenegii si-au stabilit sălaşele doar în zona de stepă a Munteniei şi Moldovei 
(Spinei, 1999, p. 100, 144). Stabilirea unor grupuri de pecenegi în Transilvania a avut loc în secolul al XII-lea 
la chemarea autorităţilor statului ungar (Madgearu, 2005, p. 115). 
46 Glück, 1978, p. 195-196
47 Gökenjan, 1972, p. 97, 187, n. 91; Spinei, 1999, p. 123-124
48 Rusu, 1982, p. 381; Pop, 1996, p. 149
49 Pascu, I, 1972, p. 86
50 Spinei, 1999, p. 124, 130
51 Pop, 1997, p. 153
52 Györffy, I, 1966, p. 601; Borcea, 2005, p. 38 
53 Chronicon pictum Vindobonense , cap. LXII; Pop, 1997, p. 153; Spinei, 1999, p.235
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La începutul secolului al XII-lea o importantă comunitate tribală pecenegă, 
aflată probabil în raporturi de vasalitate cu cumanii, continua să locuiască în ţinuturile 
extracarpatice, probabil în zona de stepă a Munteniei şi Moldovei. Din aceste locuri au 
demarat o ultimă invazie la sudul Dunării în anii 1122-1123. Exodul s-ar fi datorat presiunii 
exercitate de alte grupuri de pecenegi izgoniţi din Rusia şi împinşi de cumani. Înfrânţi cu 
mare dificultate de împăratul Ioan II Comnenos o parte a pecenegilor au fost colonizaţi în 
ţinuturile occidentale ale Imperiului, alţii au fost vânduţi ca robi54. Un grup de căpetenii 
pecenege şi-a găsit adăpost la curtea regelui ungar Ştefan al II-lea.

Se poate constata că autoritatea regatului Ungariei asupra Crişanei, Banatului şi 
Transilvaniei intracarpatice s-a restabilit treptat pe măsura scăderii puterii pecenegilor 
şi a dispariţiei lor ca factor decisiv în zonă. În anul 1111, după aproape o jumătate de 
secol de tăcere, este atestat comitele Saul de Bihor55, semn că autoritatea statului în acest 
comitat a fost restabilită. Tot în 1111 este menţionat şi „Mercurius princeps Ultrasilvanus”56, 
(probabil aceeaşi persoană cu „comes de Bellegrat” amintit în 109757), dar nici cel mai 
mic semn de activitate a acestuia nu se cunoaşte, şi abia spre sfârşitul secolului, în 1199, 
documentele pomenesc din nou o căpetenie politică (voievod) a Transilvaniei58. Apoi, 
după mai bine de o jumătate de secol de la pomenirea comitatului Bihor, sunt amintite 
comitatele Crasna şi Dăbâca la 116459, la 1166 este pomenit comitatul Solnoc60, iar la 
1177 documentele menţionează comitatele Timiş, Alba şi Cluj61. Pentru a asiguara paza 
hotarelor regatului în faţa pericolului dinspre est, reprezentat în decursul secolului al XII-
lea de cumani, autoritatea statală a apelat la pecenegi, cunoscuţi pentru disponibilitatea 
lor de a se angaja ca militari în slujba factorilor de putere care le puteau asigura condiţii de 
existenţă favorabile, axate pe ocupaţiile lor tradiţionale62 şi la secui. Cu aceleaşi rosturi, dar 
în vederea consolidării frontierei de pe Carpaţii Meridionali, au fost colonizaţi la începutul 
secolului următor pecenegii în sudul Transilvaniei, unde împreună cu saşii şi românii 
trebuiau să facă faţă ameninţării venite din partea statului româno-bulgar63.

Este evident că stabilirea unor grupuri de pecenegi în Crişana s-a produs numai 
după înfrângerea decisivă a acestora în anul 1068. Se are în vedere sfârşitul secolului al XI-
lea64, ceea ce nu este exclus, dar, considerăm noi, colonizarea pecenegilor în Crişana s-a 
putut desfăşura după reinstaurarea autorităţii statale, reprezentată de un comite, începând 
cu Bihorul, care atunci era mult mai extins. Termenul de bisseni, cu care sunt desemnaţi 
pecenegii în documentele emise de autorităţile vremii, apare în special acolo unde se 
exercita autoritatea statului feudal maghiar. După cum rezultă din cronicile maghiare, în 
Bihor locuiau încă de la începutul secolului X şi secui a căror prezenţă este confirmată de 
documentele mai târzii şi de toponimie. Împreună cu aceştia, pecenegii nou veniţi trebuiau 
să apere marginea de est a regatului a cărui graniţă ajunsese pe crestele Munţilor Apuseni. Se 
cunoaşte că regii unguri cucerind diferite teritorii i-au lăsat pe secui ca paznici ai marginilor 
teritoriilor cucerite, fiind aşezaţi mai întâi în Bihor, apoi peste munţi în părţile Târnavelor, 
iar pe la mijlocul secolului al XII-lea, când prin aşezarea unei părţi a saşilor pe Târnave 

54 Spinei, 1999, p. 142-144
55 DIR, XI - XIII, C, I, 1951, p. 2; Györffy, I, 1966, p. 601; Borcea, 2005, p. 38
56 DIR, XI -XIII, C, I, 1951, p. 2
57 Th. Nägler, în Istoria Transilvaniei, I, 2003, p. 217
58 Pascu, I, 1972, p. 133; Th. Nägler, în Istoria Transilvaniei, I, 2003, p. 217
59 DIR, XI -XIII, C, I, 1951, p. 3
60 Pascu, I, 1972, p. 131
61 DIR, XI -XIII, C, I, 1951, p. 6
62 Este vorba, după unele păreri (Brezeanu, 2002, p. 137) de pecenegii aşezaţi în Transilvania intracarpatică 
în secolul anterior, care, după ce împreună cu românii au opus rezistenţă pătrunderii arpadiene, au intrat în 
serviciul regalităţii maghiare. Potrivit altor opinii (Madgearu, 2005, p. 115) colonizarea s-a produs numai după 
ce pecenegii au încetat să mai fie o ameninţare pentru hotarele regatului, iar ostaşii pecenegi nu urmau să fie 
puşi în situaţia de a lupta împotriva fraţilor lor.
63 Madgearu, 2005, p. 115
64 Brezeanu, 2002, p. 381
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rostul lor a scăzut, a fost posibilă strămutarea lor la marginea răsăriteană a Transilvaniei 
pentru paza Carpaţilor împotriva primejdiei cumane dinspre Moldova. Deplasarea secuilor 
spre răsărit s-a datorat poate şi dorinţei lor de a-şi păstra vechile forme de viaţă ameninţate 
de tendinţele de feudalizare şi de aservire venite din partea autorităţilor65. Şi astfel locul lor în 
sistemul defensiv al regatului feudal maghiar din Crişana a fost luat de pecenegi, mai dispuşi 
şi poate obligaţi să accepte noile rânduieli. Se presupune că grupurile de pecenegi aşezate în 
Crişana ar fi fost aduse dinspre est din Transilvania intracarpatică sau de dincolo de Carpaţi 
din mijlocul populaţiei româneşti66. Ar fi însă posibil ca ei să fi fost aduşi şi din Pannonia 
unde locuiseră un timp alături de unguri sau din Banat. Oricum, numele de Beseneu sub 
care apare marea majoritate a aşezărilor pecenege din Crişana sugerează că cei colonizaţi 
reprezentau o populaţie comună care pierduse conştiinta apartenenţei la vreun trib anume. 
Doar aşezarea cu numele Tălmaciu poate fi legată de prezenţa în acest punct a unui grup 
care în momentul stabilirii în zonă mai păstra conştiinţa individualităţii sale.

De regulă, termenul de bisseni, cu care sunt desemnaţi pecenegii în documentele 
emise de autorităţile vremii, apare în special acolo unde se exercita autoritatea statului 
feudal maghiar. De aceea românii din Crişana i-au cunoscut pe pecenegi ca bisseni, aflaţi 
în serviciul statului maghiar şi au preluat forma ungurească a acestui nume adaptându-l 
normelor fonetice ale limbii române.

Arheologic, prezenţa pecenegilor în Crişana coincide cu utilizarea căldării de lut ca 
tip ceramic. Se apreciază că intrarea acestui tip de vas, adaptat necesităţilor unui mod de 
viaţă cu accent pastoral, în repertoriul ceramic al locuitorilor din Crişana s-a făcut pe la 
mijlocul secolului XI67, dar, credem noi, marea lui răspândire, mergând până aproape de 
generalizare68, s-a realizat în secolul următor.

Urmărind repartiţia geografică a aşezărilor pecenege din Crişana, se constată că 
majoritatea erau situate în zona de câmpie sau în depresiunile-prelungiri ale câmpiei, 
de-a lungul râurilor. Cele mai multe se aflau în Bihor, unde se grupau în jurul castrelor 
Biharea şi Oradea. În acest grup intră şi două aşezări medievale de pe teritoriul Ungariei 
de astăzi, aflate în imediată apropiere: Beseneu (1291-1294)69 şi Besenew (1273)70. Deşi 
nu se numără printre cele 14 aşezări ai căror locuitori aveau, potrivit documentelor de la 
începutul secolului al XIII-lea, obligaţii concrete faţă de cetatea Biharea (ca iobagi ai cetăţii 
şi ca oameni ai cetăţii)71, situarea aşezărilor pecenege pe fostul domeniu al acestei cetăţi72, 
aflat acum în curs de destrămare, ne face să credem că şi locuitorii lor avuseseră astfel de 
obligaţii73. Ştim în schimb că în satul Beseneu  din comitatul Arad (probabil Bessenyew, 
amintit la1202-1203) locuiau pe la 1213 iobagi ai cetăţii şi oameni ai cetăţii Arad74, iar 
într-un document care redă un caz prezentat spre rezolvare prin proba fierului roşu în faţa 
instanţei de la Oradea se consemnează că satul Bursorog era locuit în 1222 de oameni ai 
cetăţii Arad75.

Militari de profesie, iobagii castrelor alcătuiau în cadrul structurii castrului o stare 
dominantă, în raport cu mulţimea de oameni ai cetăţii, fiind scutiţi de taxa de găzduire. 
Aveau în schimb obligaţia de a lupta necondiţionat pentru apărarea cetăţii pe care nu o 

65 Pascu, I, 1972, p. 109-113; T. Nägler, în Istoria Transilvaniei, I, 2003, p. 212-213
66 Brezeanu, 2002, p. 374
67 Blăjan, Dörner, 1978, p. 131-133; Dumitraşcu, I, 1994, p. 207-210 
68 Blăjan, Dörner, 1978, p. 123-137; Crişan, 2006, p. 105-226. D. Băcueţ-Crişan ne-a semnalat apariţia lor şi 
în Sălaj.
69 Györffy, I, 1966, p. 600-601
70 Györffy, I, 1966, p. 600-601
71 Dacă la începutul secolului al XIII-lea sistemul domenial al cetăţii Biharea se afla în curs de destrămare, 
anterior domeniul acestei cetăţi fusese o structură economică şi socială vastă şi înfloritoare ce cupridea mult 
mai multe aşezări (Borcea, 2005, p. 42-47).
72 Györffy, I, 1966, p. 575
73 Vezi şi Brezeanu, 2002, p. 374
74 Györffy, I, 1966, p. 173
75 DIR, XI -XIII, C, I, 1951, p. 131
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puteau părăsi după bunul lor plac, iar în timp de război de a participa la lupte alături de 
rege. În urma unor merite deosebite puteau accede în rândurile micii nobilimi76.

Oamenii cetăţilor aveau obligaţia comună de a întreţine şi apăra cetatea respectivă, 
iar în timp de război de a participa la lupte. Erau obligaţi, totodată, să se înroleze în oastea 
regelui. Castrensii trăiau în propriile sate, iar îndatoririle ostăşeşti şi le îndeplineau organizaţi 
în centurionate comandate de centurioni. Erau oameni liberi şi foloseau în comun pământul 
pus la dispoziţia lor pe domeniul cetăţii respective. Din produsele lor agricole şi animaliere 
se întreţineau şi ostaşii din cetate. Statutul lor este exprimat prin faptul că trebuiau să achite 
darea numită denarii oamenilor liberi ce i se cuvenea regelui de la fiecare om liber. Populaţia 
era supusă autorităţii castrului, repectiv comitelui castrului pe care îl administra în numele 
regelui, fiind obligată prin legământ de a-l întreţine pe comite şi suita sa, pe iobagii castrului 
şi pe trimişii regali veniţi cu treburi în comitat, astfel încât sarcina caracteristică a castrensilor 
era întreţinerea notabililor (descensus). Şi în cazul lor exista posibilitatea de a urca pe o 
treaptă superioară în ierarhia socială ajungând mici nobili. Puteau fi însă şi scoşi din situaţia 
de oameni ai cetăţii şi dăruiţi unor feudali laici şi ecleziastici77.

Deci prin colonizarea pecenegilor se avea în vedere întărirea sistemului defensiv al 
comitatelor, axat pe fortificaţiile de tip castrens.

În sistemul defensiv medieval un rol însemnat revenea fortificaţiilor cunoscute în 
documente sub numele de prisăci (indagines, gyepü), care, ridicate în sistem de palisadă, 
constituiau o barieră în calea invaziilor. S-a constatat că acolo unde apar toponimele 
prisaca, porţi, gyepü sau kapu, apar si comunităţi pecenege78. De asemenea, în Transilvania 
intracarpatică şi în Banat toponimul Galaţi, rezultat din kalat (cetate), este însoţit de localităţi 
al căror nume conţine etnonimul bisseni. În Crişana, ca şi în alte părţi, fortificaţiile amenajate 
de către populaţia autohtonă organizată în formaţiuni cneziale şi voievodale şi folosite iniţial 
împotriva celor ce voiau să pătrundă pe teritoriul apărat, au fost preluate de regatul feudal 
maghiar, noua stăpânire dându-le funcţia de apărare a hotarelor sale. Pe baza repartiţiei 
geografice a acestor toponime, în Crişana au fost identificate mai multe linii succesive de 
prisăci care, pe măsura cuceririi teritoriului de către regalitatea maghiară, înaintau spre est79. 
Toponimele Călăţea şi Călata, ar putea fi legate de existenţa unor vechi fortificaţii de pământ80. 
Prisăcile, construite din pământ şi trunchiuri de copaci, dublate de şanţuri sau alte piedici 
naturale, n-au putut să-i oprească pe invadatorii care au pustiit în anul 1068 tot ţinutul Nirului 
până la Biharea. Probabil că prin colonizarea pecenegilor în părţile de la vest de Munţii Apuseni 
se viza şi întărirea sistemului de palisade de la frontierele încă nesigure ale regatului. Ei puteau 
fi utilizaţi totodată şi ca paznici ai unor artere de largă circulaţie. Acolo ei au pătruns într-o 
pânză de populaţie autohtonă şi s-au integrat sistemului administrativ local românesc. Aşa s-ar 
putea explica numele cu rezonanţă pecenegă pe care le purtau în secolul al XIV-lea unii cnezi 
şi voievozi români. Într-un document din 1342 este amintit „Tihomir românul, voievodul din 
Iaz” de la izvoarele Barcăului81. Un alt Tihomir apare la 1366 împreună cu Maximian, ambii 
stăpâni ai unor cnezate de pe valea Ghepişului, în Bihor, la nord de Tileagd82. Este totuşi 
greu de spus dacă aceşti voievozi români sunt descendenţii unor pecenegi românizaţi sau 
români care sub imboldul modei sau al pestigiului social au preluat elemente de onomastică 
pecenegă, căci se cunoaşte că în epoca migraţiilor împrumuturile onomastice s-au realizat de 
sus în jos, de la clanurile cuceritoare spre cei supuşi. Astfel antroponimul Basarab a apărut la 
început în mediul cnezimii româneşti, ajungând mai târziu şi în straturile de jos83.

76 Pascu, I, 1972, p. 308-313
77 Pascu, I, 1972, p. 313-318; Borcea, 2005, p. 42
78 Horedt, 1958, p. 112
79 Borcea, 2005, p. 170-173
80 Pe valea Crişului Repede o fortificaţie de pământ a fost identificată la Luncşoara.
81 DIR, C, XIV, IV, p. 88-89
82 Borcea, 1982, p. 131; Borcea, 2005, p. 127-128
83 Brezeanu, 2002, p. 383
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La venirea lor în Crişana pecenegii erau în curs de sedentarizare. Locurile unde s-au 
stabilit erau favorabile practicării unor ocupaţii tradiţionale cum ar fi creşterea animalelor 
în turme. Toponimele Tinăud (magh. juncan)84 şi Arpa (magh. orz) fac trimitere spre o 
populaţie a cărei ocupaţie era legată de creşterea animalelor.

Dacă la constituirea statului feudal întregul pământ al ţării a aparţinut regelui, după 
moartea lui Ştefan I, întemeietorul statului, regalitatea a început să doneze moşii bisericii, 
instituţiilor monahale şi marilor familii nobiliare. La începutul secolului al XIII-lea sistemul 
domenial al cetăţilor era în curs de destrămare. În Bihor invazia tătară din 1241 a marcat 
sfârşitul unui sistem devenit anacronic şi mutarea reşedinţei comitatului de la Biharea la 
Oradea. Cele mai întinse domenii erau acum cel al Episcopiei de Oradea şi cel al Capitlului 
orădean. Pe aceste domenii au ajuns şi aşezările pecenege din Bihor. În noua organizare, 
locul centuriilor a fost luat de sistemul banderial al Episcopiei şi de oastea nobiliară. Alte 
aşezări locuite de pecenegi au fost donate unor laici. Dar schimbarea stăpânului de pământ 
s-a făcut şi prin abuzuri, aşa cum s-a întâmplat la Basarag unde pâmânturile oamenilor 
cetăţii Arad au fost cotropite de arhidiaconul din Cenad85. Aceeaşi aşezare a ajuns apoi pe 
proprietatea nobilului Ştefan care în 1336 cerea regelui Carol Robert să i se reînnoiască 
semnele de hotar86. Odată cu subordonarea satelor din care făceau parte, sarcinile militare 
s-au transformat treptat în obligaţii economice faţă de stăpânul de pământ. Oamenii cetăţii 
îşi mai păstrau, cel puţin din punct de vedere juridic, o anumită perioadă statutul lor social, 
fiind până la urmă total aserviţi.

Modul de viaţă cu accent pastoral s-a perpetuat circa o sută cincizeci de ani, dar 
constituirea domeniilor cu anumite limite teritoriale le-a îngrădit aria de deplasare cu 
turmele. Trecerea pecenegilor pe domeniile feudale şi supunerea lor le va atenua tot mai 
mult specificul şi va grăbi asimilarea lor. Marea invazie tătară este foarte probabil să le 
mai fi redus numărul, pentru că unele aşezări (Bessenyew, Beseneu, Bissena) nu mai apar 
ulterior în documente. Sedentarizarea definitivă pare a se fi produs în a doua jumătate a 
secolului al XIII-lea, deoarece până atunci încă se mai găsesc fragmente de caldari de lut87. 
Cei care au mai rămas, au fost supuşi tot mai mult presiunii ofensivei catolice şi relatiilor 
feudale. Se apreciază că din secolul al XIII-lea pecenegii şi-au pierdut în bună măsură 
şi limba88. Alterarea până la dispariţie a etnicului este o consecinţă datorată numărului 
redus şi contactului cu etniile din Crişana ce aveau un mod de viaţă sedentar. În acest sens 
amintim că Tinăudul din Bihor este amintit în 1406 ca possessio volahalis89.

Prin prisma documentelor, se poate discerne că în Crişana pecenegii au trecut la cultul 
catolic pentru că încă în secolul al XIII-lea în aşezările pecenege găsim biserici catolice. La 
1226 în satul Beseneu de lângă Tileagd, comitatul Bihor, exista o biserică90, iar între anii 
1291-1294 biserica parohiei satului Beseneu de la vest de Oradea (pe teritoriul Ungariei, 
aproape de Beregböszörmény) a oferit episcopului de Oradea, elemosina în valoare de 
13 capecii91. În secolul următor, conform registrului de dijme papale din anii 1333-1335, 
preotul Poka din Bozarak a plătit în anul 1333 treisprezece banali92. În schimb voievodul 
Tihomir de la Iaz şi cei doi voievozi de pe valea Ghepişului erau probabil ortodocşi.

La mijlocul secolului al XVI-lea pecenegii erau total aserviţi. În 1552 satul Besenyö 
de la sud-vest de Oradea (consemnat la 1273 sub forma Bessenew), se afla pe domeniul 

84 Rácz, 2007, p. 283
85 DIR, XI -XIII, C, I, 1951, p. 131
86 DIR, XIV, C, III, 1954, p. 422
87 Cf. Blăjan, Dörner, 1978, p. 133: „ În stadiul actual al cercetărilor constatăm că majoritatea resturilor de 
căldăruşe descoperite în judeţul Arad se pot data cu monede în sec. XI-XII, lipsindu-ne deocamdată dovezile 
certe pentru datarea lor mai timpuriu de sec. XI sau mai târziu, în sec. XIII”. 
88 Oţa, 2007, p. 321
89 Suciu, II, 1967, p. 194
90 DIR, XI - XIII, C, I, 1951, p. 134
91 DIR, XIII, C, II, 1952, p. 342
92 DIR, XIV, C, III, 1954, p. 226

10

Crisia2.indd   108 2/1/2012   10:34:50 AM



Consideraţii cu privire la prezenţa pecenegilor în Crişana 109

Capitlului mare de la Oradea, iar Bessenyeö de pe teritoriul Ungariei pe domeniul familiei 
Csáky. Ca mărime prima aşezare avea 16 porţi93, iar cea de-a doua 14 porţi94, poarta 
fiind o unitate impozabilă după care se percepea impozitul cameral95, compusă din două 
gospodării96. Cele două aşezări, ambele de mărime mijlocie, erau locuite acum de urmaşii 
pecenegilor integraţi societăţii feudale, care îşi pierduseră atât limba, cât şi modul de trai 
care le-a fost cândva caracteristic.

După cum s-a menţionat, o parte din aşezările pecenege au dispărut în urma invaziei 
tătare din 1241 pentru că după această dată nu mai apar în documente. Alte aşezări au 
dispărut în următoarele secole din diferite motive între care şi numeroasele confruntări 
dintre turci şi habsburgi de după 1552 când turcii trec Mureşul şi avansează treptat spre 
nord. Au rămas doar satele Arpăşel, locuit astăzi în majoritate de etnici maghiari, Tălmaciul 
sat românesc şi toponimele enumerate mai sus, la care se adaugă antroponime precum 
Beşe, Beşa, Beşu, Bejan, Besenyő, Besenyei, care pentru omul contemporan mai puţin 
familiarizat cu realităţile medievale nu au o semnificaţie etnică.
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CUŢITE DE LUPTĂ MEDIEVALE DESCOPERITE ÎN JUDEŢUL BIHOR

Doru Marta*
Călin Ghemiş**

MIDDLE AGE BATTLE KNIVES DISCOVERED
IN BIHOR COUNTY

Abstract

Our study present two battle knives discovered at Batăr and Oradea. The iron 
pieces are in an quite good preservation stage.From the chronological point of view 
these are weapons used in the period of Xlll-th and XV th century. The analogies are to 
be found in the weaponry from Hungary, Slovakia, Moldavia and Walachia.

With the iconographical analogies it can be seen the way of use from these 
weapons in the Middle Age.

Key words: battle knives, Bihor county, Batăr, Oradea, XIV – XV century

Nota de faţă reprezintă integrarea în circuitul ştiinţific a două descoperiri arheologice 
fortuite, două cuţite medievale de luptă, piese relativ rare în spaţiul transilvan. Prima piesă 
este un cuţit mare de luptă cu lama dreaptă, cu un singur tăiş şi vârf ascuţit. Lungimea 
totală a cuţitului este de 46 cm.; lungimea lamei atinge 35,5 cm., lăţimea maximă fiind 
de 4,7 cm. În cazul mânerului, păstrat parţial, se observă patru găuri de fixare a plăselei. 
Lungimea mânerului este de 10,5 cm, lăţimea de 3,1 cm. În cazul ambelor componente ale 
piesei grosimea atinge 0,7 cm. Arma a fost descoperită cu ocazia unor extracţii de nisip din 
albia Crişului Negru, în apropierea localităţii Batăr. A doua piesă este de asemenea un cuţit 
mare de luptă, cu un singur tăiş şi vârf ascuţit. Lungimea totală este de 44,5 cm, cea a lamei 
de 35 cm, în cazul mânerului, păstrat parţial, avem 9,5 cm. Lăţimea lamei este de 4,8 cm, 
cea a mânerului de 3,2 cm, grosimea ambelor componente fiind egală, 1,1 cm. La mâner 
se disting două găuri de fixare a plăselei. Piesa a fost descoperită în urma unei periegheze, 
la sud – vest de Oradea, pe arealul actualului parc industrial local.

Câteva menţiuni legate de zonele unde au fost descoperite piesele le considerăm 
necesare. Astfel în cazul cuţitului de la Batăr, în proxima vecinătate se află o cetate 
actualmente puţin vizibilă. Datele istorice o menţionează ca fiind în posesia familiei 
nobiliare Toldi, în veacurile XV – XVI, iar mai târziu în cea a familiei Bathori. Intrată odată 
cu întreg comitatul în componenţa paşalâcului de Oradea, este mai târziu cucerită de 
austrieci, în anul 1692. Fiind un punct de rezistenţă al curuţilor lui Francisc Rákoczy al II-
lea, cetatea a fost distrusă după înfrângerea acestora în anul 1711. Din păcate fortificaţia nu 

 * Muzeul Ţării Crişurilor, email: dorumarta@yahoo.com
** Muzeul Ţării Crişurilor, email: ereshu@yahoo.com
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a beneficiat de nici o cercetare arheologică1. Piesa descoperită la Oradea se afla în arealul 
unei aşezări de lungă durată, cu începuturi încă din epoca bronzului, dar unde au fost 
delimitate şi câteva locuinţe medievale şi gropi de provizii, databile pe baza ceramicii din 
preajmă în secolele XIII – XIV. Caracterul fortuit al descoperirii nu leagă obligatoriu cuţitul 
de luptă de aceste complexe.

Cuţitele de luptă reprezintă o categorie aparte, destul de rară, din arealul central 
european. În istoriografia românească ele au fost recent introduse, prin cercetarea 
monografică a celor descoperite în Transilvania2. Să remarcăm faptul că abordarea a pornit 
de la reprezentările iconografice prezente în unele biserici din regiune, locuri de unde s-a 
putut descifra cel mai bine forma integrală a acestui tip de arme3. Arma era purtată în teacă, 
buterole ale acestora fiind de asemenea descoperite4. Să remarcăm, prin analiza hărţii care 
înşiruie descoperirile din Transilvania, puţinătatea acestora5. Lamele au fost semnalate în 
doar opt localităţi, în medii diferite, unde predomină totuşi cetăţile (Dăbâca, Măgura Codlei, 
Văile Tecii, Haţeg, Căpâlna, Ruştior, Cuhea), dar şi aşezările (Sf. Gheorghe – Bedeháza, 
Urmeniş) sau chiar în cursul cercetătii unei biserici (Căvăran, azi Constantin Daicoviciu)6. 
Analogii au fost semnalate şi peste munţi, în Moldova (Baia şi Bâtca Doamnei, posibile 
importuri din Transilvania) şi Ţara Românească (Coconi şi Curtea de Argeş)7. Arealul central 
european punctează de asemenea astfel de piese (Ungaria, Slovacia).

Datarea cuţitelor de luptă descoperite la Batăr şi Oradea sunt în analogie cu piesele 
găsite în arealul transilvan. Ca înfăţişare menţionăm în special două dintre cele apărute 
în cursul cercetărilor arheologice de la cetatea Dăbâca, chiar dacă mânerul unuia este 
ascuţit8. În ambele cazuri datările propuse sunt secolele XIII – XIV, interval cronologic în 
care credem că se pot încadra şi descoperirile noastre9.

Cuţitele de luptă găsite în judeţul Bihor se adaugă, aşa cum am subliniat deja, la seria 
relativ restrânsă a acestor descoperiri din Transilvania. Fără a fi neapărat piese de prestigiu, 
ele au fost folosite în mediul militar local; atât în cazul Batărului cât şi cel al Oradiei avem 
cetăţi, chiar dacă descoperirile propriu-zise nu sunt legate, cel puţin în cazul Oradiei, strict 
de fortificaţia din localitate.

Lista planşelor. List of plates
Pl. I. 1. Cuţit de luptă descoperit la Batăr (judeţul Bihor). Battle knife discovered in Batăr 
(Bihor county)
Pl. I. 2. Cuţit de luptă descoperit la Oradea (judeţul Bihor). Battle knife discovered in 
Oradea (Bihor county)

1 Repertoriul monumentelor din judeţul Bihor, Oradea, 1974, p. 92 – 93.
2 Adrian A. Rusu, Despre cuţitele de luptă din Transilvania medievală, în Studii de istorie medievală şi 
premodernă. Omagiu profesorului Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, Cluj-Napoca, 
2003, p. 75 – 96. Studiul a fost reluat, cu unele modificări dar cu acelaşi titlu în Investigări ale culturii materiale 
medievale din Transilvania, Cluj-Napoca, 2008, p. 86 – 110.
3 Ibidem, p. 86 – 87.
4 Ibidem, p.108, fig. 3; p. 109, fig. 4. Să menţionăm faptul că în cazul celor două cuţite de la Batăr şi Oradea, 
nu au fost descoperite ramele tecilor sau buterolele aferente. 
5 Ibidem, p. 110, fig. 5.
6 Ibidem, p. 91 – 94.
7 Ibidem, p. 94.
8 P. Iambor, Aşezări fortificate din Transilvania în secolele IX – XIII, Cluj-Napoca, 2005, p. 383, pl. LIV.
9 Adrian A. Rusu, op. cit., p. 101.
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ELENISMUL ŞI CULTURA CREŞTINĂ

Ioan F. POP*

THE HELLENISM AND THE CHRISTIAN CULTURE

Abstract

Even in the apostles time, a first Hellenistic faze of the Christianity could be 
noticed as perceivable in the structure of The New Testament. The relationship between 
the evangelical teaching and Philosophy would be beneficial for the both ways of 
approaching the Man and the sense of his life. The impact between the Hellenism and 
the Judaism would lead, in the Christianity, to an abstract vision upon the divinity, to 
the attempt of its conceptualization. Between the two worlds, Hellenistic and Christian, 
a phenomenon of osmosis, of interchanging ideas and mentalities, is produced. They 
reach the so called „Christian Hellenism”. The Christianization of the Greek world 
could not be achieved without a certain contamination with some of its characteristics. 
By means of the Greek influence, the Christianity manages to „de-countrify” by itself, 
not being an ordinary denomination in the Jewish environment anymore. It could even 
be stated that the success of the early Christianity is due to its capacity of adjusting to 
the Greek culture, as well. The way it managed to take advantage of this culture as 
of a sheer vehicle of ideas, led to the formation of the conceptually-terminological 
structure.

Key words: Hellenism, Christianity, Greek, Jewish, Culture.

Cu toate că există unele păreri care înclină să considere religia şi cultura ca fiind două 
forme distincte al spiritului uman, evoluând oarecum tangenţial, în cele din urmă ele se 
condiţionează şi potenţează reciproc. Între ele s-au creat şi se dezvoltă multiple legături şi 
raporturi care, în perspectivă diacronică, duc la influenţe reciproce şi la biunivoce adaptări, 
la sincronisme care pot modifica însăşi esenţa spiritualităţii umane. După cum religia nu 
trebuie privită nici ca fiind subordonată de facto conceptului mai larg de civilizaţie. Natura 
raportului lor oscilează în funcţie de contextul istoric în care evoluează, în funcţie de 
capacităţile omului de a se deschide spre sinele său lărgit, spre celălalt, dar mai ales spre 
transcendentalitate. Predominanţa unor elemente ale acestui raport reprezintă chipuri ale 
umanului sedimentate pe oglinda temporalităţii.

Perioada elenistică a cunoscut şi ea ample dezvoltări nu doar în domeniul ştiinţelor 
naturii şi matematicii, ci şi în filosofie. Tot acum se întemeiază şcolile epicureică şi stoică, 
precum şi doctrina scepticismului. Filosofia cunoaşte un serios avânt, deşi nu mai are 
înălţimea celei a lui Platon şi Aristotel. În ceea ce priveşte raportul dintre cultura elenistică 
şi creştinism, trebuie subliniat că prima a exercitat o influenţă semnificativă asupra gândirii 
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şi doctrinei creştine1. În unele date ale sale, creştinismul nu este decât o manifestare 
a iudaismului tardiv. (S-a spus chiar că acesta poate fi văzut şi ca un fel de erezie a 
iudaismului). Se naşte, de fapt, o mişcare iudeo-creştino-elenistică, cunoscută sub numele 
de „elenism”. Aceasta este legată de numele lui Ştefan şi Filip. „Adepţii săi erau recrutaţi 
dintre evreii bogaţi şi culţi, educaţi în limba şi cultura greacă”2. Adepţii elenismului 
proveneau din spaţiul citadin, din sinagogile din lumea greco-romană, fiind receptivi la 
cultură şi predispuşi la prozelitism. „Din ceea ce ştim, spaţiul originar al mişcării lui Isus 
a fost depăşit odată cu «eleniştii»”3. Kerygma creştină nu se opreşte doar la limitele unui 
spaţiu fatalmente restrâns, ci cuprinde o arie mai mare, ajutată fiind de „o lume unificată şi 
dominată de cultura şi limba greacă”4. Extinderea acţiunii şi credinţei creştine, dincolo de 
teritoriul Palestinei, a fost un factor determinant în dezvoltarea practicii şi doctrinei acesteia. 
În evoluţia sa, creştinismul a primit un important ajutor din partea zestrei secolelor trecute 
de cultură şi civilizaţie elenistice. Tradiţia antichităţii clasice îşi găseşte o nouă matcă în 
cadrul culturii creştine. Ca atare, „...elenizarea creştinismului ar fi pur şi simplu o evidenţă 
istorică...”5. G. Madec va vorbi de „l’hellénisation du christianisme”.

Chiar din timpul apostolilor se poate observa o primă fază elenistică a creştinismului, 
perceptibilă în structura Noului Testament. Relaţia dintre învăţătura evanghelică şi filosofie 
va fi benefică pentru ambele moduri de a privi şi înţelege omul, sensul vieţii lui. Impactul 
dintre elenism şi iudaism va duce, în creştinism, la determinarea unei viziuni abstractizante 
asupra divinităţii, la tentativa de conceptualizare a sa. Între cele două lumi, elenistică 
şi creştină, se produce un fenomen de osmoză, de preluare reciprocă a unor idei şi 
mentalităţi. Se ajunge, cu alte cuvinte, la „elenismul creştin”. „În ceea ce priveşte Scripturile 
iudaismului celui de al Doilea Templu şi ale creştinismului care se năştea, este vorba de 
întâlnirea cu elenismul, întâlnire pecetluită de traducerea de către cei Şaptezeci a Bibliei 
ebraice în limba greacă; din acest eveniment major s-a născut lungul dialog între Ierusalim 
şi Atena, căruia îi suntem moştenitori, fie că îl acceptăm sau îl refuzăm”6. Creştinarea lumii 
greceşti nu se poate face fără o anumită contaminare cu unele caracteristici ale acesteia. Cu 
ajutorul influenţei greceşti creştinismul reuşeşte să se de-provincializeze, nemaifiind doar o 
sectă oarecare din mediul iudaic. „Definitiv desprins din iudaism, creştinismul se insera în 
elenism prin poarta pe care i-o ţineau deschise religiile orientale”7. S-ar putea chiar afirma 
că succesul creştinismului primar se datorează şi capacităţii sale acomodante la cultura 
greacă. Modul cum a ştiut să se folosească de ea ca de un veritabil vehicul ideatic a dus 
la formarea, cu ajutorul ei, a structurii conceptual-terminologice. „Spiritul grec a atins şi 
determinat creştinismul încă de la naşterea sa”8. Limba greacă, cu sistemul său conceptual, 
cu puterea sa simbolică de a reflecta în cuvinte un mod complex de gîndire, cu impactul 
său semantic, a înrâurit în mod evident gândirea şi expresia creştină. Gânditorii elini au 
inventat un limbaj în care şi-au fixat unele idei, concepţii şi noţiuni, limbaj care a modificat 
însăşi evoluţia ulterioară a gândirii. Unele grupuri de comunităţi din Ierusalim se numeau 
chiar hellenistái. „Filozofia greacă este privită atât în cadrul interpretării creştin-teologice, 
cât şi în cadrul filozofiei, ca o treaptă premergătoarea gândirii creştine apusene”9.

* Muzeul Memorial „Iosif Vulcan” , email: ioanfpop@gmail.com
1 Werner Jaeger, Cristianesimo primitivo e Paideia greca, La Nuova Italia, Firenze, 1977, p. 2. 
2 Storia del cristianesimo, Religione - Politica - Cultura (editione italiana a cura di Giuseppe Alberigo) volume 
1- 2, Borla Citta Nuova, Roma, 2003, p. 194.
3 Ibidem, p. 195. 
4 Werner Jaeger, op. cit., p. 4.
5 Goulven Madec, Petites études augustiniennes, Institut d’Études Augustinienne, Paris, 1994, p. 16.
6 Jean-Francois Courtine, Fenomenologie şi hermeneutică a religiei, în Fenomenologie şi teologie, trad. Nicolae 
Ionel, Ed. Polirom, Iaşi, 1996, p. 21.
7 Albert Camus, Eseuri, trad. Modest Morariu, Ed. Univers, Bucureşti, 1976, p. 300.
8 Hans von Campenhausen, Părinţii latini ai Bisericii, 1, trad. Maria-Magdalena Anghelescu, Ed. Humanitas, 
Bucureşti, 2005, p. 8.
9 Martin Heidegger, Parmenide, trad. Bogdan Mincă, Sorin Lavric, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2001, p. 178.
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Denumirea noii secte creştine se naşte într-un oraş grec din Antiohia, loc unde, de 
altfel, evreii elenizaţi iniţiază primele măsuri de amploare a misiunii creştine. Unii scriitori 
creştini, inclusiv apostolii, au folosit, în relatările lor, modelul literaturii şi filosofiei greceşti. 
Modul de învăţare şi de propagare a mesajului creştin nu face decât să preia în date esenţiale 
paideia greacă, structura specifică a acesteia. Vechile pârghii ale culturii şi filosofiei greceşti 
devin operante în contextul noii abordări creştine, cu toate că elenismul fructifica prioritar 
raţionalitatea, pe când creştinismul face apel constant la revelaţie. „În ciuda originilor 
diferite, fundamentele şi conceptele fundamentale ale ontologiei antice s-au potrivit ca o 
mănuşă concepţiei creştine despre lume şi concepţiei despre fiinţare ca ens creatum”10. 
Maniera şi tendinţa protreptică de a predica învăţătura creştină erau, şi ele, influenţate de 
elementele de cultură şi filosofie elenistice. „În acest fel paideea antică devine instrument 
al celei noi”11. Explicitarea poemelor eline sau înţelegerea tainelor biblice necesitau acelaşi 
mod de abordare şi prezentare. Se folosea aproape aceeaşi manieră lingvistică, precum 
şi o retorică destul de asemănătoare. Cuvântul era supus la aproape aceleaşi solicitări de 
decriptare a realităţii lumii, a necunoscutelor acesteia. Atât pentru filosofii greci, cât şi 
pentru creştini, cele nevăzute erau superioare lucrurilor văzute. Cu toţii sperau într-o lume 
superioară celei reale. Cu diferenţa că unii puneau la baza înţelegerii lor raţiunea, iar alţii 
credinţa.

În perioada începuturilor, membrii comunităţii creştine erau, ca origine, greci, latini 
şi barbari. Ei au relaţionat cu un ambient elenistic cu care aveau mentalităţi şi aspiraţii 
destul de asemănătoare12. Noutatea pe care creştinii o introduc în această lume este aceea 
a credinţei necondiţionate în Isus Cristos. Modul lor de a privi credinţa le-a determinat 
anumite caracteristici specifice ale exegezei textelor sacre, comparabile însă cu cele ale 
alegorezei păgâne. „În timp ce filozofii greci se întrebau ce loc să le atribuie zeilor într-o 
lume inteligibilă din punct de vedere filozofic, evreii găsiseră deja Dumnezeul destinat să 
răspundă întrebării filozofiei”13. Creştinismul are în comun cu lumea în care evoluează 
tendinţa de recunoaştere a unui Dumnezeu unic. Dar se şi diferenţiază fundamental de 
aceasta prin credinţa în Cristos, ca unic mijlocitor în relaţia cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, 
„am putea spune că întâlnirea culturală dintre creştinismul născând şi păgânismul cultivat, 
simbolica Unului (Platon) şi temele anagogice, cele ale urcuşului spiritual spre Dumnezeu 
au constituit cel mai important punct de contact”14. Întâlnirea cu diversitatea cultural-
elenistică a dus la transformarea creştinismului dintr-o cale într-o înţelepciune15. Interogaţia 
de tip moral propusă de creştini se va întâlni cu preocupările morale ale filosofilor păgâni, 
care meditau asupra aceloraşi chestiuni. Pe de altă parte, unele scopuri, cum ar fi cele 
salvifice, ale uniunii, purificării, dorite de păgâni, se regăsesc şi în învăţătura creştină, cu 
diferenţa că adevărata lor valoare se naşte doar în relaţie cu Mântuitorul. „Între creştinism 
şi cultura elenistică există deci deopotrivă elemente de opoziţie şi puncte de convergenţă, 
ale căror încercări de punere în formă au dat naştere primelor teologii creştine”16. Filosofii 
greci au crezut într-un principiu divin care stă la baza existenţei lumii, principiu pe care îl 
numeau Logos, şi care determina toate formele existenţei. Acest principiu, pus în evidenţă 
de stoici, a fost anticipat în anumite date de Heraclit (la care fiinţa era egală cu λóγος-ul), 
apoi este pus în evidenţă de către Socrate. Logosul se va regăsi în concepţia umano-cristică 
a doctrinei creştine, care este pusă în relaţie cu puterea creatoare a Verbului divin. M. 
Heidegger este de părere „că filozofia antică şi-a orientat ontologia către λóγος, putându-

10 Idem, Problemele fundamentale ale fenomenologiei, trad. Bogdan Mincă, Sorin Lavric, Ed. Humanitas, 
Bucureşti, 2006, p. 200.
11 Goulven Madeg, op. cit., p. 15. 
12 Ghislain Lafont, O istorie teologică a Bisericii, trad. Maria-Cornelia Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 2003, p. 63. 
13 Étienne Gilson, Dumnezeu şi filosofia, trad. Alex. Moldovan, Ed. Galaxia Gutemberg, Tîrgu-Lăpuş, 2005, p. 
47.
14 Ghislain Lafont, op. cit., p. 64. 
15 Ibidem, p. 65.
16 Ibidem, p. 66.
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se astfel susţine cu oarecare îndreptăţire că ontologia antică este o logică a fiinţei”17. Cel 
care îşi va fonda prioritar doctrina creştină pe teologia Logosului va fi Sf. Ioan. Părerea că 
filosofia greacă a rămas tributară Vechiului Testament se găsea, printre alţii, la Iustin. După 
cum încă din secolul II, Aristobolus, un teolog evreu, afirma că originea înţelepciunii eline 
s-ar afla în Pentateuh.

Sf. Augustin va defini (în De magistro) Logosul ca fiind Verbul lui Dumnezeu, mai 
presus de limbajul uman. Concept care, în viziunea sa, se constituie ca bază pentru o 
filosofie cristologică. La fel după cum va da Unului plotinian noi deschideri şi înţelesuri. El 
a fost receptiv la gândirea şi cultura de tip elenistic, însuşindu-şi-le într-un mod profund. De 
altfel, elenismul se va face simţit în Cartagina şi la Hipona. Ruptura produsă între filosofie 
şi religie, la trecerea de la mytos la logos, este refăcută în hermeneutica augustiniană. Încă 
din timpul lui Plotin, filosofia, ajunsă la limitele sale, devine mai mult religie. Primele scrieri 
creştine vor păstra şi ele, pe urmele celor greceşti, forma dialogală. „Creştinismul în sine 
nu era o filozofie, ci doctrina esenţialmente religioasă a mântuirii omului prin Cristos”18. 
Filon din Alexandria rămâne prototipul filosofului iudeu care şi-a însuşit întreaga tradiţie 
culturală grecească, precum şi bogatul său vocabular19. În dezbaterile şi dialogurile cu 
caracter religios, discursul filosofic se identifică cu cel teologic. „Pe măsură ce creştinismul 
se eleniza, el devenea teologic”20. Ca filosofie, creştinismului a fost determinat, în apariţia 
şi evoluţia sa, de cosmologie, apoi de gândirea care se interesa nu numai de omul imediat, 
ci şi de prezenţa divinităţii. Tertulian va vedea „creştinismul ca actul de lansare a unei 
provocări la adresa filozofiei”21. De altfel, el îi caracteriza pe filosofi ca fiind „patriarhi 
ai ereticilor”. Iar creştinismul este considerat nu ca o filosofie, ci mai degrabă ca un act 
revelaţional. Gândirea sa dubitativă culminează cu paradoxala (şi aproximativa) afirmaţie: 
„credo quia absurdum”22. Această expresie va face carieră în gândirea creştină, încheindu-
se, într-o anumită formă, cu F. Nietzsche, S. Kierkegaard şi cu alţi gânditori moderni. Un 
răspuns indirect i-a dat (sau ar fi putut să-i dea) Sf. Augustin, prin nu mai puţin celebra 
sa afirmaţie: „credo ut inteligam”, formulată pe urmele lui Isaia. Înţelegerea transformă 
„absurdul” divin în normalul omenesc, în credinţă. Aceasta se întăreşte tocmai în urma 
imposibilităţii (absurdităţii) iniţiale de a crede. Credo quia absurdum poate deveni pretextul 
lui credo ut inteligam. Absurditatea temperată de credinţă devine înţelegere. Una care 
creşte pe măsura credinţei. Pornită ca absurditate, credinţa sfârşeşte ca înţelegere umană 
revelată. La fel cum tot indirect credem că i-a răspuns lui Socrate, mai exact celebrului 
său paradox, „ştiu că nu ştiu nimic”, cu formularea: „chiar dacă nu poţi şti cele mai multe 
dintre lucruri, ştiu de ce folos e să le cred”23. El transformă astfel îndoiala neştiinţei în 
certitudinea credinţei. A unei credinţe care poate da sens chiar şi neştiinţei. Reformulată de 
Sf. Augustin, ieşirea din paradoxul socratic s-ar putea face astfel: ştiu că nu ştiu nimic, dar 
pot crede chiar dacă nu ştiu.

În perioada secolului II, filosofia era de fapt un amestec de stoicism şi platonism, 
agrementat cu puţină logică aristotelică. Unii Părinţi ai Bisericii, printre care Clement şi 
Origen, vedeau creştinismul ca pe o doctrină ce-şi elaborează propria concepţie metafizică 
a salvării, bazată, pe de o parte, pe propriile fapte, iar, pe de altă parte, criticând unele idei 

17 Martin Heidegger, Parmenide, p. 132.
18 Étienne Gilson, op. cit., p. 52.
19 Werner Jaeger, op. cit., p. 40. 
20 Bertrand Russell, Istoria filosofiei occidentale, trad. D. Stoianovici, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2005, p. 343.
21 Henry Chadwick, Pensiero cristiano antico e tradizione classica, La Nuova Italia, Firenze, 1995, p. 4.
22 De fapt, pasajul exact este următorul: „mortuus est Dei Filius, credibile est, quia ineptum est; et sepultus 
revixit, certum est, quia impossibile”. „Este de crezut că Fiul lui Dumnezeu a murit, fiindcă este absurd; şi că 
fiind îngropat a înviat, este sigur, fiindcă este imposibil”, Tertulian, De carne Christi, apud Gottfried Wilhelm 
Leibniz, Eseuri de teodicee, trad. Diana Morăraşu, Ingrid Ilinca, Ed. Polirom, Iaşi, 1997, p. 70. După cum se 
observă, în textul latin nu este folosit cuvântul absurdum, ci ineptum.
23 Sf. Augustin, De magistro, trad. Mihai Radulescu, Constantin Noica, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2002, p. 
111.
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filosofice greceşti24. Toate aceste prime legături dintre lumea elenistică şi cea creştină au fost 
afectate de dualismul gnostic. Acestei problematici i se vor dedica, printre alţii, Clement 
din Alexandria şi Irineu. Dintre toţi teologii creştini de la începuturi, Iustin este cel mai 
încrezător în raportul creat între filosofia greacă şi creştinism25. Trecerea de la platonism 
la creştinism nu necesită o revizuire de plano a modului de a privi şi înţelege lumea. Este 
necesară mai degrabă schimbarea unor elemente de gândire şi credinţă, impunerea unei 
noi ratio entis. Înlăturând unele reziduuri politeiste din gândirea platoniciană, aceasta se 
apropie în mod semnificativ de creştinism. După Sf. Augustin, aceşti gânditori, doar „prin 
modificarea unor cuvinte şi idei, ar deveni creştini”26. Încă Socrate observase falsitatea 
unor mituri, iar moartea sa pe altarul căutării adevărului va putea constitui un model pentru 
martirii creştini. Iar învăţătura lui Platon vorbise despre un Demiurg omnipotent. Legătura 
dintre filosofia platoniciană şi doctrina creştină s-a făcut mai ales pe baza dialogului Timaios. 
„În felul său propriu, creştinismul s-a înstăpînit de timpuriu, prin intermediul doctrinelor 
iudeo-elenistice, asupra filozofiei platonice, făcînd astfel ca, de atunci şi până azi, filozofia 
lui Platon, care a şi fost considerat punctul culminant al filozofiei greceşti, să fie percepută 
în lumina credinţei creştine”27. E.R. Dodds28 va distinge trei etape mai importante care s-au 
manifestat în interacţiunea dintre creştinism şi filosofia păgână. În primul rând, nici filosofia 
păgână, nici creştinismul nu erau sisteme total închise, perfect izolate. Filosofia păgână 
s-a orientat către o sinteză pe care Plotin o va definitiva cu un secol mai tîrziu, şi care va 
fi tributară platonismului. A doua etapă este marcată de învăţătura lui Origen, iniţiată la 
Alexandria. Ea se va încheia la maturitatea sa, când publică Contra Celsum. A treia etapă 
este mult mai nuanţată şi mai diversificată. Ea debutează cu persecuţia lui Deciu, care 
reprezintă prima încercare de a anihila creştinismul, de a înlătura capii cei mai importanţi 
ai Bisericii, încercare ce va culmina cu persecuţiile lui Diocleţian şi cu cele ale lui Galeriu.

Creştinismul a rezistat şi datorită neputinţelor şi slăbiciunilor pe care le manifestau 
principalii săi oponenţi. Aceştia au început să devină sceptici în ceea ce priveşte propria lor 
ştiinţă, neîncrezători în puterea lor de a cunoaşte în mod adevărat lumea. Motivele pentru 
care creştinismul a ajuns să triumfe sunt, în primul rînd, cele datorate exclusivismului 
său, intoleranţei şi inflexibilităţii preluate în bună măsură de la evrei, refuzului său ferm 
de a accepta forme alternative de cult, faptului că a ştiut să se deschidă universal, dar 
a ştiut şi să se închidă atunci când s-a simţit ameninţat. Creştinismul transformă în mod 
radical adevărul în Adevăr. El exclude orice mod de relativizare a acestuia, instaurând un 
fel de intransigenţă a adevărului absolut. „Dumnezeul Vechiului Testament este un zeu ce 
«porunceşte»: cuvântul său începe cu «să...», «să nu...». Acest «să...» este scris pe tablele 
legii. Dar nici un zeu al grecilor nu porunceşte, ci arată şi îndrumă”29. Pe de altă parte, 
creştinismul se adresa şi era accesibil tuturor, nu făcea nici un fel de discriminare socială, 
etnică. Ca atare, oricine putea deveni creştin. Biserica, după Sf. Augustin, „se foloseşte de 
păgîni ca material al lucrării sale, de creaţie spre dovada învăţăturii sale, de schismatici 
spre dovada statorniciei sale, de iudei ca termen de comparaţie al frumuseţii sale”30. Nu 
în cele din urmă, în acele timpuri viaţa pământească era uşor demonetizată, persistând 
un subiacent sentiment de culpă. Doctrina vieţii de apoi fusese şi ea propagată de filosofii 
orfici. Creştinismul nu pretindea, precum neoplatonismul sau alte şcoli filosofice, o mare 
cultură. Nu se adresa restrictiv unei elite. El pretindea în primul rând credinţă, chiar dacă 
era credinţa unor oameni nu prea instruiţi. Acesta nu s-a mărginit la propria sa lume, ci 
s-a adresat, după îndemnul cristic, tuturor popoarelor. Creştinismul a reuşit să umanizeze 

24 Henry Chadwick, op. cit., p. 7. 
25 Ibidem, p. 13.
26 Despre adevărata religie, trad. Cristian Bejan, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2007, p. 43.
27 Martin Heidegger, op. cit., p. 178.
28 Pagani e cristiani in un' epoca di angoscia, La Nuova Italia, Firenze, 1997, p. 102-107. 
29 Martin Heidegger, op. cit., p. 81-82.
30 Despre adevărata religie, p. 47.
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divinul şi să divinizeze umanul, să facă, prin intermediul lui Cristos, sinteza lor deplină. 
A căutat să facă din fiecare individ un punct şi o măsură a acestei armonii umano-divine. 
Pe un fond persistent de neîncredere, creştinismul vine cu promisiunea senină a altei lumi, 
mai bună şi mai dreaptă decât cea prezentă31. Creştinismul a reuşit pentru prima dată să 
facă din om Dumnezeu şi din Dumnezeu om. A reuşit să coboare absolutul în datele limitei 
umane. Divinitatea se închide temporal în imanenţa (umană) pentru a putea deschide 
imanenţa înspre transcendentalitate. În comparaţie cu anticii păgâni, care neglijau aproape 
total celelalte limbi, în afară de greacă şi latină, creştinismul (implicit prin Sf. Augustin), 
recunoaşte tuturor limbilor capacitatea intelectiv-sufletească de a putea primi mesajul 
creştin. Oraşele în care s-a dezvoltat cu precădere creştinismul au fost Antiohia, Roma şi 
Alexandria.

Creştinismul va evolua în cele două direcţii ale sale, în cea latină şi în cea greacă. 
Grecii i-au asigurat voinţei umane o accentuată susţinere raţională, pe când gândirea 
romană a promovat anumite caracteristici personale ale doctrinei creştine. Nu trebuie totuşi 
uitat că aspectul „cu adevărat decisiv constă în faptul că atacul lumii latine împotriva a 
ceea ce este esenţial în spaţiul istoric greco-roman a avut loc sub chipul unei preschimbări 
a esenţei adevărului şi a fiinţei”32, Situaţie faţă de care nici creştinismul nu putea rămâne 
îndepărtat. Cultura, dar mai ales filosofia elină a iradiat în noua spiritualitate creştină, 
modificându-i decisiv registrul de gândire şi de acţiune. „Structura gândirii teologice 
augustiniene este destul de legată de paradigma de gândire grecească, pe care o calchiază 
în întregime, dar de la care împrumută judecăţile pe care va construi suprastructura”33. Sf. 
Augustin face nu doar o „sinteză” între cele două moduri de a vedea şi înţelege lumea, 
ci le oferă şansa de a evolua câţiva paşi împreună pe calea transcendenţei. Din contactul 
conceptual dintre creştinism şi corpus-ul elenistic el va crea şansa unei noi raportări la noi 
înşine şi la Creatorul nostru. Este vorba de modelul creştin. „Gândirea lui Platon a pătruns 
de timpuriu, odată cu Philon, cu precădere prin Augustin, aceeaşi gândire a fost asimilată 
de către interpretările şi explicaţiile creştin-neoplatonice”34. Pentru Sf. Augustin elenismul, 
cu toată încărcătura sa filosofică, nu este decît un pas privilegiat către creştinism. Demersul 
său filosofico-teologic va creştina elenismul în măsura în care se va lăsa provocat de datele 
metafizice ale acestuia.

31 Eric R. Dodds, op. cit., p. 131-132. 
32 Martin Heidegger, op. cit., p. 86.
33 Marius David Cruceru, Augustin, un amator..., Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2006, p. 174.
34 Martin Heidegger, op. cit., p. 183.
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GYÖRGY MARTINUZZI UTYESZENICS E LA REGINA
ISABELLA JAGELLONE: PROTAGONISTI E ANTAGONISTI DELLA
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GEORGE MARTINUZZI UTYESZENICS AND THE QUEEN

ISABELLA JAGELLO: PROTAGONISTS AND ANTAGONISTS OF

THE HUNGARIAN HISTORY IN THE 16TH CENTURY

Abstract

Isabella Jagello (1519-1559) was the daughter of Bona Sforza, the countess of 
Bari, and of Sigismund Jagello I, the king of Poland. Only twenty she married the king 
of Hungary, John Szapolyai I. Isabella was a cultured woman: she had grown in the 
royal palace of Cracow, in the flower of Polish Renaissance. After the death of King 
John (1540), the bishop of Várad / Oradea George Martinuzzi Utyeszenics (Brother 
George) (1482-1551), already great treasurer and lieutenant as well as the first guardian 
of the Queen’s sun, John Sigismund, was appointed supreme judge, too. Martinuzzi 
was also commander-in-chief of the Transylvanian army; so, he had concentrated 
all the power in his hands. Before his death, he would be appointed archbishop of 
Esztergom (primate of Hungary) and cardinal of the Roman Catholic Church as well. In 
addition, he stored up an enormous wealth thanks to his public and private incomes. 
Of course, dissentions broke out between Brother George and the Queen: Isabella did 
not bear the cohabitation with a man she considered as a usurper of the kingdom. The 
Queen accused her lieutenant of having depriving the Public Treasury and stripped 
herself and her sun of all financial support for living expenses. Isabella welcomed the 
announcement of Brother George’ s murder as a liberation from slavery and thanked 
King Ferdinand for having rid her of a monster, who had planned to rule Transylvania 
as a king.

Keywords: George Martinuzzi Utyeszenics (Brother George), Transylvania, John 
Szapolyai, Isabella Jagello, John Sigismund Szapolyai.

Isabella Jagellone (1519-1559) era la figlia di Bona Sforza, contessa di Bari, e di 
Sigismondo I Jagellone, re di Polonia. Appena ventenne, sposò il re d’Ungheria Giovanni I 
Zápolya (1487-1540) portandogli in dote 70.000 ducati d’oro in pietre preziose, gioielli, oro 
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e argento1, e ricevendo dallo sposo come controdote 70.000 ducati d’oro “in certis bonis” 
(città, fortezze, ville e altri proventi equipollenti). “Postquam vero Serenissima Isabella 
copula carnali cum Serenissimo marito suo coniuncta fuerit”, la regina avrebbe dovuto 
rinunciare a qualsiasi pretesa sui beni paterni e materni2. Ma nel caso in cui non fossero nati 
eredi legittimi, la sua dote sarebbe passata ai discendenti del re di Polonia, la controdote, 
invece, ai successori del marito. La dote e la controdote della regina sarebbero state invece 
motivo di contrattazione nei negoziati tra György Martinuzzi Utyeszenics (1482-1551) 
e i commissari di Ferdinando sulla dedizione della Transilvania alla Casa d’Austria3. Il 
matrimonio fu celebrato a Székesfehérvár il 2 marzo 1539 (la data è però controversa), 
alla presenza d’un corriere turco e del conte Nikolaus von Salm in rappresentanza di 
Ferdinando4.

Isabella era una donna colta ed erudita: aveva ricevuto un’educazione squisita nel 
palazzo reale di Cracovia, nel fiore del Rinascimento polacco. “Amabilissima – scrive di 
lei Paolo Giovio – per vaghezza italiana e per leggiadria polonica” era di natura ardente 
e temperamento esuberante, ma pia e religiosa; tollerante coi protestanti, concederà a 
un pastore luterano il permesso di stampare in Transilvania la prima Bibbia in lingua 
ungherese. Conosceva cinque lingue, tra cui l’italiano. La regina Isabella getterà le basi 
per lo sviluppo anche culturale della Transilvania, che sarà il primo paese in Europa in cui 
verrà riconosciuta la libertà religiosa. Isabella è stata al centro, nel corso dei secoli, anche 
dell’attenzione di poeti, drammaturghi e pittori5.

Dopo la morte del marito (1540), Isabella Jagellone si trovò a gestire da sola il governo 
del paese sotto la pressione da una parte di Ferdinando d’Asburgo, che rivendicava tutto il 
regno d’Ungheria in base ai dettami dell’accordo di Várad/Oradea del 1538, dall’altra dei 
turchi, che, ritenendosi i legittimi padroni del paese, dopo averlo conquistato con la forza 
delle armi nel 1529, lo avevano ceduto in “sangiaccato” a Giovanni Zápolya. La regina 
vedova nominò György Martinuzzi, già tesoriere del regno, suo luogotenente per gli affari 
civili (Péter Petrovics per quelli militari); entrambi erano stati nominati tutori del figlio 
che aveva avuto dallo Zápolya, Giovanni Sigismondo, anzi Martinuzzi era stato nominato 
primo tutore. Ma in pratica Martinuzzi divenne in brevissimo tempo reggente di fatto, e 
pare che Petrovics abbia accettato la supremazia del collega. Pertanto, nella Dieta di Rákos 
del 13 settembre 1540 Giovanni Sigismondo venne eletto re e la “reggenza” fu affidata a 
Martinuzzi fino alla maggiore età del neonato6.

Alla Dieta di Torda/Turda del 1° agosto 1544 Martinuzzi, già tesoriere e luogotenente 
del regno, fu eletto anche giudice supremo (iudex generalis regni Hungariae et 
Transilvaniae)7. In quanto giudice supremo, un titolo quindi di poco inferiore a quello 
di governatore, avrebbe dovuto, oltreché provvedere al mantenimento della regina e del 
figlio, anche far rispettare le leggi, le consuetudini e le libertà del regno.

1 Cfr. J.Ch. Engel (von), Geschichte des Ungrischen Reiches und seiner Nebenländer, parte IV, Wien 1814, p. 
61.
2 Il contratto, datato Cracovia 2 febbraio 1539, è riprodotto in W. Bethlen, Historia de rebus transsilvanicis, 
tomo I, Cibinii 17822, pp. 276-78. Sugli impegni contrattuali del re Giovanni si veda anche il documento 
riprodotto in E. de Hurmuzaki (a cura di), Documente privitoare la Istoria Românilor, vol. II, parte IV: 1531-
1552, a cura di Nic. Densuşianu, Bucuresci 1894, n. 133, pp. 243-45, datato Cracovia, 2 febbraio 1540 e 
Buda, 21 febbraio 1540. 
3 Si rimanda a questo proposito al libro di A. Papo (con G. Nemeth Papo), Giorgio Martinuzzi. Figura e ruolo 
politico di un monaco-statista dalmata nella storia ungherese del Cinquecento, Szombathely 2011.
4 Sulle nozze cfr. W. Bethlen, Historia de rebus transsilvanicis cit., pp. 281-88.
5 Per una biografia di Isabella rimandiamo alla poderosa opera di E. Veress, Isabella királyné, Budapest 1901, 
da cui la brevissima versione italiana: Isabella Regina d’Ungheria, figlia di Bona Sforza, Roma 1903.
6 W. Bethlen, Historia de rebus transsilvanicis cit., pp. 344-45. 
7 Deliberazioni della Dieta di Torda, 1° agosto 1544, in S. Szilágyi, Monumenta Comitialia Regni Transylvaniae 
[in seguito: Mon. Com. Trans.], vol. I (1540-1556), Budapest 1875, n. 35, pp. 188-90. 
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Scrive l’Anonimo italiano del manoscritto di Vienna:

“[Martinuzzi] fu declarato luogotenente suo, e del figlio, e non contento 
di questo, havendo già applicato l’animo a la tirannide, come quello, che 
trovava facile l’ingannare una donna con un fanciullo, procurò di farsi anchor 
fare Governatore di tutto l’ regno: ma non gli succedendo il pensiero, per essere 
tal nome odioso a tutti quei popoli, tanto travagliò, che si fece eleggere giudice 
generale, che in effetto quanto a l’auttorità era il medesimo, che Governatore, 
benché l’ nome fosse differente”8.

A questo punto Martinuzzi aveva in mano tutte le leve del potere; gli attriti tra il frate 
e la regina furono perciò inevitabili anche se in qualche occasione i rapporti tra i due si 
sarebbero mantenuti su un piano di formale cordialità e apparente amicizia9: Isabella non 
avrebbe tollerato la coabitazione con uno che considerava un usurpatore del regno.

Moltissimi tra i testimoni sentiti al “processo Martinuzzi”, l’inchiesta aperta dalla 
Santa Sede sull’assassinio di frate György, erano al corrente dei numerosi litigi (talvolta 
anche vere e proprie ‘guerre’) scoppiati tra il frate e la regina: era notorio che il frate 
vessasse la regina con molestie e ingiurie. Per alcuni testimoni il movente dei litigi andava 
ricercato nel modo con cui Martinuzzi amministrava la Transilvania; infatti la regina 
non tollerava che il suo luogotenente gestisse le finanze del paese a proprio piacimento, 
depauperando l’erario pubblico e lesinando a lei e al figlioletto anche i soldi necessari per 
il loro sostentamento lasciando entrambi in uno stato di intollerabile indigenza.

Secondo la testimonianza di Péter Pálczán Filetinszki, ex giudice di Buda, Martinuzzi 
aveva addirittura indotto la regina all’adulterio; per tale motivo il re Giovanni Zápolya ne 
decretò la morte e decise di eliminarlo nel corso di una sua missione a Costantinopoli. 
Martinuzzi, venuto però a conoscenza dell’intenzione del re aprendo la lettera che 
conteneva le sue credenziali presso la Porta, già in cammino verso Costantinopoli fece 
marcia indietro e, rientrato in Transilvania, si vendicò – si diceva – facendo avvelenare il 
sovrano10.

La nomina a giudice supremo, anziché sedare, acuì le tensioni tra il frate e la regina, 
la quale da questo momento in poi punterà sempre di più il dito sulle spese che il frate 
continuamente sosteneva specie per omaggiare i dignitari ottomani. Non mancheranno le 
liti ma neanche le riconciliazioni11.

8 Facciamo qui riferimento alla copia conservata nell’Archivio manoscritti della Biblioteca dell’ Università Eötvös 
Loránd di Budapest (in seguito: ELTE, Kézirattár), 1551-52, 51-58 (Collez. Pray), Res gestae in Transsylvania 
annis MDLI et II ubi de morte Georgii Martinusii Cardinalis, auctore Italo coevo. Ex codice Bibliothecae 
Vindobonensis. Ms. Num. 908, c. 45r.
9 Nel corso di una festa organizzata da Martinuzzi pare che il frate si sia cimentato in un giro di danza con la 
stessa regina suscitando l’ammirazione dei presenti, i quali “admirabantur omnes elegantissimas saltationes 
Regine et fratris Georgii; pauci credebant etiam in ipso genere virtutum fratrem Georgium adeo excellere”. 
Nova ex Hungaria de fratre Georgio et Regina Isabella, Regecz, 7 luglio 1543, Archivio di Stato di Vienna [in 
seguito: ÖStA], Ungarische Akten, fasc. 52, cc. 36-37. 
10 Cfr. la deposizione di P. Pálczán Filetinszki, Sopron, 1° maggio 1553, in J. Podhradczky, Martinúziának, in 
«Magyar Történelmi Tár» (Pest), vol. I, 1855, pp. 235-66: 251-54; cfr. anche J.K. Schuller, Die Verhandlungen 
von Mühlbach im Jahre 1551 und Martinuzzi’s Ende, Hermannstadt 1862, p. 4. Pálczán raccontò che 
Martinuzzi aveva mandato dalla regina un suo familiare per fissare un appuntamento amoroso. Comparso per 
caso il re Giovanni proprio mentre il corriere si trovava al cospetto della regina, quest’ ultima si rivolse al marito 
con queste parole: “Interroga Rex hunc puerum, quid mihi a Fratre Georgio nunciare iussus fuerit? Ego enim id 
honeste non possum proloqui”. Il re venne così a conoscenza della proposta di adulterio del frate, che allora 
era ancora, secondo Pálczán, “robustae et integrae valetudinis”; invero aveva già cinquant’anni d’età. 
11 Antonio Veranzio accenna in una lettera ad A. Gorka, 2 ottobre 1546, in A. Verancsics [Antonius Verantius], 
Epistolae, in Verancsics Antal összes munkái [Opere complete di A.V.], vol. VI, a cura di L. Szalay, Pest 1860 
(Monumenta Hungariae Historica /in seguito: MHH/, Scriptores IX), VI, n. 97, pp. 225-28, e in un’altra lettera 
a M. Csáky, 14 novembre 1546, ivi, n. 103, pp. 239-41, a una prima riappacificazione della regina con 
Martinuzzi avvenuta a Gyalu / Gilău: l’incontro iniziato tra accuse reciproche si era concluso con la regina in 
lacrime; il frate si scusò per averla trascurata inviandole numerosi carri carichi di viveri. 
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I dissidi più forti tra Martinuzzi e la regina scoppiarono però allorché il frate cominciò 
a organizzare la cessione della Transilvania alla Casa d’Austria incontrando i commissari 
del re Ferdinando. La regina non accolse favorevolmente tale progetto, e, istigata da Péter 
Petrovics, lo accusò d’infedeltà verso il giovane re, Giovanni Sigismondo, e, soprattutto, 
lo incolpò d’aver usato i soldi dell’erario e del tesoro del re defunto per i propri fini e 
per le spese militari, anziché conservarli integri fino alla maggiore età del figlio. Pertanto 
pretese che le rendicontasse puntualmente le entrate del regno e del tesoro del marito12 
e si rivolse addirittura a Solimano recriminando il comportamento del frate, perché, pur 
essendo di ignobili origini, non rispettava lei né come donna né come regina, e non 
rispettava nemmeno il figlio di cui era tutore; anzi ambiva ad impadronirsi del regno; 
pertanto, soltanto l’intervento del sultano avrebbe potuto costringere il frate a limitarsi ai 
propri uffici13.

La regina Isabella giudicò con scetticismo la proposta di abbandonare il trono anche 
perché non sapeva con quali mezzi avrebbe potuto proseguire a vivere lontano dalla 
Transilvania e perché temeva altresì di essere declassata da sovrana a “semplice signora”. 
Centorio conferma il fatto che la regina si sia rivolta al Turco; paventando infatti che il 
frate volesse cacciarla dal regno e “vedendosi debole di forze – scrive Centorio – e donna 
senza aiuto di nessuno Prencipe Christiano e specialmente di quello di Ferdinando” non 
esitò a rivolgersi al Turco, cui alla fine di giugno mandò in ambasceria János Szalánczy per 
chiederne la protezione e informare i visir sui negoziati di Bátor (Nyírbátor) e sulle trame 
“maligne” del frate14. Wolffgang Bethlen riporta la lettera inviata dalla regina a Solimano 
tramite Szalánczy, in cui fa leva sui suoi sentimenti di madre che deve difendere un figlio 
innocente e inerme da un uomo “empio e crudele”, che si era armato per opprimerla. 
Lei, figlia, moglie e madre di re, ora si gettava ai piedi del sultano, spinta dall’alto “in 
infimum gradum”, oppressa da un ladro, che aveva violato sia il diritto divino che quello 
umano. Non bisognava permettere che “un traditore, un transfuga, un uomo barbaro e 
crudelissimo” (tale viene descritto il frate) avesse ragione di due innocenti.

La tensione maggiore tra Martinuzzi e la vedova dello Zápolya fu però raggiunta in 
occasione del primo assedio di Gyulafehérvár/Alba Iulia, iniziato il 27 settembre 1550. La 
regina – scrive Bethlen –, piena di tristezza e di dolore, lasciò che il sentimento prevalesse 
sull’ingegno muliebre e non poté trattenersi dalle lacrime, prorompendo con questa 
invettiva contro l’odiato monaco:

“Hocne sinere impia fata, ut orta Regio sanguine, Parentibus, Avis, 
Maioribus summis Regibus, collocata in altissimo honoris gradu, non 
Ferdinandum Regem maximum, cui tot Populi Gentesque obtemperarent, 
sed teterrimum hominem prava fortunae indulgentia ad Regiam potentiam 
evectum agnoscere Dominum cogeretur, colla submittere mancipii vilissimi 
iugo, submittere fasces eius imperio, qui sibi hactenus suberat?”15

Tuttavia, dopo alcune settimane di assedio, Martinuzzi ritenne opportuno 
riappacificarsi con la regina Isabella. Non ricevendo ancora gli aiuti che aveva richiesto ai 
turchi e ai principi rumeni, la vedova dello Zápolya, seppur con disperazione, accettò un 
compromesso: il frate avrebbe dovuto rispettare il suo rango, avrebbe dovuto soddisfare le 

12 Cfr. H. Ostermayer, Chronik des Hieronimus Ostermayer 1520-1561, in G.J. Kemény, Deutschen Fundgruben 
der Geschichte Siebenbürgens, tomo I, Klausenburg 1839, p. 38. Cfr. anche M. Istvánffy [Nicolaus Istvanfius], 
Regni hungarici historia Libri XXXIV, Colonia Agrippinae 1724 (ed. or. 1622), lib. XVI, p. 181.
13 Cfr. W. Bethlen, Historia de rebus transsilvanicis cit., pp. 426-27.
14 Flavio Ascanio Centorio degli Ortensi, De’ Commentarii della guerra di Transilvania del S. Ascanio Centorio 
de gli Hortensii. Ne quali si contengono tutte le cose, che successero nell’Ungheria dalla rotta del re Lodovico 
XII. sino all’anno MDLIII. Con le tavole delle cose degne di memoria [in seguito: Commentarii], Vinegia 1566, 
pp. 46-47.
15 W. Bethlen, Historia de rebus transsilvanicis cit., pp. 453-54. 
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richieste dei turchi, riconciliarsi con Petrovics e infine impegnarsi per il bene del principe 
Giovanni Sigismondo. Isabella, per contro, avrebbe dovuto convincere le truppe ottomane, 
che lei aveva chiamato da Buda, a evacuare la Transilvania16. Concluso l’accordo, il frate 
entrò nel castello di Gyulafehérvár e, in lacrime, si gettò ai piedi della regina.

“Tum Monachus – scrive Bethlen – dissimulata ad praesens arrogantia, 
(ut Historicorum verbis referamus) deposita leonina pelle, vulpina vero indutus, 
vilique atque obsoleta veste amictus, supplici habitu Reginam accedens, et ad 
pedes eius provolutus, multis profusis lacrimis animi dolorem testatus, veniam 
delictorum oravit; quae res et apud Ferdinandum suspicione illum involvit, et 
apud Reginam amissam fidem nequaquam illi reparavit”17.

“Nemo est – gli rispose la regina – minus venia dignus, quam qui, ut 
sibi petenda venia esset, admisso tanto facinore effecisset“, e continuò con un 
lungo discorso che commosse i presenti e lo stesso Martinuzzi, il quale alla 
fine la pregò che intercedesse presso Solimano affinché fosse reintegrato nei 
suoi uffici18. Seguirono giorni di festa, dopo di che il frate partì per Enyed/Aiud 
e sciolse l’esercito19.

Sennonché, trascorsi appena tre giorni dalla riappacificazione, il 16 ottobre 1550 la 
regina, ostentando incoerenza e pusillanimità, rinnovò al governatore di Buda, Kasim pascià, 
e ai due voivodi rumeni l’invito a entrare in Transilvania per muovere contro il frate20.

Martinuzzi rintuzzò gli attacchi delle truppe del pascià di Buda e di quelle dei moldavi 
e dei valacchi. Tornato a essere padrone della situazione, ritenne opportuno riconciliarsi 
un’altra volta con la regina; la regina gli diede appuntamento a Gyulafehérvár per il 30 
novembre. La riconciliazione – scrive Ostermayer – avvenne tra baci e lacrime, essendo 
entrambi consapevoli dei danni che aveva subito il paese per la guerra civile. Sciolto 
un’altra volta l’esercito, Martinuzzi tornò a Várad, per continuare le trattative che aveva 
iniziato a Bátor, convinto che la situazione non si sarebbe mai normalizzata sotto la regina, 
Petrovics e i turchi.

Scrive Istvánffy a proposito della riconciliazione di Gyulafehérvár:

“Ferunt Georgium, abiecto animo, supplici et ad humilitatem composito 
flentem et ad uberes lachrymas promptum in genua procidisse, et praeteritorum 
venia implorata, futuris fidem et obsequium pollicitum”21.

Scrive Forgách:

“Georgius vilis, humilis, et in genua prostratus, flens, lacrimasque, 
veniam exoravit; prorsus si simulatio abesset, poenitentia viro ad religionem 
dedicato conveniret. Ad haec regina: Quodsi tanta Johannis regis meritorum 
oblivio cepit, at certe Deum flagitiorum ultorem verendum, et filium suae 
fidei commissum maxime, suspiciendum: Johanne, et qui adstabant, lacrimas 
fluentibus, recordatione praeteritorum, simul futurorum metu”22.

16 A. Verancsics a T. Nádasdy, Eger, 26 ottobre 1550, in A. Verancsics, Epistolae cit., VII, n. 61, pp. 139-41.
17 W. Bethlen, Historia de rebus transsilvanicis cit., p. 465.
18 Ivi, pp. 465-68.
19 Cfr. H. Ostermayer in J.G. Kemény, Deutsche Fundgruben der Geschichte Siebenbürgens cit., pp. 39-40.
20 Cfr. A. Centorio, Commentarii cit., pp. 51-3. La rottura della pace è confermata anche da A. Verancsics a M. 
Oláh, Eger, 15 nov. 1550, in A. Verancsics, Epistolae cit., VII, n. 65, pp. 147-51.
21 M. Istvánffy, Regni hungarici historia Libri XXXIV cit., p. 182.
22  F. Forgách, Francisci Forgách de Ghimes De statu reipublicae hungaricae commentarii, Pest 1866 (MHH, 
Scriptores XVI), lib. I, pp. 8-9.
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La regina accettò la pace e le sue condizioni, tra cui quella che venisse sgravato 
al cospetto dei turchi delle accuse che gli erano state mosse nel passato. Solimano, 
constatatone il rinnovato potere, finse di riconoscerne la fedeltà, rinviandone la punizione 
a tempi più opportuni.

Sennonchè, la pace fu un’altra volta effimera. La regina ricominciò a tramare contro il 
suo luogotenente enfatizzandone presso i signori transilvani la crudeltà e l’instabile natura, 
l’inosservanza delle leggi, delle promesse e dei patti, l’aspirazione a esercitare la tirannia nel 
paese, di cui voleva farsi re dopo esserne stato servitore, e infine il tentativo di degradarla al 
livello di “minima Signora” – come scrive Centorio – dopo che lei era stata una regina. Toccati 
da queste parole, i grandi di Transilvania impugnarono nuovamente le armi contro Martinuzzi. 
Martinuzzi, scarso di truppe, risolse allora di riaccordarsi con Ferdinando e di chiudere quelle 
trattative già da lungo tempo avviate ma mai portate a compimento23.

La regina, su consiglio di Petrovics, ci provò un’altra volta a deporre il suo luogotenente 
e tesoriere: alla Dieta di Enyed chiese la revoca di tutti i suoi incarichi24. Bethlen riporta il 
discorso, certamente non autentico ma verosimile, con cui la regina cercò di far breccia anche 
nel cuore dei transilvani descrivendo la sua condizione di vedova con un figlio ancor bambino 
in balia dei consigli scellerati e nefasti del frate. Era dunque soggiogata da un frate malizioso, 
per di più di umili origini, che aveva tradito la Transilvania per venderla ai tedeschi. Faceva 
loro appello perché la strappassero dalle fauci di quel “mostro della stirpe di Cerere“, traditore 
del suo re, profanatore di tutte le religioni, nemico delle leggi e del diritto delle genti25.

Gli Ordini le promisero il proprio appoggio. La decisione di desautorare Martinuzzi 
non ebbe però attuazione: il suo arrivo inaspettato alla Dieta costrinse i signori transilvani 
a fare marcia indietro. Martinuzzi tornò quindi ad assediare Gyulafehérvár: l’assedio durò 
dal 22 maggio al 10 giugno 155126.

La regina accondiscese quindi a venire a patti con Martinuzzi. Nel frattempo le 
truppe del generale Giovanni Battista Castaldo erano entrate in Transilvania, pronte per 
conquistare il paese anche con l’ausilio della forza. Il 12 giugno Martinuzzi s’incontrò 
con la regina a Szászsebes/ Sebeş e riuscì alfine a convincerla a consegnare la corona, la 
Transilvania e la città di Kassa/Košice a Ferdinando27. Isabella, in lacrime, accondiscese 
alle richieste del frate, recriminando però la sorte iniqua che si era abbattuta sul suo unico 
figliolo destinato a vivere in terra straniera28.

Il 17 giugno la regina scrisse al generale Castaldo una lettera con cui gli esprimeva i 
sensi della propria amicizia e si augurava di uscire quanto prima da quel paese e da quel 
“purgatorio maledetto”:

“[…] Habbiamo non solamente per le soe ma più dal Reverendissimo 
nostro locotenente inteso lo affetto qual ci porta, et bon animo di farci servitio 
in queste gravi necessità et pericoli nostri. So che tanto c’è stato grato quanto 
che intendemo quella essere stata subdita delli nostri passati et ringraziandola 
assai gli promettemo ogni gratia nostra et benevolentia […] et la prego per 
l’amor di Dio et vita del suo signore voglia far ogni sforzo di cavarsi di questa 
natione, il purgatorio maledetto. So che se farà, vogliamo chiamarla et averla 
per nostro padre amatissimo”29.

23 F. Centorio, Commentarii cit., pp. 55-57.
24 Cfr. M. Istvánffy, Regni hungarici historia Libri XXXIV cit., p. 182. 
25 Cfr. W. Bethlen, Historia de rebus transsilvanicis cit., lib. IV, pp. 476-79.
26 G. Martinengo a G. Dandino, Vienna, 5 giugno 1551, in E. Hurmuzaki, Documente privitoare la Istoria 
Românilor cit., II/4, n. 350, p. 559.
27 Cfr. M. Istvánffy, Regni hungarici historia Libri XXXIV cit., p. 183.
28 Cfr. ibidem.
29 La regina Isabella a Giovanni Battista Castaldo, Szászsebes, 17 giugno 1551, ÖStA, Ungarische Akten, fasc. 
58, c. 94r.
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L’accordo definitivo con cui Isabella rinunciava alle sue prerogative regali in cambio 
dei ducati di Oppeln e Ratibor ebbe luogo a Gyulafehérvár il 19 luglio 155130: la cerimonia 
della consegna delle insegne regie ai commissari di Ferdinando fu invece celebrata a 
Kolozsmonostor/ Cluj-Mănăstur31.

Prima di raggiungere Kolozsmonostor, si dice che nei pressi di Torda Martinuzzi 
abbia pronunciato un solenne discorso alla regina, in cui, ricordando la sua lunga militanza 
alla corte di Giovanni Zápolya, ci tenne a sottolineare d’aver saldato il proprio debito 
di riconoscenza nei confronti del re defunto per aver tolto lei e il figlio dalle grinfie dei 
turchi, che purtroppo non aveva potuto cacciare dalla Transilvania per mancanza di forze 
adeguate. Da tempo il frate aveva progettato di condurre la regina e il figlio in un ambiente 
più tranquillo e sicuro, ponendoli sotto la protezione d’un principe cristiano e potente, 
Ferdinando d’Asburgo32. L’Anonimo italiano di Vienna aggiunge che Martinuzzi si scusò 
riconoscendo d’esser stato costretto a compiere degli atti che forse erano parsi “strani” 
alla regina e di cui si rincresceva, ma assicurò che aveva sempre operato a fin di bene: 
aveva sempre agito per il bene della regina, del figlio e della cristianità. Sperava che tutto 
il mondo sarebbe rimasto contento di lui. La regina gli credette (o forse finse di credergli) e 
piangendo lo pregò di perseverare “in quel buon’animo”33. La pace era fatta.

Il discorso è confermato dall’ambasciatore veneto Federico Badoer, il quale aggiunge:

“Fu la risposta della regina di poche parole, mostrando d’esser satisfatta di 
quel che havea operato il Frate, con dire ch’ella era contenta di restar lei col figliolo 
suo, figlioli et servitori di questa Maestà, a nome della quale il Luogotenente 
[Castaldo, n.d.a.] ringratiò et la regina et il frate, promettendo a lei ch’ella haveria 
buon prottetore, et al Frate un signor buono, et a i popoli un giusto re”34.

Centorio ci riferisce che prima della consegna ufficiale delle insegne regie a Castaldo, 
il frate aveva preteso da Isabella la consegna della corona: la regina si rifiutò di farlo perché 
– disse – non avrebbe mai acconsentito che si facesse re un frate. Quindi, in lacrime, con la 
corona in mano, si rivolse a Castaldo in italiano esprimendo la propria gioia di consegnare 
la corona e il regno “sotto legame di nessuna conditione, ma liberamente” a un principe 
non solo cristiano ma anche molto potente, oltreché benigno. Il figlio Giovanni Sigismondo, 
ancorché in tenera età, fece però cenno di non acconsentire alla consegna delle insegne 
regali. La madre allora cercò di convincerlo motivando la sua dolorosa decisione col fatto 
d’aver pensato “all’universale salute” anziché al loro utile particolare, non essendo loro 
capaci di difendere il paese contro la potenza del Turco, che istigato dai loro nemici (è 
plausibile che si riferisse a Martinuzzi), li molestava di continuo; aveva perciò ritenuto il 
male minore far uscire il figlio da quei travagli e assicurargli la pace perpetua e un regno 
forse maggiore. Dette queste parole, che “erano bastevoli a intenerire qualsivoglia petto 
di sasso e che furono da grandissimi singulti e sospiri interrotte” (ma anche i presenti, 
compreso frate György, piangevano), la regina pose la corona e le altre insegne nelle mani 
di Castaldo, il quale le confermò tutte le promesse già fatte e la pregò di non considerare la 
cessione del regno una rinuncia né tanto meno una perdita dal momento che lo consegnava 

30 Il Tractatus Transsylvanicus cum illustrissimo filio quondam regis Joannis Hungariae initus prout serenissimae 
eius matri expeditus fuit e le Transactiones cum serenissima regina Isabella etc. factae exemplum, redatti a 
Gyulafehérvár il 19 luglio 1551 sono riportati in Og. Utiešenović, Lebensgeschichte des Cardinals Georg 
Utiešenović, genannt Martinisius, Wien 1881, Urkundenbuch, n. 8, pp. 32-36 e n. 9, pp. 36-39.
31 Cfr. le Deliberazioni della Dieta di Kolozsvár, 26 luglio 1551, in S. Szilágyi, Mon. Com. Trans. cit., n. 22, pp. 
342-4; M. Istvánffy, Regni hungarici historia Libri XXXIV cit., p. 184.
32 G.B. Castaldo a Ferdinando I, Torda, 21 luglio 1551, in J.K. Schuller, Die Verhandlungen von Mühlbach cit., 
n. 6, pp. 66-67.
33 ELTE, Kézirattár, Res gestae in Transsylvania cit., c. 49v.
34 Dispaccio di F. Badoer, Vienna, 13 agosto 1551, Archivio del Museo Correr, Fondo Cicogna 2789, c. 439r-v. 
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al re Ferdinando, che sarebbe stato per lei un “perpetuo padre”35.
La richiesta della corona da parte di Martinuzzi, come ci riferisce Centorio, avrebbe 

in effetti un suo fondo di verità, se credessimo a quanto Isabella aveva confidato a Castaldo:

“Questo frate sempre ha aspirato a questo, che cacciasse a me da qua et 
solo remanesse [...] re [...] et me cerca la corona et la vole avere nelle sue mano, 
o forsi la vole per coronarsi lui stesso atque questo aviso vostra Signoria non 
voglia obsecundar al frate tanto che questa corona li venga in mano. Questa 
corona se de tanto gran momento quanto e questo regno per questa sio la ho da 
dare non la vorria dar in altre mano si non in mano de vostra Signoria ma prego 
vostra non voglia dir a niuno questo chio li scrivo cerchio tengo vostra Signoria 
como mio confidentissimo amico il qual nostro signor dio melo ha mandato 
in questi miei affanni como unico e singular refrigerio nostro. Pregamo Vostra 
Signoria di come ha incominciato ad agiutarci che possamo uscir di questo 
limbo di purgatorio et morir tra li cristiani et pari nostro [...]”36.

Pertanto – com’era da aspettarsi – Isabella accolse la notizia della morte di Martinuzzi 
con un senso di liberazione. Emblematiche sono le parole con cui si rivolse al generale 
Castaldo subito dopo questo tragico evento:

“[…] veggiamo esser più sicuro il Regno nelle mani del Serenissimo Re dei 
Romani, che per dirgli il vero ne era gravissimo vedere ingrandir anzi diventar 
Re colui che era cagione delle nostre disgrazie, hora Iddio voglia benedir 
quanti amano la iustitia et dar felicità a chi punisce i traditori, si come è il voler 
divino, il quale tardando le iuste vendette, perciò non le dà minori, né si scorda 
degli oppressori, pregamo quella se far si potrà ne voglia più minutamente dare 
aviso, a ciò sappiamo in che maniera è stato occiso […]”37.

Anzi, ringraziò Ferdinando d’averla liberata del frate:

“Quod vero Maiestas Vestra Serenissima ex sua singulari gratia et favore 
contextam gestorum Reverendissimi quondam frater Georgii episcopi etc. 
historiam nobis describere dignata est, agimus Maiestati Vestrae Serenissimae 
gratias immensas, sed mirum Nobis non est, quod si erga Maiestatem Vestram 
Serenissimam se gesserit”.

Isabella era stata accusata da Martinuzzi di nefandezze, mentre egli se la intendeva 
col Turco. Ma grazie a Dio la loro innocenza era stata riconosciuta:

“At neque haec tam acerba intus intra fines regni committi illi sufficiebat, 
sed et apud principes Christianos nos per literas, per suos nuntios nos accusabat 
et omnes praxes, quas nobis fingebat, commentabatur. Agebat etiam cum 
Turcarum imperatore [...] Sed hoc Deus innocentiae nostrae vindex iam tandem 
manifestavit, eum Magnificentia Vestra Serenissima universo orbi hominis 
illius gesta, quibus non solum Nobis et filio nostro communi illustrissimo sed 
postremo et Magnificentiae Vestrae Serenissimae ac toti reipublicae christiana 

35 A. Centorio, Commentarii cit., pp. 85-88. Cfr. anche H. Ostermayer in J.G. Kemény, Deutsche Fundgruben 
der Geschichte Siebenbürgens cit., pp. 45-46.
36 La regina Isabella a G.B. Castaldo, luglio 1551, ÖStA, Ungarische Akten, fasc. 58, c. 179r. Si tratta d’un 
messaggio in italiano della regina Isabella trasmesso di notte dal medico di corte Giorgio Biandrata al generale 
Castaldo e tradotto dallo stesso in spagnolo per Ferdinando.
37 La regina Isabella a G.B. Castaldo, Kassa, 5 gennaio 1552, ÖStA, Ungarische Akten, fasc. 62, cc. 31r-32r.
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sua arrogantia, fastu et ambitione, qua sibi Regnum contra iara divina et 
humana usurpaverat mordicusque tuebatur, contumaciter nocere desiderabat 
[...]”38. E aggiunse: “laudato sia Iddio che non sarà Papa”. Chiuse una delle sue 
ultime lettere al generale Castaldo con queste aspre parole:

“[...] dopo la morte di tanto potente e mostruoso animale, il quale vivo 
soleva produr tempeste, venti e procelle ad ogni suo piacere; sia ringraziato 
Iddio [...] la morte sua è stata come del rospo, che vivo avelena, e morto sana 
del veleno”39.

Due giorni prima dell’assassinio di Martinuzzi aveva scritto sempre al generale 
Castaldo:

“Ancora qui si publica la venuta del frate nostro reverendissimo, e noi 
siamo come l’agnello che vede il lupo, ne possiamo sentir questa venuta, ancor 
che non la crediamo, senza horrore et tremore, e dicono esser in gran colera 
con Vostra Signoria per questo me viene a visitare”40.

Per la regina Isabella Martinuzzi fu e rimase un “mostro” e un usurpatore anche 
dopo la sua tragica fine. Tamás Nádasdy confermò nella sua dichiarazione al “processo 
Martinuzzi” di essere in effetti convinto che la vedova dello Zápolya avesse detto la verità 
affermando, prima di lasciare il paese, che il frate si era servito del pretesto di consegnare la 
Transilvania alla Casa d’Austria per strapparla dalle mani sue e di suo figlio perché voleva 
dominare da solo quel regno41. Ma quali siano stati in effetti gli intendimenti di Martinuzzi, 
ciò è un segreto che il frate si è portato nella tomba.

38 La regina Isabella a Ferdinando I, Kassa, gennaio 1552, in J.K. Schuller, Archiv für die Kenntniss von 
Siebenbürgens cit., n. 13, pp. 73-74.
39 Citiamo da Og. Utiešenović, Lebensgeschichte des Cardinals cit., p. 142.
40 Ibidem.
41 “verum esse, quod regina dicebat in discessu ex Transsilvania, quod Frater Georgius sub pretextu dedendae 
provinciae Regiae Maiestati eam eriperet ex manibus suis et filii sui ut ipse solus dominaretur excluso etiam 
rege”. Dalla deposizione di T. Nádasdy (Sopron, 18 maggio 1553) riprodotta integralmente in Gy. Pray, 
[Georgius Pray], Epistolae Procerum Regni Hungariae, parte II, Posonii 1806, Appendix, pp. 397-408.
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ÎNNOBILAREA PREOTULUI ROMÂN CALVIN IOAN DIN ALĂMOR (1643)

Mihai GEORGIŢĂ*

THE ENNOBLEMENT OF THE ROMANIAN CALVINIST PRIEST IOAN

FROM ALĂMOR (1643 )

Abstract

In this study we present and analyze the degree of ennoblement of the 
Romanian Calvinist priest Ioan from Alămor, which we discovered recently 
in certified copy. Samuil Micu was the first historian who have mentioned in 
his history work of the Romanians the fact that, the priests from Alămor were 
ennobled because they went to Calvinism, without presenting evidence. Then, 
Ioan Cavaler de Puşcariu described his coat–of-arms, which is now the only 
source of analysis. The translation and the transcription of the degree in the 
annex and its introduction in the scientific circuit removed all the speculations 
made about the ennoblement of this preast. Therefore, it was established that 
the ennoblement of Ioan from Alămor and of his son Nicolae, was conditioned 
by the passing to Calvinism, a confession that they had to keep in the future, 
even their succesors too.

Keywords: Alămor, calvinism, noble, priest, Transylvannia

Despre preoţii români din Alămor, care au trecut la calvinism şi s-au înnobilat, 
urmărind astfel scopuri materiale şi recunoaştere socială, vorbea în lucrarea sa de istorie 
a românilor Samuil Micu1, dar fără să prezinte vreun temei documentar, ceea ce i-a 
determinat pe cercetătorii de azi să aibă anumite rezerve2.  Un preot Oprea din Alămor se 
afla în fruntea unei delegaţii a locuitorilor din Ocna Sibiului, de confesiune ortodoxă, care 
solicita judelui prim al oraşului în 17 iunie 1609 şi predicatorului calvin Gheorghe Alvintzi, 
membru al sfatului, să le permită locuitorilor români din Ocna Sibiului să frecventeze 
biserica ortodoxă din oraş zăvorâtă la acea dată, dar pe care a ridicat-o, împotriva voinţei 
sfatului, vistierul Vasile, cămăraş de ocna aici în timpul stăpânirii lui Mihai Viteazul. În 
schimbul acestei permisiuni a frecventării bisericii româneşti, credincioşii s-au angajat, 
sub jurământ şi penalităţi, să sprijine financiar, sub forma unei taxe anuale, ridicarea şi 
întreţinerea bisericii calvine3. Iată un preot din Alămor la 1609 luptând pentru drepturile 
credincioşilor români din Ocna Sibiului. Cum a ajuns ca aceşti preoţi din Alămor să accepte 

* Arhivele Naţionale-Direcţia Judeţeană Bihor, misu_arhive@yahoo.com
1 Samuil Micu, Istoria românilor, vol. II, Bucureşti, 1995, p. 216. 
2 Ana Dumitran, Gudor Botond, Înnobilarea românilor în epoca Principatului autonom al Transilvaniei 
şisemnificaţiile sale religioase , în „ Medievalia Transilvania”, an II, 1999, p. 34.
3 Corneliu Creangă, Contribuţia lui Constantin Brâncoveanu la zidirea unei biserici în Ocna Sibiului, în 
„Mitropolia Ardealului”, an XI, nr. 1-3, 1966, p. 148-150. 
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calvinismul, ne ajută până în prezent doar diploma de înnobilare. Descoperită recent de 
noi în arhivele mureşene, o copie autentificată după originalul diplomei, ne-a permis să 
înlăturăm orice dubiu şi să reliefăm importanţa deosebită a acestui document pentru istoria 
ecleziastică a românilor transilvăneni. Copia, executată la Cluj în 12 decembrie 1790, 
aşa cum ne asigură cei doi responsabili cu autentificarea, Daniel Szigethi (cancelist) şi 
Samuel Betsek (asistentul său), a fost redactată conform cu originalul fără a adăuga nimic 
în plus sau, din contra, a eluda ceva cu bună ştiinţă. Astfel, în 16 martie 1643, preotul 
Ioan din Alămor, care atinsese venerabila vârstă de 80 de ani, a fost înnobilat împreună 
cu fiul său Nicolae de către principele Gheorghe Rakoczi I4. Motivaţia înnobilării-deosebit 
de interesantă pentru studiul nostru-arată că acest preot al bisericii româneşti din Alămor 
recent s-a convertit şi a acceptat să se unească în credinţa calvină („Honorabilis Ioannis 
Alumori alias Pastoris Ecclesiae possessionis Valachalis Almor ac certarum Ecclesiarum 
Valachalium ad genuinam Ortodoxae Professionis unionem recenter conversarum scioris 
faedumenta cesionem”). La motivul convertirii s-a adăugat şi cel cultural-pastoral, căci, 
potrivit textului diplomei, preotul Ioan din Alămor era un om de cultură, care nu doar 
de copil s-a dedicat conştiincios şi cu plăcere disciplinei ştiinţei literelor până la vârsta 
tinereţii, ci şi apoi, fiind tânăr, pe lângă exigenţele capacităţilor sale şi talentului său, a fost 
chemat spre beneficiile unei vieţi sfinte şi a îmbrăcat haina preoţească. Fiind consacrat 
preot, a împărtăşit pretutindeni din învăţătura sa şi a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu 
până la vârsta octogenatului5. Să mai zăbovim puţin asupra acestei motivaţii. Observăm 
dintru început că, spre deosebire de alţi preoţi înnobilaţi strict pentru convertirea lor ori 
numai pentru meritele culturale deosebite, acest preot le-a întrunit pe ambele. Deşi era un 
om foarte educat încă de tânăr, nu s-a învrednicit de accesul la condiţia nobilă până ce nu 
s-a convertit, decât cel mult la statutul de libertin, în a cărui clasă ar fi putut intra în urma 
prestării unor servicii intelectuale. Prin urmare, în cazul său a funcţionat în primul rând 
profesiunea de credinţă calvină, cu toate că ea a fost făcută la o vârstă aşa de înaintată, 
iar convertirea sa a fost motivaţia principală a înnobilării. Atât preotul Ioan, cât şi fiul său 
Nicolae, au fost ridicaţi din condiţia de libertini în cea de nobili, beneficiind de toate 
drepturile, prerogativele, privilegiile şi imunităţile unui nobil veritabil cu blazon, ei şi urmaşii 
lor de ambele sexe. Totul, sub condiţia expresă de la finalul diplomei, ca fiecare din cei doi 
împreună cu succesorii lor să ţină constant şi permanent de credinţa calvină („Ita tamen 
si uterque una cum succesoribus constanter semper Ortodoxe Religioni adhaereunt”). 
Starea nouă de nobil şi blazonul au fost prezentate public la Adunarea generală a stărilor 
din Transilvania, din 3 ianuarie 1644 la Alba Iulia şi consemnată validitatea lor de către 
protonotarul principelui. Dar nu înainte ca Alămorul să fi fost scos de sub jurisdicţia 
noului mitropolit Simion Ştefan şi trecut în cea a superintendenţei calvine6. Descrierea 
blazonului a fost făcută de Ioan Cavaler de Puşcariu conform cu descrierea din diploma 
reconfirmată pentru fiului său Nicolae de către principele Mihai Apafi în 24 aprilie 1667 şi 
care corespunde cu originala7. Este vorba de un scut oval de culoare sângerie, în câmpul 
căruia se vede un leu în culoare naturală cu capul întors, deasupra căruia se vede un 
bărbat îmbrăcat în veşminte preoţeşti, ţinând într-o mână un manual, iar în cealaltă cheile 
bisericii, lângă el un tânăr cavaler, stând pe un cal strunit. Reprezentarea fiului în cavaler 
este un indiciu că acesta nu a urmat profesia tatălui. Se poate observa doar, din simbolistica 
blazonului, că preotul Ioan din Alămor a fost înnobilat pentru meritele sale culturale şi 

4 SJAN–Mureş, Colecţia de documente Szabó Mihai, inv. 3954/1643
5 Ibidem.“Tum vero ….consideram, quod idem Ioanes Almori amoenioribus Litterariae Scienetia Disciplinisa 
puero non modo ad usque Juveniles annos sedule se adsirinxit et alacriter verum jugo aetatis hiae Juvenillis 
excusso juxta possibilitatis suae exigentiam, talentuque Sacro Sancti numinis beneficia eidem concredito tanto 
pietatis zelo animorum, suae indusoriae comissarum nostra esstitit et educator ut obiatentam tempus spatium 
in humanis agen promemierit ut jam octus genarius verbo divini Praeco dignus sit…”
6 Ana Dumitran, Gudor Botond, op.cit., p. 35. 
7 Ioan Cavaler de Puşcariu, Date istorice privitoare la familiile nobile române , Ediţia a II-a, Cluj-Napoca, 
2003 p. 53.
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religioase, ceea ce a intuit istoriografia, fără să cunoască motivaţiile din diplomă, aşa 
cum desigur le vor fi cunoscut corifeii Şcolii Ardelene. Prezentarea în blazon a preotului 
alături de fiul său cavaler, care ştim acum că era şi el calvin, potrivit condiţionării din 
diploma de înnobilare, a născut unele nedumeriri în istoriografia recentă, preocupată de 
problematica raporturilor dintre calvinism şi ortodoxie8. În primul rând reconfirmarea din 
1667 pentru Nicolae a ridicat problema insuficienţei meritelor tatălui său, preotul Ioan de 
Alămor, motiv pentru care descendenţi-aşa ca şi în alte cazuri-au trebuit să probeze din 
nou virtuţile pe calea clasică-fapte de arme, în vederea menţinerii în statut. Pe urmă, s-a 
crezut că ar fi vorba de un eşec al misiunii propagandistice în rândul românilor alămoreni, 
care a atras reintegrarea comunităţii sub jurisdicţia mitropolitului bălgrădean, pierzând 
astfel titlul nobiliar condiţionat de programul prozelitismului. De asemenea, s-a afirmat 
că ar fi vorba de o simplă reconfirmare, ceea ce este dovedit acum documentar, în spiritul 
remodelat al politicii calviniste mai tolerante a principelui Mihai Apaffi, în care se permitea 
convieţuirea sub o unică jurisdicţie a comunităţilor tradiţionaliste cu cele care au aderat 
la noile învăţături. Analiza făcută acum conţinutului diplomei nu mai lasă loc diverselor 
interpretări, stabilind pentru totdeauna adevăratele motivaţii care au stat la baza înnobilării 
preoţilor din Alămor şi a urmaşilor acestora.

Potrivit unor mărturii, la mijlocul secolului al XIX-lea existau peste 20 de familii 
nobile în Alămor şi satele învecinate care purtau acelaşi blazon9 descris în diploma de 
înnobilare a preotului Ioan din Alămor. Nu ştim cât de ataşaţi au fost descendenţii acestuia 
de învăţăturile calvine şi de profesiunea de credinţă a lui Calvin. Probabil trebuiau doar 
să predice în limba română şi să înlăture superstiţiile din cult. Mai sigur este faptul că 
după unirea religioasă şi formarea bisericii greco-catolice la începutul secolului al XVIII-
lea influenţa calvină s-a diminuat treptat în Alămor. Numai aşa se explică de ce Constantin, 
feciorul popii Constantin din Alămor, copia, traducea ori prelucra un codice religios la 
mijlocul secolului al XVIII-lea, care avea un conţinut pur ortodox cu vieţii de sfinţii, 
învăţături ale sfinţilor părinţi şi texte apocrife10.

ANEXA

Nos Georgius Rakotzi dei Gratia Princeps Transilvaniae, Partium Regni Hungariae 
Dominus et Siculorum Commes etc. Memoriae commendamus tenore presentium 
significantes quibus expedit Universis ; Quod Nos cum ex nonnulorum Fidellium 
Dominorum consiliarorum Nostrarum Singularem Nobis, pro parte et in Persona 
Honorabilis Ioanis Alumori alias Pastoris Ecclesiae Possesionis Valachalis Almor ac 
certarum Ecclesiarum Valachalium ad geniunam Ortodoxae Professionis unionem recenter 
conversarum scioris faedumenta Cesionem. Tum vero gratiose consideram, quod idem 
Ioanes Alamori amoenioribus Litterariae Scienetia Disciplinisa puero non modo ad usque 
Juveniles annos sedule se adsirinxit et alacriter verum jugo aetatis hiae Juvenillis excusso 
juxta possibilitatis suae exigentiam, talentuque Sacro Sancti numinis beneficia eidem 
concredito tanto pietatis zelo animorum, suae indusoriae comissarum nostra esstitit et 
educator ut obiatentam tempus spatium in humanis agen promemierit ut jam octus genarius 
verbo divini Praeco dignus sit habitus eundem itaque Ioanem Alamori, e per eudem 
Nicolaum Filium ejusdem e statu et conditione nimes Libero in qua hactenus extiterunt 
ex Principalis Potestatis nostrae plenitudine, eximen, ac in coetum et numerum verorum 
et indubitatorum Regni huius nostri Transilvaniae et Partium Hungariae eidem anexorum 
Nobilium clementer ad numeran, agregan, cooptan ad scriben diximus, pro ut exinimus, 
annumaramos, et ad scribimus, agregamusque, prsesentium per vigorem decernentes, 
8 Ana Dumitran, Gudor Botond, op.cit., p. 36. 
9 Corneliu Creangă, op.cit., p. 149, nota 11.
10 Nicolae Comşa, Manuscrise româneşti din Biblioteca centrală de la Blaj, Blaj, 1944, p. 82-84.
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expresse, ut a modo deinceps successiris semper temper idem Ioannes Alamori a per eum 
Nicolaus Filius eiusdem, ipsorumque, haeredes et posteritates utriusque sexus univers pro 
veri set indubitatis Nobilibus habeantus, et reputentur.

In signum autem hujus modi verae et perfaectae Nobilitatis eorundem, haec arma, 
seu nobilitatis insignia scutum videllicet abrutundum sanquinem seu vubei coloris, in cuius 
fundo leo quidam naturali hic colore efformattuscolo quasi et oculis iracunde retracctis 
decumbere> super quo vir quidam Manualem, extra vero manibus clavisu una auream 
stando tenere, ac juvenem quodam equo ferocien insidentem, amiotuque militari splendide 
exornatum, ac veluti discedere voten gestabunde justruere conspicitur, scuto incubit. Galia 
militaris aperta, quam contagit diadema regium, gemmis et unionibus apprime ornatum, 
ab utroque vero latere scuti tineae, sive lemnisci variorum colorum, huic inde diffluentes, 
utrasque oras, seu margines pulcher sine ambiunt et exornant> proua haec omnia in 
principio presentium literarum nostrarum docta manu, arteque pictoris clarius expressa et 
depicta esse cernuntur animo deliberato et ex certa scientia liberalitateque nostra annotatis 
Joanne Alamori parentis, ac Nicolau Alamori filio ipsorumque haeredibus et posteritatibus 
utriusque sexus universis gratiose dedimus et contulimus annuentes, et concedentes, ut 
ipsi praescripta arma, seu nobilitates insigniae more aliorum verorum et insignitorum armis 
utentium nobilium, alique in praeliis, hastiludiis, tormentitiis, duellis, monomachiis ac alia 
quibus vis exercitiis militaribus, nec non sigiliis, vexillis, vellis, cortinis, annulis, tentoriis, 
domibus et sepulchis: generaliter vero, quarumlibet rerum et expeditionum generibus, 
sub verae sincerae et perfectae nobilitatis titulo, quo ab universis et singulis cujuscunque 
conditionis, honoroficii dignitatis, functionis, et pre eminentiae hommes existant in signitos, 
deci teneri, et nominari, repuitarique votumus fere, et gestare omnibusque, et singuliis iis 
honorabis gratiis, privilegiis, indultis, libertatibus, immunitatibus et praerogativis; quibus 
caeteri veri, nati, et indubitati regni huius nostri Transilvaniae, et Partium Hungariae eidem 
annexarum nobile set militares hommes quomodocunque, et ab antiquo consuetudine 
utuntur, fruuntur ett gaudent, perpetuis semper temporibus, uti frui et gaudere valeant, 
atque possint: ita tamen si uterque una cum succesoribus constanter semper Ortodoxe 
Religioni adhaereunt.

In cuius rei memoriam, firmitatenque perpetuam paesentis hasce literas nostras 
pendentis et authentici sigilli nostri munimine roboratas memoratis Joanni Alamori ac 
Nicolau filio, ipsorunque heredibus et posteritatibus utriusque sexus universis dandas 
duximus et concedendas. Datum in arce nostra Fogorasiensis, die decima sexta mensis 
Martii, anno Domini millesimo sexcentesimo quadragesimotertio.

L.S georgius Rakoczy m.p.
Anno domini 1644. Ingeralibus comitiis Dominor Regnicolar Transylvaniae et 

Partium Hungariae eidem annexa ad tertium diem mensis januariae et edicto illimi Domini 
Domini Principis praedicti Regni Transylvaniae, in civitate alba Iulia celebratis, praesentes 
literae armates nommibus intro scriptorum exhibitae praesentatae, et publicatae sum 
nenime contradicent. Magister Ladislaus Crehffey m.p. Illimi Domini domini Principis 
Transylvaniae Protonotarius.

Praesentem copiam veris suis originalibus genuine descriptam, cum iisdem collatam, 
inque omnibus punctis et causalis sine diminutione, augmente, variationeque prorsus 
aliquali conformem esse, propriis subscriptionibet ussuali Sigillo roborantes praesentium 
testimonio fide nostra mediante testamur. Sig. Claudiopoli die 12-ma Decembrii 1790.

L.S. Daniel Syigetti m.p.
Gub. Cancelista              L.S. Samuel Betsch m.p.
Magr. Accesista

Ad premissa fideliter per  
    agenda honorifice requisita.
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Copie.
Noi Gheorghe Rákoczi, din mila lui Dumnezeu, principe al Transilvaniei, domn al 

părţilor din regatul Ungariei şi comite al secuilor etc., prin cuprinsul scrisorii de faţă dăm 
de ştire tuturor cărora li se cuvine, că la rugămintea deosebită făcută nouă de mai mulţi 
credincioşi domni consilieri ai noştri, în ce priveşte persoana onorabilului Ioan din Alămor, 
păstor al bisericii din posesiunea valahă Alămor, în biserica valahă, care de curând s-a 
convertit şi unit cu credinţa ortodoxă (calvină), dar luând totodată în considerare faptul că 
acest Ioan de Alămor care s-a dedicat de copil studiului literelor şi nu doar până la vârsta 
tinereţii, conştiincios şi cu ardoare, ci şi trecând de vârsta tinereţii, potrivit cu exigenţele 
capacităţilor şi talentului său, fiind însufleţit şi bucurându-se de lucrurile sfinte şi fiindu-i 
cunoscută bunătatea şi zelul sufletesc a fost hirotonit preot, a predicat şi educat pretutindeni 
şi mereu oameni în cuvântul lui Dumnezeu, până la vârsta octogenatului, obţinând astfel 
dreptul şi demnitatea, pentru el şi fiul său Nicolae, ca să fie ridicaţi din statutul şi condiţia 
de libertin, în care s-a aflat până în acest moment, de aceea am hotărât, din deplinătatea 
puterii noastre princiare, să-i numărăm, să-i alăturăm, să-i cooptăm şi să-i înregistrăm în 
ceata şi numărul adevăraţilor şi neîndoielnicilor nobili ai ţării noastre Transilvania şi a 
părţilor din Ungaria care îi sunt alăturate, după cum îi socotim, îi numărăm, îi alăturăm şi 
îi înscriem prin puterea scrisorii de faţă hotărând în chip lămurit, de acum înainte şi pentru 
vremurile care urmează acelaşi Ioan de Alămor şi prin el Nicolae fiul acestuia, precum 
şi toţi moştenitorii şi urmaşii lor de ambele sexe să fie socoti şi recunoscut drept nobili 
adevăraţi şi neîndoielnici.

Iar ca semn al acestei adevărate şi desăvârşite nobilităţi a lor, acordăm acest blazon 
sau însemn al nobilităţii: anume un scut oval de culoare sângerie în câmpul căruia se 
vede un leu în culoare naturală cu capul întors, deasupra căruia stă un bărbat îmbrăcat 
în haine preoţeşti, ţinând într-o mână o carte iar în cealaltă cheile bisericii, lângă el un 
tânăr cavaler stând pe un cal strunit, în ţinută militară splendid ornamentată. Pe scut este 
aşezat un coif militar deschis, iar deasupra este pusă o coroană regală împodobită cu pietre 
preţioase şi perle. De ambele părţi ale scutului cad benzi sau panglici de diferite culori, 
care înconjură şi împodobesc ambele laturi sau margini cât se poate de frumos, aşa cum 
toate acestea se văd înfăţişate şi pictate mai limpede la începutul scrisorii de faţă prin mâna 
iscusită şi priceperea pictorului. De asemenea, prin scrisoarea pe care o dăm, o dăruim şi o 
hărăzim cu milostivire, cu inimă cumpănită şi dintr-o anumită ştiinţă şi dărnicie ale noastre, 
amintitului Ioan din Alămor, tatăl, şi Nicolae din Alămor fiul acestuia, precum şi tuturor 
moştenitorilor şi urmaşilor lor de ambele sexe, încuviinţăm şi îngăduim ca aceştia, după 
obiceiul celorlalţi adevăraţi, născuţi şi deosebiţi nobili care se folosesc de blazon, să poarte 
şi să ducă sus-pomenitul blazon sau însemn al nobilităţii pretutindeni în lupte, jocuri cu 
lancea, turniruri, dueluri, lupte individuale şi orice fel de alte exerciţii militare, precum şi 
pe sigilii, steaguri, draperii, cortine, covoare, inele, corturi, case, morminte, scuturi şi în 
general pe orice fel de lucruri şi lucrări, sub titlul adevărat şi desăvârşită nobilitate prin care 
vrem să-i ţinem, să-i numim şi să-i socotim deosebiţi de toţi şi de fiecare dintre oameni de 
orice stare, rând, condiţie, demnităţi oficiale, funcţii ar fi aceştia şi spre a putea şi a fi în stare 
să se folosească, să beneficieze şi să se bucure în orice mod, pe vecie, de toate şi de fiecare 
dintre onorurile, milostivirile, privilegiile, scutirile, libertăţile, imunităţile şi prerogativele de 
care se folosesc, beneficiază şi se bucură de drept şi după vechiul obicei ceilalţi adevăraţi, 
născuţi, neîndoielnici nobili şi oşteni ai amintitei noastre ţări a Transilvaniei şi a părţilor din 
Ungaria care îi sunt alăturate; dar numai dacă fiecare din cei doi, împreună cu urmaşii lor, 
se ţin constant şi permanent de credinţa calvină. Spre amintirea şi tăria veşnică a acestui 
lucru am hotărât cu milostivire să dărui şi să hărăzim scrisoarea noastră de faţă, a cărei tărie 
a fost sporită prin atârnarea sigiliului nostru autentic. Dată în cetatea noastră a Făgăraşului 
în ziua 16, luna martie, anul Domnului 1643. George Rákoczi m. p.
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La adunarea nobililor şi stărilor din principatul Transilvaniei şi a părţilor din regatul 
Ungariei, care s-a ţinut în cetatea Alba Iulia în 3 ianuarie, anul Domnului 1644, fiind 
prezidată de principe, s-a prezentat în public literele armale ale acestei diplome şi a fost 
confirmată de protonotarul ilustrului principe al Transilvaniei Ladislau Crehffey.

Prezenta copie este transcrisă conform cu originalul, în întregime, fără să se scadă 
nimic sau să se adauge în plus, fiind întărită cu sigiliul uzual al subscrişilor în Cluj, la 12 
decembrie 1790

Daniel Syigetti, Cancelist Gubernial m.p.
       Samuel Betsch, Magistrat m.p.
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STUDENŢI TRANSILVĂNENI LA UNIVERSITATEA DIN PADOVA
ÎN SECOLUL AL XVII-LEA

Florina CIURE*

TRANSYLVANIAN STUDENTS AT THE UNIVERSITY OF PADUA

IN THE SEVENTEENTH CENTURY

Abstract

Transylvanian students, who completed their training at Padua, the University 
of Venetian Republic, were the main vectors to diffuse the innovative ideas in their 
homeland. Since the XIVth century many chancellors and notaries studied at the 
university. In the sixteenth century most students had attended canon law becoming 
canons or bishops, but in the seventeenth century they preferred medicine, philosophy 
and legal right. Transylvanian students, mostly of Hungarian ethnicity and Saxons, 
published works in the city of Padua, and whether they studied legal right, theology 
or medicine, after returning home they spread the new acquired ideas and practices, 
and many of them as teachers shared their experience to those eager for knowledge.

Keywords: Transylvania, Venice, University of Padua, students.

Universitatea din Padova1, imediat după anexarea în 1405 de către Veneţia a signoriei 
Carraresilor, avea să fie declarată universitate unică pe teritoriul Republicii2. Începând încă 
din secolul al XIV-lea, numeroşi membri ai clerului catolic ungaro-transilvan, ca şi mulţi 
cancelari şi notari, şi-au desăvârşit studiile la universitatea padovană. În primele trei secole de 
existenţă (1222-1526), Universitatea din Padova a primit în aulele sale 205 studenţi din Regatul 
Ungariei3. Este interesant cum a reuşit Universitatea din Padova să dobândească această faimă 
şi care au fost pârghiile necesare pentru atingerea recunoaşterii europene. Cele mai importante 
şcoli italiene de medicină erau cele de la Padova, Bologna, Pavia, Roma. În secolul al XII-

* Muzeul Ţării Crişurilor, florinaciure@gmail.com. 
1 Vezi: Andrea Gloria, Monumenti dell’Università di Padova, vol. 1-2, Veneţia, 1884-1888; Giuseppe Giomo, 
L’Archivio antico della Università di Padova, Veneţia, 1893; Antonio Brillo, Brevi memorie sulla Università 
di Padova e sugli stemmi in essa esistenti, Roma, 1898; Biagio Brugi, Gli scolari dello studio di Padova nel 
Cinquecento, ediţia a II-a, Padova, 1905; Gasparo Zonta, Giovanni Brotto, Acta graduum academicorum 
Gymnasii Patavini ab anno 1406 ad annum 1450 (Fonti per la storia dell’Università di Padova, nr. 4, 5, 6), 
Padova, 1970; Elda Martelozzo Forin, Acta graduum academicorum ab anno 1501 ad annum 1550 (Fonti per 
la storia dell’Università di Padova, nr. 2, 3, 7), Padova, 1969-1971.
2 Antonio Poppi, La teologia nell’università e nelle scuole, în Storia della cultura veneta. Il Cinquecento, vol. 
3/III, coord.: Girolamo Arnaldi şi Manlio Pastore Stocchi, Vicenţa, 1984, p. 2; Gaetano Cozzi, La politica 
culturale della Repubblica di Venezia e l’Università di Padova, în Tribute to Galileo in Padua. International 
Symposium (sub îngrijirea Universităţii din Padova; Padova, 2-6 dicembre 1992), Trieste, 1995, p. 51-68.
3 Pietro Verrua, Umanisti ed altri “studiosi viri” italiani e stranieri di qua e di là delle Alpi e dal mare, Geneva, 
1924, p. 42.
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lea, din cauza constrângerilor dogmatice la care erau supuşi de către Curie, mulţi profesori şi 
studenţi ai Universităţii din Bologna părăseau acel vechi focar de cultură şi ajungeau la Padova. 
Aici, Antiqua et praeclara Universitas Patavina, bonarum litterarum mater gloriosa et Artium 
ac Scientiarum Parens optima s-a dovedit a fi cu adevărat o excelentă instituţie ocrotitoare 
şi promotoare a artelor şi ştiinţelor4. Se răspândise faima că Patavinam libertatem questies 
meminerint, suspirant, adică „toţi suspină când îşi aduc aminte de libertatea patavină”5. 
Universitatea din Padova şi-a deschis porţile pentru studenţii de diverse confesiuni şi a adoptat 
măsurile necesare pentru a le asigura acestora o activitate netulburată, supravegheată totuşi cu 
discreţie. Astfel s-a putut dezvolta acest mare centru universitar, care a atins un meritat prestigiu 
în secolele XV-XVII. În linii generale, organizarea universităţii păstra tiparul din secolul al XIV-
lea. Existau două mari diviziuni, de o parte fiind studiile de drept canonic şi civil, iar de cealaltă 
studiile de filozofie, medicină şi, mai târziu, de teologie. Unii erau numiţi „legişti”, iar ceilalţi 
„artişti”, medicina fiind studiată de către „artişti”6. La bunul mers al activităţii universităţii 
vegheau autorităţile Serenissimei7. De fapt, acceptând reflecţiile profesorului Gino Benzoni, 
Veneţia întreţinea cu fiecare oraş care se afla sub administraţia sa un raport aparte, însă Padova 
este centrul urban cel mai apreciat la Veneţia, cel de care Republica era mult mai interesată, 
pe care îl cunoştea mai bine şi de care se îngrijea asiduu8. Veneţia crease încă din 1577 
magistratura Riformatori dello Studio di Padova, „cei trei reformatori”, instituţie care a durat 
două secole, până în 1788, şi care se ocupa cu administrarea sistemului universitar, fără a-i 
îngrădi autonomia. La începuturile fondării Universităţii, „şcolile” acesteia au fost răspândite în 
diverse puncte ale oraşului, în funcţie de edificiile aflate la dispoziţie. Cu timpul însă, Republica 
a alocat universităţii clădiri cu destinaţie specifică. Astfel, a fost transformat în sediu de şcoală 
un renumit han numit „Boul”. „Il Bo” a devenit, după lucrările din 1542-1601, faimosul local 
istoric al universităţii, înzestrat cu un splendid „cortile”, o admirabilă operă de arhitectură 
a lui Sansovino. În „Aula magna” şi pe sub portic se păstrează şi astăzi, ca într-un adevărat 
muzeu heraldic, stemele profesorilor şi studenţilor care între anii 1542 şi 1687 au deţinut, 
prin votul de încredere al colegilor lor, demnitatea de rector, sindaco sau consilier9. Deoarece 
marea majoritate a studenţilor o formau tinerii lipsiţi de mijloace materiale, era necesar să li se 
vină în ajutor asigurându-li-se cazarea, întreţinerea şi studiile, astfel că Republica veneţiană a 
creat colegii. Cel dintâi, destinat studenţilor „artişti”, a luat fiinţă în 1616. Avea catedre pentru 
filozofie şi medicină; alături de acestea, mai ţineau cursuri libere un număr de doctori selectaţi 
ad libitum de către studenţi. Colegiul era condus de către un preşedinte ales dintre profesori pe 
o durată de trei ani10.

O altă problemă delicată pe care a trebuit să o rezolve Republica veneţiană a fost 
aceea a acordării titlului de doctor. Prin bula Sacrosancta (1564), pontiful Pius al IV-lea 
(1559-1565) impusese candidaţilor la doctorat adoptarea confesiunii catolice; erau excluşi 
astfel ortodocşii, protestanţii şi evreii. O asemenea măsură dăuna intereselor economice ale 
Veneţiei, care a intervenit instaurând în locul licenţei arhiepiscopale o alta laică, pe care 
o conferea autoritatea de stat veneţiană, scutindu-i în acelaşi timp pe candidaţii lipsiţi de 
mijloace de costisitoarele taxe la care fuseseră supuşi până atunci11. Prima licenţă eliberată 
în aceste condiţii, numită „de autoritate veneta”, a fost conferită la 1 iunie 1616.

Referitor la planul de învăţământ, precizăm că la Padova studiile medicale aveau o durată 
de 3 ani. Tinerii care studiau filozofia şi medicina audiau cursurile predate la numeroasele catedre, 

4 Nicolae Vătămanu, Dohtori şi pătimaşi, Bucureşti, 1974, p. 85.
5 P. V. Haneş, Şcoala de la Padova şi stolnicul C. Cantacuzino, în Convorbiri literare, LXVI, nr. 1, 1933, p. 47; 
Idem, Studii de istorie literară, Bucureşti, 1970, p. 132.
6 N. Vătămanu, op. cit., p. 85.
7 Ibidem, p. 86.
8 Gino Benzoni, La Repubblica di Venezia e l’Università di Padova, în Studi veneziani, XXXIV, 1997, p. 82.
9 N. Vătămanu, op. cit., p. 86.
10 Antonio Favaro, L’Università di Padova, Veneţia, 1922, p. 53.
11 Ramiro Ortiz, Nicolae Cartojan, Lo Stolnic Cantacuzino, un grande erudito romeno a Padova, Bucureşti, 
1945, p. 31.
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în total peste patruzeci. Cele care priveau în special medicina erau catedrele de anatomie, de 
chirurgie, de lectură comentată a scrierilor lui Avicenna, repartizată în trei serii; urmau cele 
de metafizică, de filozofie ordinară şi extraordinară, cele despre puls şi urină, despre plantele 
medicinale (simplicia) şi, în sfârşit, cele de teorie medicală, împărţite şi ele în serii: ordinară, 
extraordinară, prima, a doua şi a treia12. În plus, la Padova erau studiate şi ştiinţele naturii, 
astfel că tinerii care frecventau „Ateneo patavino” nu îşi însuşeau numai o cultură teologică 
sau scolastică. Dacă în secolele XIV-XV mai numeroşi sunt tinerii din arealul ungaro-transilvan 
care frecventează cursurile de drept canonic, devenind prepoziţi, canonici şi chiar episcopi, în 
secolele XVI -XVII predomină cei care studiază medicina, filozofia, şi dreptul juridic.

În ceea ce priveşte originea lor, aceştia erau în marea lor majoritate maghiari şi saşi, în 
mai mică măsură românii din Transilvania putând accede spre a studia în treptele secundare 
de învăţământ, care le-ar fi înlesnit accesul la studiile universitare. Multe nume de maghiari 
şi de saşi din Transilvania apar menţionate în lucrările lui Andrei Veress13, de exemplu: 
Iohannes Megirling din Sibiu, licenţiat14 în medicină la Padova (1418), apoi licenţiaţii în 
drept canonic de la aceeaşi universitate: Michael Ungarus din Lipova (1448), Georgius Zas 
Ungarus „canonicus ecclesiae Transilvaniae” (1448), Stephanus Ungarus din Transilvania, 
(1468), Ioan Vitéz, devenit, ca episcop, unul din celebrii umanişti ardeleni, Matei Rhedel din 
Braşov (1472), Petrus Bogosy din Satu Mare (1472), Tristan Gutterman (1476), ca şi Ladislau 
Stuff, care a studiat medicina (1553), Paul Benkner din Braşov „magister artium” (1544), 
Paul Kertschig (Kercz) din Braşov (1562), Peter Bogner din Braşov (1563), Valentin Urbeger 
(1568), Farkas Kendy (1571), Ştefan Galffy (1578), Gabriel Haller (1582), Ştefan Kakas (1582-
1584), Iohan Hertelius (1589-1591)15. Este posibil ca printre aceşti studenţi să fi fost sporadic 
şi români, deoarece nu toţi au fost înregistraţi cu numele de familie, ci doar cu indicaţia 
„de Transilvania” sau „Transylvanus”; astfel fiind înmatriculaţi la Padova: „Petrus de Cibinio 
de Transilvania” (1476), „Ioannes de Transilvania” (1484), „Paulus Transylvanus” (1500) şi 
„Michael de Varadino” (1500)16. Paulus Transilvanus, student la drept juridic, şi Michael de 
Varadino, student în drept ecleziastic, au asistat, la 22 august 1500, la primirea diplomei în 
drept canonic de către Nicolai Abran de Naghlucze17.

Nobilul transilvănean Andrei Marci se înscria la 20 aprilie 1597 la Universitatea din 
Padova, în registrul „artiştilor”, la fel cum va proceda, doi ani mai târziu, la 13 octombrie 
1599, Paul Göcsi, cel care, după o jumătate de an de studii, la începutul lui mai 1600 
revenea la Cluj, unde primea un post de profesor la colegiul unitarian18. La 12 mai 1600, 
rezultă ca înscris în registrul studenţilor în drept transilvăneanul Ştefan Fout19. Sibianul Andrei 
Hasler apare înregistrat în rândul studenţilor „artişti”, la 19 noiembrie 1603, iar concitadinul 
său Cristofor Ungler era student în drept, înmatriculat la 10 iunie 1604; la 1 august 1605, 
Ungler era ales consilier în comisia juridică. Aceştia au fost urmaţi la Padova de braşovenii 
Ioan Kerzi, la 10 iunie 1604, Marin Herselÿ, la 14 ianuarie 1605, Chiril Greisler, la 28 iulie 

12 Iacob Phillippo Tomasini, Gymnasium Patavinum, 1654, apud P. V. Haneş, Şcoala de la Padova, p. 17.
13 A. Veress, Matricula et acta Hungarorum in universitate Patavina studentium (1264-1864), Budapesta, 1915; 
Idem, Matricula et acta Hungarorum in Universitatibus Italiae studentium, 1221-1864. Olasz egyetemeken járt 
magyarországi tanulók anyakönyve és iratai, 1221-1864, Budapesta, 1941.
14 Precizăm că, cei licenţiaţi la Padova, primeau titlul de doctor.
15 Vezi şi Andrea Fara, I sassoni di Transilvania nelle Università d’Europa tra XIV e XVI secolo, în Annuario 
dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, VIII, nr. 8, 2006, p. 119-133; autorul 
semnalează un grup de lucru condus de către profesoara Gizella Hoffmann de la Universitatea din Szeged, 
grup care are drept obiectiv cercetarea unor informaţii inedite şi sistematizarea datelor existente referitoare la 
prezenţa maghiarilor în universităţile europene; Marco Forlivesi, “Nationes” universitarie e identità nazionale. 
Il caso della “natio germanica” nello Studio di Padova, în Identità nazionale e valori universali nella moderna 
storiografia filosofica, volum îngrijit de Gr. Piaia, R. Pozzo, Padova, 2008, p. 19-33.
16 George Lăzărescu, Nicolae Stoicescu, Ţările Române şi Italia până la 1600, Bucureşti, 1975, p. 196; vezi 
şi Tonk Sándor, Erdélyiek egyetemjárása a középkorban, Bucureşti, 1979, passim; Szabó Miklós, Tonk Sándor, 
Erdélyiek egyetemjárása a korai újkorban 1521—1700, Szeged, 1992.
17 A. Veress, Matricula et acta Hungarorum in universitate Patavina, p. 22.
18 Ibidem, p. 108, Szabó M., Tonk S., op. cit., p. 214.
19 A. Veress, Matricula et acta Hungarorum in universitate Patavina, p. 110.
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160520, Bartolomeu Hirschberg, în aprilie 1616, toţi optând pentru studiul dreptului civil21.
Din păcate, cunoştinţele dobândite la Padova nu au putut fi împărtăşite compatrioţilor 

săi de către Ştefan Keokeosi [Kokos] Orbok, cel care, la 27 mai 1626, obţine diploma în 
filozofie şi medicină, deoarece, doi ani mai târziu, la 23 aprilie 1628, se stinge din viaţă la 
Padova, fiind înmormântat în biserica San Francesco22.

Cronicarul sas Georg Kraus, beneficiind de sprijinul material al principelui Gabriel 
Bethlen, a făcut o călătorie de studii în Italia. A ajuns mai întâi la Veneţia, apoi timp de un an 
şi jumătate a studiat dreptul civil la Padova. Şi-a întrerupt studiile padovane, mai întâi pentru 
o scurtă perioadă de timp, după care revenea, la 29 iulie 1629, fiind menţionat în registrul 
studenţilor „jurişti” din Padova23. Dar ciuma care în 1630 a făcut ravagii în Italia, precum 
şi lipsa banilor l-au silit să ia drumul Transilvaniei24. Andrei Veress opina că ar fi fost posibil 
ca Georg Kraus să plece din Padova, după 24 august 1630, la Ferrara, la Florenţa, la Siena, 
pentru a ajunge apoi la Roma25. Reîntors în Transilvania, Kraus s-a stabilit în oraşul Sibiu, iar 
în 1646 s-a mutat la Sighişoara, unde i s-a încredinţat funcţia de notar şi unde, de fapt, a şi 
trecut la cele veşnice, în 26 ianuarie 167926.

În Cronica Transilvaniei, notarul sas aminteşte vizita lui Petru Bethlen, nepotul 
principelui, în Italia în anul 1627, care, „după terminarea treburilor de la Veneţia [...] a plecat 
acasă, iar din porunca lui Gabriel Bethlen l-a lăsat pe Ioan Horváth de Pálóczi să-şi urmeze 
studiul dreptului şi al arhitecturii militare la Padova, unde l-am găsit şi în anul 1628, pe 
vremea peregrinării mele. Am discutat şi studiat împreună cu el aproape trei ani. Acest Ioan 
Horváth a devenit mai târziu prefect şi mareşal al curţii lui Ştefan Bethlen, iar după moartea 
domnului său a fost secretarul milostivului domn Gheorghe Rákóczy [I, n. n.], principele 
Transilvaniei, şi a rămas prietenul meu statornic până la moartea sa”27. La 11 octombrie 
1628, Ioan Horváth de Pálóczi apare într-adevăr înscris în registrul studenţilor „jurişti”28 
de la Universitatea din Padova, iar la 1 septembrie 1629 era publicată la Padova lucrarea 
acestuia Mnemosyne historica de quatuor summis imperiis. Quadraginta et Novem, Et de 
Regibus Hungariae, decem et quatuor Abecedariis modulata. Cui adjecta triga orationum, de 
Excellentia 1. Monarchiae Hungaricae. 2. Vitae Aulicae. 3. Virtutis Bellicae. Deproperante 
Ioanne Horvath de Palocz Ungaro. Patavii Antenoris. Anno MDCXXIX29.

La 2 iulie 1628 se afla la Padova orădeanul cu nume austriac Christoph Wilhelm 
Velderndorffer, care n-a studiat prea mult timp la universitatea de aici, deoarece la 12 
septembrie se afla deja la Siena30. Atraşi de studiul „artelor” au fost şi clujenii Laurenţiu Balk, 
înmatriculat la Padova la 6 octombrie 1626, şi Caspar Czanadi, înscris la drept civil la 13 
decembrie 162731. Clujeanul Balk Lőrincz părăsea Padova în august 1629, după mai puţin 
de un an în care a studiat medicina, şi revenea în oraşul natal, primind în 1631 titlu nobiliar 
din partea principelui Gheorghe Rákóczy I32. Începând cu 19 iulie 1629, studia medicina la 
Padova transilvăneanul Paul Czenadi33, aproximativ în aceeaşi perioadă – 20 iulie 1629 – 
sibianul Colman Gottzmister începea studiul dreptului la aceeaşi universitate34.

20 Ibidem, p. 112-113.
21 Ibidem, p. 114.
22 Ibidem, p. 116-117.
23 Idem, Matricula et acta Hungarorum in universitate Patavina, p. 118.
24 Georg Kraus, Cronica Transilvaniei (1608-1665), ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Gheorghe Duzinchevici 
şi Eva Reus–Mârza, Bucureşti, 1965, p. X.
25 A. Veress, Matricula et acta Hungarorum in universitatibus Italiae, p. 214.
26 G. Kraus, op. cit., p. X-XI.
27 Ibidem, p. 65.
28 A. Veress, Matricula et acta Hungarorum in universitate Patavina, p. 118.
29 Idem, Matricula et acta Hungarorum in universitatibus Italiae, p. 213-214.
30 Ibidem, p. 213.
31 Idem, Matricula et acta Hungarorum in universitate Patavina, p. 116-117; Szabó M., Tonk S., op. cit., p. 63.
32 A. Veress, Matricula et acta Hungarorum in universitatibus Italiae, p. 213.
33 Idem, Matricula et acta Hungarorum in universitate Patavina, p. 118.
34 Ibidem, p. 120.
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La întoarcerea în ţară, mai mulţi absolvenţi ai studiilor universitare padovane au fost 
cooptaţi în sistemul de învăţământ transilvănean. După ce şi-a obţinut diploma în filosofie şi 
medicină, la 27 mai 1632, Ozdy Tamás, care studiase la Padova din 20 februarie 1630, a fost 
numit profesor la gimnaziul unitarian din Cluj, ajungând apoi chiar la conducerea acestei 
instituţii35.

În 2 iulie 1630 se înscria ca student „artist” Baltazar Solymosi, iar la 7 ianuarie 1632 
ajungea la Padova şi Mihai Dalnoky36, în schimb Matei Bloenstain se înmatricula la drept în 27 
mai 163237. Baltazar Solymosi, după patru ani de studiu la Padova, revenea acasă în toamna 
anului 1634, fiind numit lector la gimnaziul unitarian din Cluj38. Alţi clujeni urmau calea 
concitadinilor lor şi optau pentru studii la Universitatea din Padova, în vederea dobândirii 
cunoştinţelor necesare unei cariere deosebite, indiferent de domeniul ales. La 25 ianuarie 
1635 se înscria la Universitatea din Padova, ca student la „arte”, transilvăneanul Laurenţiu 
Nagy Dalnoki, şi, după trei ani de studiu susţinut, obţinea diploma de medic, revenind 
ulterior la Cluj39. La 18 aprilie 1635 se înscria la „arte” „Johannes von Langen Transylvanus”, 
urmat la 6 august 1635 de către clujeanul Ştefan Lutschy şi de Ioan Dalnoki, la 25 ianuarie 
1636, ultimii doi înscriindu-se la drept40. Ioan şi Laurenţiu Nagy Dalnoki părăseau Padova în 
anul 1638, la 7 noiembrie ajungând la Cluj, iar din 17 februarie 1639 erau numiţi lectori la 
gimnaziul unitarian41.

Universitatea padovană oferea posibilităţi multiple de studiu, tinerii sosiţi aici putând 
să -şi însuşească o cultură vastă şi cât mai variată. În 21 ianuarie 1633, Árkosi Gelei Benedek 
era dascăl la gimnaziul unitarian din Cluj, iar la 9 septembrie 1636 pleca la Padova, unde 
studia ebraica cu rabinul Porto Emánuel, timp în care un alt student, Laurenţiu Nagy 
Dalnoki, elabora o lucrare despre studierea limbii ebraice pe care amintitul rabin o publica 
în Dipluranalogia, împreună cu o epigramă a lui Gelei42. La 28 octombrie 1636, acesta din 
urmă se înscria la Universitatea din Padova, ca student la „arte”, în 2 noiembrie 1639 el ţinea 
un discurs43 la Universitate, iar la 7 martie 1640 prezenta public un alt discurs44. La 20 mai 
1640, Árkosi Gelei Benedek era ales consilier în colegiul „artiştilor”. În martie 1643 el era 
trimis la Veneţia pentru rezolvarea unor probleme şcolare, iar în 1645 părăsea Padova, la 5 
mai 1645 ajungând la Cluj, fiind primit cu mare fast între profesorii de la colegiul unitarian 
la 13 mai 164545.

Mihai Illjeffalvius s-a înmatriculat la Padova, ca student la „arte”, la 20 aprilie 1651, 
iar Balthasar Rákosi s-a înscris la medicină la 22 decembrie 1651. După cinci ani de studiu, 
la 15 iunie 1655 Rákosi a obţinut diploma de doctor în filosofie şi medicină, în acelaşi 
an donând patru lucrări de medicină bibliotecii Universităţii din Padova. La sfârşitul anului 
1656 a părăsit Padova pentru a se întoarce acasă, la 3 februarie 1659 fiind numit profesor la 

35 Idem, Matricula et acta Hungarorum in universitatibus Italiae, p. 214; Szabó M., Tonk S., op. cit., p. 276.
36 A. Veress, Matricula et acta Hungarorum in universitate Patavina, p. 121; Szabó M., Tonk S., op. cit., p. 188-
189.
37 A. Veress, Matricula et acta Hungarorum in universitate Patavina, p. 121; Szabó M., Tonk S., op. cit., p. 179.
38 A. Veress, Matricula et acta Hungarorum in universitate Patavina, p. 122; Szabó M., Tonk S., op. cit., p. 26.
39 A. Veress, Matricula et acta Hungarorum in universitatibus Italiae, p. 214; Szabó M., Tonk S., op. cit., p. 
150.
40 A. Veress, Matricula et acta Hungarorum in universitate Patavina, p. 122-123; Szabó M., Tonk S., op. cit., p. 
150.
41 A. Veress, Matricula et acta Hungarorum in universitate Patavina, p. 124.
42 Ibidem, p. 123.
43 Philosophiae et medicinae Elogium. Pro auspicatis Studiorum Athenaei Patavini primordiis, publice in 
ecclesia cathedrali frequenti lectissimorum hominum consessu dictum, ex mandato Almae Universitatis D. D. 
Theologorum, Philosophorum et Medicorum a Benedicto Arcosino Transylvano: Die. 2 Novembris MDCXXXIX. 
Patavii. Typis Iulii Crivellarii. Impressoris D. D. Artistarum. Superiorum permissu.
44 Oratio in laudem Sacro Sanctae Theologiae, quam jubente Mag. DD. Theolog. Philos. et Medicorum 
Universitate, die 7. Martii D. Thomae Aquinati Benedictus Arkosinus Transylvanus [tenuit]. Patavii A. 
DMDCXXXX. Apud Iulium Crivellarium impressorem Universitatis Artistarum. Superiorum permissu.
45 A. Veress, Matricula et acta Hungarorum in universitate Patavina, p. 123-127; Szabó M., Tonk S., op. cit., p. 
32.
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gimnaziul unitarian din Cluj46. La 7 iulie 1659 devenea medic al lui Acaţiu Barcsay, acesta 
acordându-i titlul de doctor în filosofie şi medicină47.

La Universitatea din Padova a studiat şi transilvăneanul Andrei Petsi, pe care îl găsim 
înscris la medicină, la 25 septembrie 1657, şi care, la 13 decembrie 1659, susţinea examenul 
de absolvire pentru obţinerea diplomei în medicină şi filosofie. La scurt timp după aceea, el 
părăsea Padova spre a ajunge la Veneţia, unde îşi va exercita profesia, ca medic, vreme de 
cinci ani, după care va reveni la Cluj. În 1665 Petsi se stabilea la Sibiu pentru o perioadă de 
opt ani, după care se întorcea în oraşul natal, unde va deceda în anul 168948.

La universitatea padovană şi-a desăvârşit educaţia şi sasul transilvănean Laurenţiu 
Toppeltin. Originar din Mediaş, acesta se înscria la Universitatea din Padova la 10 iunie 1661, 
ca student la drept; părăsea curând Padova, pentru ca în mai 1663 să revină după aproape 
doi ani petrecuţi la Roma, cu începere din august 1661 fiind bibliotecar al studenţilor ce 
urmau studiile de drept canonic49.

La 1 august 1665 devenea student, în rândul „artiştilor” de la Padova, transilvăneanul 
Luca Binder50; la universitatea padovană ajungeau de asemenea Martin Herman, la 12 
septembrie 1667, şi Tobias Fleischer, la 5 mai 1668. Herman a obţinut diploma în medicină, 
la 20 august 1668, iar în 1668 a donat două lucrări de medicină Bibliotecii universităţii 
padovane51. Braşoveanul Martin Sÿvaldt devenea student la drept, la Universitatea din 
Padova, la 21 septembrie 168552. În biserica Santa Sofia o inscripţie îl comemorează şi astăzi 
pe studentul transilvănean Gaspar Horvath53.

Întorşi în patrie, aceşti tineri ocupau cel mai adesea funcţii administrative şi posturi 
didactice. Cei care au îmbrăţişat cariera ecleziastică au adus un suflu nou în parohiile 
orăşeneşti sau în curiile episcopale, o filozofie care se îmbina cu inflexibila aplicare a 
normelor dreptului canonic54. Medicii, învăţăcei la Padova ai marilor doctori, care i-au învăţat 
să diagnosticheze prin metode practice diferitele maladii, aplicau cu pricepere, modestie, 
umanitate şi inteligenţă vechile învăţături, corelându-le cu noile tehnici chirurgicale55.

Animaţi de noile curente intelectuale, tinerii transilvăneni educaţi în Occident şi-au 
adus în principat contribuţia directă la dezvoltarea mai multor domenii de activitate. În 
activitatea lor, un important rol l-au avut cărţile tipărite la Veneţia şi Padova, aduse de ei în 
Transilvania, contribuind astfel la sporirea fondului de carte din bibliotecile transilvănene. Toţi 
tinerii care frecventaseră universitatea din Padova vădeau o consistentă cultură literară. Mulţi 
dintre aceştia publicaseră opuscule în limba latină în timpul şederii lor în Italia, devenind 
chiar cărturari umanişti cunoscuţi. Studenţii de la Padova luaseră contact direct cu literatura 
italiană, fapt demonstrat de cărţile aduse de ei în ţară. De exemplu, în biblioteca personală 
a lui Francisc Nádasdy se regăsesc operele unor autori italieni56. Indiferent de specialitatea 
urmată în cursul studiilor padovane, la întoarcerea în principat aceşti transilvăneni au 
contribuit la răspândirea noilor idei şi practici, influenţând hotărâtor societatea vremii.

46 A. Veress, Matricula et acta Hungarorum in universitate Patavina, p. 127-129.
47 Idem, Matricula et acta Hungarorum in universitatibus Italiae, p. 216-217.
48 Idem, Matricula et acta Hungarorum in universitate Patavina, p. 129.
49 Ibidem, p. 130-131; Szabó M., Tonk S., op. cit., p. 280.
50 A. Veress, Matricula et acta Hungarorum in universitate Patavina, p. 131; Szabó M., Tonk S., op. cit., p. 156.
51 A. Veress, Matricula et acta Hungarorum in universitate Patavina, p. 132; Szabó M., Tonk S., op. cit., p. 168.
52 A. Veress, Matricula et acta Hungarorum in universitate Patavina, p. 133.
53 Ibidem, p. 73; Eugenio Kastner, Cultura italiana alla corte transilvana nel secolo XVI, în Corvina, II, 1922, p. 
52.
54 Bruno Nardi, Studi sull’aristotelismo padovano, Padova, 1959, passim.
55 Antonio Favaro, Lo studio di Padova nei tempi di Niccolò Copernico, în Atti del R. Istituto Veneto di Scienze, 
Lettere ed Arti, VI, 1880, p. 285-356.
56 E. Kastner, Cultura italiana, p. 54.
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SISTEMUL ROBOTEI PE DOMENIILE EPISCOPIEI ROMANO-CATOLICE ŞI 
GRECO-CATOLICE DE ORADEA

Edith Bodo*

THE ROBOT SYSTEM IN THE DOMAINS OF ORADEA’S ROMAN CATHOLIC AND 

GREEK CATHOLIC BISHOPRICS

Abstract

The statute labour (robot), a reality of every day peasant’s life in the dawn of 
modern period, was one of the hardest assignments. Although the Maria Theresa’s 
urbarial regulation established the maximum quantum of the statute labour, some 
landlords had continued to claim it in those periods of the year when the peasant had 
been engaged with his own home economics. If they had to provide a work in far away 
places, the time spent on the road was not calculated in the count of the statute labour. 
A more convenient alternative for the serf was the ransom of the statute labour.

Key words: robot, serfs, landlords, agriculture, urbarial regulation

Robota, o realitate a vieţii de zi cu zi a ţăranului epocii moderne şi nu numai, era una 
din cele mai grele sarcini, atât datorită înzestrării slabe a gospodăriilor ţărăneşti cu inventar 
viu şi mort, a distanţelor mari şi a drumurilor greu accesibile, cât şi datorită tendinţelor 
stăpânilor de a spori numărul zilelor de robotă.

Urmărind conscrierile urbariale ale provizoratului de Oradea, se poate constata că 
în decursul a 26 de ani, între 1791-18171, robota are valori fluctuante, când mai mari, 
când mai mici, neputând afirma că aceasta a fost într-o continuă ascensiune. Astfel că, 
între anii 1791-1810, numărul zilelor de robotă, atât iugale, cât şi manuale, înregistrează 
pe ansamblu o uşoară scădere între anii 1810-1815 acestea cresc ca mai apoi, între 1815-
1817 să scadă din nou. Dar, de-a lungul întregii perioade primează robota manuală ca o 
dovadă a slabei înzestrări cu animale a gospodăriilor ţărăneşti.

* Universitatea din Oradea, email: edithemese@yahoo.com
1 Arhivele Naţionale - Direcţia Judeţeană Bihor, Fond Episcopia romano-catolică Oradea. Acte economice (în 
continuare: A.N.–D.J.Bh., Fond Episcopia romano-catolică…), inv. 246, dos. 2417, f. 8-8v (pentru anul 1791); 
Idem, dos. 2418, f. 4 (pentru anul 1806), f. 6 (pentru anul 1810), f. 12-16 (pentru anul 1815), f. 24-28 (pentru 
anul 1817)
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Dacă analizăm fiecare localitate în parte, putem avea surprize, în sensul că în 
unele robota iugală o depăşeşte pe cea manuală, dar numai în anii 1815-1817. Aşa este 
cazul Viişoarei, Haieului, Girişului de Criş, Nojoridului, Cordăului, Apateului, Sălişte-
Săldăbagiului şi Ianoşdei.

În Girişul de Criş, după cum se observă şi din graficul de mai jos, la 1815 creşte 
spectaculos numărul zilelor de robotă cu animalele şi se menţine constant până la 1817. 
Astfel că, la 1778 cei 72 de iobagi care deţineau 27 de sesii prestau 1477 10/34 zile de 
robotă cu animalele şi 2955 10 /17 zile manuale, cei 27 jeleri cu casă 486 de zile manuale 
şi un jeler fără casă 12 zile manuale2; în anul 1810 un număr de 134 de iobagi, 8 jeleri cu 
casă şi 2 fără casă aveau 604 4/8 zile iugale şi 1967 manuale, iar între 1815-1817 când 
numărul populaţiei din localitate rămâne constant, adică 136 de iobagi şi 8 jeleri fără casă 
robota datorată este de 1981 zile iugale (între 1815-1816), respectiv 1981 4/8 (în 1817) 
şi 144 zile manuale. Nu lipsit de semnificaţie este şi faptul că numărul de animale din 
Giriş era destul de mare. În intervalul în care robota iugală o devansează pe cea manuală, 
localitatea deţine, într-o perioadă când populaţia este afectată de foamete, 72 de cai şi 52 
de boi în 18153, iar în 1817, 89 de cai şi 66 de boi4.

La fel se întâmplă şi în cazul Nojoridului, numărul robotei iugale crescând la 1815 
şi păstrând aceeaşi valoare şi la 1817. La 1778, 86 de iobagi cu 40 7/8 sesii erau impuşi la 
2299 29/34 zile cu animalele5 şi 4599 12/17 zile manuale, iar cei 13 jeleri cu casă la 234 
zile manuale şi 6 jeleri fără casă la 72 zile manuale. În anul 1810, 102 iobagi, 4 jeleri cu 

2 Magyar Országos Levéltár (Arhivele Naţionale Maghiare), fond E 156. Urbaria et Conscriptiones, fasciculus 
125 (în continuare: MOL, fond U et C, fasc. 125), nr. 1/10, f. 821-834
3 A.N.–D.J.Bh, Fond Episcopia romano-catolică..., dos. 2418, f. 12
4 Ibidem, f. 24
5 În reprezentarea grafică, numărul zilelor iugale este de 2329 29/34 deoarece pe lângă robota prestată de 
iobagi şi comunitatea era datoare pentru fânaţul de 20 de cosaşi, cu 30 de zile iugale şi 60 manuale (MOL, fond 
U et C, fasc. 125, nr. 1/10, f. 835-849)

2
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casă şi 3 fără casă prestau 516 zile iugale şi 1114 zile manuale, iar între anii 1815-1817, 
102 iobagi şi 4 jeleri erau datori cu 1334 4/8 zile cu animalele şi 72 zile manuale. Numărul 
cailor din această localitate este în continuă creştere, iar numărul boilor la 1817 este de 
486.

Însă, în majoritatea localităţilor din acest provizorat, robota manuală va înregistra 
valori mult mai mari decât cea iugală. De exemplu, în cazul localităţii Tulca robota atinge 
cote ridicate pe tot parcursul perioadei luate în discuţie. Dacă la 1778, 47 de iobagi cu 7 
3/8 sesii prestau 485 21/36 zile iugale şi 971 3/18 manuale, 108 jeleri cu casă - 1944 zile 
manuale şi 4 jeleri fără casă - 48 de zile7 la 1817 se ajunge la 929 de zile iugale şi 3780 de 
zile manuale8. În această localitate robota se concretizează în muncă manuală şi tăierea 
stânjenului de lemne9.

Situaţia este identică şi în localitatea Tinca. La 1778, cei 29 de iobagi care deţineau 
7 4/8 sesii prestau 402 25/38 de zile de robotă cu animalele şi 805 6/19 manuale, cei 42 
de jeleri cu casă, 756 de zile manuale şi un jeler fără casă era dator cu 12 zile manuale10; 
în anul 1810 un număr de 70 de iobagi şi 109 jeleri cu casă aveau 653 2/8 zile iugale şi 
1770 manuale, iar între 1815-1817 robota iugală scade de la 1100 4/8 la 1026 4/8, iar cea 
manuală creşte de la 1956 la 2050.

6 A.N.–D.J.Bh., Fond Episcopia romano-catolică..., dos. 2418, f. 24
7 MOL, fond U et C, fasc. 125, nr. 1/11, f. 1083-1101
8 A.N.–D.J.Bh., Fond Episcopia romano-catolică..., dos. 2418, f. 24
9 La 1800 prestează 3723 de zile de muncă, la 1810, 4564 şi taie 96 4/8 stânjeni de lemne, la 1815, 2484 zile 
de muncă şi taie 94 4/8 stânjeni de lemne, iar la 1820 efectuează 3762 zile de muncă şi taie 104 4/8 stânjeni 
de lemne (Petru Bona, Situaţia economică şi socială a ţăranilor români pe domeniul Episcopiei romano-catolice 
de Oradea (1800-1848), Editura Imprimeriei de Vest, Oradea, 1997, p. 74, Tabel nr. 61).
10 MOL, fond U et C, fasc. 125, nr. 1/10, f. 1027-1037
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Prestată cu animalele, dar mai ales cu braţele, robota era folosită în acest provizorat 
pentru a pune în valoare în primul rând pământurile din predii, de a cultiva pământul 
alodial, de a exploata pădurea a cărui lemn era întrebuinţat acum pe scară largă pentru 
confecţionarea de materiale de construcţie şi pentru producerea potasei, de a îndeplini 
toate muncile necesare gospodăriei stăpânului11.

Şi în provizoratul Biharea, robota manuală, pe ansamblu, se caracterizează printr-o 
creştere aproape continuă, abia în 1817, robota iugală surclasând-o pe cea manuală. Cu 
toate acestea, din cele 12 localităţi ce aparţin de acest provizorat doar în cazul a patru este 
valabilă această afirmaţie. Este vorba de târgul Biharea, Sânnicolaul Român, Buduslău şi 
Pocsaj.

În localităţile Tăutelec, târgul Cetariu şi Sântimreu, însă, robota manuală o depăşeşte 
pe cea cu animalele pe parcursul întregii perioade, iar în Mezőkeresztes se prestează o 
cantitate mai mare de robotă iugală, cu excepţia anului 1806.

Astfel că, în târgul Cetariu, la 1778 cei 38 de iobagi care deţineau 8 3/8 sesii prestau 
489 11/36 de zile de robotă cu animalele şi 978 11/18 zile manuale, cei 125 de jeleri cu 
casă 2250 de zile manuale, 24 de jeleri fără casă 288 de zile manuale şi 23 de nobili şi 
străini taxalişti răscumpărau cele 360 de zile manuale cu care erau datori12; în anul 1810 
un număr de 48 de iobagi, 216 jeleri cu casă şi 2 fără casă aveau 632 de zile iugale şi 
2403 manuale, iar între 1815-1817 când numărul populaţiei din localitate rămâne aproape 
constant, robota datorată este de 388 1/8 de zile iugale şi 4442 1/8 manuale (în 1815), 
respectiv 813 (în 1817) şi 3798 de zile manuale.

11 Petru Bona, op. cit., p. 58
12 În afară de acestea, comunitatea trebuia să presteze, pe ansamblu, 85 de zile cu animalele şi 170 cu braţele 
(MOL, fond U et C, fasc. 125, nr. 1/9, f. 569-593)
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Spre deosebire de provizoratul Oradea, în cel de Beliu13 numărul zilelor de robotă 
cu animalele este în continuă creştere (de la 5527 în 1786 la 15820 4/8 în 1817), iar cea

manuală scade de la 23177 ½ în 1786 la 11626 în 1817. Cu toate acestea şi aici, 
robota manuală o depăşeşte pe cea iugală.

În cazul provizoratului de Vaşcău, situaţia este inversă. Aici, cele mai multe zile de 
robotă se efectuează cu animalele14. Fiind o regiune preponderent muntoasă şi deluroasă, 
cu terenuri arabile puţine şi sărace, bogată însă în păduri, zăcăminte de staniu, fier, cupru 
şi într-o oarecare măsură în aur şi argint, supuşii de aici efectuau la vremea respectivă în 
contul robotei, cărăuşii de fier şi lemne la Oradea şi Arad. La întoarcere aduceau grâu, vin 
şi bere la Vaşcău, Băiţa şi la cârciuma domenială din Petrileni. De asemenea, transportau 
la fierărie cu căruţele, cărbune, grinzi şi minereu de la mina de fier15.

13 Vezi Graficul nr. 8
14 Vezi Graficul nr. 9
15 Gheorghe Mudura, Conscrierile urbariale ale Domeniului de Vaşcău (1772-1848). Elemente de demografie 
şi structură socială, în Crisia VIII, Oradea, 1978, p. 144-150
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Există şi aici localităţi cu robotă manuală mai mare, însă acestea sunt foarte rare. Sunt 
trei astfel de aşezări: Leheceni, Câmpanii de Jos şi Câmpanii de Sus.

Pe domeniul Beiuşului, în cazul celor 42 de localităţi luate în discuţie, se observă 
creşterea robotei iugale între anii 177816 şi 181117. Robota manuală scade, cu excepţia 
localităţilor Tărcăiţa, Valea de Jos, Brădet, Săud şi Ferice. Având în vedere faptul că pe 
acest domeniu, stăpânul nu avea o puternică gospodărie alodială care să presupună 
utilizarea completă a zilelor de robotă, acesta putea cere comutarea unei părţi în bani. 
Pe de altă parte, datorită condiţiilor grele în care se efectua robota, o parte din sate optau 
pentru răscumpărarea ei, cu atât mai mult cu cât obligaţiile în muncă din zona Beiuşului se 
concretizau, în principal, în transporturi de diferite produse şi materiale în cadrul domeniului, 
până la Oradea, la târguri, apoi diverse munci în pădure, la joagăre, întreţinerea edificiilor 
domeniale etc. De aceea, prestarea acestor obligaţii reclama înzestrarea gospodăriilor 
ţărăneşti cu atelaje şi animale de tracţiune18, adică vite, pluguri, care. Ele supuneau unui 
risc permanent principalele componente ale averii mobiliare a ţăranilor. Robota iugală a 
crescut fie datorită nevoilor stăpânului, fie datorită faptului că, robota iugală valora mai 
mult (20 de crăiţari) decât cea manuală (10 crăiţari)19, iar iobagii recurgeau destul de 
frecvent la răscumpărarea parţială a acesteia, fie pentru a-şi menaja vitele, fie pentru faptul 
că atunci când o prestau în natură nu li se socoteau în mod corespunzător zilele de robotă, 
fie pentru a-şi asigura libertatea de mişcare necesară pentru a se afla în momentul oportun 
la muncile agricole din câmpie sau acasă, profitând şi de diferenţa de 2-3 săptămâni dintre 
maturizarea culturilor la şes şi la munte20.

Astfel, inconsecvenţa în ceea ce priveşte prestarea robotei cu animalele sau a celei 
manuale se datora, în primul rând, cerinţelor gospodăriei domeniale şi apoi gradului de 
înzestrare a ţăranului cu inventar viu sau mort. Însă, stăpânul putea pretinde răscumpărarea 
obligaţiilor sau iobagul ajuns la strâmtoare, putea cere reducerea sarcinilor sau plata 
acestora în bani.

Conform § 9 al punctului trei din urbariu, iobagul poate să-şi răscumpere robota, dar 
nu poate fi obligat la aceasta. Răscumpărarea însemna în mod categoric o simplificare a 
raporturilor dintre cele două părţi, ţăranul scăpând de şicanele la care este sau crede că 
este supus, de veşnica lui îndoială faţă de corectitudinea oficialilor domeniali, care ţineau 
evidenţa robotei, îşi uşurează munca lui şi a animalelor, putându-se concentra mai mult 
asupra propriei gospodării21. Pentru o mai mare legalitate, contractul temporar sau veşnic 
cu stăpânul domenial trebuie încheiat sub adeverirea comitatului. De asemenea, urbariul 
mai stipulează faptul că, „dacă contractul este temporar şi una dintre părţi ar dori să renunţe 
şi să se întoarcă la acesta reglementare urbarială, ea are dreptul s-o facă, dar numai dacă 
înştiinţează comitatul cu un an înainte despre această intenţie pentru ca în acest mod, atât 
stăpânul domenial, cât şi iobagul să poată face la timp modificările necesare pentru bunul 
mers al gospodăriei”.

Contractele de răscumpărare a robotei constituie cea mai concretă dovadă a unei 
noi percepţii a timpului, a reconsiderării lui, a importanţei crescute a timpului propriu, cât 

16 Ana Ilea, Iudita Căluşer, Conscrierea domeniului Beiuş din anul 1778, în Crisia XVI, Oradea, 1995, p. 192-
194, Situaţie centralizatoare privind satele componente ale Domeniului de Beiuş conform conscrierii din anul 
1778
17 A.N.-D.J.Bh., Fond Episcopia greco-catolică de Oradea, dos. 479, f. 120-121
18 Ana Ilea, Iudita Căluşer, op.cit., p. 185
19 Aceste taxe prezintă o tendinţă de creştere permanentă. Este şi principalul motiv pentru care ţăranii din 23 
de localităţi de pe domeniul Beiuşului s-au plâns într-un memoriu adresat împăratului în anul 1816. (Veronica 
Covaci, Ana Ilea, Frământări ţărăneşti în districtul Beiuşului la începutul secolului al XIX-lea, în Crisia XV, 
Oradea, 1985; Barbu Ştefănescu, Bodo Edith, Ruperea tăcerii, Editura Muzeului Ţării Crişurilor, Oradea, 1998)
20 Vezi Barbu Ştefănescu, Participarea ţăranilor din zona Beiuşului la muncile agricole din câmpie (I), în Crisia 
XV, Oradea, 1985; Idem, Ibidem (II), în Crisia XVI, Oradea, 1986 
21 Idem, Răscumpărarea robotelor sau reconsiderarea timpului propriu de către ţăranii beiuşeni la începutul 
secolului al XIX-lea, în Analele Universităţii din Oradea, Istorie-Arheologie, tom VI-VII, 1996- 1997, p. 125
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mai puţin dependent de cel al stăpânului22. Numărul mare al contractelor de răscumpărare 
dovedeşte preferinţa ţăranilor pentru această modalitate de uşurare a sarcinilor cu care 
erau datori. De multe ori, stăpânii nu respectau preţurile de răscumpărare aflate în uz, 
dar tot aşa au existat şi cazuri în care s-au practicat preţuri de răscumpărare mai mici, ca 
urmare a sărăciei ţăranilor.

Localnicii din Cetariu recurg la această modalitate atât în anul 1792, cât şi în anul 
1793, ei răscumpărând robota manuală din „îngăduinţa binevoitoare a episcopului de 
Oradea, Kalatay Ferenc” la preţul de 15 cr./zi. Dacă în anul 1792, patru persoane plătesc 
pentru 88 de zile de robotă manuală 22 de florini, în 1793 numărul celor care răscumpără 
creşte la opt, acestea plătind pentru 192 de zile, 48 de florini. În ambele contracte se 
stabileşte ca jumătate din sumă să fie plătită până la Sf. Gheorghe, iar restul până la Sf. 
Mihai în casa perceptorală a „onorabilului stăpân” şi în caz contrar „stăpânul domenial 
poate să-i ia [banii], prin execuţie din orice bun de-al nostru pe care îl găseşte”23. La acelaşi 
preţ şi condiţii răscumpără în 1793 şi contribuabilii din Oradea-Velenţa, respectiv 408 zile 
de robotă manuală cu 102 fl.R. Însă în cazul lor, stăpânul le-a îngăduit plata în trei rate: 
„1/3 acum, 1/3 cu ocazia târgului ţinut de Înălţarea Domnului şi ultima parte de ziua Sf. 
Mihai”24.

Iată câteva cazuri concrete când iobagii cer şi li se aprobă răscumpărarea robotei 
sau chiar scutirea de această sarcină urbarială. Văduva lui Lukáts János din Báránd cere 
răscumpărarea robotei „care este de 4 fl.R” şi scutire de cens pe anul 1794, pe motiv 
că „neavând nici o avere, în afară de căsuţa mea şi încercând să-mi plătesc dările, dar 
nemaivăzând bine, am devenit incapabilă să câştig bani din munca manuală…”25. Din 
motive neştiute, deşi prim-judele şi sfatul au atestat că plângerea solicitantei este reală, 
i s-a aprobat o scutire de doar 2 fl.R26. Tot din localitatea Báránd este şi „trista servitoare 
credincioasă”, văduva lui Kováts Mihály, care cere şi ea şi obţine scutire de cens şi 
răscumpărarea robotei de 5 fl.R. şi 20 cr., deoarece „oamenii răi le-au dat foc, în mod 
intenţionat, paielor din curtea mea”, foc „groaznic” care mai apoi s-a extins şi „a făcut praf 
şi cenuşă casa şi averile mele” inclusiv cele recoltate pentru iarnă27. Văduva Olah Raveica 
din Mezőkeresztes motivează cererea de scutire prin faptul că, deşi a rămas văduvă cu 
copii mici, pe care nu-i poate pune la lucru, trebuie să presteze 36 de zile de robotă 
manuală. Ea nu vrea să-şi vândă pământul deoarece se gândeşte la viitorul copiilor care 
„cu timpul vor creşte şi-l vor slujii pe stăpânul domenial”28. O văduvă din Gepiş cere şi 
ea scutirea de 20 4/8 zile de robotă manuală restantă, deoarece îl întreţine pe fiul ei şi pe 
sine. În urma verificării, i se acordă scutirea pe motiv că „este nepotrivită pentru prestarea 
robotei fiindcă este bătrână, iar fiul ei şi-a pierdut minţile”29.

Uneori se cere şi scutirea de răscumpărare de robotă, aşa cum este cazul unor 
neveste din Mezőkeresztes care îşi îngrijesc soţii aflaţi „între viaţă şi moarte”, victime ale 
unui accident şi „nu este cine să câştige bani pentru răscumpărarea robotei, ba mai mult, 
nici pentru hrană”. Însăşi povestea accidentului este interesantă, acesta fiind pus pe seama 
pedepsei divine, „focul ceresc, coborând într-o fierărie pe trei dintre oamenii aflaţi acolo 
doar i-a pârjolit, dar pe doi, fierarul şi un localnic, acea mânie a lui Dumnezeu i-a stricat 
atât de mult, încât şi acum se află între viaţă şi moarte”30.

22 Idem, Răspunsul lumii rurale din Crişana la propunerile de modernizare ale statului austriac, în Frontierele 
spaţiului românesc în context european, volum coordonat de Sorin Şipoş, Mircea Brie, Florin Sfrengeu, Ion 
Gumenâi, Editura Universităţii din Oradea/Editura Cartdidact din Chişinău, 2008, p. 140
23 A.N.–D.J.Bh., Fond Episcopia romano-catolică..., dos. 2474, f. 29-30
24 Ibidem, f. 31
25 Ibidem, f. 35
26 Ibidem, f. 35v
27 Ibidem, f. 36
28 Ibidem, f. 42
29 Ibidem, dos. 2471, f. 43
30 Ibidem, f. 44-45
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Se păstrează contracte de răscumpărare a robotei şi de pe domeniul Beiuşului. 
La 1812, „din milostiva îngăduinţă a Preasfinţitului episcop greco-catolic, mărinimia sa 
Samuil Vulcan” iobagii din Josani-Gurbeşti, Remetea, Nimăeşti, Meziad şi Pocola au 
obţinut acordul de a-şi răscumpăra robotele cu suma de 262 fl.R. şi 30 cr31. În contract 
se stabileşte preţul de răscumpărare al unei zile iugale la 1 fl.R în valută convenţională 
şi 30 cr., plata în casa stăpânului până la Sf. Gheorghe şi Sf. Mihai. În cazul neplăţii, 
„vor fi luate bunurile juzilor şi chezaşilor, nereferindu-ne aici la obligaţiile urbariale care 
se prestează în natură” deci nu din averea iobagilor aşa cum se proceda pe domeniul 
Episcopiei romano-catolice. Un alt element de noutate îl constituie faptul că în cazul în 
care stăpânul ar avea nevoie de mai multă robotă, „suntem datori să prestăm, fără nici o 
împotrivire, muncă cu boi şi manuală”, deoarece îşi răscumpără robota datorată. Şi un 
ultim punct al contractului interzice categoric scutirea: „nici într-un caz nu va fi voie să ne 
adresăm stăpânului domenial, dar nici dregătorilor săi pentru uşurare”.

Un localnic din Pocola, „sărmanul iobag umil”, Mihali Văsălie, cere la 1811 
„onorabilului preamărit domn...sărutându-i Sfintele Mâini” scutire sau răscumpărarea 
robotei deoarece a îmbătrânit. „L-am slujit pe onorabilul preamărit domn 38 de ani...dar 
deoarece acum sunt fără puteri...să binevoiască să mă scutească de acele 6 ½ zile iugale 
sau să-mi permită răscumpărarea” - spune el32. Acelaşi motiv, îmbătrânirea, dar şi faptul că 
„nu-mi pot hrănii în modul cum se cuvine cei şapte copii aflaţi în casa mea” invocă şi un 
localnic din Burda când cere permisiunea de răscumpărare a obligaţiilor urbariale de pe 
anul în curs33.

Alte cereri de răscumpărare sunt motivate de lipsa animalelor de jug. „Umilul şi 
supusul în toate”, Bunta Toader din Şoimuş, având la 1812, 12 zile iugale restanţă pe anul 
ce a trecut, cere scutire sau răscumpărarea acestora, deoarece „de aproape trei ani am 
fost foarte păgubit”, pierzându-şi unul din cei doi boi pe care îi avea şi neavând bani să-l 
înlocuiască, a fost nevoit să-l vândă şi pe celălalt şi să cumpere doi viţei „luând bani şi cu 
împrumutul”. Cu aceştia însă nu şi-a putut presta robota şi de aceea a rămas cu restanţă. 
Pentru a-şi susţine cauza şi a-l sensibiliza pe episcop, încearcă să-l asigure că el ar fi vrut 
să-şi îndeplinească obligaţiile: „restanţa nu provine din faptul că n-am vrut să-mi prestez 
obligaţiile, ci din neputinţă” se pare că şi cu robota de pe anul în curs va rămâne restant: 
„viţeii au mai crescut, dar sunt tot fără putere şi nu pot să sper că aş putea să prestez cu 
ei restanţa şi ceea ce sunt dator anul acesta”. Şi un ultim argument în favoarea scutirii 
sau răscumpărării „în aceste vremuri de mari nevoi n-am putut să dau înapoi nici banii 
împumutaţi pentru cumpărarea viţeilor”34. Se pare că tot lipsa animalelor îl determină şi pe 
cantorul Matica Petru din Josani să ceară şi pe anul 1812 răscumpărarea celor 7 ½ zile de 
robotă iugală. El îşi motivează cererea prin faptul că este cantor35.

Şi dizabilităţile fizice constituie un motiv temeinic de scutire. Martin Toader din 
Săucani este scutit pe anul 1809 de prestarea a 18 zile de robotă fiindcă „nu vede cu un 
ochi”36.

Însă an de an se observă că numărul celor scutiţi sau al celor care răscumpără robota 
este în creştere. Este în creştere şi numărul restanţelor. Există o întreagă listă de scutiţi, cei 
aflaţi în slujba stăpânilor domeniali, apoi în cea a comunităţii, a bisericii, cei care au servit 
în armată, juzi, notari, cei scutiţi din cauze sociale, materiale, de sănătate sau alte cauze 
cum ar construirea unei noi case, faptul că este imigrant, taxalist şi lista poate fi continuată37. 

31 A.N.-D.J.Bh., Fond Episcopia greco-catolică de Oradea, dos. 479, f. 124-124v
32 Ibidem, f. 126
33 Ibidem, f. 132
34 Ibidem, f. 128
35 Ibidem, f. 129
36 Ibidem, f. 130-130v
37 Bársony István, Bihar megye adózó népessége a XVIII-dik században (Populaţia contribuabilă din comitatul 
Bihor în secolul al XVIII-lea), în Magyar Történeti Tanulmányok Acta Universitatis Debreceniensis de Ludovico 
Kossuth nominatae, Series Historica, XXXVI, Debrecen, 1984, p. 111-118
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Scutirea unei părţi a iobagilor de renta în muncă, respectiv permisiunea ca unii ţărani 
sau unele localităţi să-şi răscumpere robota, puteau să aibă rezultate asemănătoare cu 
scăderea numărului celor apţi de muncă, mai concret, aceeaşi muncă trebuia efectuată de 
mai puţini ţărani, adică unui iobag îi revenea din total o parte mai mare de lucru38.

Din diverse motive existenţiale se înregistrează şi numeroasele restanţe. Majoritatea 
ţăranilor nu putea sau nu voia să îndeplinească renta în muncă şi astfel la sfârşitul anului 
numărul zilelor de robotă restante se ridica la o cifră destul de mare. Izvoarele nu ne indică 
ce se întâmpla cu aceşti restanţieri, doar atât că în anul următor stăpânul domenial încerca 
să recupereze restanţele de robotă39.

Stăpânul domenial, îngrijorat de restanţele acumulate, a realizat în anul 1786 
o anchetă privind cauzele rămânerii în urmă cu prestarea robotelor. Sunt unii care îşi 
motivează restanţa prin boală sau se prefac că nu ştiu de existenţa acestora, dar sunt şi 
câţiva care au refuzat categoric să se prezinte la lucru. În acest ultim caz sunt consemnate 
şi numele celor din Hotărel şi Lunca, care n-au vrut să meargă la robotă, neprecizându-se 
cauza reală. Andrei Tamas din Călugări, declară doar atât: „le-am spus celor din Călugări 
să nu meargă la robotă, nici nu s-au dus trei săptămâni”40. Mihuţa On din Seghişte declară: 
„nevasta mea este bolnavă de patru ani…şi eu am fost bolnav”. Când lui Popa Jurj din 
aceeaşi localitate, care declarase că fusese bolnav, i se pune întrebarea „Cum ai fost bolnav, 
când ai restanţă la robotă de trei ani?”, el răspunde că este posibil să aibă „deoarece nu le-
am înregistrat”41. La întrebarea „Cum te cheamă, cu ce te-au prins, de ce nu te duci la lucru 
la stăpân?”, Andrei Ambruş declară: „dar eu m-am dus întotdeauna când mi s-a poruncit”. 
Cu toate acestea, el figurează cu 29 de zile restante, pe care le motivează astfel: „când 
m-au mânat, m-am dus întotdeauna, dar am fost bolnav şi de aceea nu m-am dus”, dar 
anchetatorul îi aduce aminte că ultima dată când ar fi trebuit să meargă la muncă nu era 
bolnav. El declară că şi-a răscumpărat căruţa pentru cărbunărie, plătind o anumită sumă 
cărbunarului Boncea şi a plătit şi 6 stânjeni de lemne dar nu mai ştie cui, dar: „Boncea 
ştie bine cui le-am dat”. Iobagul însă făcuse greşeala de a nu se duce să i se înregistreze 
obligaţiile răscumpărate, el motivând acest fapt boala: „de aceea n-am dus paleta, însă 
notarul din sat a înregistrat în paletă de când a făcut cu noi socotelile”42.

Sărăcia este un alt motiv de acumulare de restanţe. Şpanul din Ianoşda raportează 
la 1803 că în urma socotelilor, cei din Tulca au o restanţă de 757 de zile de robotă cu 
animalele „dar restanţă au acei localnici care din pricina sărăciei au rămas fără vite”43.

Din cauza unor complicaţii create de recolta slabă din 1813, a calamităţilor naturale 
ce se ţin lanţ în anii 1814-1816, seceta ce alternează cu zăpezi de mai şi puternice inundaţii 
de primăvară, invazii de lăcuste, epidemii şi foamete generală vor contribui la acumularea 
unor restanţe mari şi greu de recuperat. În şpanatul Ianoşda se specifică ca şi cauze ale 
neprestării a 536 6/8 zile de robotă manuală în Ianoşda pe anul 1816 „pe de o parte din 
cauza sărăciei, pe de altă parte fiindcă şi-au părăsit casele”. În dreptul fiecăruia figurează 
cauza, respectiv „cerşetor”, „sărac de multă vreme, iar acum a decedat”, „sesie pustie”, 
„restanţă veche, sărac”, „restanţă veche, iar acum sesie pustie”, „infirm, restanţă veche”, 
„cerşetor infirm” sau „vai de el”. La fel sunt înregistraţi şi restanţierii din Tulca şi Husasău, 
cele trei localităţi ale şpanatului însumând o restanţă de 1118 4/8 zile de robotă manuală44. 
În localitatea Agriş se înregistrează la 1818 pentru 5 persoane, o restanţă de 30 4/8 zile 
de robotă cu animalele şi 8 4/8 manuală. Iată cauzele: „Haniş Ioan a decedat, succesorii 

38 Varga János, Jobbágyrendszer a magyarországi feudalizmus kései századaiban (1556-1767) (Iobăgia în 
secolele târzii ale feudalismului din Ungaria, 1556-1767), Akadémiai Kiadó, Budapesta, 1969, p. 453
39 Ştefan Imreh, Contribuţii la problema utilizării forţei de muncă a iobagilor, în Anuarul Institutului de Istorie 
din Cluj, VIII, 1965, p. 131-132 
40 A.N.–D.J.Bh., Fond Episcopia romano-catolică..., dos. 2474, f. 24
41 Ibidem, f. 22
42 Ibidem, f. 23
43 Ibidem, dos. 2476, f. 8
44 Ibidem, f. 18-18v
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suportă sarcinile”, „Barna Mihai a decedat, sesia este pustie”, „Haniş Ioan senior a decedat 
şi sesia este pustie”, „Stan On a decedat, iar fiul său serveşte însă în altă parte” şi „Stan Ioan 
a emigrat, dar de atunci s-a întors”45. În Tăgădău doi restanţieri au emigrat, unul a decedat, 
iar sesia lui este pustie, unul a servit ca paznic la hută şi unul la carcera domenială. Şi la 
Sâc este conscris un restanţier care a fost paznic de noapte, dar se menţionează sub numele 
lui că ar fi trebuit înregistrat ca şi scutit. Tot aşa, la Groşeni este înregistrat un învăţător care 
ar fi trebuit scutit46.

Restanţele sunt şi mai mari pe domeniul Beiuşului. Astfel, pe anul 1812 se înregistrează 
o restanţă de 2060 ¼ de zile iugale şi 3397 ¾ manuale în şpanatul Beiuş47, 1610 2/8 
zile iugale şi 4894 manuale în şpanatul Finiş, iar în şpanatul Bunteşti 7158 iugale şi 902 
manuale, deci în total 4128 ¾ zile cu animalele şi 9191 zile manuale48.

Sistemul de producţie de tip tradiţional practicat pe marile domenii, a avut drept 
suport, munca gratuită a iobagilor, fapt convenabil până când a fost vorba de acoperirea 
nevoilor stricte ale stăpânului care locuia pe domeniul său. Atunci când stăpânul a vrut 
să-şi acopere nevoile financiare mărite, datorate noului stil de viaţă, a avut în vedere 
creşterea producţiei cu scopul de a o valorifica pe pieţele mai îndepărtate. Astfel că vechiul 
sistem de producţie s-a dovedit a fi falimentar, întrucât marea majoritate a proprietarilor, 
în loc să schimbe acest sistem tradiţional cu cheltuieli minime, s-a străduit să-şi sporească 
veniturile în cadrele deja existente. Multă vreme se va mai practica o agricultură extensivă, 
marii feudali neorientându-se decât într-o măsură foarte mică spre munca salariată, nota 
dominantă dând-o munca gratuită, asigurată de iobag.

45 Ibidem, f. 23
46 Ibidem, f. 24
47 Nimăieşti cu 220 ¾ zile iugale şi 350 ¾ zile manuale; Curăţele cu 197 2/8 zile iugale şi 207 manuale; 
Pociovelişte cu 136 zile iugale şi 271 ¾ zile manuale; Beiuşele cu 61 ¼ zile iugale şi 587 zile manuale; Meziad 
cu 120 zile iugale şi 540 zile manuale; Josani cu 341 ¾ iugale şi 368 manuale; Remetea cu 310 ¾ zile iugale 
şi 645 ¼ zile manuale; Pocola cu 257 zile iugale şi 142 ¼ zile manuale; Şoimuş cu 212 ¾ zile iugale şi 243 
¼ zile manuale; Sânmartinul de Beiuş cu 202 2/4 zile iugale şi 43 zile manuale (A.N.-D.J.Bh., Fond Episcopia 
greco-catolică de Oradea, dos. 479, f. 114).
48 Ibidem, f. 114 -115
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ASPECTE PRIVIND ADAPTAREA LA ECONOMIA DE SCHIMB A MARILOR 
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PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA

Ioan GOMAN*

ASPECTS OF ADAPTATION TO THE ECONOMY INSTEAD OF THE BIG

LANDOWNERS IN CRIŞANA IN THE 18TH CENTURY AND THE

FIRST HALF OF THE 19TH CENTURY

Abstract

The paper tries to highlight how the reform measures promoted by the Habsburg 
authorities in the 18th century and the first half of the 19th century will be found again in 
the directions of economic action of the big landowners in Crisana during this period. 
The forms of adaptation to the rigors of economic exchange, the actions carried on by 
the land owners in order to highlight the available agricultural and industrial potential, 
as well the results obtained by implementing such measures (identified and illustrated 
by a large variety of examples), will constitute the main guidelines of our approach.

Keywords: Crisana, big landowners, exchange economy, industry, agriculture

Prefacerile economice din secolul al XVIII-lea şi din prima jumătate a secolului al 
XIX-lea vor fi puternic marcate de acţiunile întreprinse de autorităţile habsburgice în cadrul 
planurilor de modernizare a societăţii. Din dorinţa de a recupera decalajul economic avut 
faţă de puterile occidentale şi de a ridica economic noul imperiu dunărean la nivelul 
statutului său de mare forţă politică1, Curtea de la Viena intervine prin măsuri reformatoare2, 
impuse cel mai adesea de sus în jos, sub forma dirijismului de stat3, în mai toate sferele de 
activitate.

Reuşita acţiunilor reformatoare iniţiate de stat în plan economic va fi condiţionată de 
adaptabilitatea structurală a domeniului, principalul cadru al derulării vieţii economice în 
această perioadă, la măsurile de modernizare impuse de autorităţile politice.

Cu toată dorinţa stăpânilor de pământ faţă de păstrarea modului de producţie feudal, 
odată ce rolul monedei în economie creşte vor apare noi standarde ale bunăstării. Pe 
măsură ce prestigiul social începe să se identifice din ce în ce mai mult cu sumele de 
bani dobândite şi din ce în ce mai puţin cu întinderea suprafeţelor deţinute, receptivitatea 

*Muzeul Ţării Crişurilor, email: ioangoman@yahoo.com
1 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, Fundaţia Culturală „Cele Trei Crişuri”, Oradea, 1995 , p. 100 
2 Gheorghe Gorun, Reformismul austriac şi violenţele sociale din Europa Centrală 1750-1800, Editura Muzeului 
Ţării Crişurilor, Oradea, 1998, p. 378
3 Erich Zöllner, Istoria Austriei, vol. I, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1997, p. 341-342

Crisia2.indd   155 2/1/2012   10:34:55 AM



Ioan Goman156

nobililor faţă de nou se măreşte. În faţa unor nevoi crescânde, stăpânul de pământ se 
vede nevoit să acorde mai multă atenţie productivităţii. Nobilul realizează, din ce în ce 
mai mult, că stăpâneşte o unitate economică capabilă să producă bunuri şi nu doar un 
drept de proprietate, în virtutea căruia putea pretinde numai obligaţii supuşilor. Domeniul 
începe să treacă printr-o transformare structurală din ce în ce mai vizibilă. Întemeiat până 
atunci mai mult pe prestaţii ale supuşilor, trece acum la o fază superioară de organizare 
în care prioritară devine producţia şi economia proprie. O economie încă predominant 
agrară, bazată pe valorificarea extensivă a suprafeţelor cultivate (care rămâne încă idealul 
economic al nobilimii), dar una, însă, mult mai atentă la profit.

Sub presiunea nevoilor financiare mereu în creştere, grija stăpânului faţă de 
„potenţialul comercial” al proprietăţilor deţinute se măreşte. Utilitatea unui bun sau a unei 
activităţi domeniale începe să fie raportată, din ce în ce mai mult, la sumele de bani care 
puteau fi încasate şi, din ce în ce mai puţin, la satisfacerea unor nevoi materiale curente. 
Acţiunile întreprinse se fac cu gândul la bani, iar produsele obţinute capătă caracter de 
marfă. Piaţa nu mai este neglijată, ba din contră, devine un „instrument de lucru”, un 
„barometru” de măsurare a eficienţei. E drept că, o bună perioadă de timp, acest lucru va 
fi făcut tot după metode feudale (folosind munca supuşilor, arendând drepturi şi bunuri, 
impunând taxe etc.), pentru ca, mai apoi, preocuparea faţă de randamente şi producţii, 
de modalităţile prin care acestea să poată fi mărite să fie din ce în ce mai prezentă. Pus în 
faţa unor situaţii neverificate în timp, stăpânul caută noi rezolvări, devine mai receptiv la 
schimbare. Atenţia lui se îndreaptă din ce în ce mai vizibil spre modalităţi de exploatare 
care fac ca veniturile să crească (inclusiv prin adoptarea de tehnici şi mijloace moderne 
de lucru).

A produce cât mai mult cu costuri cât mai mici o marfă cât mai uşor vandabilă devin 
reguli care încep să stea la baza oricărui demers economic. Un mod de abordare din ce 
în ce mai prezent şi la nivelul marilor proprietăţi din Crişana, sesizabil după măsurile de 
sporire a activităţii, de optimizare a costurilor şi de mărire a beneficiilor iniţiate în cadrul 
acestora. O stare de fapt întreţinută şi de receptivitatea manifestată de marii proprietari de 
pământ din zonă faţă de măsurile de modernizare economică iniţiate în această perioadă 
de Curtea de la Viena, ca semn de „preţuire” faţă de „sprijinul” oferit pentru dobândirea 
unor proprietăţi sau funcţii de conducere4.

Aproape nimic din ceea ce putea aduce foloase stăpânului nu era trecut cu vederea: 
de la culturi agricole, creşterea animalelor, grădinărit, viticultură până la exploatările proprii 
(mine, ateliere, manufacturi etc.), monopoluri (mori, crâşme, vămi, drept de vânătoare, 
pescuit, etc.) sau metode comerciale ori simple sfaturi pentru creşterea veniturilor.

Cele mai vizibile şi rapide schimbări ale economiei domeniale din Crişana în 
această perioadă se vor produce în domeniul activităţilor cu caracter industrial. Reducerea 
cheltuielilor de producţie, inclusiv prin crearea unui „corp” propriu de „specialişti”, dar 
şi adaptarea acesteia la rigorile economiei de schimb, pentru a maximaliza profiturile, 
vor fi preocupări mereu întâlnite în cazul acestor stăpâni de pământ. Paleta de măsuri 
adoptată, în acest context, putea fi una extrem de diversificată: folosirea de materiale 
reutilizabile pentru reducerea cheltuielilor de producţie (cioburi de sticlă, zgura rămasă în 

4 Este cazul unor stăpâni de pământ ca Biserica romano-catolică din Oradea, care ajunge să stăpânească 
în această perioadă aproape jumătate din satele comitatului Bihor (centrul şi sudul acestuia), ca ducele de 
Modena, a cărui întinse domenii acopereau o bună parte din sudul Crişanei, ca familia Csáky, cu propietăţii 
întinse în jumătatea nordică a acestei provincii sau contele Károlyi Sandor, „omul austriecilor” în timpul şi 
după încheierea păcii de la Satu Mare din 1711, care deţine mari suprafeţe de pământ în comitatul Sătmar, cu 
domenii sau funcţii obţinute şi cu sprijinul Vienei, fapt pentru care aceştia devin mai obedienţi faţă de Curte şi 
totodată, ca semn de recunoştinţă, vectori ai răspândirii politicii imperiale în teritoriu. Ioan Goman Demersuri 
de eficientizare a activităţi manufacturiere pe domeniile marilor proprietari de pământ din Crişana în secolul al 
XVIII-lea şi în prima jumătate a secolului al XIX-lea, în Comitatul Bihor în timpul trecător.Fragmente din istoria 
comitatului Bihor, Debrecen, 2011, p. 144
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urma procesului de prelucrare a fierului); retribuirea lucrătorilor în funcţie de performanţe 
pentru sporirea eficienţei (raportate la activitatea şi produsul realizat); creşterea capacităţii 
de lucru; diversificarea producţiei în funcţie de cerinţele pieţei etc. La manufactura de 
fier din Vaşcău, de pildă, în prima jumătate a secolului al XVIII-lea se produceau doar 
3 sortimente de fier, iar la mijlocul secolului al XIX-lea nu mai puţin de 115. Tot aici, la 
mijlocul secolului al XVIII-lea, zgura rămasă în urma procesului de producţie se folosea în 
mod frecvent ca materie primă pentru obţinerea fierului (în 8 martie 1757, pentru baterea 
a 130 de centenari de fier subţire rezultat din zgură se plătea 130 de florini renani6). La 
manufactura de sticlă de la Beliu, după ce în secolul al XVIII-lea „ochiurile de sticlă”, 
întrebuinţate la realizarea geamurilor, deţineau o pondere însemnată în cadrul producţiei, 
la mijlocul secolului al XIX-lea ajung să nu mai fie produse deloc; în schimb, se va mări 
producţia tablei de sticlă pentru geamuri şi a celorlalte produse cu valoare comercială 
ridicată (din cristal, din sticlă vopsită, din sticlă şlefuită etc.)7. Produse pentru realizarea 
cărora încă din 1745 vor începe să fie folosite cioburile ca materie primă în procesul de 
producţie (în 1745 se cumpărau în acest scop 8 centenari, în 1765 – 45,60 centenari, 1767 
– 19,66 de centenari, pentru ca în 1843 să se ajungă a fi folosiţi în procesul de producţie 
numai puţin de 20134 de fonţi de cioburi, adică 201,34 centenari8). Pentru realizarea unor 
produse competitive încep să fie folosite noi materii prime. În acest scop, pentru obţinerea 
sticlei la la aceeaşi manufactură din Beliu, din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea se 
va folosi sarea (în 1767 se cumpărau 6,80 centenari, în 1823 se utilizau 1263 de fonţi, în 
1828 – 1435 de fonţi), pentru ca mai apoi, spre mijlocul secolului al XIX-lea, în locul ei să 
fie întrebuinţată soda (în 1843 se foloseau 1166 de fonţi de sodă şi nici unul de sare). Pe 
măsură ce piaţa devine mai pretenţioasă, numărul „constituenţilor de calitate” folosiţi în 
cadrul procesului de producţie se măreşte simţitor (în prima jumătate a secolului al XVIII-
lea se foloseau 4 produse în acest scop, iar la mijlocul secolului al XIX-lea se va ajunge la 
14 produse9).

În vederea sporirii producţiei una dintre grijile permanente ale stăpânilor de pământ 
în această perioadă va fi cea de modernizare a procesului tehnologic şi implicit de creştere 
a capacităţii de lucru în vederea sporirii veniturilor (prin folosirea de noi metode de 
exploatare a resurselor, prin dotarea cu utilaje mai performante, prin înfiinţarea de noi 
ateliere etc.). Pe domeniul Episcopiei romano-catolice din Oradea, la manufactura de fier 
din Vaşcău, în deceniul patru al secolului al XVIII-lea se trecea la exploatarea de adâncime 
a minereului, în 1733 se construiau noi cuptoare de uscat şi topit minereul, din 1737 
începea să fie folosit praful de puşcă pentru dislocarea minereului şi să se folosească un 
sistem special de ridicare a minereului (de tip Hévér), încep să se zidească noi ateliere 
(inclusiv de turnat fier şi făcut matriţe – la mijlocul secolului al XIX-lea) etc. Pentru nevoile 
manufacturii de sticlă din Beliu în 1795 se cumpărau 4 cazane din Banat (pentru care 

5 Până în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea se producea fier sub formă de bare groase, bare subţiri şi 
brăzdare de plug, din 1768 la acestea începe să se adauge şi fier „extraordinar” sau prelucrat, pentru ca la 
mijlocul secolului al XIX-lea, să se obţină nu mai puţin de 11 sortimente (fier brut, bare groase, bare subţiri, 
brăzdare de plug, fier de cercuri, oţel – produs din 1829, fier prelucrat, fier semiprelucrat, fier turnat de categoria 
I, fier turnat de categoria II şi fier turnat de categoria III). Ana Ilea, Ioan Popovici, Fierăria de la Vaşcău în prima 
jumătate a secolului al XVIII-lea, în Crisia, Oradea, 1973op. cit., p. 208; Ana Ilea, Fierăria de la Vaşcău în a 
doua jumătate a secolului al XVIII-lea, în Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, Cluj-Napoca, 1977, p. 
120; Arhivele Naţionale ale României – Direcţia Judeţeană Bihor, Fond Episcopia romano-catolică din Oradea, 
Acte economice (în continuare AN-DJBh, Fond Episcopia romano-catolică…), d. 1960, f. 758
6 AN-DJBh, Fond Episcopia romano-catolică…, rola 638, d. 3740, f. 66
7  Varietatea produselor putea fi extrem de diversificată din moment ce, în perioada iulie-august 1843, numai 
pahare se vindeau aici de 21 de tipuri şi dimensiuni diferite. Ioan Goman, op. cit., p. 149
8 Veronica Covaci, Manufactura de sticlă din Beliu în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, în Crisia, III, 
Oradea, 1973, p. 223; AN-DJBh, Fond Episcopia romano-catolică…, rola 605, d. 3632, f. 4; d. 3634, f. 5; rola 
614, d. 3676, f. 11-12
9 În prima jumătate a secolului al XVIII-lea se folosea arseniu, salpetru, ceriu şi mangan, iar la mijlocul secolului 
al XIX-lea (în 1843) arseniu, braunstein, blausmalt, antimoniu, salpetru, miniu, sare de salpetru, borax, sodă, 
„schmeltz”, grafit, sticlă de rubin, cupru şi zinc. Ioan Goman, op. cit., p. 149
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se plăteau 523,48 florini), iar în 1824 pentru 2 cazane noi aduse de la Reşiţa se plăteau 
795,57 4/8 florini10 etc.

Pentru a reduce cheltuielile de producţie, stăpânii vor fi din ce în ce mai interesaţi să 
aibă meseriaşii lor proprii, recrutaţi dintre iobagi, motiv pentru care atunci când angajau un 
meşter străin, în “instrucţiunile” date cu acest prilej (o adevărată fişă a postului din zilele 
noastre), menţionau şi obligaţia ca acesta să ţină pe lângă el şi să înveţe meserie pe unul sau 
mai mulţi supuşi din partea locului11. Preocuparea pentru eficientizarea activităţii, creşterea 
producţiei şi pentru sporirea veniturilor fiind din ce în ce mai prezentă în relaţia stăpânilor 
de pământ cu slujbaşi acestora. Nu numai că meşterilor li se cerea competenţă (puşi să 
dea probă de lucru12), să se îngrijească de bunurile stăpânului (de inventarul primit) sau să 
facă lucrări de calitate şi, dacă este posibil, economii (să nu se dea bani pentru lucruri de 
care stăpânul dispunea), dar li se vor impune termene de execuţie şi chiar penalităţi (orice 
pagubă adusă stăpânului din neglijenţă era suportată de meşter). Interesul faţă de economia 
de schimb este din ce în ce mai prezent. Pentru maximalizarea profiturilor se căuta mereu 
realizarea de produse cerute pe piaţă, iar meşterii să fie plătiţi, pe cât posibil, în funcţie de 
realizări (pe unitatea de produs). De pildă, pe domeniul familiei Károlyi într-o instrucţiune a 
provizorului din Ardud, din 1729, se cerea responsabilului de la huta de sticlă din Solduba 
să supravegheze atent procesul de producţie, ca să se facă sticlă mai repede şi mai bine 
vândută, să fie atent „ca ce se poate procura fără bani” să nu se plătească, producţia obţinută 
să fie strict luată în evidenţă (consemnată „într-un registru cu ştampilă”), iar plăţile să nu le 
facă fără a fi emise chitanţe. În 1802, într-o circulară emisă către toate oficiile economice 
ale domeniului Episcopiei romano-catolice din Oradea se cerea ca, în ceea ce priveşte huta 
de sticlă din Beliu, să se producă simultan doar un singur tip de obiecte şi numai după ce 
se termină acesta să se treacă la realizarea altui tip, evidenţa producţiei să se facă pe fiecare 
meşter în parte, iar reparaţiile să se facă din timp pentru a nu stagna producţia. În timp ce 
referitor la fierăria din Vaşcău, se cerea ca aceasta să fie bine administrată (în depozite să 
fie tot timpul materiile prime necesare, lucrătorii să aibă instrumentarul necesar, să-şi facă 
bine datoria, iar administratorul să aibă grijă ca aceştia să producă cât mai mult, să se ţină 
evidenţa strictă a veniturilor şi cheltuielilor, a retribuţiilor către personalul angajat, plăţile să 
fie făcute la sfârşitul fiecărei săptămâni în funcţie de realizări etc.), iar fierul produs să fie livrat 
provizorului din Vaşcău numai în baza unor acte justificative13.

Un mod de gândire şi de acţiune întâlnit în această perioadă şi la nivelul altor sectoare 
de activitate ale economiei domeniale.

În agricultură, unde mutaţii mai semnificative se înregistrează doar odată cu 
răspândirea ideilor de natură fiziocrată (când inclusiv proprietarii cu suprafeţe restrânse 
încep să-şi reconsidere poziţia faţă de potenţialul terenurilor deţinute), printre cele mai 

10 Ibidem, p. 147
11 Într-o „instrucţiune” dată în 1737 de contele Károlyi, cu ocazia instalării unui nou meşter la huta sa de sticlă 
din Solduba, înşiră mai multe sarcini ale acestuia, printre care şi pe aceea de a-i „apropia şi învăţa pe copiii 
iobagilor maghiari şi români făcutul sticlei”, ca atunci „când vine vremea să-i pună la lucru”, ca în viitor huta 
să funcţioneze cu iobagii proprii. Situaţie întâlnită şi pe domeniul Episcopiei romano-catolice, la manufacturile 
din Pociovelişte şi Drăgăneşti, în 1743, cu ocazia reglementării situaţiei meşterului fierar Iacob Kanczler, când 
prefectul bunurilor îi cerea acestuia, printre altele, să ţină lângă el 6 tineri “cu care va munci fără întrerupere”, 
iar dacă va avea nevoie de mai mulţi, manufactura fiind în primii ani de producţie, să raporteze ca să primească 
şi alţii. Kárffy Ödön, Stancz Flora instructiója zoldobágyi hutámnak gondviselésére (Instrucţiunile lui Stancz 
Flora pentru îngrijirea hutei mele din Solduba), în Magyar Gazdaságtörténelmi szemle, IX, 1902, Budapesta 
1902, p. 279-281; Ioan Popovici, Manufacturile de fier de la Pociovelişte şi Drăgăneşti din comitatul Bihor 
(1738-1753), în Biharea, IV, 1976, Oradea, 1977, p. 98 
12 Cu prilejul angajării maistrului fierar Hatptinger Antoniu la fierăria din Vaşcău, în 1731, pe lângă faptul că i 
se aducea la cunoştinţă îndatoririle şi „drepturile” avute (să se comporte cuviincios cu oficialii fierăriei, formele 
sub care trebuia bătut fierul şi preţul primit pentru fiecare sortiment etc.), i se stabilea şi o perioadă de probă 
“pentru a se vedea ce meserie cunoaşte”. Ana Ilea, Ioan Popovici, op. cit., p. 211-212
13 Ioan Goman, op. cit., p. 148; Kárffy Ödön, Adatok a Száldobágyi üveghuta történetéhez (Date despre istoricul 
hutei de sticlă din Solduba), în Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle, IX, 1902, Budapesta 1902, p. 277; AN-
DJBh, Fond Episcopia romano-catolică…, rola 715, d. 4002, f. 155-165
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vizibile transformări va fi aceea a restructurării proprietăţii feudale. Într-o primă fază se va 
trece la individualizarea pământurilor alodiale, intercalate deseori printre sesiile iobăgeşti, 
ca apoi, pe măsura creşterii nevoilor financiare, acestea să fie mărite treptat, inclusiv prin 
punerea în cultură a altor terenuri (desţeleniri14, defrişări15, desecări16, cultivarea pustelor 
etc.) şi încadrate în cadrul propriilor gospodării alodiale folosind munca supuşilor datorată 
în cadrul robotei. Activităţi executate uneori şi prin acordarea anumitor înlesniri supuşilor 
(cum face Episcopia romano-catolică din Oradea în 1836 când condiţionează darea în 
folosinţă a peste 107 iugăre de teren arabil locuitorilor din Ianoşda, pentru semănături de 
primăvară, cu obligaţia de a desţeleni alte 11 iugăre de pământ), iar alteori vor fi aduşi 
lucrători din alte zone ale domeniului pentru a pune în cultură asemenea terenuri (situaţia 
mai multor ţărani din Petrileni, în 1826, care sunt aduşi cu animale şi unelte cu tot în 
Ianoşda pentru a face “tot ce este necesar ca pământul să fie cât mai roditor”, urmând a fi 
scutiţi pentru aceasta de obligaţiile către episcopie pe timp de 4 ani)17.

Iniţiative în urma cărora numărul alodiilor va creşte în mod semnificativ, constituirea 
lor fiind făcută uneori chiar şi pe domeniile cu terenuri mai puţin fertile. De pildă, Episcopia 
romano-catolică avea în 1810 în provizoratul Beliu - 3 alodii18 (două în predii), în 1823, 
în provizoratul Vaşcău - 3 alodii19, iar în zona de câmpie, cu pământ fertil, avea asemnea 
terenuri, în 1806, aproape în fiecare oficiu economic mai important (Episcopia, Biharea, 
Keresztes, Pocei, Buduslău, Tinca20) din provizoratul Oradea. Pe domeniul Capitlului, în 
1812, terenuri alodiale erau constituite în nu mai puţin de 10 localităţi aflate în mai toate 
provizoratele domeniului (Oradea, Sălacea, Uileacul de Munte, Gurbediu, Szentpéterszeg 
şi Cheşa21). Aşa se face că în comitatul Bihor, până la mijlocul secolului al XIX-lea, va 
ajunge în proprietatea alodială mai mult de 83% (2.230.744 stânjeni) din întreaga 
suprafaţă cultivată (2.666.600 stânjeni), în timp ce pământul urbarial împreună cu cel de 
alte destinaţii rămânea de doar 435856 stânjeni22.

Măsurile de mărire a veniturilor agricole avute în vedere de stăpâni în această 
perioadă nu vor avea numai un caracter extensiv, ci din ce în ce mai vizibil şi unul intensiv. 
În primul rând se acordă o atenţie sporită sistemului de cultură, unde prin introducerea 
asolamentului trienal (cu trei câmpuri) suprafaţa cultivată şi implicit productivitatea se vor 
mări simţitor. Deoarece punerea în aplicare a acestui tip de asolament impunea existenţa 
unor suprafeţe agricole întinse, adoptarea lui se va face mai întâi la nivelul domeniilor 

14 În 1795 în şpanatul Ucuriş din domeniul Beliu 5 sate prestau pentru desţeleniri 110 zile şi jumătate de robotă, 
iar în şpanatul Hăşmaş 13 sate făceau 393 de zile şi jumătate de robotă, în 1829 în şpanatul Lăzăreni locuitorii 
din Inceşti prestau 96 4/8 zile de robotă, din Calea Mare 75 de zile, Gruilung 39 6/8 zile, iar cei din Gepiş 38 
4/8 de zile de robotă. AN-DJBh, Fond Episcopia romano-catolică…, d. 1659, f. 126-127; d. 1262, f. 6-9
15 De pildă, pe domeniul familiei Csáky din Bihor, din 1759, de când urbariul comitatului va da posibilitatea 
sporirii obligaţiilor în muncă, majoritatea zilelor de robotă vor fi folosite aici pentru lucrări de defrişări (cifra 
acestora ajungând în 1784 la nu mai puţin de 5500 de florini renani). La început suprafeţele nou dobândite 
vor fi plantate cu viţă-de-vie (în zona Marghita), ca apoi din ce în ce mai mult să fie folosite ca teren arabil 
(Cheresig, Berekböszőrmeny, Şiştirea) sau fânaţă (Marghita). Papp Klára, A Bihari Csáky birtokok gazdálkodása 
a XVIII. Században, în Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyv, XXIX, Debrecen, 2002-2003 (în continuare Papp 
Klára, A Bihari Csáky…), p. 55
16 În 1846, pe domeniul Episcopiei romano-catolice, se pune în discuţie săparea unui canal lung de 8000 de 
stânjeni în prediul Kis Rabe, deoarece canalul făcut în 1821 era colmatat şi Barcăul ajunsese să curgă liber în 
această zonă. AN-DJBh, Fond Episcopia romano-catolică…, rola 587, d. 3590, f. 36-38
17 Petru Bona, Situaţia economică a ţăranilor români pe domeniul episcopiei romano-catolice de Oradea 
(1800-1848), Editura Imprimeriei de Vest, Oradea, 1997, p. 96
18 Este vorba despre Telmegy, Megyesi şi Comăneşti – primele două în predii. AN-DJBh, Episcopia romano-
catolică…, d. 1668, f. 377-379
19 Cazul celor din „Cziganyaska”, Petrileni şi Livada Vaşcău – în ultimul cultivând şi cartofi. Ibidem, d.1928, 
f. 6v
20 Ibidem, d. 2045, f. 154
21 Idem, Fond Capitlul Episcopiei romano-catolice din Oradea (în continuare AN-DJBh, Fond Capitlul...), Actele 
şedinţelor economice, rola 267, fascicolul III, nr. 708, f. 2-8
22 Veronica Covaci, Relaţiile agrare din Bihor în deceniile premergătoare revoluţiei de la 1848, în Aleşd 1904-
1979, Oradea, 1979, p. 150
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mari (pe cele bisericeşti, cu proprietăţi compacte şi cu stăpâni mai receptivi la nou, se vor 
impune mai de timpuriu decât pe domeniile nobiliare cu terenuri fragmentate şi stăpâni 
mai reticenţi la schimbare). Aşa se face că în perioada conscrierii urbariale asolamentul 
trienal era în uz pe 68% din terenul alodial al episcopiei23 şi numai pe 25 % din cel 
al domeniilor particulare24. Suprafeţele cultivate în acest mod puteau ajunge deseori la 
întinderi apreciabile (Episcopia romano-catolică avea în 1778 la Biharea un teren alodial 
de 600 de metrete de Bratislava, iar la Ianoşda, în 1840, unul de 300 de iugăre25). E drept 
că sunt şi locuri unde trecerea la un asemenea sistem de cultură se va face mai târziu. 
Pe domeniul episcopiei din Tinca, în 1840, se punea problema renunţării la practicarea 
agriculturii în două asolamente şi trecerea la practicarea ei în trei asolamente. În acest 
sens fânaţul domenial, considerat nerentabil, trebuia transformat în ogor şi însămânţat cu 
porumb, pentru a se realiza al treilea asolament26.

Varietatea cerealelor cultivate era destul de ridicată. Pe măsură ce interesul 
stăpânului faţă de economia de piaţă creşte, apar modificări semnificative şi în ceea ce 
priveşte ponderea cerealelor cultivate. Dacă în cea mai mare parte a secolului al XVIII-lea 
se cultiva cu precădere grâu amestecat, ovăz, orz, porumb, mei şi chiar speltă, pe măsură 
ce ne apropiem de mijlocul secolului al XIX-lea ponderea cerealelor cu valoare comercială 
va creşte (a grâului curat de toamnă şi a celui de primăvară), iar a altora scade (grâu 
amestecat) sau aproape că dispare (spelta, meiul)27. Odată cu răspândirea asolamentului 
cu trei câmpuri, cresc şi suprafeţele însămânţate cu culturi de primăvară. Pe lângă porumb 
şi grâu de primăvară, a căror culturi sunt acum mult impulsionate (din cele patru alodii în 
care domeniul episcopal avea însămânţate culturi în 1806, în trei era prezent şi grâul de 
primăvară)28, încep să apară suprafeţe însămânţate cu cartofi (în 1832 pe alodiul episcopal 
din Tinca se obţineau 176 măsuri de cartofi29, iar pe cel al Capitlului din Bagamér în 1842 
se obţineau 79 câble şi 111 iuste de cartofi30), varză (1788 din grădina familiei Csáky 
din Berekböszörmény se trimiteau la Oradea 1260 de căpăţâni de varză31, pe domeniul 
Capitlului din producţia proprie din Tépe în 1810 se vindeau 850 de căpăţâni32, în 1842 
producţia alodială ajungea la 36195 de căpăţâni33) şi chiar cu plante furajere (în 1832, în 
şpanatul Livada Mică al episcopiei se obţineau printre altele şi 89 metrete de Bratislava de 
măzăriche - Vicia sativa, din care 78 de măsuri şi 46 de metrete se vor însămânţa pentru 
anul următor34, iar în prediul Régény, din provizoratul Oradea, în 1837 se însămânţau 12 
iugăre de rapiţă – rapistrum, din care se obţineau 119 metrete de boabe; cultură prezentă 

23 Ileana Şuta, Producţia pe domeniile de Oradea şi Beiuş în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, în Lucrări 
ştiinţifice, seria B, istorie, Oradea 1978-1979 (în continuare Ileana Şuta, Producţia pe domeniile…), p. 173
24 Între 1769-1771 majoritatea satelor foloseau încă asolamentul bienal (56%) şi o bună parte chiar pe cel anual 
(17%). Papp Klára, Dreptul de folosinţă a pământului de către iobagii de pe domeniile nobiliare laice din Bihor 
în secolul al XVIII-lea, în Crisia, XXIII, Oradea, 1993, p. 139
25 Terenul alodial din Biharea avea în acest an o calcatură de 200 de metrete cultivată cu grâu curat, o alta de 
200 de metrete cu ovăz, în timp ce una era lăsată în pârloagă de ogor, iar cel din Ianoşda, 100 de iugăre erau 
însămânţate cu grâu curat, 100 de iugăre cu porumb şi ovăz, 100 de iugăre lăsate de ogor. Barbu Ştefănescu, 
op. cit., p. 217; Petru Bona, op. cit., p. 117
26 Petru Bona, op. cit., p. 117
27 În 1806 Episcopia romano-catolică avea „granarii” în Episcopia Bihor (cu grâu amestecat, grâu de primăvară, 
orz, spelta, mei, ovăz, hrişcă, mazăre, linte, fasole şi cânepă), în Biharea (hrişcă), Sântimreu (grâu amestecat, 
ovăz şi hrişcă), Nojorid (hrişcă), Giriş (hrişcă), Jánosda (hrişcă), Tinca (hrişcă), Báránd (grâu amestecat, grâu 
de primăvară, orz, ovăz), Keresztes (grâu de primăvară, ovăz, hrişcă, linte), Pocei (grâu amestecat, grâu de 
primăvară, orz, ovăz, hrişcă, linte), Buduslău (grâu amestecat, „siligineus”, ovăz, hrişcă, cânepă). AN-DJBh, 
Fond Episcopia romano-catolică…, d. 2040, f. 96
28 Grâul de primăvară era cultivat pe alodiile din Biharea (150 de cruci şi 4 snopi), Keresztes (305 cruci), Pocei 
(220 de cruci), nu se cultiva în cel din Buduslău. Ibidem, d. 2045, f. 154
29 Ibidem, d. 518, f. 3-4
30 Idem, Fond Capitlul…, Actele şedinţelor economice, rola 372, fascicolul VI, nr. 1035, f. 2
31 Papp Klára, A Bihari Csáky..., p. 64
32 AN-DJBh, Fond Capitlul…, Acta miscellanea, rola 230, d. 155, f. 61
33 Ibidem, Actele şedinţelor economice, rola 370, fascicolul I, nr. 117, f. 14-17
34 Idem, Fond Episcopia romano-catolică…, d. 1284, f. 3-4
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la mijlocul secolului al XIX-lea şi la Sântion, pe ogoarele grofului Frimont Béla35). Pentru 
a face faţă necesităţilor, în cadrul alodiilor încep să fie asimilate (mai ales în timpul 
războaielor napoleoniene, când posibilităţile de import vor fi limitate) noi culturi folosite 
pentru condimente (cazul şofranului - Crocus sativus – din care în 1810, pe domeniul 
Capitlului, în măieriştea din Tépe se obţineau 37¼ livre36) sau chiar a macului (din care în 
1843 se obţineau tot pe acest domeniu, din alodii, 176 de iuste de seminţe37).

O importanţă aparte li se acordă şi altor culturi cu potenţial comercial ridicat (viţă-
de-vie, pomi fructiferi, tutun etc.). Numai Episcopia romano-catolică, mult mai receptivă la 
noile modalităţi de valorificare a potenţialului existent, planta pe domeniile sale între 1750 
şi1775 peste un milion de butuci de viţă-de-vie (1.075.925) pe o suprafaţă de 214.020 
stânjeni în mai multe locaţii (Oradea, Episcopia Bihor, Săldăbagiu de Munte, Sântimreu, 
Cetariu, Beliu, Holod etc.), la care spre sfârşitul secolului se adaugă şi alte plantaţii din 
Oradea-Olosig (via „Czifra” şi „Csylag”)38. Interesul stăpânilor pentru constituirea unor 
livezi de pomi fructiferi se măreşte (în 30 martie 1837 pentru plantarea a 490 de puieţi 
în livada din Comăneşti de pe domeniul episcopal din Beliu 16 persoane din Agrişul 
Mic erau plătite cu 12 florini şi 15 creiţari39), dar nu lipsesc nici măsurile de creştere a 
productivităţii livezilor existente (în prediul Livada din provizoratul Tinca, unde printre 
cele 6 iugăre de pruni se cultivau cartofi, în 1840 se cerea ca locul cartofilor să fie luat de 
fânaţ, iar pe lângă pruni să se sape anual şi să se pună gunoi pentru a se mări producţia40). 
Cultura tutunului, o plantă cu mare potenţial comercial, începe şi ea să fie cultivată de 
stăpâni pe terenurile domeniale, fără însă a se înregistra producţii însemnate41. În acest 
context poate fi amintită şi punerea în valoare a altor resurse domeniale, cazul gogoaşelor 
de ristic - gallorum - (folosite la prelucrarea pieilor datorită bogăţiei de tanin), din care 
se colectau numai în 1806 pe domeniul episcopal 454 de metrete la Buduslău42, iar pe 
domeniul capitular, în 1810, la Gurbediu 306 câble şi 204¼ vici, iar la Chişirid 104 câble 
şi 12 vici43). Ca mai târziu, în 1836, din vânzarea a 67 20/100 centenari de gogoaşe din 
provizoratul Beliu, Episcopia romano-catolică să încaseze suma de 688 de florini şi 48 de 
creiţari44. O altă modalitate folosită în această perioadă de stăpânii feudali pentru sporirea 
veniturilor va fi şi creşterea animalelor, activitate care în multe locuri începe să se facă, 
mai ales în prima jumătate a secolului al XIX-lea, într-un mod intens (în efective de ordinul 
miilor) şi specializat (pe categorii şi rase). Efective mai importante de bovine se vor creşte 
în această perioadă pe domeniul Episcopiei romano-catolice, în provizoratul Beliu (unde 

35 Ibidem, rola 220, d. 2909, f. 229; Fényes Elek, Magyaroszág geographiai szótára, vol. IV, Pesta, 1851, p. 
100-103
36 AN-DJBh, Fond Capitlul…, Acta miscellanea, rola 230, d., 155, f. 62
37 Ibidem, Actele şedinţelor economice, rola 370, fascicolul I, nr. 117, f. 14
38 Principalele locuri de plantaţie au fost pe domeniul Oradea, făcute pe dealurile din zonă, la Oradea şi 
Episcopia Bihor 14.245 de stânjeni (71.225 butuci), în două etape, prima în 1750, a doua în 1761, la Săldăbagiu 
de Munte pe 33.702 stânjeni (168.510 butuci), în 1761, la Sântimreu pe 33.702 stânjeni şi Cetariu pe 13.188 
stânjeni, în 1763. Pe domeniul Beliu se va planta în 1769 o suprafaţă de 14.750 stânjeni (75.750 butuci) în 
localitatea Comăneşti, iar mai târziu, în 1771 şi 1775, în apropierea târgului Beliu se va planta o suprafaţă de 
32.220 stânjeni. Pe domeniul Beiuşului în 1771 şi 1775 se fac plantaţii în localitatea Holod pe o suprafaţă de 
89.112 stânjeni. Ileana Şuta, Preocupări privind cultura viţei de vie în Bihor în a doua jumătate a secolului al 
XVIII-lea, în Lucrări ştiinţifice, pe anii 1975-1976, seria B, Istorie, Oradea, 1976, p. 30-32; Idem, Producţia pe 
domeniile…, p. 176
39 AN-DJBh, Fond Episcopia romano-catolică…, d. 1686, f. 368
40 Petru Bona, op. cit., p 118
41 Pe domeniul Capitlului, la Tépe, în 1810, în măieriştea stăpînului se produc 11 legături de tutun, la Sălacea, 
în 1811 se produc 280½ legături de tutun, pe domeniul Capitlului, la Tépe, în 1810, în măieriştea stăpînului 
se produc 11 legături de tutun, la Sălacea, în 1811 se produc 280½ legături de tutun, la Tarcea în 1823 existau 
două grădini curiale cultivate cu tutun - una a Capitlului şi una a contelui Haller. AN-DJBh, Fond Capitlul…, 
Acta miscellanea, rola 230, d. 155, f. 63; Ibidem, Actele şedinţelor economice, rola 266, fascicolul I, nr. 266, f. 
4v; AN-DJBh, Fond Episcopia romano-catolică…, d. 2045, f. 97-99; Barbu Ştefănescu, op. cit., p. 243
42 AN-DJBh, Fond Episcopia romano-catolică…, d. 2040, f. 96
43 Idem, Fond Capitlul…, Acta miscellanea, rola 230, d. 155, f. 15-18
44 Idem, Fond Episcopia romano-catolică…, d. 1686, f. 3
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în 1810 erau 125 de capete repartizate la 9 îngrijitori), pe domeniul Capitlului, în raţionastatul 
Szentpéterszeg (unde în 1843 se creşteau 465 de capete)45, pe domeniul familiei Csáky, la 
Marghita şi Berekböszörmény, unde se creşteau şi „vaci elveţiene” pentru îngrijirea cărora era 
adus un îngrijitor din Elveţia46. O amploare deosebită va lua în această perioadă şi creşterea 
oilor a căror efective ajung, în anumite locuri, la cifre de-a dreptul impresionante. Pe domeniul 
Episcopiei romano-catolice creşterea acestora va fi concentrată în şpanatul Giriş (unde în 1828 
erau 1829 de „oi ungureşti”), dar mai ales în şpanatul Livada Mică, unde, în 1832, se creşteau 
nu mai puţin de 8899 de capete din care 5865 erau „oi spaniole” şi 3034 „oi ungureşti”47, iar 
pe domeniul Capitlului, în Prepozitura Mare, în localitatea Tépe (unde în 1811 erau 843 de 
capete) şi Szentpéterszeg (unde în 1843 erau 5319 de capete)48. Din punct de vedere numeric 
importante vor fi şi efectivele de porci crescute în această perioadă. Pe domeniul Episcopiei 
romano-catolice cel mai important centru de creştere a acestora va fi în provizoratul Beliu 
(unde în 1823 se aflau 2057 de porci autohtoni şi 72 de porci mangaliţa, pentru ca în 1837 
numărul porcilor crescuţi aici să ajungă la cifra de 2970 de bucăţi49), în provizoratul Tinca 
(unde în 1827 erau 2414 porci roşii şi 3191 de porci dintr-o „rasă nouă”, mangaliţa, „adusă 
din Turcia şi Serbia”), precum şi la Bicaciu (unde funcţiona în această perioadă o crescătorie de 
365 de porci, a căror număr în cea mai mare parte era comercializat50). Pe domeniul Capitlului, 
centrul cel mai important de creştere a porcilor va fi la Gurbediu, în Prepoziturra Mare, unde în 
1810 se creşteau 1778 de capete, din care 854 erau porci roşii şi 924 mangaliţa (118 de prăsilă, 
380 de grăsuni şi 426 de purcei51). Pe domeniul familiei Csáky cele mai mari efective de porci 
se creşteau la Berekböszörmény, de unde, în 1792, se vindeau 140 de capete, din care 100 
erau cumpăraţi de negustori din Debreţin52.

Numeroase vor fi şi efectivele de animale crescute pe domeniile particulare din 
sudul Crişanei. Mulţi dintre stăpânii acestora fiind obişnuiţi cu rigorile pieţei (unii au fost 
la origini chiar comercianţi), trecerea la adoptarea unor rase de animale mai productive 
se va face destul de timpuriu. În 1786 pe domeniul familiei Kászonyi se creşteau 200 de 
oi merinos, pe cel al familiei Atzél sunt aduşi „porci cu urechi atârnătoare” şi crescuţi 
special pentru îngrăşare, iar pe domeniul arhiducelui Iosif de Habsburg de la Chişineu Criş 
va funcţiona cea mai mare crescătorie de vite din comitatul Arad de dinainte de 1848. 
În prima jumătate a secolului al XIX-lea pe acest domeniu stăpânul avea o crescătorie 
modernă de oi, creştea vite din rasa Siementhal şi porci mangaliţa. Pe domeniul de la 
Bocsig, în 1829, erau crescute 750 de vite, 4429 de porci şi 60 de roiuri de albine53.

45 Printre acestea erau 40 de tauri, 300 de vaci şi 125 de boi. Ibidem, d. 1668, f. 475; Idem, Fond Capitlul…, 
Actele şedinţelor economice, rola 372, fascicolul V, nr. 905, f. 9
46 La începutul secolului al XIX-lea turmele de vite ale familiei Csáky din Marghita erau aşa de frumoase încât 
erau lăudate şi de străinii care treceau prin zonă. Papp Klára, A Bihari Csáky..., p. 65-66
47 O bună parte dintre acestea erau crescute pe păşunile din Mezőkeresztes, Barmod, Livada Mică şi din prediul 
Altsi unde şi mor în acest an 624 de capete. AN-DJBh, Fond Episcopia romano-catolică…, d. 1204, f. 2-3; d. 
1284 f. 1-2, 28
48 Păşunate în acest an în mai multe locuri: la Szentpéterszeg şi Csökmö (993 de bucăţi), în prediul Begéts (872 
bucăţi), în prediul Iklod (1069 de bucăţi) în prediul Kupocz (1074 de bucăţi) etc. Idem, Fond Capitlul…, Acta 
miscellanea, rola 230, d. 155, f. 21; Ibidem, Actele şedinţelor economice, rola 575, registrul 44, f. 436; rola 
372, fascicolul V, f. 9
49 Idem, Fond Episcopia romano-catolică…, d. 1670, f. 8, d. 1686, f. 10
50 Toate acestea după ce în 1817 stăpânul dădea instrucţiuni precise (ce cuprindeau nu mai puţin de 16 pagini), 
în care se referea cu lux de amănunte la modul cum trebuia făcută selecţia, “creşterea şi îngrăşarea diferitelor 
rase de porci” pe domeniu. Petru Bona, op. cit., p. 118
51 Asta după ce în anul precedent numai din porcii crescuţi pe lângă oloiniţa din Gurbediu erau nou înregistraţi 
266 de purcei roşii şi 305 purcei mangaliţa. AN-DJBh, Fond Capitlul…, Acta miscellanea, rola 230, d. 155, f. 
21, d. 154, f. 492
52 Papp Klára, A Bihari Csáky..., p. 65
53 Marki Sándor, Aradmegye és Arad Szabad királyi város törtènete, vol. II-2, Arad, 1895, p. 835-838; Géza 
Kovách, Stăpânirea habsburgică şi destrămarea feudalismului, în Aradul – permanenţă în istoria patriei, Arad, 
1978 (în continuare Géza Kovách, Stăpânirea habsburgică...), p. 176-177; Idem, Situaţia ţărănimii din comitatul 
Arad şi lupta ei împotriva exploatării din prima jumătate a secolului al XIX-lea, în Studii şi articole de istorie, 
XVI, Bucureşti, 1970 (în continuare Géza Kovách, Situaţia ţărănimii…), p. 50-51
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O dovadă a faptului că animalele erau crescute pentru a fi vândute la piaţă va fi 
şi modul în care stăpânul înţelege să le hrănească, din moment ce pe lângă cereale şi 
nutreţuri obişnuite caută să întrebuinţeze şi unele cu valoare nutritivă ridicată (lucernă, 
măzăriche, linte54, bostan55 etc.), să le îngrijească (în 1793, pe domeniul familiei Csáky, 
cu ocazia unei epidemii, porcii domeniali, a căror creştere va fi concentrată mai ales în 
provizoratul Berekböszőrmeny, vor fi trataţi cu medicamente56) sau să le crească (în 1840, 
pe domeniul Episcopiei romano-catolice, se propunea ca pe lângă pălincăria domenială 
din şpanatul Săldăbagiu Mic să se construiască un grajd de animale, în care să fie crescuţi 
boi sau porci hrăniţi cu cantităţile mari de borhot de aici57).

Pe măsură ce rolul banului în economie creşte, se schimbă şi atitudinea stăpânului 
faţă de piaţă. Grija pentru calitatea şi valoarea comercială a produsului obţinut devine o 
componentă esenţială a activităţii întreprinse. În 1756 de pildă, pe domeniul din Marghita 
al familiei Csáky se punea problema construirii unui loc special pentru depozitarea grâului 
(a unei „case”), pentru că acesta, fiind ţinut în locuri neprielnice, „nu se putea vinde” la 
piaţă „că era duhos” 58. Pe lângă că încearcă să valorifice cât mai judicios suprafeţele de 
teren avute la dispoziţie (terenuri arabile, pajişti, fânaţe), dar o face din ce în ce mai eficient 
(terenurile alodiale vor fi constituite mai ales în zonele cu pământ fertil), se orientează 
din ce în ce mai mult spre culturile cu valoare comercială ridicată (grâul curat şi nu 
cel mixt sau amestecat), vânzările de cereale se înmulţesc, prin participări frecvente la 
târgurile59 din zonă, iar valoarea sumelor încasate devine apreciabilă chiar şi în zonele cu 
potenţial agricol redus (în provizoratul Vaşcău al Episcopiei romano-catolice, în 1801, din 
vânzarea de cereale şi legume se încasau 3102 florini renani şi peste 31 de creiţari, iar în 
provizoratul Beliu, în 1837, din vânzări de cereale se încasau nu mai puţin de 10504 florini 
şi 23 de creiţari60). Nu numai cereale se comercializau, ci şi alte tipuri de produse: varză 
(pe domeniul Capitlului în 1842 se vindeau 13187 căpăţâni dintr-o producţie alodială 
de 36195 de căpăţâni61), cartofi (pe domeniul episcopal din Tinca în 1832 se vindeau 
94 de metrete de Bratislava de cartofi pentru 87 de forinţi şi 40 de creiţari62), cânepă (în 
provizoratul Beliu, în 1810, din vânzarea a 2400 „capita” de cânepă se obţineau 400 de 
florini renani63) etc.

Importante vor fi şi efectivele de animale vândute la piaţă. Pe domeniul Episcopiei 
romano-catolice din provizoratul Oradea în anul 1800 se vindeau 866 de porci, în special 
la târgul din Debreţin 64, în provizoratul Beliu în 1837 din vânzarea a 372 de porci se 
obţineau 4575 de florini renani65, iar pe domeniul Capitlului, în 1810, din Prepozitura Mare 
se vindeau la târgurile din Oradea şi Debreţin 623 de capete, din care 344 erau porci roşii 

54 De pildă, pentru oile domeniale (ungureşti şi spaniole) din şpanatul Livada Mică al Episcopiei romano-
catolice în 1832 se dădeau 203 metrete şi 3 2/8 vici de ovăz, 325 de stânjeni de fân, 2 stânjeni de fân de linte, 
6/8 stânjeni de lucrenă, 30 4/8 stânjeni de măzăriche, 39 2/8 stânjeni paie de primăvară, 12 6/8 stânjeni paie 
de ovăz, 2418 livre de sare şi 670 de foi de tutun (folosit probabil pentru tratarea unor boli, lucru ce se întâmplă 
şi în zilele noastre în lumea satului). AN-DJBh, Fond Episcopia romano-catolică…, d. 1284, f. 3-4
55 În 1843 pentru creşterea porcilor domeniali din raţionastatul Cheşa al Capitlului se foloseau nu mai puţin de 
1035 de bucăţi de bostan. Idem, Fond Capitlul..., Actele şedinţelor economice, rola 370, fascicolul I, nr. 117, 
f. 17
56 Papp Klára, A Bihari Csáky…, p. 53-66
57 Petru Bona, op. cit., p. 118
58 Papp Klára, A Bihari Csáky…, p. 53-66
59 Din provizoratul Sălacea, pe domeniul Capitlului, în 1834, se vindeau în piaţa din Oradea 50 de câble de 
cereale, în târgul din Marghita 20 de câble, iar în târgul din Carei 53 de câble. AN-DJBh, Fond Capitlul…, 
Actele şedinţelor economice, rola 564, registrul 35, f. 181 
60 Idem, Fond Episcopia romano-catolică…, d. 1916, f. 1; d. 1686, f. 1
61 Idem, Fond Capitlul..., Actele şedinţelor economice, rola 370, fascicolul I, nr. 117, f. 14-17
62 Idem, Fond Episcopia romano-catolică…, d. 518, f. 17-18
63 Ibidem, d. 1668, f. 1
64 Ileana Şuta, Producţia pe domeniile…, p. 177
65 AN-DJBh, Fond Episcopia romano-catolică…, d. 1670, f. 1 v; d. 1686, f. 3
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(2 de prăsilă, 157 sterpi, 185 grăsuni) şi 279 porci mangaliţa (toţi grăsuni)66. Preocuparea 
stăpânilor pentru economia de schimb poate fi evidenţiată nu numai prin creşterea unor 
rase de animale cu valoare comercială ridicată (în ianuarie 1810, perechea de grăsuni 
roşii se vindea cu 70 de florini renani, iar cea de mangaliţa cu 82 de florini renani) şi 
vinderea celor gata crescute (grăsuni) şi nu a celor cu potenţial de creştere (purcei), ci şi 
prin selecţionarea animalelor de prăsilă sau de lucru (în 1770 în provizoratul Beiuşului din 
vânzarea a 36 de oi şi 68 de berbeci se încasau 176 de florini şi 48 de creiţari; în 1810 
din Prepozitura Mare se vindeau 9 boi cu 1260 de florini – perechea cu 280 de florini şi 
se cumpărau alţi 10 cu 2155 de florini, dându-se pe pereche între 420 şi 440 de florini)67.

Pentru a-şi spori veniturile, stăpânii de pământ nu vor scăpa din vedere nici celelalte 
posibilităţi avute la îndemână, oferite de dreptul feudal sau de resursele naturale ale 
proprietăţilor deţinute, pe care încep să le adapteze cerinţelor impuse de economia de 
piaţă pentru a le transforma în cât mai multe lichidităţi. În privinţa taxelor percepute pentru 
activităţile productive desfăşurate de supuşi în cadrul domeniului, nu numai că va mări 
treptat cuantumul acestora (în provizoratul Vaşcău pentru o moară de apă în 1775 se 
percepeau 2 florini şi 33 de creiţari, în 1823 - 5 florini, iar în 1836 - 6 florini), dar va şi lărgi 
considerabil natura activităţilor impuse (de pildă, pe domeniul Episcopiei romano-catolice 
morile şi cazanele de ţuică erau taxate încă de la începutul secolului al XVIII-lea, pivele vor 
intra în atenţia stăpânului doar în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, teascurile de ulei 
la sfârşitul acestui secol, iar atelierele de fierărie, atelierele de olărie şi bocşele de cărbuni 
doar de la începutul secolului al XIX-lea). Încep să fie percepute taxe pentru aproape orice 
sursă de venit a supuşilor, de la meşteşuguri mai rar întâlnite (lădărit - pentru care locuitorii 
din Budureasa plăteau în 1849 o taxă de 41 de forinţi şi 10 creiţari, cioplitul pietrelor de 
moară - pentru care Fet Nas din Tărcăiţa plătea în 1849 o taxă de 8 forinţi68), până la pomii 
fructiferi69, vii din intravilan70, grădini71, prăvălii proprii72 etc.

Stăpânul de pământ percepea taxe nu numai pentru deţinerea unui anumit bun pe care 
în virtutea dreptului feudal doar el putea să-l aibă, ci şi pentru desfăşurarea unor activităţi 
considerate a fi monopoluri feudale (în general taxe pentru dreptul de vânzare sau de 

66 Din cei 259 de porci vânduţi în târgurile din Oradea 108 erau porci roşii şi 151 porci mangaliţa, iar în 
târgurile din Debreţin, din cei 364 de porci, 236 erau roşii şi 128 mangaliţa. Idem, Fond Capitlul…, Acta 
miscellanea, rola 230, d. 155, f.21
67 Idem, Fond Episcopia romano-catolică…, d. 1599, f. 349; Idem, Fond Capitlul…, Acta miscellanea, rola 230, 
d. 155, f. 95, 282
68 Idem, Fond Episcopia greco-catolică din Oradea (în continuare AN-DJBh, Fond Episcopia greco.catolică...), 
d. 485, f. 2-5 
69 Din taxa prunilor şi a pomilor fructiferi Episcopia romano-catolică încasa în 1775 din 29 de localităţi din 
provizoratul Vaşcău 43 de florini şi 52½ creiţari (din 16 localităţi cel mult 1 florin), din provizoratul Oradea în 
1795, din 11 localităţi, 15 florini şi 14 2/8 creiţari (din 5 localităţi sub 1 florin), iar Episcopia greco-catolică pe 
domeniul său din Beiuş încasa în 1831 o taxă (ca censum prunetorum) de 23 florini şi 33 6/8 creiţari. Idem, 
Fond Episcopia romano-catolică..., d. 1898, f. 73-76; d. 52, f. 5; Idem, Fond Episcopia greco-catolică…, rola 
881, d. 470, f. 112 
70 În prima jumătate a secolului al XIX-lea în provizoratul Oradea o asemenea taxă plăteau doar 2 localităţi 
(Sântimreu – 40 de florini şi 30 de creiţari în 1810, 16 forinţi şi 12 creiţari în 1844, iar Sânnicolau de Munte 15 
florini în 1810 şi 6 forinţi în 1844). Pe domeniul Capitlului o taxă de acest fel plăteau, în 1843, comunităţile 
din Csökmö şi Lupoaia. Idem, Episcopia romano-catolică…, d. 71, f. 8; d. 133, f. 326; Idem, Fond Capitlul…
Actele şedinţelor economice, rola 372, fascicolul VI, nr. 1134, f. 2-4
71 În 1830 pentru grădini (censu hortorum) în Episcopia Bihor se percepea o taxă de 106 florini renani. Idem, 
Fond Episcopia romano-catolică…, d. 2050, f. 399
72 În 1795 Lazarus Antal plătea pentru prăvălia proprie o taxă de 13 florini, Georgius Papp din Biharea în 1822 
plătea o taxă de 12 florini renani, iar Francisc Mezey din Sântimreu, în 1844, plătea una de 10 forinţi ungureşti. 
Ibidem, d. 1659, f. 225; d. 73, f. 11-12; d.133, f. 326; Idem, Fond Episcopia greco-catolică…, rola 881, d. 470, 
f. 127
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folosire a unor privilegii feudale). Pe lângă cele deja bine cunoscute (taxa crâşmăritului73, a 
măcelăritului74, a târgurilor75, a vămilor76) acum vor apare şi alte taxe noi. De pildă, dreptul 
de a vinde sare77 cu amănuntul78, dreptul de vânzare a legumelor79, de negoţ (mercatura)80 
etc.

Tot în categoria taxelor intrau şi banii ceruţi de stăpân pentru folosirea de supuşi 
a unor resurse naturale ale acestuia: ghindă, lemn (pentru diverse utilităţi)81, nuiele de 
răchită82, piatră83 etc. Din dorinţa de a obţine sume mai mari de bani, multe din aceste 
resurse vor fi vândute uneori la licitaţie (33 de persoane, printre care un dogar din Oradea 
şi morarii din Tinca şi Ginta, vor cumpăra în acest mod, în 1832, 46 de arbori mari şi 63 
mai mici din pădurile din Tinca, Ginta şi Râpa pentru care plătesc Episcopiei suma de 
480 florini şi 2 creiţari; în 1843, pe domeniul capitlului tot aşa cumpărau iarbă 81 de 
persoane din Văşad şi Sălacea, 79 de persoane din Toboliu, 34 de persoane din Bogamer 
etc.84). La fel cum, în cazul unor taxe cu un cuantum variabil, domnul îşi va arenda dreptul 
de percepere al acestora unor persoane sau comunităţi, transformându-le în sume fixe, 

73 În 1758 din taxa crâşmăritului (educillorum) Episcopia romano-catolică încasa din localităţile provizoratului 
Oradea suma de 2301 florini, iar în 1774 din cele ale provizoratului Beliu 1223 florini şi 30 de creiţari. Pe 
domeniul Beiuş al Episcopiei greco-catolice din Oradea numai pentru dreptul de vânzare a ţuicii se încasau în 
1832 – 2300 de florini renani, iar în 1843 – 1243 de forinţi. Idem, Fond Episcopia romano-catolică…, d. 27, f. 
75-76; d. 1654, f. 12; Idem, Fond Episcopia greco-catolică…, rola 881, d. 470, f.119, 135
74 În provizoratul oradea de pe domeniul episcopiei romano-catolice În 1822 plăteau taxă de măcelărit 29 de localităţi 
(cele mai multe Între 1-2 florini) dintr-un total de 41 menţionate, iar În 1844, În 31 de localităţi dintr-un total 
de 45 menţionate (mai puţin În posesiunle În care domeniul avea măcelării domeniale). idem, Fond Episcopia romano-
catolică…, d. 73, f. 1-16; d. 133, f. 319-327
75 În provizoratul Beliu din taxa târgurilor se încasau în 1758 - 25 de florini şi 20½ creiţari, în 1774 – 68 florini 
şi 9 creiţari, iar în 1833 – 508 florini şi 3 creiţari. În provizoratul Vaşcău din această taxă se încasau 1823 - 137 
de florini şi 30 de creiţari. Ibidem, d. 16638, f. 63; d. 1654, f. 10 v; rola 382 d. 3581, f. 169; d. 1928, f. 55 v, 
76 În 1744 satele din provizoratul Vaşcău îşi răscumpărau dreptul de trecere a vămii Holod cu 15 florini renani, 
iar în 1775 o aveau inclusă în cadrul obligaţiilor urbariale (cu sume ce nu depăşeau 1 florin), a cărui valoare se 
ridica în acest an pentru întreg provizoratul la suma de 24 de florini. Ibidem, d. 1867, f. 83; d. 1898, f. 73-75 
77 O taxă ce apare consemnată în a doua jumătate a secolului al XIX-lea în mai multe localităţi de pe domeniul 
Episcopiei romano-catolice (Băiţa, Belfir, Beliu, Biharea, Cociuba, Dicăneşti, Fonău, Girişu Negru, Husasău de 
Tinca, Ianoşda, Lăzăreni, Râpa, Rieni, Săldăbagiu Mic, Vaşcău, Tulca), iar pe domeniul Capitlului la Forosig, 
Hodoş, Lupoaia, Petid, Suplacu de Tinca. Ibidem, d. 73, f. 11-12; d. 103, f. 12-17; d. 1944, f. 60; d. 2050, f. 
381-414; rola 352, d. 3291, f. 2-107; Idem, Fond Capitlul…, Acta fiscalia, rola 1023, d. 80, Ibidem, Actele 
şedinţelor economice, rola 372, fascicolul VI, nr. 1134, f. 2-4 
78 Francisc Toth din Biharea plătea în 1822 suma de 8 florini, Ioanes Biok din Băiţa în 1823 – 6 florini, Laza 
Toagyer din Rieni în 1830 – 3 florini, Antonio Nemeth din Belfir în 1844 - 3 forinţi. Idem, Fond Episcopia 
romano-catolică…, d. 71, f. 11-12; d. 1928, f. 58; d. 2050, f. 418; d. 133, f. 322 
79 Drept pentru care Iuliana Horvath din Oradea-Olosig plătea în 1834 suma de 1 florin. Ibidem, d. 103, f. 10 
80 Pentru un asemenea drept cojocarul Szucs Dumitru din Beliu plătea în 1795 suma de 4 florini Ibidem, d. 
1659, f. 225
81 Pe domeniul Episcopiei romano-catolice, în 1789, doi localnici din Husasău de Tinca pentru dreptul de 
a strânge lemne pentru ars cărbune plăteau suma de 22 florini; mai mulţi localnici din Tinca pentru lemnul 
necesar confecţionării de căruţe, furci şi alte piese mici plăteau în 1790 - 15 florini; localnicii din Cordău în 
1791 pentru 75 de stânjeni de lemn folosit pentru confecţionarea de căruţe plăteau 75 de florini; Helle Gligor 
şi Csinagyi Togyer din Lăzăreni plăteau în anul 1809 pentru lemne de doage - 35 de florini; din vânzarea a 100 
de stânjeni de lemne din pădurea Dumbrava din şpanatul Tinca în 1810 se încasa - 800 de florini. Ibidem, rola 
348, d. 3283, f. 5, 15, 23; d. 3287, f. 15; d. 2050, f. 93
82  În 1803 doi localnici din Bojt, pentru dreptul de a folosi nuielele de răchită din teritoriul localităţii Sântimreu 
(cu obligaţia de a nu strica iarba de cosit), plăteau Episcopiei romano-catolice suma de 24 de florini, pe 
domeniul Capitlului în 1843 din vânzarea a 132 legături de nuiele către 89 de persoane din 5 localităţi 
(Bagamér, Leta Mare, Kakad, Kenéz, Şilindru şi Şimian) se încasau 365 de florini şi 30 de creiţari. Idem, Fond 
Capitlul…, Actele şedinţelor economice…, rola 370, fascicolul II, nr. 438, f. 2-3
83 Pe domeniul Episcopiei greco-catolice pentru dreptul de a folosi piatra din hotar pentru confecţionarea 
pietrelor de moară celor din Tărcăiţa li se percepea în 1831 (ca şi în anii următori) suma de 20 de florini. Idem, 
Fond Episcopia greco-catolică…, rola 881, d. 470, f. 112-127
84 Idem, Fond Episcopia romano-catolică…,d. 518, f. 187; Idem, Fond Capitlul…, Actele şedinţelor economice…, 
rola 371, fascicolul III, nr. 724, f. 1-6

11

Crisia2.indd   165 2/1/2012   10:34:56 AM



Ioan Goman166

mai sigure şi mai uşor de încasat (cazul vămilor85 ori a târgurilor86). De fapt, arendarea 
va fi una din modalităţile cele mai des folosite de stăpâni pentru a-şi pune în valoare 
potenţialul domenial. Din dorinţa de a intra mai rapid în posesia unor sume de bani, 
acesta ceda pentru o perioadă de timp (de la 1 la 5-6 ani) dreptul de folosinţă asupra unor 
obiective proprii (mori, cârciume, prăvălii, joagăre, hute de potasă, manufacturi de bere, 
vămi etc.), drepturi de monopol (de desfacere a unor produse, de percepere a unor taxe, 
de folosire a unor privilegii etc.) sau cel de utilizare a unor resurse, încasând în schimb, 
ca rentă sau taxă de arendare, o sumă fixă de bani. În acest mod, pe lângă că îşi degreva 
bugetul de o serie de cheltuieli băneşti (de personal, întreţinere, investiţie etc.), acesta 
reuşea să-şi păstreze pe mai departe dreptul de proprietate asupra „bunurilor”, având 
şi certitudinea unor câştiguri băneşti sigure, ferite de acţiunea altor factori perturbatori. 
Avantaje care în calculul unui stăpân în căutare de lichidităţi erau precumpănitoare, motiv 
pentru care arendarea devine un mod de valorificare a „bunurilor” domeniale întâlnit în 
aproape orice sector economic. Lăsând la o parte arendarea obiectivelor economice şi 
a drepturilor de monopol, în general cunoscute, făcute deseori şi din raţiuni economice 
(reducere cheltuielilor, colectarea taxelor), preocuparea faţă de sporirea veniturilor proprii 
poate fi evidenţiată cel mai bine prin disponibilitatea manifestată faţă de valorificarea unor 
resurse în acest mod. Diversitatea mare a acestora fiind mai mult decât concludentă din 
moment ce, pe măsură ce domeniul va fi antrenat din ce în ce mai mult în economia de 
schimb, se ajunge ca acest mod să fie folosit pentru a fi puse în valoare şi cele mai mici 
resurse domeniale (cazul dreptului de cules iască87, de topit cânepa în pârâul Peţa88 sau a 
celui de a prinde lipitori89).

Faptul că în această perioadă avem de a face cu un stăpân care pe zi ce trece devine 
mult mai preocupat de economia proprie o dovedeşte şi modul cum vor fi întocmite aceste 
contracte de arendare. Din dorinţa de a-şi spori veniturile urmăreşte pe cât posibil ca 
bunurile arendate să le atribuie prin licitaţie, încearcă să scurteze sau să mărească, în 
funcţie de preţul obţinut, perioada de arendare (mai ales în cazul terenurilor90), impune 
termene precise până când să i se aducă la cunoştinţă dorinţa de reînnoire a contractelor, 

85 Episcopia romano-catolică în 1749, pentru arendarea vămii din Pocei percepea 174 florini şi 2 creiţari, iar 
în 1843-1845, 1010 forinţi, pentru cea din Oradea-Olosig în 1749 - 155 florini şi 18 creiţari şi jumătate, iar în 
1844, 605 forinţi. Episcopia greco-catolică, pentru vama Holod în 1813 percepea 371 de florini, iar în 1835 
– 462 de florini. Din arendarea vămii podului din Săcuieni, urmaşii contelui Dictrichstein Godfrid încasau în 
1796 suma de 400 florini anual. Idem, Fond Episcopia romano-catolică…, d. 18, f. 312, d. 133, f. 319-320; 
rola 352, d. 3292, f. 69-72; Idem, Fond Episcopia greco-catolică…, rola 881, d. 470, f. 59, 127; Adrian Apan, 
Monopolurile feudale pe domeniile nobiliare Diosig-Săcuieni, în Biharea, XXVIII-XXX, 2001-2003, Oradea, 
2006, p. 113
86 Din arenda târgurilor „de ţară” din Marghita, în 1750, pe domeniul familiei Csáky se încasau 179 florini. Pe 
domeniul Episcopiei romano-catolice arendarea dreptului de percepere a „vămii” târgului din Beliu se atribuia, 
între 1817-1818, prin licitaţie pentru suma de 712 florini, la fel, 1827-1825, pentru 206 florini, iar dreptul de 
percepere a taxelor zilnice din târgul Oradea-Olosig, între 1817-1819, era arendat pentru 40 de florini anual. 
Pe domeniul Episcopiei greco-catolice dreptul de percepere a taxelor pentru târgul Beiuş era arendat în 1803 
pentru 322 florini şi 10 creiţari, în 1822, pentru 350 de florini şi 20 de creiţari, iar în 1835 pentru 512 florini. 
Pentru arenda vămii târgului săptămânal din Săcuieni, se percepeau în 1826, pentru trei ani, 901 florini. Papp 
Klára, A Bihari Csáky..., p. 51; AN-DJBh, Fond Episcopia romano-catolică…, rola 382, d. 3581, f. 15-17, 47; 
Idem, Fond Episcopia greco-catolică…, rola 881, d. 470, f. 22, 81, 127; Adrian Apan, op. cit., p. 114
87 Pentru arenda acestui drept în pădurile a două localităţi din provizoratul Beliu (Carand şi Sebiş), între 1836-
1839, comerciantul Paschly György plătea o sumă de 105 forinţi (contract reînnoit şi între 1839-1842), iar în 
pădurile din provizoratul Vaşcău, pentru acest drept, între 1837-1839, Gutman Antal plătea o arendă de 30 
de florini pe an şi între 1840-1842, 40 de florini pe an (contract reînnoit şi între 1843-1845). AN-DJBh, Fond 
Episcopia romano-catolică…, rola 348, d. 3287, f. 29-43 
88 Drept arendat pe patru ani pentru care Episcopia romano-catolică încasa în 1844 suma de 1141 forinţi. 
Ibidem, d. 133, f. 320
89 Pe domeniul Săcuieni, în 1840, pentru arendarea acestui drept în hotarul localităţilor Cherechiu şi Săcuieni, 
pentru trei ani, Nussbaumm Daniel plătea o taxă de 26 de florini. Adrian Apan, op. cit., p. 119
90 Este şi cazul domeniului familiei Csáky, unde spre sfârşitul secolului al XVIII-lea politica era ca nici să nu se 
arendeze un prediu întreg, ci numai pe bucăţi şi pe termene cât mai scurte pentru a putea mări progresiv preţul 
acestora. Papp Klára, A Bihari Csáky..., p. 60
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condiţionează darea în arendă a unor bunuri de efectuarea unor lucrări de investiţii sau de 
confecţionarea unor obiecte pentru gospodăria proprie etc. De pildă, în 1789, dreptul de 
arendare a hutei de potasă din hotarul localităţii Beliu va fi condiţionat de cumpărarea de 
către arendaşul Abraham Sauer a două cazane de fiert potasa91; între 1799-1801, fierarului 
Petran Mihály din Cărpinet i se da în arendă dreptul de a folosi lemne pentru a arde 
cărbuni, în vederea continuării meşteşugului, pentru suma de 80 de florini şi obligaţia 
de a cumpăra fier numai de la manufactura domenială din Vaşcău92; Szabo István şi Pata 
Janos din Bojt primeau în arendă, în 1803, dreptul de a tăia nuiele de răchită din hotarul 
localităţilor Tulca şi Őssi-Pata pentru o taxă de 18 florini şi 10 coşuri din nuiele pentru 
căruţe93. Ca să nu mai vorbim de celelalte clauze contractuale pe care stăpânii le fixau în 
favoarea lor pentru a-şi apăra interesele economice: să se folosească mai întâi materiile 
prime degradabile (lemne doborâte de vânt sau uscate şi nu arbori verzi sau glandiferi – 
cum se stipula în cazul majorităţii contractelor de arendare a lemnelor către cărbunari, 
fierbători de potasă, lemnari etc.); arendaşul să întreţină în bune condiţii bunul arendat, să 
suporte pagubele sau să refacă edificiile distruse din vina sa (de pildă hutele de potasă în 
cazul unor incendii) etc.

Toate aceste modalităţi prin care stăpânul de pământ va căuta în această perioadă să 
se adapteze rigorilor economiei de schimb vor avea şi un puternic suflu înnoitor manifestat 
printr-o gamă variată de disponibilităţi, de la cele de mentalitate până la cele de ordin 
tehnologic, a căror transpunere în practică vor eficientiza şi cel mai adesea moderniza 
economia domenială. Drept urmare, în cadrul acţiunilor de promovare a noului, treptat, 
o pondere din ce în ce mai însemnată încep să deţină şi investiţiile în tehnică de lucru: 
maşini şi utilaje agricole (maşini de semănat, maşini de treierat, pluguri perfecţionate94, 
maşini de tăiat sfeclă sau cartofi95), utilaj tehnologic sau personal specializat (ingineri96, 
medici, agronomi, topografi etc.97).

În tot acest timp, pornind de la o serie de acţiuni tributare ideilor mercantile şi 
fiziocrate ale vremii, mult încurajate de stat, pe măsură ce domeniul va fi antrenat în 
relaţiile de schimb, când rolul banului în economie creşte şi totul începe să fie analizat 
prin prisma cererii şi ofertei, vechiul mod de acţiune dominat de o mentalitate a suficienţei 
va fi înlocuit, cu unul subordonat eficienţei în care profitul obţinut devine precumpănitor. 
Acţiunile întreprinse se fac cu gândul la bani, iar produsele obţinute capătă cel mai adesea 
caracter de marfă. Din ce în ce mai mult, banul devine etalonul valorii, producţia, munca, 
totul se raporta la bani, de unde, sub impactul practicilor şi ideilor progresiste ale vremii, 
nu a fost decât un pas până la strategii economice, în care firul călăuzitor să fie eficienţa, 
câştigul şi nu amploarea demersului.

91 AN-DJBh, Fond Episcopia romano-catolică…, rola 323, d. 3254, f. 5-6
92 Ibidem, rola 348, d. 3283, f. 45
93 Ibidem, rola 353, d. 3295, f. 2
94 Pe domeniul baronului Nicolae Wesselényi de la Jibou asemenea utilaje se aduceau tocmai de la Viena. 
Ladislau Gyémánt, Modernizarea instrumentarului economic şi mentalitate nobiliară în Transilvania (sec. XVIII-
XIX), în Convergenţe europene – Istorie şi societate în epoca modernă, Cluj-Napoca, 1993, p. 100
95 O maşină de acest fel se cumpăra în 1834 şi pe domeniul Episcopiei romano-catolice din Oradea. AN-DJBh, 
Fond Episcopia romano-catolică…, d. 103, f. 412-415 
96 Un inginer era amintit în 1792 şi pe domeniul familiei Csáky din Marghita. Papp Klára, A Bihari Csáky…, p. 
53-66
97 Personal frecvent amintit spre sfârşitul secolului al XVIII-lea pe domeniile particulare din sudul Crişanei şi 
pe cel al Episcopiei romano-catolice din Oradea. Géza Kovách, Stăpânirea habsburgică…, p. 176-177; Idem, 
Situaţia ţărănimii…, p. 50-51; AN-DJBh, Fond Episcopia romano-catolică…, d. 30, f. 531-532
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PATRIOTTISMO E DEVOZIONE NELLA RIVOLUZIONE VENEZIANA
22 MARZO 1848 - 31 AGOSTO 1849

Gianfranco GIRAUDO*

PATRIOTISM AND DEVOTION IN THE VENETIAN REVOLUTION 

22 MARCH 1848-31 AUGUST 1849

Abstract

This article investigates some aspects of everyday’s life in Venice during the 
“revolution”, March 1848 to August 1849. Firstable, we examined the popular 
devotion towards the Virgin, which has been considered the beloved protector of the 
Serenissima. Then we examined the attitude of the Patriarch, who was a well known 
humanist and above all a skilfull politician. Finaly, we presented some satirical leaflets 
and journals that were published in those years. At the end of our work, we concluded 
that the Venetian insurrection and the whole Risorgimento were an unitarian Italian 
movement.

Keywords: Venice, Year 1848, Patriarch, Satire, Devotion.

0. Chi dove quando
Questo articolo nasce da una riflessione sulle celebrazioni per il 150° anniversario 

della proclamazione del Regno d’Italia, il 18 febbraio 1861, nel nuovo Parlamento 
comprendente anche i rappresentanti delle province annesse. Ma in quest’Italia mal unita1 
mancavano ancora all’appello non solo Roma, la Capitale “naturale”, ma anche la città 
che aveva rappresentato per secoli un modello di buon governo e tolleranza (ovviamente 
secondo gli standards dell’epoca) e che era stata umiliata, insieme alle sue terre d’oltremare, 
nel 1797. Nel 1848 si registra a Venezia un soprassalto di dignità che si concretizza in un 
tentativo tanto nobile quanto apparentemente velleitario e forse alquanto anacronistico, 
segnato ed in qualche modo frenato, non a livello di popolo, ma piuttosto di élites laiche 
ed ecclesiastiche, dalla paura della diffusione di smarrimenti ideologici e violenze; ma, 
nonostante tutto, un movimento che non si chiude in se stesso, ma che agisce in una 
prospettiva di liberazione dell’Italia2.

A Venezia intanto facevan la rivoluzione. Nella notte dal 21 al 22 marzo proponeva 
Manin si prendesse l’Arsenale, si proclamasse la Repubblica al grido di Viva San Marco!

E soggiungeva […] che “il nome redivivo di S. Marco sarebbe forse il grido che 

* Universitatea Ca’Foscari Veneţia, e-mail: giangir@unive.it.
1 Mala unità, 1861-2011, Centocinquant’anni portati male, pref. di J.-N. Schifano, a cura di S. Lanza e G. De 
Crescenzo, Napoli, Spaziocreativo, 2011.
2 Venezia all’Italia, Discorso di Nicolò Priuli pronunciato nell’adunanza del Consiglio Comunale di Venezia il 
giorno 6 novembre 1848, Venezia, Tip. Andreola, [1848].
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fruttuoso risuonerebbe in Dalmaz[i]a3.
Nel 1848, come già nel 1797 e come sarebbe avvenuto dal 1866 al 1920, durante 

l’Era Fascista e dal 1946 quantomeno sino al trattato di Osimo, si pone il problema del 
rapporto tra l’italianità della riva orientale dell’Adriatico e la slavità sud-occidentale in 
quella Dalmazia che era stata considerata la suddita fedele della Serenissima, problema 
che, in altri termini è quello dell’influenza degli avvenimenti interni italiani sulla storia delle 
terre “jugoslave” (termine spesso usato in senso spregiativo, ma che per noi rappresenta 
una qualche nostalgia per qualche cosa che sarebbe potuta essere ma non è stata), nonché 
degli avvenimenti jugoslavi (prima, durante e dopo il comunismo) sulla storia d’Italia.

Non casualmente, nel pieno della “rivoluzione” circolano a Venezia pamphlets con 
appelli ai Fratelli ungheresi (in ungherese e latino)4 contro il famigerato Ban Jelačić, ma 
anche ai Fratelli croati, perché non si facciano strumento della represione austro-ungarica.

Hervati Bracio! Na 15 otobra 1848,
Austria hocie da mi sada davimo Taljane i Ungarce, za ostali poslie zadavljeni i mi
snjima zajedno5.

La rivoluzione veneziana provoca una sorta di “effetto domino” negli antichi 
possedimenti veneziani sulla riva orientale dell’Adriatico. Del resto, nella stessa Venezia la 
comunità dalmata esisteva dal XIV secolo e si era benissimo integrata in tutti i tasselli del 
variegato mosaico della società veneziana dell’Ancien Régime.

… i settori economici che ricorrono con maggiore frequenza son l’artigianato, la 
marineria e quindi la sevitù, nella quale erano impiegate soprattutto donne. Numerosi 
erano i dalmati nei mestieri edili, nelle attività tessili e nella fabbricazione di scarpe, borse 
e cordami, nei servizi (barbieri e facchini), negli alimentari (frittoleri, pistori, luganegheri), 
nelle costruzioni marittime e nei trasporti acquei. Tra le maestranze dell’Arsenale, come 
prevedibile, i dalmati erano in gran numero, come pure in tutti i mestieri di mare: dal 
vogagatore al patrone di nave, per intendersi. Corpi distinti dell’esercito veneto erano 
quelli dei cosiddetti “croati a cavallo”, e degli oltramarini: fanti di origine istriano-dalmata 
[…]. Non pochi erano gli immigrati dalla sponda orientale dell’Adriatico anche in settori 
professionali più elevati, nell’amministrazione pubblica, tra i religiosi, i commercianti […]. 
Consistente era la presenza di famiglie originariamente nobili che si trasferirono a Venezia, 
come i Cicogna da Cattaro, tanto per citare i più noti6.

Non casualmente, i membri della Comunità dalmata di Venezia vengono coinvolti in 
un ciclo di preghiere per la liberazione della Patria comune.

3 Lupo della Montagna, Il Trentino, la Venezia Giulia e la Dalmazia nel Risorgimento Italiano, pref. di S. Barzilai, 
Milano, Casa editrice “Risorgimento”, 1914, p. 42. “Lupo della Montagna” è lo pseudonimo di Lancillotto 
Thompson, Autore anche di Il Risorgimento Italiano e gli Irredenti, Milano, Ravà & C., 1915.
4 Biblioteca del Museo Correr [più oltre cit.: BMC], Op. P.D. gr. 28778, n.° 1 (HUNGARICI FRATRES!), n.° 4 
(Tisztiselö Uraink! / Olaszvidékben háborúzo Fiaink / 30 dik Najjan 1848). Secondo il Cicogna il n.° 1 è stato
stampato intorno alla metà di ottobre del 1848 e, in seguito, diffuso in Terraferma.
5 Ibidem, n.° 2. Questo manifesto sarebbe stato diffuso contemporaneamente al n.° 1; v. anche n.° 3 (Hrabreni
Harvati!). Nella cit. è stata rispettata l’ortografia dell’originale.
6 A. Zannini, Venezia città aperta, Gli stranieri e la Serenissima, XIV-XVIII sec., Venezia, Marcianum Press, 
2009, pp. 62-63. 
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1. Il popolo e la sua protettrice
La devozione della Vergine ha un’antica e mai interrotta tradizione, che è non meno 

popolare che aulica: spesso il Doge è rappresentato genuflesso ai piedi della Madre di Dio.

Giovanni Bellini, Presentazione del doge Agostino
Barbarigo alla Vergine Chiesa di San Pietro a Murano

Abbiamo avuto la possibilità di consultare un’ampia collezione di avvisi e fogli 
volanti, contenenti preghiere per la salvezza della Repubblica, che si estende poi a tutta 
l’Italia in una prospettiva meno savoiarda che democratico-repubblicana. Di seguito diamo 
alcuni esempi di invocazioni all’unica interlocutrice “sicura”, Lei.
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Il Signore giustamente ci flagella per i nostri peccati; ma voi, o madre, scusateci, 
perché madre nostra pietosissima7.

E chi, se non voi, che siete la letizia d’Israello, la gloria di Gerusalemme, può cingere 
di robustezza, di rassegnazione questo popolo?8.

Benedite e proteggete questa città, che nata e cresciuta sotto dei vostri auspici, si 
conservò in ogni tempo a Voi particolarmente divota. Difendetela da ogni nemico interno 
ed esterno che volesse tentare qualche cosa a danno di essa e de’ suoi abitanti9.

Esempio di preghiera di tipo popolaresco10.

7 Op. P.D. gr. 3319, n.° 2: ORAZIONE / DEL VENERABILE PADRE / D. FRANCESCO M. SAV. BIANCHI / per le 
pubbliche calamità [agosto 1849].
8 Ibidem, n.° 3: ORAZIONE / A MARIA SANTISSIMA / DA RECITARSI DAVANTI / ALLA MIRACOLOSA SUA 
IMMAGINE / NELLA BASILICA DI S. MARCO / ne’ trenta giorni / ne’ quali sta esposta solennemente / pe’ 
bisogni della Patria.
9 Ibidem, n.° 7: ORAZIONE / ALLA BEATA VERGINE / PER I PRESENTI BISOGNI.
10 Ibidem, n.° 4.
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Segue un esempio di stile più elevato ed in una prospettiva non più localistica.11

Rivolgersi all’immagine della Madonna Nera, la Nicopeja (Nikopoiίa) è l’extrema 
ratio: era rimasta esposta per 30 giorni nella Basilica di San Marco all’inizio dell’avventura 
repubblicana; verso la fine, quando comincia a serpeggiare il dubbio a causa delle sempre 
più difficili condizioni di vita nella città assediata, viene riproposta la “verità storica” della 
sua origine: essa sarebbe opera della mano dell’Evangelista Luca e sarebbe stata portata 
da Costantiopoli a Venezia dall’eroe della IV Crociata, che forse non era stato un eroe12 e 
che, comunque, era morto a Costantinopoli, dov’è tuttora sepolto, prima di poter iniziare 
il viaggio di ritorno a Venezia.

11 Ibidem, n.° 6.
12 Dizionario biografico degli Italiani, XXXII, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1986, pp. 450-458.
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Foglio volante in data 9 maggio 1849, Tip. G. Grimaldo13.

Un altro foglio volante ricorda il “miracolo della bomba”.
Giovedi 10 maggio 1848 verso il mezzogiorno nel forte di Marghera, una trentina 

di militi della Veneta marina, in unione ad altri, essendo l’ora del rancio, stavano seduti 
in allegria attorno ad una tavola, al suono del cannone nemico, in una stanza di una 
casamatta, quand’ecco si spezza la friata della finestra, come una vampa di fuoco passa 
sopra le loro teste, poi un terribile scoppio e sentesi cadere una grandine di fuoco per tutta 
la stanza. A Maria Vergine! Gridano tutti, e Maria Vergine li salvò14.

Tra queste grida, un sonetto improvvisato una notte, due settimane dopo.

Che mile volte benedeta sia
La Trinità Santissima uno Dio
E la Beata Vergine Maria
E Gesù Redentor Cristio so fio.

Benedeta Venezia bela e pia
E col Leon l’Evangelista mio
E la mia casa, e la famegia mia
Co quela che me tien per so mario.

13 BMC, Op. P.D. gr. 3319, fasc. 1, n.° 14.
14 BMC Op. P.D. gr. 3319, fasc. 1, n.° 10.
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E benedeti tutti i me parenti,
e i mii amici, e i mii cari patrioti,
E quei che de servirne xe contenti.

Benedeti chi a Dio manda i so voti,
E quei che osserva i so Comandamenti
E quei che de Maria vive devoti.

[sotto, d’altra mano]: Dal Forte di Marghera li 25 Maggio 1849 / ore 11 della notte / 
tra il fragor delle bombe e dei Cannoni / improvisato15.

La prospettiva non meramente localistica della rivoluzione veneziana ed il suo 
cosciente proiettarsi nell’ambito di un movimento che coinvolge tutta l’Italia è testimoniato 
dai seguenti avvisi di messe di suffragio. In termini non più astrattamente ideali, ma 
rigidamente economici Nicolò Priuli, in un discorso prounciato il 6 novembre 1848 davanti 
al Consiglio Comunale, pone il problema del rapporto tra la rivoluzione veneziana e gli 
altri movimenti in Italia.

In questa condizione crudele accordiamo pure alla Patria il nuovo e forse non ultimo 
sacrifizio che ci domanda, ma rammentandoci che siamo i rappresentanti e i procuratori 
dei nosti concittadini, domandiamo del pari che non si lasci questa Città, abbandonata 
d’ogni ajuto, porta sola un carico di tanta gravezza.

Se la sua posizione procurolle da tutta Italia il nome di baloardo e di propugnacolo 
della libertà nazionale, continui a difenderla il braccio dell’intera nazione. Che se le sue 
strettezze ed i suoi sacrifizii la proclamano per tutta Italia illustre mendica non manchi a 
soccorrerla l’oro fraterno, od almen non le si neghi l’appoggio di fratellevole guarentigia16.

2. Il Buon Pastore
Per un tempo insolitamente lungo per l’epoca (1829-1851) Jacopo Monico17 ha 

occupato il trono patriarcale di Venezia attraversando un periodo eccezionalmente denso 
di ideali, di delusioni, di tentativi di riscatto e di trionfo, seppure destinato ad una breve 
durata, della logica dell’Ancien Régime in un processo che coinvolge i sudditi di tre 
Imperi18.

In vita si era procacciato fama di letterato e di abile uomo di Chiesa, qualunque 
cosa ciò significhi, forse l’avere una visione del mondo in cui mai nulla avviene a caso o 
a sorpresa.

15 Op. P.D. gr. 1832, n.° 14.
16 BMC, Op. P.D. 24314, pp. [7-8].
17 Sugli atti relativi alla sua attività come Patriarca v. :http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgibin/pagina.pl?TipoPa
g=comparc&Chiave=342860&RicProgetto=ev. Per una sua biografia v.: Nei Funerali solenni dell’Em. Cardinale 
Jacopo Monico, Orazione …, Venezia, G. B. Merlo, 1851, A. Tessarin, Delle lodi dell’Emineentissimo Cardinale 
Jacopo Monico, Venezia, P. Naratovich, 1851; Omelia sull’atività ecclesiastica dell’Eminentissimo Cardinale 
Jacopo Monico Patriarca di Venezia, Venezia, A. Cordella, 1857; Lettere di Jacopo Monico e Giuseppe 
Lazzari all. Ab. Prof. Giuseppe Barbieri, Padova, Tip. del Seminario, 1871; Nella inaugurazione di ricordi a 
Monico Card. Jacopo, Bernardi Mons. Jacopo e Caburlotti Mons. Luigi, Parole pronunciate il 20 novembre 
1898 all’Istituto Manin, Venezia, Tip. Visentini, 1898; P. Pecorari, Motivi d’intransigentismo nel pensiero del 
Patriarca di Venezia Jacopo Monico durante il biennio 1848-49, “Archivio Veneto”, s. V, XCIII (1971), pp. 
42-64; Le visite pastorali di Jacopo Monico, 1820-1845, a cura di B. Bertoli e S. Tramontin, Vicenza, Edizioni 
di Storia e Letteratura, 1975; G. Renucci, Jacopo Monico letterato e dantista, in Atti della Dante Alighieri a 
Treviso, 1996-2001, a cura di a. Brunello, Mestre, Ediven, 2001, pp. 493-503.
18 W. J. Mommsen, Die ungewollte Revolution, Die revolutionären Bewegunngen in Europa, Franfurt, Fischer, 
2001.
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Il 18 marzo 1848, quando già si sentivano le prime avvisaglie di disordini, il Patriarca 
benedice il “dilettissimo Popolo Veneziano”, abbastanza disincantato da non essere 
sospettabile di abbandonarsi ad alcun tipo di eccesso.

All’annuncio pervenutoci ieri e pubbblicato nella Gazzetta Pivilegiata sotto il N. 65 
delle benfiche disposizioni prese da Sua Maesta’ I. R. a favore del suo Regno Lombardo-
Veneto, era ben giusto che anche questa Città si mostrasse compresa di straordinaria letizia. 
Ma potendo la letizia stessa di molti, quando non si tenga nei limiti della conveniente 
moderazione, inquietare i pacifici abitanti, e dar motivo eziandio a gravi disordini, 
vi raccomandiamo, o Dilettissimi, di conservare si in questa, che in ogni altra simile 
circostanza, quella tranquilla ilarità che formò sempre una delle più belle caratteristiche 
del buon Popolo veneziano, e di attendere in quiete gli effetti delle Sovrane deliberazioni, 
senza togliervi dalle vostre ordinarie occupazioni, nè abbandonarvi a trsporti, che potessero 
turbar l’ordine, e produrre dispiacevoli conseguenze. Chi vi parla è il vostro Patriarca, 
che da venti e più anni si adopera per quanto può al vostro ben essere si spirituale, che 
temporale, e che spezialmente in questi momenti raddoppia le sue fervide preghiere per 
la vostra vera e perenne prosperità, nell’atto che vi comparte affettuosissimamente la 
pastorale benedizione19.

Una settimana più tardi, avvenuto il cambio 
della guardia, dimostra una molto formale sorpresa 
per l’accelerazione degli eventi, ma, in realtà 
riconduce ogni cosa a quell’unico principio 
riconosciuto giusto e proficuo – la moderazione, 
di cui han dato prova sia quelli che se ne sono 
dovuti andare, sia le nuove prudenti e saggiamente 
cattoliche autorità repubblicane, alle quali va, 
grazie ad un disinvolto teorema di scienza politica 
applicata, il sostegno dell’autorità ecclesiastica, 
sempre e comunque uguale a se stessa, nonché, 
ovviamente, sola garante del bene pubblico.

Il grande avvenimento d’ieri, che mutò faccia 
al nostro governo, ci cagionò, come doveva, la più 
alta sorpresa, e ci fè conoscere e adorare anche in 
esso la mano invisibile di quella Provvidenza, che 
regola con forza e soavità sempre eguale il corso 
delle umane vicende. Ma considerando, che s’è 
compiuto in istanti, e senza alcuna di quelle scosse 
violente, che sogliono accompagnar questi fatti, 
anzi pure senza che nè meno ce ne avvedessimo, 
abbiam sentito il dovere di renderne grazie infinite 
alla divina Bontà, che anche questa volta ha voluto 
protegger Venezia. Poichè se in ciò ebbero parte la 
saggezza de’ civici Rappresentanti, la moderazione 
delle Autorità che abdicarono, e la vigilanza di 
quella cittadina Milizia, che appena creata si 
mostra già veterana nell’adempimento de’ suoi 
nobli uffizii; convien pur confessare e tenere per 
fermo, che ove Dio non custodisca una città, veglia 
invano alla sua difesa chi ne ha la custodia. Dunque 

19 BMC, Op. P.D. gr. 3319, fasc. 3, Avvisi Patriarcali, n.° 1. 

Stele posta dal Comune di Riese 
(TV) nel 1954.
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da Dio, supremo Autor d’ogni bene, riconosciamo anche questo, e dinanzi all’altare, sotto 
cui riposano le ossa del grand Evangelista e Protettor nostro S. MARCO, e su cui sta esposta 
alla pubblica venerazione la sacra effigie della nostra cara Madre MARIA, raccogliamoci 
tosto, o Dilettissimi, a cantar l’inno di ringraziamento, che prescrive la Chiesa […]. Questo 
fu il primo pensiero manifestatoci dal Governo provvisorio, che volle saggiamente iniziare 
con questo atto religioso la sua nuova, e laboriosa carriera; e Noi ne abbiamo esultato, 
perchè un Governo, che mette innanzi a tutto la Religione, non può non esser protettodal 
Cielo, e quindi non cercare, e procurare in ogni modo possibile la prosperità vera del 
Popolo20.

Passa una settimana, ed il Pastore sente il bisogno di far ricorso al testo più citato, più 
variamente commentato, più manipolato a favore dei più diversi interessi particolari, per 
affermare il proprio pieno appoggio al nuovo Governo.

La Religione, maestra infallibile di ogni verità, e conservarice fedele di ogni civile e 
morale ordinamento, grida a tutti in generale che si sottomettano alle Podestà superiori; 
che non vi è podestà che non venga da Dio; che chi resiste alla Podestà resiste all’ordine 
stesso di Dio; e che chi a questo resiste si fabbrica la propria condanna. Così scriveva il 
grande Araldo della Religione ai fedeli di Roma21. E così ripetiamo e ripeteremo sempre 
anche Noi a tutti i nostri dilettisssimi figli di questa Città e Diocesi, perché è parola di Dio, 
e passeranno il cielo e la terra, ma la parola di Dio non passerà mai. Ora è cosa evidente, 
e generalmente riconosciuta, che il rivolgimento politico avvenuto a questi dì in un modo, 
che ha sembianza di prodigio anzichè di opera umana, era una arcana disposizione, che 
si maturava in silenzio nei consigli di Dio, finchè venisse l’ora della sua manifestazione, e 
perciò obbliga tutti a prestare ubbidienza e rispetto alle Autorità presentemente costituite, 
che chiamate dal voto pubblico a raccogliere le abbandonate redini dello Stato, si tolsero 
agli agi della vita privata per caricarsi delle molte e gravissime cure, che a stabilire un 
nuovo ordine di cose necessariamente s’affollano […]. La Religione, lo zelo del pubblico 
bene, e la libera scelta che avete fatta voi stessi di quei saggi ed animosi Cittadini, che 
siedono al timone dello Stato, vi raccomandano concordemente questa nobile, virtuosa, e 
necessaria obbedienza, e noi conoscendo per lunga prova qual sia il Popolo Veneziano, 
di cui abbiamo veduto, ed ammirato anche in questa occsione il dignitoso contegno, non 
possiam dubitare che darete al mondo anche adesso, e per l’avvenire un bell’esempio di 
Religione, di senno, e di gratitudine a chi veglia, e si adopera indefessamente per dare 
ordine, solidità, ed incremento alla rinata Repubblica22.

Il 10 aprile ricorda la pratica cristiana delle preghiere per i defunti ed invita ad 
una messa in suffragio di tutti gli Italiani caduti per la Patria, di tutti quelli che avevano 
evangelicamente rinunciato a tutto, quasi una condicio sequelae Christi.

Mentre la Patria chiama tutti i Cittadini a cooperare quanto più possono col consiglio 
e coll’opera alla sua preservazione da ogni sciagura, e mentre a tale invito si destò già 
anche qui, non meno che in tutta Italia, uno spirito generoso, che muove i popoli tutti ad 
offrirle in sua difesa il cuore, la mano, le sostanze, e la vita; la Religione pure ci appella, 
come Cristiani, a ricordarci delle anime di coloro, che pugnando per la stessa Patria e 
qui ed altrove, e recentemente, e nel tempo passato, ci precedettero nel gran viaggio 
dell’eternità23.

20 Ibidem, n.° 2.
21 Rom. XIII. I. [N.d.A]
22 Op. P.D. gr. 3319, n.° 4.
23 Ibidem, n.° 5.
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Omettiamo i molti documenti, spesso ripetitivi, che oscillano tra il patriottismo 
italo-cattolico e il timore di “scosse violente”, anche per l’importazione di perniciose 
dottrine, timore per altro condiviso dal Governo repubblicano, e non molto diverse dalle 
preoccupazioni relative all’ordine pubblico nutrite dall’I. R. Governo24. A distanza di una 
dozzina d’anni, uno dei partecipanti alla rivoluzione del 1848 così scrive:

Libertà assoluta di Stampa / cioè aperta la porta a tutte le nequizie di cui 
è suscettibile la perversità umana.

Voto universale! Id est:
Portato il diritto di scelta di quelli che dovrebbero essere i più saggi ed 

idonei- nella maggioranza costituita dai pegio, e da’ più inetti.
Diritto d’associazione – cioè ogni qual volta si voglia unirsi fino al punto 

di poter colla forza mutare gli ordini della società, e ricacciarla nel caos.
Questi tre doni fatti al popolo
Sono la ruina d’ogni Nazione25.

Dopo la resa ed il ristabilimento dell’Autorità “legittima”, il Patriarca, non toccato 
dal mutamento di sudditanza politica, ostenta la lunga lista dei propri titoli, cosa che aveva 
fatto soltanto una volta, il 30 marzo 1848, allorché aveva accettato il nuovo pio Governo; 
ma ora vi aggiunge tre nuovi titoli imperiali.

NOI JACOPO MONICO / CARDINALE PRETE DELLA SANTA ROMANA CHIESA / DEL 
TITOLO DEI SS. MM. NEREO E ACHILLEO / PER DIVINA MISERICORDIA / PATRIARCA DI 
VENEZIA, PRIMATE DELLA DALMAZIA, METROPOLITA DELLE PROVINCIE VE- / NETE, 
CONSIGLIERE INTIMO ATTUALE DI SUA MAESTA’ I. R. A., CAVALIERE DI I. CLASSE 
DELL’IMP. ORDINE DELLA CORONA DI FERRO, GRANDIGNITARIO, CAP- / PELLANO 
DELLA CORONA DEL REGNO LOMBARDO VENETO, ABATE COMMENDATARIO PER- / 
PETUO DI S. CIPRIANO DI MURANO ECC. ECC. ECC.

La rivoluzione repubblicana era sì frutto di imperscrutabili disegni divini, ma era 
solo una prova: Venezia ha rischiato di soccombere, è stata giustamente punita ed è quindi 
pronta per accettare la nuova realtà in pace e prosperità.

Quando Mosè uscito col popolo dall’Egitto si vide salvo e sicuro sull’altra riva 
del mare, volgendosi indietro, e pensando al tremendo pericolo, a cui l’aveva sottratto 
prodigiosamente la mano dell’Altissimo, intonò d’improvviso quel magnifico cantico, 
esprimente la gioia e la gratitudine, ond’era tutto compreso: Cantemus Domino: gloriose 
enim magnificatus est:equum et ascensorem djecit in mare. Ex XV. I. Anche noi, o Dilettisimi, 
abbiamo attraversato un gran mare, e salvati dalla stessa destra onnipotente, che ha salvato 
Mosè, è ben giusto che imitiamo questo santo Profeta nel renderne al nostro Liberatore 
solenni azioni di grazie. Senza riandare ad uno ad uno i molti mali, che abbiamo sofferti, 
ed i molti più, che temevamo di aver da soffrire nelle passate luttuose vicende, basta 
richiamarci alla memoria i patimenti dell’assedio, per valutare a grandezza del benefizio 
che li ha fatti cessare […]. Raccomandiamo poi a tutti di aggiungere a questi doverosi atti 
di religione le più umili e fervorose preghiere, affinchè Iddio faccia cessare quella guerra 
impacabile che si muove da tanto tempo alla Religione, alla morale, e ad ogni Podestà 

24 A. Bernardello, P. Brunello, P. Ginsborg, Venezia 1848-1849, La rivoluzione e la difesa, Venezia, Comune, 
Assessorato Affari Costituzionali, 19802; La Chiesa veneziana dal tramonto della Serenisssima al 1948, a 
cura di M. Leonardi, Venezia, Studium Cattolico Veneziano, 1986; A. Bernardello,Veneti sotto l’Austria, Ceti 
popolari e tensioni sociali (1840-1860), Verona, Cierre, 1997.
25 BMC, Fondo Bernardi, b. 112, n.° 2, p. 280. L’Autore di queste righe è Angelo Mengaldo; v.: < http://www.
treccani.it/enciclopedia/angelo-mengaldo_(Dizionario-Biografico)>
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divina e umana; affinchè rimesso stabilmente nella sua Sede il Padre universal de’ Fedeli 
possa la Chiesa riprendere le vesti della giocondità, e veder crescere e prosperare i suoi 
figli dall’una all’altra estremità della terra; affinchè l’Augustissimo Imperatore e Re nostro 
sostenga virilmente tanta mole d’impero, e facendo felici, come desidera, i suoi popoli, sia 
egli stesso pienamente e lungamente felice. Deponiamo, o Dilettissimi, questi voti a piè 
della Regina del cielo e li vedremo clementemente accolti ed esauditi26.

Così il cerchio si chiude: il Potere comunque legittimo, la Chiesa custode dell’esistente, 
la Vergine Protettrice a prescindere.

3. L’invocazione all’Assente
Molti si erano illusi che un Papa potesse prendere la guida di un movimento di 

liberazione dell’Italia; ci resta difficile capire come qualcuno abbia potuto immaginare 
che Pio IX potesse accettare a presenza sul suolo italiano di una struttura democratica, 
ancorché ultra-moderata.

Ma l’illusione c’era stata, con un minimo di giustificazione nel 1848, visto che il 
Sillabo, con la sua condanna degli “errori” del mondo moderno, cioè della modernità in 
toto, sarebbe stato pubblicato solo nel 1864.

Non sappiamo se a Venezia l’infatuazione fosse stata spontanea, frutto di quella 
devozione tanto aulica che popolare o sia stata suggerita. Propendiamo per la seconda 
ipotesi, dato il carattere del Cattolicesimo veneziano, tradizionalmente poco disposto 
a subordinare i propri valori all’autorità ecclesiastica, ovvero il famigerato”liberalismo 
veneziano”, più volte denunciato dal Pastor:

“La repubblica teneva in qualche modo alla fama di ortodossia e vantava spesso di 
essere figlia obbediente della Chiesa romana e baluardo della cristianità di fronte all’Islam. 
L’abbondanza di chiese e di opere pie e lo splendore del culto potevano anche destar 
l’impressione che la religione fosse qui molto fiorente. Ma almeno nei ceti più elevati regnava 
grande indifferenza religiosa, promossa anche dai continui rapporti con Greci e Maomettani. 
All’università veneziana di Padova fioriva l’averroismo colla sua negazione dell’immortalità 
dell’anima individuale […]. Liberi pensatori come l’Aretino e Giordano Bruno avevano 
cercato appunto in Venezia un luogo di rifugio, e in nessun luogo d’Italia il protestantesimo 
incontrò tanto favore come appunto colà. Se nella vita dei singoli, almeno secondo le 
apparenze, la religione a Venezia significava ancora tutto, nella vita pubblica v’era per essa 
appena posto. ‘Prima Veneziani e poi cristiani’, era la massima dei dirigenti lo Stato. Per 
verità, v’era in questo tempo anche altrove un partito secondo il quale il bene dello Stato 
doveva preporsi a tutto, anche alla religione, tutti i culti dovevano essere tollerati, e allo Stato 
spettava la sovranità anche sull’elemento ecclesiastico. Ma, secondo un contemporaneo, 
Venezia è forse la patria di questi principî, divenuti colà carne e sangue”27.

La prima menzione di Pio IX è nel già citato appello ai “Fratelli Croati”, un atto di 
sottomissione e, insieme, di rifiuto di commbattere per l’Austria contro i popoli oppressi:

Preklonimo slavno nasce oruxje Barjaku svetoga Otza nascega Pape Pia devetoga, i 
tercimo kuchiam nascim. Ako smo do sadami nasciu kerv prolili za sluxiti kakono uboize 
Austriju, proljimo ie sada za izbaviti za suxanstva nas i djezu nascu, za ne bitivisje podloxni 
nokpmo vech Bogu i nascemu slavnomu Narodu”28.

26 Op. P.D. gr. 3319, n.° 38.
27 L. von Pastor, Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo, XII, versione italiana di P. Cenci, Roma, Desclée &C.i, 
1930, pp. 85-86. 
28 BMC, Op. P.D. gr. 28778, n.° 2.
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Citiamo ancora due Avvisi patriarcali, rispettivamente del 4 aprile e del 4 maggio 184829.

A lume adunque ed intelligenza universale dichiariamo altamente, che la nostra 
venerazione verso l’augusta Persona dell’immortale PIO IX. non fu , nè sara mai inferiore 
a quella di chicchessia; che abbiamo ubbidito, e ubbidiremo sempre e prontamente agli 
ordini ossequiati, che discendono per mezzo di Lui dalla Sede Apostolica; che abbiam 
pregato e pregheremo in privato ed in pubblico, finchè ci duri la vita, affinchè Dio lo 
conforti dall’alto co’ suoi preziosi carismi, e gli dia grazia di vincere tutti gli ostacoli, che 
si oppongono a suoi santi disegni, e di compiere felicemente la sua missione. Dichiariamo 
in oltre che non potrebbe essere maggiore l’affetto, che ci lega a questa nostra bella Patria 
comune, a questa itala Terra, madre sempre feconda di Eroi, e di Santi, e che non cessiamo, 
nè cesserem mai di spingere al Cielo i più fervidi voti, perchè Dio si degni di guardarla 
con occhio misericordioso, spezialmente in tanta agitazione di cose, e le doni vittoria su 
tutti i nemici, e dopo la vittoria una calma onorata, una perfetta concordia, e soprattutto 
uno spirito profondamente religioso, che la renda degna sempre più di avere in se il centro 
della cattolica unità, e di farsi costantemnte riverire, ed ammirare per senno, per valore, e 
per ogni alta virtù da tutte le nazioni del mondo.

L’invito a partecipare alla Processione del Corpus Domini [21 giugno 1848] ha, verso 
la fine, un attacco feroce contro i Croati ed un finale che non ci si sarebbe aspettato dal 
tono apparentemente solo religioso del testo.

Voi certamente non avete bisogno di Miracoli per credere la reale presenza di Gesù 
Cristo nel SS. Sacramento, e perciò procurate di dimostrare esternamente questa vostra 
credenza, perchè altrimenti operando vi mostrereste peggiori non solo de’ più sacrileghi 
croati, ma dell’asino e del bue ancora, i quali sono privi d’intelletto.

Intervenite adunque con tutto il rispetto, ed allora il Signore mosso dalle vostre 
suppliche farà cessre quel flagello che opprime, più che noi, i nostri fratelli.

Voi però valorosi cittadini della Guardia Civica sorvegliate pure, affinchè abbia ad 
esservi tutto l’ordine in questa Processione, e siate certi che le vostre cure non ritorneranno 
inutili, poichè tutti sanno che hanno un fine affatto diverso da quello che usavano que’ 
vili mercenarii che volevano imporci, quali erano i soldati dell’ex Polizia, e le guardie di 
Sicurezza.

29 Op. P.D. gr. 3319, n.° 3, 13. 
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VIVA PIO IX. VIVA LA VENETA REPUBBLICA30.

Abbiamo anche trovato due manifesti, per così dire “laici”, entrambi datati 1 Maggio 
184831 , inneggianti al Papa, quello immaginato, quello che dovrebbe garantire l’unità di 
tutte le forze che in Italia –ma anche in Europa– combattono la tirannia, che dovrebbe 
essere una guida sicura nella confusione di un presente nel quale diventa pressocché 
impossibile capire chi sia che cosa, che cosa veramente significhino le parole.

Popolo della Venezia, coraggio: rassicuriamoci dai dubbi ingiusti, e bugiardi che 
si tentano destare nell’anime nostre: la parola di tutta l’Italia, anzi pressocchè di tutta 
l’Europa in giornata è UNIONE; sotto questo vessillo soltanto fiorisce quella libertà, 
che invano ci si tenterebbe rapir da chiunque per potente ch’ei fosse: libertà che sarà il 
retaggio che noi lasceremo fino ai più tardi nepoti da custodire, e che essi al pari di noi 
manterranno gelosamente al prezzo, ove occorra del loro sangue; ma, se si vuole compire 
l’opera sacrosanta, per carità allontaniamo, togliamoci d’attorno questi esseri che cercano 
di perderci tentandoci come demoni, sotto il vile pretesto di educarci ad una scuola giusta, 
infallibile, ed una per i suoi principj, ma corrotta da mille idee stravolte, e deturpata 
sacrilegamente da mire indirette, ed indegne; questi esseri di cui vi parlo, marcateli bene, 
ed al finir della lotta, scomparso il di costoro sostegno, svanite le Austriache speranze di 
un trono che sta per crollare definitivamente; li vedrete dileguarsi come la nebbia al sole; 
poichè allora soltanto essi avranno finito fra noi di sostenere la loro esecrata missione, non 
alcun altro effetto avendo eglino colto, de Iddio continuerà a benedirci nel suo Vicario, che 
un incancellabile rossore, ed un rimorso eterno che li seguirà dovunque, come compagni 
indivisibili del più nero delitto.

Viva l’Italia! Viva la Libertà! Viva l’Unione! Viva Pio IX!
Il Cittadino GIO. SAVORGNAN Guardia Civica

30 BMC, Op. P.D. gr. 3319, fasc. 2, n.° 10. 
31 BMC, Op. P.D. gr. 3327, fasc. 3, n.° 1-2.
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Nel 1866 un navigato politico veneziano, il già citato Mengaldo, si vanta di avere 
previsto già nel 1848 la delusione dovuta alle mal riposte speranze in quel Papa:

… io pronosticava in sul principio del 1848, che i moti suscitati dal 
fiacco, ed effimero liberalismo di Pio IX destando la gelosia dell’Austria avrebbe 
prodotto l’effetto che questa non curante né di trattati, né delle opposizioni della 
diplomazia si sarebbe slanciata nel centro dell’Italia, e l’avrebbe novellamente 
percorsa co’ suoi eserciti sempre pronti, sempre obbedienti. Che il Papa si 
sarebbe umiliato, e fatto anche di Lei strumento, perloché d’idolo ch’egli era 
sarebbe diventato l’esecrazione di tutta Italia…32.

4. Contro chi?
Per sopperire alla disastrata situazione di un’economia di guerra erano state proposte 

diverse fantasiose soluzioni, dall’ottenere prestiti su pegno da edifici ed oggetti d’arte33 
all’organizzazione di lotterie34; ma la più singolare ci pare quello di creare un bisettimanale 
satirico.

32 BMC, Fondo Bernardi, b. 112, p. 198.
33 A. Bernardello, Venezia 1848: arte e rivoluzione, “Società e Storia”, 96, 2002, pp. 279-288.
34 U. Tergolina Gislanzoni Brasco, Vincenzo Tergolina ed una lotteria in favore di Venezia (1848 49), s.l., s.a., 
1932.
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CONDIZIONI DELL’ASSOCIAZIONE
1. Il formato del giornale sarà in 4.° grande di otto colonne.
2. Il prezzo d’associazione è di Lire correnti 18 annue, 9 semestrali e 5 trimestrali per 

Venezia. Fuoi dalla provincia correnti Lire 22 annue, 11 semestrali e 6 trimestrali.
3. Il ricavato dell’associazioni sarà derogato a benefizio di Venezia detratte soltanto 

le spese. Nel caso che non se ne ottenesse un numero sufficiente verrà restituito l’importo 
a quelli che l’avranno versato.

4. I nomi dgli associati saranno pubblicati ogni semestre in apposito elenco che verrà 
distribuito col giornale. Ed ogni trimestre verrà pubblicato il resoconto dell’amministrazione.

5. Il giornale vedrà la luce la domenica ed il giovedi d’ogni settimana e sarà corredato 
di  vignette litografiche. La pubblicazione del primo numero sarà indicata da apposito 
avviso.

Di rigore è la satira contro due personaggi, quello forse più odiato d’Europa e quello 
sicuramente più odiato d’Italia35. Chi scrive ricorda di aver sentito nella sua adolescenza, 
ovvero ad oltre un secolo dai fatti, una canzoncina nella quale si gioiva per la morte del 
Maresciallo Radetzky, si esprimeva qualche dubbio sulla virtù di sua madre e l’augurio che 
venisse buttato in un calderone d’acqua bollente.

Il dialogo tra Metternich e Radetzky si svolge in tre fasi: la prima e la seconda a 
Milano nella residenza del Maresciallo dopo la battaglia di Pastrengo (30 aprile 1848), 
vittoriosa, ma purtroppo non decisiva per le armi sabaude; la terza alle “porte dell’inferno”.

I due personaggi parlano un italiano storpiato secondo i clichés della ancor attuale 
comicità italiana (nella fattispecie con coloritura dialettale veneziana); il tratto più evidente 
è la desonorizzazione delle sonore, tratto peraltro comune anche nella commedia russa, si 
veda il Vral’man nel Nedorosl’ di Fonvizin.

35 BMC, Op. P.D. gr. 4353.
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Di seguito diamo qualche passo dei tre dialoghi.

Metternich. Ti afer promettute con quintici giorni di terrore di dare quintici anni di 
pace al mio imperatore. E un fece per ti mio imperatore fallito e scappato, per ti mio bel 
palazzo pruciato, per ti mi non saver più tove tiavolo andar. Radetzchi ti star porco.

Radezchi. Ti afer regione, ma mi no aver torto. Mi no credute mai Milanesa tanto 
ostinato, pu ostinato di mulo, di mi. Mi aver fatto massare tanti e granda e piccinina, mi 
afer messo lece marziale, giudizio statario e Milano niente paura e tutto regno Lomparto-
Feneto nix per tabacco, nix per lotto, nix per nostra pannina … Se porca Taliana pu non 
foler dar soldina mio Imperatore, mi che colpa afer?

Metternich, solo
(Metter. camminando lentamente) Mi morto! Pono! attèsse mi andar a ciapar prèmie 

de tute mie sgrafignerie in casa de Tiafole, perchè Tiafole star protettor de ladri, de pirpante, 
de tutte cosse maledette che mi àfer sempre fatte in Vienna.

Di seguito riportiamo un foglio volante, uscito all’indomani dell’annessione di 
Venezia al Regno d’Italia. Qui la satira, in un vernacolo molto poco propenso alle metafore, 
si fa violenta contro i voltagabbana, i profittatori, il clero che non fa il proprio dovere, 
contro tutti quelli che tengono il popolo nell’ignoranza. Da questo quadro alquanto tetro 
emerge la figura di “quel grand’uomo che ha dato inizio, senza interesse personale, alla 
nostra libertà”
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5. Un catechismo particolare
Terminiamo con un manifesto che ha circolato nell’Italia centro-settentrionale negli 

anni terribili. Qui non c’è sarcasmo, ma soltanto civile indignazione e, soprattutto, ciò che 
oggi si fa finta di ignorare, cioè che il Risorgimento è nato forse anche cattolico, ma in una 
prospettiva rigorosamente laica e repubblicana.
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MACEDOROMÂNII DIN BIHOR. OAMENI ŞI FAPTE

Gabriela ANANIE*

THE MACEDOROMANIANS FROM BIHOR. PEOPLE AND DEEDS

Abstract

The social and cultural impact of the macedoromanians on the people and land 
of Bihor, was not superficial, but a profound and lasting one. They influenced the 
history of these places more by their personal implication in religious – they were 
fighters and keepers of the orthodox cult – and cultural actions, than through their 
economic activities, in which they have exceled. Although, in time, they have merged 
with the native population, their contribution in the development of romanian society 
was one of mark.

Key words: macedoromanians, emigration, trade, orthodoxy, culture.

Macedoromânii sau aromânii1 sunt urmaşii populaţiei romanizate din nordul Greciei, 
sudul Albaniei, Macedonia şi Bulgaria. Au stârnit mereu interesul cercetătorilor români, mai 
ales prin prisma înrudirii lingvistice, dar nu numai, cu limba română. Nu ne vom opri asupra 
istoriei fascinante a acestor „români adevăraţi” (aşa îi numea Petre Ţuţea) de la începuturi, ci 
din momentul în care, siliţi de o serie de împrejurări potrivnice, vor trebui să-şi părăsească 
casele, uneori şi avutul, şi să se îndrepte spre zone mai liniştite. Vom încerca să scoatem în 
evidenţă contribuţia unora dintre ei, în speţă cei care vor ajunge pe meleagurile bihorene, şi 
impactul social şi cultural pe care l-au avut asupra oamenilor şi locurilor.

În secolul al XVIII-lea, în urma prigonirilor pornite de turcii musulmani împotriva 
populaţiei de origine creştină, românii din Grecia şi Macedonia au hotărât să treacă 
Balcanii şi să se stabilească la nord de Dunăre, în Ungaria, Polonia, Galiţia. Când vorbim 
despre prigoniri ne gândim mai ales la distrugerea oraşului Moscopole, azi Voskopoje, 
situat în sud-estul Albaniei, de către Ali Pasha în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, 
care pe atunci era al doilea oraş ca mărime şi importanţă după Constantinopol; oraşul 
avea o populaţie numeroasă, câteva zeci de mii de locuitori, biserici, o tipografie şi chiar 
o Academie. Distrugerea oraşului Moscopole va fi „evenimentul major care a accelerat 
mişcarea deja începută de emigrare a aromânilor şi-i va da amploarea unui exod”2. După 
distrugerea acestui mare centru cultural şi comercial, familiile avute se vor îndrepta spre 
centre din Imperiul Habsburgic, iar cele mai sărace spre Macedonia şi Serbia3.

* Muzeul Ţării Crişurilor Oradea, email: gabiananie@yahoo.com
1 Matilda Caragiu-Marioţeanu, o reputată specialistă în probleme lingvistice ale romanităţii sud-dunărene, 
propune chiar folosirea termenului de macedovlah pentru a înlătura orice confuzii.
2 Aromânii. Istorie, limbă, destin, coordonator Neagu Djuvara, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 
1996, p. 102 (în continuare Aromânii...).
3 Ibidem, p. 107.
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Ca urmare a acestei descinderi, unii dintre ei s-au polonizat (Grabovsky, Adamovsky, 
Mutovsky), alţii s-au maghiarizat (Horváth, Eötvös, Baráty, Simonyi), iar unii s-au sârbizat 
(Rakovici, Paljevici)4. Trebuie să precizăm că este vorba doar de o schimbare a numelui, 
condiţionată de ţara în care s-au stabilit; îşi vor păstra însă credinţa şi obiceiurile strămoşeşti. 
O bună parte totuşi îşi va păstra numele orignal: Dera, Muciu, Guda, Sina, Dumba, Şaguna 
etc.5.

Printre aceşti emigranţi, îi întâlnim atât pe acei negustori care practicau comerţul 
ambulant, cât şi pe cei grupaţi în aşa numitele „companii”, capabile să poarte tratative 
la cel mai înalt nivel6. O bună parte dintre aceştia au poposit şi în zona Bihorului; după 
alungarea turcilor în 1692 s-au stabilit la Oradea unde treptat au reuşit să pună pe picioare 
comerţul decăzut. Aceştia au avut „o mică organizaţie bisericească ortodoxă”7 în Oradea-
Velenţa, iar slujbele se ţineau la biserica ortodoxă sârbă. Cum nu avea un preot stabil, 
comunitatea aducea călugări de la Muntele Athos, care poposeau aici pentru o vreme, 
după care se îndreptau spre alte nuclee aromâneşti din oraşele Ungariei: Szentes, Agria, 
Mişcolt, Budapesta ş.a.8.

Macedoromânii au făcut parte din companiile orientale răspândite pe un întins 
teritoriu, de la Tokai pe Tisa până la Sibiu şi Braşov, companii în care vor intra şi români9. În 
marea lor majoritate aceste companii erau calificate drept „greceşti”. Din cauza numărului 
relativ redus de negustori aromâni care făceau comerţ în Occident, ei au fost nevoiţi să se 
grupeze alături de greci în astfel de „asociaţii” să le spunem, pentru a-şi apăra interesele 
şi identitatea religioasă10 vizavi şi în raport cu ceilalţi negustori, cei mai mulţi catolici sau 
evrei. Privind din altă perspectivă, era oarecum normal ca străinii să-i numească „greci” 
şi pe aromâni, mai ales că în acea vreme conceptul de naţionalitate era vag definit şi 
înţeles. Termenul de „grec” căpătase o conotaţie religioasă (catolicii îi numeau greci pe 
toţi ortodocşii din Imperiul Otoman) mai întâi de toate, dar totodată îşi schimbase înţelesul 
etnic în unul social, de negustor. „Grecul” era în primul rând comerciant, aşa că oamenii 
bogaţi, indiferent de origine, fie că erau albanezi, bulgari sau macedoromâni, se numeau 
„greci”11. Înainte de apariţia unei conştiinţe etnice proprii la aromâni, cel mai important 
aspect al identităţii lor a fost apartenenţa la „millet” (creştin ortodox) şi apoi la grupul 
profesional (păstor, comerciant etc.)12. Dar, cunoaşterea limbii greceşti era cheia spre accesul 
la educaţie şi la un statut social superior. Theodor Capidan spunea: „Ceea ce deosebeşte 
pe Macedoromân, ţăran sau orăşan, de un Grec, Albanez sau Bulgar, este acea energie 
proprie, care, oriunde şi în orice împrejurări s’ar găsi el, îl face capabil să-şi croiască mai 
repede un drum în viaţă, cu o ascensiune în domeniul economico-social şi cultural, prin 
obişnuinţa la celelalte popoare balcanice”13. Şi, într-adevăr, macedoromânul s-a dovedit a 
fi un om al timpului nou, care s-a implicat afectiv şi efectiv în ceea ce şi-a dorit să realizeze, 
chiar dacă nu a făcut-o pentru înălţarea materială şi spirituală a poporului său, ci pentru 
popoarele alături de care a convieţuit (greci, sârbi, români).

Referindu-ne la principalele lor preocupări, cea mai importantă a fost, fără dar şi poate, 
comerţul. Muncitori, economi, plini de iniţiativă, aromânii au fost negustori înnăscuţi. Din 
porturi precum Valona, Durazzo şi Raguza transportau în interiorul Peninsulei Balcanice 
4 Aurel Tripon, Monografia Almanah a Crişanei, judeţul Bihor, Tipografia Diecezană, Oradea, 1936, p. 317 (în 
continuare Monografia Almanah a Crişanei...).
5 Ibidem.
6 Aromânii…, p. 107.
7 Petre Dejeu, Aşezămintele culturale din municipiul Oradea şi judeţul Bihor, Oradea, Tipografia Transilvania, 
1926, p. 122. 
8 Ibidem, p. 137.
9 Din activitatea bisericească a Episcopiei Ortodoxe a Oradiei în ultimii două sute de ani 1784-1984, Editura 
Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, 1984, p. 52. 
10 Aromânii..., p. 111.
11 Thede Khal, Istoria aromânilor, Editura Tritonic, Bucureşti, 2006, p. 120.
12 Ibidem, p. 119. 
13 Theodor Capidan, Macedoromânii, Editura Fundaţiei Regale pentru Literatură şi Artă, Bucureşti, 1942, p. 27.
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mărfuri aduse din Italia prin Veneţia şi Trieste. În secolele XVII-XVIII ei se vor implica în 
comerţul terestru şi maritim într-o proporţie mult mai mare decât înainte, favorizaţi fiind de 
decăderea Raguzei14 şi interesul arătat de negustorii francezi, după reînnoirea capitulaţiilor 
de către Poartă, de a negocia direct, fără intermediari, cu partenerii lor balcanici15. Treptat, 
comerţul lor va căpăta mai mult un caracter terestru, îndreptându-se spre Belgrad, Austria, 
Ungaria ş.a.

Cei mai mulţi negustori macedoromâni din Ungaria se aflau în părţile transilvane. 
Prezenţa unei companii comerciale greceşti – ceha seu societas mercatorum este atestată şi 
la Oradea. Constituită în 1722 prin sancţiune imperială, compania era de fapt o breaslă a 
comercianţilor orădeni16. Statutele acesteia vor fi aprobate în urma memoriului întocmit de 
fruntaşii comunităţii: Cristof Ioan Cromer, Petru Arseni, Demetriu Erdelyan, Mihail Soffia, 
Ioan Pandocsay şi Gheorghe Guso17. Acest act va fi urmat de un Contractus Mercatorum 
încheiat tot în 1722 între consiliul orăşenesc şi Mihai Kiss, Demetriu Erdelyan, Gheorghe 
Puss (Guso?), Ioan Pandocsay, Petru Arseni, Gheorghe Püspöki, Tamas Görög, Ignaţiu Rácz 
şi Ioan Papp; în schimbul serviciilor comerciale aduse comunităţii, aceştia puteau să-şi 
construiască prăvălii din cărămidă care urmau a fi scutite de impozit pe o perioadă de 
trei ani, iar după moarte le puteau lăsa moştenire familiilor lor18. În documentele vremii 
negustorii macedoromâni apar trecuţi cu numele de „greci”. Nume precum Driva, Iantso, 
Niri, Cosperda, Pitzis, Theodorovici, Taszi, Csitiri, Arseni, Soffia, Guso, Görög, Rácz par să 
indice originea macedoromână a acestora19.

La 1716 era ales primar al oraşului Oradea Samuilă Horváth, mare comerciant de 
vite de origine macedoromână; acesta, încă din timpul stăpânirii turceşti, bucurându-se de 
autoritate şi încredere în faţa paşei ce comanda cetatea, „a căutat să uşureze necazurile şi 
suferinţele cetăţenilor fără deosebire de limbă şi religie supuşi stăpânirii turceşti, plătind 
de mai multe ori din avutul său impozitul cerut cetăţenilor de stăpânirea turcească”20. 
Va fi chiar printre cei trimişi la Curtea din Viena în calitate de reprezentant al românilor, 
„grecilor” şi sârbilor pentru a apăra drepturile naţiunii ortodoxe din Oradea21.

Comercianţi macedoromâni purtând numele de Horváth (Georg, Ioan, Steph, Nicol, 
un alt Ioan, Franc, Mich) sunt menţionaţi alături de alţi negustori de aceeaşi origine (Kotsis, 
Laza, Liptak, Karátson, Popovits, Rátz) într-un registru de pe la 1780, registru ce conţine 
cel mai probabil numele membrilor unei companii comerciale şi o serie de date de ordin 
personal, cum ar fi vârsta, religia, profesia etc.22. Există macedoromâni şi printre cei aflaţi la 
conducerea treburilor orăşeneşti: Pita Dimitrie, Arseni Petru, Raţ Ştefan, Suci Mihai, George 
Gusi, Ioan Papp, Ignaţie Görög, Nistor Raţ, Francisc Lengyel, Teodor Görög, Ioan Pandachi, 
George Püspöki, Constantin Rosvany, Dimitrie Costa, Andrei Nyiri23. Dr. Constantin Pavel 
remarca faptul că „Oradea-Mare sub orice raport era indicată să devie una din cele mai 
puternice colonii greceşti în tot decursul veacului XVIII. Încă la 1714 în Oradea aproape 
toţi negustorii, comercianţi şi alţi contribuabili cu avere, erau Greci (adică macedoromâni 
după cum indică şi numele lor: Driva, Roszvány, Iantso, Niri, Püspöki, Cosperda, Pitzis, 

14 Aromânii..., p. 90.
15 Ibidem, p. 96.
16 Gheorghe Gorun, Aspecte ale istoriei comerţului orădean în secolul al XVIII-lea, în Crisia, IX, 1979, p. 769.
17 Ibidem, p. 769-770. 
18 Lakos Lajos, Nagy-Várad mult ja és jelenjéböl. A városi levéltár adatai alapján (Din trecutul şi prezentul 
oraşului Oradea Mare. Pe baza datelor din arhiva oraşului Oradea), 1904, p. 322 apud Gheorghe Gorun, op. 
cit., p. 770.
19 Ibidem, p. 769.
20 Nicolae Firu, Elementul românesc în conducerea oraşului Oradea. 1700-1850, Tipografia Diecezană, 
Oradea, nr. 446/1940, p. 9. (în continuare N. Firu, Elementul românesc...).
21 Ibidem.
22 Colecţia de carte documentară a Muzeului Ţării Crişurilor Oradea, nr. inv. 2896.
23 Nicolae Firu, Elementul românesc..., p. 9 şi passim.
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Theodorovits, Kristoffy, Taszi, Poynar, Csitiri), Sârbi şi Români”24. Macedoromâni se regăsesc 
şi printre locuitorii Beiuşului: ispanul (un fel de prefect) Dan Georgiu, primarul Laza Petru, 
protopopul Gheorghe Vidrai, preotul Dimitrie Papolţi, credincioşi cu stare precum Chist 
Istoe şi Paul Urs, cantorul Marcu Dumitru şi învăţătorul Ioan Popovici25.

Macedoromânii vor marca istoria acestui pământ românesc, mai puţin prin activităţile 
lor cu caracter economic şi mai mult prin contribuţiile lor în domeniul construcţiilor 
religioase şi al vieţii culturale. Mari luptători şi păstrători ai credinţei ortodoxe, ei s-au 
numărat printre cei mai mari binefăcători ai lăcaşurilor de cult din Transilvania. Theodor 
Capidan spunea că nu există biserică care să nu fi beneficiat de suportul material al unei 
familii de macedoromâni26.

În 1702, doi reprezentanţi ai unei companii comerciale din Oradea, Ladislau Sereşti 
şi Gheorghe Guri, cereau să li se permită ridicarea unei biserici noi în locul celei vechi, 
aflate în ruină, o biserică supusă vlădicăi de Cenad şi Ineu27. Aici îşi vor găsi odihna de veci 
familii precum Gavra, Püspöki, Pudera, Jiga.

Biserica din Beiuş ce poartă hramul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril a fost ridicată 
cu sprijinul comunităţii macedoromâne; familiile Neta, Drolla, Stupa şi Hadsi au sprijinit 
material locuitorii beiuşeni pentru a-şi ridica „o biserică de piatră, mare, şi frumoasă”28. 
Este vorba despre biserica construită la 1784, „Biserica din Deal”, în locul vechii biserici 
de lemn ridicată pe la 1733 şi mutată la Delani (au contribuit şi la ridicarea altor biserici 
cum ar fi cele de la Budureasa, Cărbunari şi Remetea)29. Comunitatea ortodoxă din Beiuş, 
sprijinită de negustori macedoromâni, ceruse Locotenenţei Regale din Pesta, printr-o jalbă 
redactată la 1777 de către preotul Mihai, permisiunea de a ridica o biserică pe dealul din 
marginea comunei, pentru cei 520 de credincioşi30. Comisia însărcinată atunci să cerceteze 
situaţia a concluzionat că, deşi se îndeplineau condiţiile necesare zidirii lăcaşului de cult, 
acest lucru nu era posibil deoarece ar fi jignit pe uniţi care aveau doar o biserică de lemn31. 
„Cronica parohiei greco-orientale din Beiuş” menţionează o serie de donaţii făcute de 
macedoromâni către biserica şi şcoala din localitate: în 1797 Iosif Hadsi donează o parcelă 
de pământ bisericii, iar în 1809 Netye Toader „dăruieşte pe vecie” şcolii casa cu intravilanul 
precum şi 100 de florini maghiari pentru plata învăţătorului32. Şcoala naţională mixtă 
înfiinţată pe la 1779 va primi numeroase fonduri din partea comunităţii macedoromâne; 
aici, „avându-se în vedere pretensiunile comercianţilor «greci», bine înstăriţi şi jertfelnici 
cum erau, se predă şi l. elină, latină, germană pe lângă cea românească”33. Această şcoală 
va funcţiona până în al doilea deceniu al secolului al XIX-lea, când nemaiprimind ajutoare 
din partea macedoromânilor (numărul acestora se va reduce considerabil) se va separa în 
două părţi, în două confesiuni.

„Cei dintâi ctitori şi fondatori şi în acelaşi timp cei mai mari binefăcători ai bisericei 
noastre34 sunt Mihai Püspöki şi Mihai Kristoff35 a căror amintire va dăinui cât timp va exista 

24 Dr. C-tin Pavel, Şcoalele din Beiuş 1828-1928. Cu privire asupra trecutului românilor din Bihor, Tiparul 
Tipografiei „Doina”, Beiuş, 1928, p. 102. 
25 Petre Dejeu, op. cit., p. 138.
26 Theodor Capidan, op. cit., p. 84.
27 Petre Dejeu, op. cit., p. 137. 
28 Dr. C-tin Pavel, op. cit., p. 103.
29 Petre Ciuhandu, Mihai Apan, Adrian Apan, Viaţa religioasă, în Beiuşul şi lumea lui. Studiu monografic, vol. 
I, coordonatori: Ioan Degău, Nicolae Brânda, Editura Primus, Oradea, 2008, p. 525. 
30 Aurel Tripon, Monografia Almanah a Crişanei…, p. 33.
31 Petre Ciuhandu, Mihai Apan, Adrian Apan, op. cit., p. 536.
32 Ibidem, p. 542.
33 Dr. C-tin Pavel, op. cit., p. 108.
34 Este vorba despre biserica cu hramul Adormirii Maicii Domnului din Oradea sau Biserica cu Lună cum 
mai este ea cunoscută, construită în secolul al XVIII-lea (1784-1790) prin numeroase contribuţii primite de la 
comunitatea macedoromână şi nu numai. Punerea pietrei de fundaţie s-a făcut la 9 noiembrie 1784. Pisania 
care consemnează evenimentul, săpată în piatră, este redactată în română, greacă şi sârbă. 
35 În casa acestuia din strada Peţa se deschisese în 1743 o capelă ortodoxă şi o şcoală. Vezi Din activitatea 
bisericească a Episcopiei Ortodoxe a Oradiei..., p. 29.
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biserica ortodoxă din Oradea. Aceşti doi fruntaşi pe care providenţa dumnezeiască i-a pus 
în fruntea comunităţii din Oradea între cele mai grele împrejurări şi chiar în timpul cât se 
da cea mai înverşunată luptă pentru estirparea ortodoxiei (aluzie la încercările prelaţilor 
catolici şi uniţi de a-i împiedica pe ortodocşi să aibă o şcoală, o biserică în oraş)..., au adus 
cele mai multe şi mai mari jertfe materiale şi morale pentru întemeierea parohiei, apoi a 
şcoalei ortodoxe şi mai pe urmă a exoperat concesiunea pentru clădirea bisericii în cel mai 
de frunte loc al oraşului şi exerciţiul public al cultului ortodox”36. Familiile Püspöki şi Kristoff 
au fost înnobilate de împăratul Leopold al II-lea prin aşa-numite Litterae Armales, decrete 
de înnobilare prin care persoane sau familii cu avere sau care s-au afirmat în războaie erau 
ridicate la rang nobiliar37. Cei doi ctitori mai importanţi ai sfântului lăcaş erau consilieri la 
Curtea de Apel (chiar vor fi aleşi consilieri pe viaţă în 1817 deoarece „au lucrat totdeauna 
pentru binele cetăţenilor şi prosperarea oraşului”38), strânseseră ceva avere din care au 
contribuit bucuroşi cu diverse sume şi obiecte de cult la înălţarea bisericii; cei doi nobili 
chiar au luat drumul Vienei spre a prezenta personal împăratului Iosif al II-lea cererea lor 
de liberă practică a religiei ortodoxe39. În semn de apreciere pentru eforturile depuse, cei 
doi apar cu titlul de ctitori ai lăcaşului de cult iar osemintele lor şi-au găsit odihna veşnică 
în cripta din interiorul bisericii.

Clopotele bisericii păstrează inscripţii cu numele celor care au făcut donaţii. De pildă, 
pe clopotul cel mare este scris: „Acest clopot s’a făcut pe seama sfintei biserici neunite din 
Oradea-Mare, cu hramul Adormirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, prin cheltuiala 
norodului grecesc şi românesc neunit în anul 1803 în luna lui August, fiind întâi între 
titori Püspöki Mihai şi Dimitrie Driva. Ad dei gloriam fusa sum per Franciscum Millner, 
Budae, Anno 1803”40. Pe alte două clopote găsim: „Acest clopot s’a făcut prin cheltuiala 
norodului grecesc, sârbesc şi românesc în anul 1804. Francisc Millner, Buda”41. Chiar o 
rudă a episcopului unit Moise Dragoş, „Jupâneasa Dragoşi Teodora, soaţa jupânului Stupa 
Teodor, neguţător”, se număra printre cei care făceau donaţii bisericii42.

Donaţii s-au făcut de către comunitatea macedoromână şi Vechii Catedrale din 
Velenţa: o candelă ornată cu scena Răstignirii Domnului este, potrivit inscripţiei în limba 
greacă, dania „A lui Theodor Rusi, 1775”43, iar candelabrul mare cu doisprezece braţe 
lucrat în metal ornamentat a fost donat în 1781 de către Dimitrie Para şi familia sa44. Chiar 
în curtea Catedralei au fost descoperite două morminte din secolul al XVIII-lea apartinând 
fraţilor Mag, comercianţi macedoromâni şi cel mai probabil binefăcători sau chiar ctitori 
ai lăcaşului45.

Dovadă a legăturilor ce s-au păstrat între macedoromânii de aici şi cei de pe 
meleagurile natale stau diverse donaţii primite de Biserica cu Lună, cum ar fi o masă 
cioplită din marmură neagră sau o cădelniţă de argint46. Astfel de donaţii au fost primite şi 
de Catedrala Ortodoxă din Velenţa, dovada fiind un potir de argint ornat cu vrejuri stilizate 
şi ciorchini de struguri47 .

Şi dacă am vorbit despre lăcaşuri de cult care au beneficiat de sprijinul material al 
comunităţii macedoromâne, trebuie să avem în vedere şi că din sânul acestei comunităţi 

36 Nicolae Firu, Monografia Bisericii cu lună, Oradea, 1934, p. 65 (în continuare N. Firu, Monografia...). 
37 Antonius Bartal, Glossarium mediae ac infimae latinitatis Regni Hungariae, Budapesta, 1901, p. 383 apud 
Din activitatea bisericească a Episcopiei Ortodoxe a Oradiei..., p. 143.
38 Nicolae Firu, Elementul românesc..., p. 26.
39 Din activitatea bisericească a Episcopiei Ortodoxe a Oradiei..., p. 48.
40 Nicolae Firu, Monografia..., p. 67.
41 Ibidem.
42 Petre Dejeu, op. cit., p. 138.
43 Florian Dudaş, Constantin Butişcă, Pr. Cosmin Pintea, Vechea Catedrală Ortodoxă a Bihorului. Biserica din 
Velenţa Orăzii, Editura Brevis, Oradea, 2004, p. 58. 
44 Ibidem, p. 157.
45 Ibidem, p. 160.
46 Nicolae Firu, Monografia.., p. 64-65.
47 Florian Dudaş, Constantin Butişcă, Pr. Cosmin Pintea, op. cit., p. 156.
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s-au ridicat câteva feţe bisericeşti a căror activitate a fost pusă în slujba oamenilor de 
aici şi a credinţei. Episcopul Efrem Veniamin, cel confirmat de diploma imperială din 
martie 1695, dată de împăratul Austriei Leopold al II-lea, ca episcop al Oradiei, a fost, se 
pare, de origine macedoromână48. Prin această diplomă, împăratul confirma privilegiile 
mitropolitului din Karlovitz şi jurisdicţia peste mai multe episcopii, printre care şi cea a 
Oradiei, pe al cărei episcop îl aminteşte49. Efrem fusese sfinţit de patriarhul sârb Arsenie, 
cel care fugise din calea turcilor, cu mii de credincioşi sârbi, şi emigrase în Ungaria50. În 
timpul prigoanei pentru catolicizare a fost închis şi apoi forţat să se unească, fiind numit 
la intervenţia lui Ioan Gabeltici, un iezuit, episcop al sârbilor uniţi51. Deoarece va regreta 
pasul făcut, patriarhul Arsenie îl va ierta şi îl va trimite într-o eparhie din Imperiul Otoman52. 
Alţi cercetători sunt de părere că a plecat spre Ţara Românească din cauza angrenării sale 
într-un conflict cu episcopul Aradului53. Efrem Veniamin a păstorit credincioşii de pe aceste 
meleaguri până pe la 1707, în vremea răscoalei curuţilor, cum notează el însuşi în câteva 
rânduri pe o pagină a Tipiconului imprimat la Veneţia în secolul al XVII-lea şi primit cadou 
de la mitropolitul Sucevei în 169154. Nicolae Firu, având la bază argumente toponimice 
şi de natură bisericească, a admis că, în ciuda faptului că timpul şi circumstanţele în care 
Efrem a ajuns la Oradea au rămas necunoscute, „el se afla aici încă din timpul ocupaţiei 
turceşti şi că armatele împărăteşti, la ocuparea cetăţii Oradea de la Turci, în anul 1692, 
l-au găsit aici”55.

Episcopul ortodox Petru Hristofor (1708-1712), cel care i-a urmat lui Efrem, a făcut 
parte, după spusele istoricului sibian Mircea Păcurariu, dintr-o familie de macedoromâni 
stabiliţi la Oradea56. Despre acesta aminteşte un preot bihorean, care la o anchetă religioasă 
din 1754-1756 a declarat că a fost hirotonit de episcopul Bihorului, Petru Hristofor57. 
Probabil că episcopul orădean a avut legături cu episcopul Râmnicului, viitorul mitropolit 
al Ţării Româneşti Antim Ivireanul, şi tot probabil că de la el au ştiut credincioşii ortodocşi 
din Beiuş să-i spună vicarului ungur Mihai Kebel, venit să-i atragă spre unire, că nu se 
vor supune unui alt episcop şi să le arate „carte” de la Antim58. Petru Hristofor a fost 
ultimul episcop care a hirotonit preoţi în Oradea. După înfrângerea răscoalei curuţilor, prin 
decretul leopoldin din 8 octombrie 1711 Episcopia Ortodoxă de Oradea a fost desfiinţată, 
singura episcopie recunoscută fiind cea Romano-Catolică59.

Episcopul vicar Melentie Covaci (1700? – 1770) este originar dintr-o familie emigrată 
la începutul secolului al XVIII-lea din Macedonia şi aşezată în părţile Ineului (Bocsig, jud. 
Arad). În 1734 episcopul sârb al Aradului, Isaia Antonovici, îl va hirotoni preot pentru 
parohia Bocsig după informaţiile unora, iar potrivit altora pentru comuna Fughiu-Oşorhei 
de lângă Oradea60. Ulterior va trece la unire. Va fi numit preot în Diosig şi protopop de 
Oradea. A fost primul episcop sufragan al diecezei de Oradea. În 1756 a avansat ideea 
construirii a două seminarii, unul destinat pentru 24 de elevi iar celălalt pentru 12 clerici, 
dar împărăteasa Maria Tereza a considerat suficientă existenţa seminarului latin de la 

48 Ibidem, p. 58.
49 Aurel Tripon, Monografia Almanah a Crişanei..., p. 30.
50 Petre Ciuhandu, Mihai Apan, Adrian Apan, op. cit., p. 525.
51 Ibidem.
52 Ibidem.
53 Radonici, Prilozi Neoplanta, 1909, vol. II, p. 180 apud Aurel Tripon, Monografia Almanah a Crişanei..., p. 30.
54 Florian Dudaş, Constantin Butişcă, Pr. Cosmin Pintea, op. cit., p. 61.
55 Nicolae Firu, Biserica Ortodoxă din Bihor în luptă cu Unirea 1700-1750, Tiparul Tipografiei şi Librăriei 
Diecezane, Caransebeş, 1913, p. 165-166.
56 Stelian Vasilescu, Oameni din Bihor. 1940-2000 – dicţionar sentimental –, vol. I, Editura Iosif Vulcan, Oradea, 
2002, p. 52.
57 Ibidem, p. 51.
58 Aurel Tripon, Monografia Almanah a Crişanei..., p. 30.
59 Dan Ispas, Neam şi lege românească în Ţara Beiuşului, Editura Buna Vestire, Beiuş, 1999, p. 47.
60 Iacob Radu, Istoria diecezei române-unite a Orăzii-Mari, schiţă cu prilejul aniversării a 150 de ani de la 
înfiinţarea aceleia 1777-1927, Oradea, Chiriaşii Tipografiei Româneşti, 1932, p. 21.
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Oradea pentru instruirea preoţilor61. A dorit despărţirea de episcopia romano-catolică, 
ridicarea vicariatului la rangul de episcopie autonomă, o mai bună înzestrare a preoţilor. 
Totuşi nu s-a bucurat de prea multă autoritate, deoarece episcopul latin Paul Forgách i-a 
îngrădit-o într-atât încât a devenit o simplă marionetă în mâinile acestuia. Se va stinge din 
viaţă la Oradea.

Probabil că au fost şi alţi preoţi care s-au ridicat din mijlocul comunităţii 
macedoromâne, dar din diverse motive nu au fost consemnaţi şi nu au rămas date legate 
de activitatea lor spirituală în rândul credincioşilor.

Pe lângă feţe bisericeşti, macedoromânii ne-au dat mari oameni de cultură care şi-
au concentrat întreaga energie în folosul cultivării limbii române, a religiei ortodoxe şi a 
ridicării nivelului de cultură şi educaţie al locuitorilor din Bihor şi din întreaga Transilvanie.

Unul dintre macedoromânii născuţi la Oradea a fost Zaharia Carcalechi (1787-1856), 
fiu al negustorului Carcalechi, care ulterior se va muta cu familia la Braşov62. Fiul, stabilit 
în capitala ungară, a fost tipograf şi a contribuit la răspândirea cărţilor româneşti. La Buda 
a deschis o librărie, a editat cu ajutorul Imprimeriei Universităţii cărţi în limba română; 
aceste lucrări proveneau atât din spaţiul transilvan cât şi de dincolo de Carpaţi. A sprijinit 
întocmirea unei culegeri de maxime ecleziastice, filozofice şi a unor note de călătorie 
aparţinând scriitorului Dinicu Golescu63. Lui i se datorează cea mai veche revistă literară, 
„Biblioteca românească”, apărută la Buda în 182164. Această „Bibliotecă”, ce se dorea a 
fi o enciclopedie, cuprindea materiale de istorie, literatură, propagandă pentru cultură, 
articole ce aveau ca scop popularizarea ştiinţei, tot felul de informaţii, îndrumări practice, 
varietăţi65. A circulat atât în Transilvania cât şi în principate. Carcalechi a beneficiat de 
spijinul material al lui Emanuil Gojdu, un mecenat al tipăriturilor româneşti din Buda.

Alexandru Gavra (1797-1884) s-a născut şi el la Oradea. A fost cel mai probabil 
înrudit cu familia Gavrileştilor, macedoromâni, ai cărei reprezentanţi au susţinut material 
ridicarea Bisericii cu Lună66. A făcut şcoala primară şi pe cea secundară la Oradea, s-a 
licenţiat în drept şi apoi a fost cancelist în serviciul Comitetului Bihor. Cariera birocratică 
nu a fost adevărata lui chemare, dovadă fiind examenul susţinut la Pesta în faţa unei comisii 
speciale, Studiorum comissio, examen ce îi va deschide drumul spre o strălucită carieră 
didactică67. Primul post obţinut, deşi în calitate de suplinitor, a fost acela de la catedra de 
aritmetică şi geografie de la Preparandia din Arad în 1821; după alţi trei ani va fi numit 
„profesor public ordinar”68. Va ajunge în perioada 1865-1876 să ocupe funcţia de director 
al Preparandiei, calitate în care a depus toate eforturile pentru reorganizarea didactică şi 
administrativă a acesteia. Pe lângă responsabilităţile directoratului, Al. Gavra a suplinit 
la materii precum limba română, limba maghiară, pedagogie, istorie, geografie, religie, 
fizică, economie, a predat lecţii de gimnastică, de grădinărit şi chiar lecţii practice pentru 
viitorii învăţători69. Avem aşadar portretul unui om care a depus o muncă imensă, care 
nu s-a dat în lături de la nimic, care a încercat de toate, al cărui unic scop a fost acela 
de a-şi ajuta colegii şi elevii. Nu putem trece cu vederea nici „încercările” sale literare: 
a intenţionat să întemeieze la Arad un Cabinet al Muzelor Române în care să publice 
opere însemnate, două volume pe an, în primul rând pe cele ale lui Şincai şi Micu; a 
publicat drama în cinci acte Monumentul Şincai=Klainean, adevărate lecţii de românism 
susţinute de corifeii Şcolii Ardelene; în 1848 a publicat primul tom, singurul apărut dintr-

61 Petre Ciuhandu, Mihai Apan, Adrian Apan, op. cit., p. 604.
62 Florian Dudaş, Românii din Oradea în epoca luminilor, vol. I, Oradea, 1996, p. 74. 
63 Ioan Horga, Mediatori culturali ai Europei Centrale din Epoca Luminilor: comercianţi aromâni, în Analele 
Universităţii din Oradea, Istorie-Arheologie, Tom XIII, 2003, p. 32. 
64 Florian Dudaş, op. cit., p. 75.
65 Emanuil Gojdu. Bicentenar, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2003, p. 36. 
66 Teodor Neş, Oameni din Bihor, Tipografia Diecezană Oradea, 1937, p. 77.
67 Ibidem.
68 Ibidem, p. 78.
69 Ibidem, p. 79.
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un Lexicon istoricesc=religionariu care cuprinde literele A şi B70. Toată munca şi truda sa 
au fost închinate şcolii şi culturii româneşti, iar sufletul său „s’a dăruit fără cruţare şi întreg, 
pentru luminarea Poporului Român de la graniţa de apus a ţării”71.

Şi dacă vorbim despre macedoromâni şi Oradea trebuie să-l amintim pe Emanuil 
Gojdu. Familia Gojdu a părăsit oraşul Moscopole72 la fel ca şi alte familii precum Sina, 
Pilta, Dumba şi s-a aşezat în Polonia. Împărţirea Poloniei între Rusia, Austria şi Prusia la 
sfârşitul secolului al XVIII-lea i-a determinat pe aceştia să plece spre Ungaria. Numeroase 
oraşe precum Budapesta, Strigoniu, Mişcolt, Timişoara, Arad, Oradea aveau populaţie de 
origine macedoromână în timpul împăratului Iosif al II-lea. Aici aceştia au ridicat biserici 
de rit oriental.

Familia Gojdu, ca şi familia Şaguna, se va stabili la Mişcolt. De aici o ramură va 
merge în judeţul Alba (Gojdu Elest, scriitor şi jurist ce va fi asimilat de mediul maghiar73), 
iar o alta se va stabili la Biharea. Emanuil Gojdu (1802-1870) s-a născut la Oradea. Părinţii 
săi au fost Atanasie Popovici şi Ana Poynar de Craidorolţ. A început să înveţe carte la 
şcoala primară ortodoxă din Oradea, apoi a fost elev al Liceului premostratens din oraşul 
de pe Criş. După Teodor Neş74 şi Márk Sándor75, Gojdu ar fi încheiat studiile gimnaziale la 
liceul catolic de la Eger. El însuşi, în 1833, când a înaintat o cerere împăratului Francisc al 
II-lea în scopul obţinerii funcţiei de cenzor la tipografia din Buda, şi-a anexat diplomele76. 
Apoi a urmat cursurile Academiei de Drept din Oradea (1820-1821), dreptul la Pojon 
(Bratislava) (1821-1822) şi Budapesta. A fost practicant la Tabla regească din Budapesta, 
membru de drept în Casa Magnaţilor, comite suprem în comitatul Caraş, deputat de Tinca. 
Va fi amintit de Ioan Cavaler de Puşcariu alături de alţi membrii de origine macedoromână 
ai comunităţii bisericeşti din Budapesta: Mocioni, Dera Guda, Muciu, Horváth etc.77.

Pe baza testamentului din iulie 1798, scris în limba vulgară neo-greacă (prin acest 
act Emanuil Popovici lăsa nepotului său Tănase Nasta Gojdu – este vorba despre tatăl lui 
Emanuil Gojdu, Atanasie Popovici, – angajat în prăvălia sa, ceva avere), aflat în posesia 
episcopului Roman Ciorogariu, dr. Ioan Lupaş a conchis asupra originii macedoromâne 
a familiei Gojdu: „Descendenţa lui Emanuil Gojdu din tată şi bunică de origine macedo-
română apare destul de clar din dovezile istorice păstrate până în zilele noastre, înfăţişându-l 
ca pe un vlăstar viguros, răsărit in binecuvântata rădăcină, care a odrăslit şi rodul vieţii 
eroice a Mitropolitului Andrei Şaguna”78.

A publicat o serie de poezii în Szépliteráturai Ajándék79. El participase alături de 
un alt macedoromân, Zaharia Carcalechi, la saloanele literare organizate de Atanasie 
Grabovsky, la rândul lui macedoromân şi unchi al lui A. Şaguna80. În 1827 a prezentat 
la judecătoria din Pesta o petiţie pe care, în loc să o întocmească în limba latină, tânărul 
Goju a scris-o în maghiară. Se spune că judecătorul, surprins de îndrăzneala sa, ar fi 
exclamat: „Quanta temeritas ab hoc juvene!”81. De altfel, pledoariile şi rechizitoriile sale 
vor ajunge să fie publicate ca mostre în revistele de specialitate, atât în Ungaria cât şi 
în străinătate82. În calitate de prefect al Caraşului (1861) a luat o serie de măsuri cum ar 
fi: a introdus în administraţie limba română, a numit funcţionari români, a întemeiat un 

70 Ibidem, p. 80.
71 Ibidem. 
72 Aurel Tripon, Monografia Almanah a Crişanei..., p. 317. 
73 Ibidem.
74 Teodor Neş, op. cit., p. 88.
75 Emanuil Gojdu. Bicentenar, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2003, p. 34.
76 Ibidem, p. 35.
77 Aurel Tripon, Monografia Almanah a Crişanei..., p. 318.
78 Ioan Lupaş, Originea lui Emanuil Gojdu, ziarul Universul, februarie 1934 apud Monografia Almanah a 
Crişanei..., p. 318.
79 Ibidem, p. 317.
80 Emanuil Gojdu. Bicentenar, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2003, p. 35.
81 Aurel Tripon, Monografia Almanah a Crişanei..., p. 317 („Câtă îndrăzneală din partea acestui tânăr!”).
82 Teodor Neş, op. cit., p. 90.
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fond pentru înfiinţarea unui liceu român şi a luptat pentru românizarea liceului de stat din 
Lugoj83. Nu trebuie să uităm că, în acelaşi an, el a fost membru fondator al „Asociaţiunii 
pentru literatura română şi cultura poporului român”. Sprijinul său în afirmarea culturii şi 
a limbii române a fost unul constant şi neobosit: „Echipamentul său psihic, de un patent 
românism şi ortodoxie, se vădeşte la fiecare pas prin năvodul aparenţelor. Semnul crucii 
care introduce masa; cuvântul românesc şi cântecele naţionale ce-i umpleau casa, veselia 
studenţilor români adunaţi şi bine primiţi în ospitalierul său cămin, destăinuiau o caldă 
simţire românească şi respect faţă de obiceiurile şi tradiţiile neamului şi bisericii sale”84. S-a 
situat în fruntea curentului care cerea despărţirea de biserica sârbească, afirmându-se drept 
„protegiuitorul crucii, al slovei şi graiului românesc”85. A iniţiat o subscripţie în anul 1842 
în cadrul comunităţii ortodoxe din Pesta, pentru a sprijini refacerea Catedralei din Velenţa 
Oradiei86, distrusă în urma incendiului devastator din 1836. Şi iată că aşchia nu sare departe 
de trunchi: tatăl său a fost unul dintre cei care a donat bani pentru construirea Bisericii cu 
Lună şi care a permis, pentru o perioadă, parohiei ortodoxe să funcţioneze în locuinţa sa87. 
Dar poate cea mai notabilă contribuţie a sa fost crearea Fundaţiei Gojdu, instituită prin 
testamentul din 4 noiembrie 1869, cu câteva luni înainte de trecerea în nefiinţă a marelui 
om de cultură şi mecenat. În unul din numeroasele sale discursuri, Emanuil Gojdu parcă 
anticipase înfiinţarea acestui fond de ajutorare pentru elevii şi studenţii fără posibilităţi: „Ca 
fiu credincios al bisericii mele laud Dumnezeirea, căci m’a creat Român; iubirea ce am 
către naţiunea mea, neîncetat mă îmboldeşte să stărui în faptă, ce încă şi după moarte să 
erump de sub gliile mormântului spre a putea fi pururea în sânul naţiei mele”88. Fundaţia 
va oferi burse de studii românilor ortodocşi din Transilvania şi Ungaria. Dorinţa lui Gojdu, 
de a ridica poporul român la un nivel mai înalt de cunoaştere prin educaţie, îşi va găsi 
realizarea prin această fundaţie, de sprijinul ei beneficiind tineri precum Traian Vuia, 
Octavian Goga, Teodor Neş, Victor Babeş, Constantin Daicoviciu, Ioan Lupaş. Numele şi 
realizările acestora vin parcă să aducă un omagiu binefăcătorului lor.

Un alt orădean cu rădăcini macedoromâne a fost dr. Nicolae Poynar. Acesta, născut 
în 1858, este fiul lui Ioan Poynar de Craidorolţ şi al Mariei Jiga, fiica lui Nicolae Jiga şi a 
Anei Cosperda, „odraslă” a vechilor familii de comercianţi macedoromâni din Oradea-
Mare89. Studiile secundare le-a făcut la Liceul Ordinul Călugăresc Premontrei, iar cele 
universitare la Oradea şi Budapesta. Avocatura a început să o profeseze în 1891 la birourile 
bunicului său. A fost numit în 1920 membru de drept în comitetul Fundaţiei Jiga, după 
ce în 1906 fusese ales în comitetul general al Fundaţiei Gojdu90. A fost membru al P.N.R. 
şi primar al Aleşdului. Pentru stăruinţele depuse în scopul înfiinţării parohiei ortodoxe 
române şi a capelei din Aleşd a primit titlul onorific de prim epitrop91. S-a numărat printre 
primii tineri care a beneficiat de o bursă de studii din partea Fundaţiei Gojdu.

Merită să-i amintim, chiar dacă nu vom zăbovi asupra lor, şi pe învăţătorii de la şcoala 
ortodoxă din Oradea de la secţia de predare în limba greacă: Ion Kapitanovici, Gheorghe 
Wanghel, Ioan Renno, acesta din urmă fiind ultimul învăţător înainte de desfiinţarea acestei 
secţii, datorată numărului prea mic de elevi (în 1868), şi pe directorul Konstantini (bazele 
acestei şcoli au fost puse de comercianţi macedoromâni în 1754, iar la început limba 

83 Ioan Lupaş, Mitropolitul Andrei Şaguna, ed. a II-a, Sibiu, 1911, p. 299 apud Monografia Almanah a Crişanei..., 
p. 319.
84 Ibidem, p. 318.
85 Ibidem.
86 Florian Dudaş, Constantin Butişcă, Pr. Cosmin Pintea, op. cit., p. 135.
87 Cartea bicentenarului Emanuil Gojdu 1802-2002, redactor coordonator Constantin Mălinaş, Oradea, 
Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai” Bihor, 2003, p. 47.
88 Ioan Lupaş, Istoria bisericească a Românilor Ardeleni, 1918, p. 243 apud Teodor Neş, op. cit., p. 98.
89 Aurel Tripon, Monografia Almanah a Crişanei..., p. 320.
90 Ibidem, p. 423.
91 Ibidem.
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de predare a fost greaca; tot ei vor contribui cu sume importante la ridicarea Bisericii cu 
Lună)92.

Una dintre ultimele zvâcniri ale comunităţii macedoromâne a fost cauzată de numirea 
lui Atanasie Boţco (1828-1863) ca singur paroh al Bisericii cu Lună. Cerând episcopului de 
la Arad revenirea la stările de mai înainte, când aveau şi ei parohul lor, aceştia vor primi o 
soluţie la problema ridicată: numirea pentru greci şi sârbi a capelanului Ioan Papp (1831-
1843)93.

Pe la mijlocul secolului al XIX-lea macedoromânii vor fi din ce în ce mai puţin numeroşi, 
până ce vor ajunge să fie asimilaţi de populaţia românească sau de cea maghiară. Familii 
precum Skutari, Cosperda, Spiridon, Guri, Konstantini, Pitzis, Koszta, Renno, Koardanis nu 
mai există. Totuşi, nu putem să-l trecem cu vederea pe un macedoromân care, deşi nu s-a 
născut pe meleaguri bihorene (s-a născut în localitatea Aminciu din Macedonia), a ajuns 
să conducă la Oradea una dintre cele mai prestigioase reviste şi să continue opera celui 
care a înfiinţat-o, Iosif Vulcan; este vorba despre M.G. Samarineanu. Acesta a participat 
la prima conflagraţie mondială – s-a înrolat voluntar în armată şi a ajuns la gradul de 
sublocotenent – şi a intrat în Ardeal pe la Braşov în fruntea unei campanii din regimentul 6 
Vânători94. În oraşul de sub Tâmpa va înfiinţa, împreună cu socialistul Aurel Cristea, „Gazeta 
Transilvaniei”, va scoate revista umoristică „Ghimpele” şi va publica primul său volum de 
poezii „Şoapta clipelor trecute” (1919) ce cuprinde evocări de dinainte şi din timpul primului 
război mondial95. Vine la Oradea la cererea lui George Bacaloglu96 şi devine redactor şef 
la „Cele Trei Crişuri” (va publica în paginile revistei poezii, cele de dragoste, adevărate 
„romanţe fără note”, făcându-l cunoscut, proză cu accente memorialistice, colaborarea cu 
publicaţia fiind una continuă, şi după ce nu va mai fi directorul ei97), funcţie pe care o va 
deţine şi la ziarele „Sentinela de Vest” şi „Vestul României”. Acestor trei periodice orădene, 
dar şi altora din ţară, „Adevărul Literar”, „Flacăra”, cu care colaborase încă de când era 
adolescent, le va trimite versuri, impresii de călătorie, cronici literare şi teatrale. În paralel 
cu aceste colaborări, face să reapară la Oradea „Ghimpele”, scoate în colaborare cu Aurel 
Lazăr săptămânalul „Bihorul” şi publică al doilea volum de versuri, „Tablou din Pind” 
(1923), ce evocă amintiri legate de copilăria petrecută în Macedonia98. În 1924 Ministerul 
Învăţământului îi va încredinţa conducerea şcolii secundare româneşti din Grebena, 
Macedonia, unde va sta până în 1926, când se întoarce la Oradea şi reuşeşte să scoată seria 
a II-a a revistei „Familia” (1926-1929)99. Tot în 1926 a fost numit director al Internatului 
de Ucenici din Oradea. În 1929 apare „Gazeta de Vest”, trimite corespondenţe ziarelor 
„Curentul” şi „Cuvântul” (când „Curentul” va împlini opt ani de apariţie, Samarineanu, 
în calitate de vechi colaborator, va scrie câteva cuvinte de laudă la adresa publicaţiei şi a 
întemeietorului său în „Familia”100), şi redactează pentru un interval de timp scurt ziarul 
„Timpul”101. Va publica romanul „Romanţă fără note”, nuvelele „Costa Vlahias” şi drama 
„Kyazim”. În 1934 apare primul număr al revistei „Familia” seria a III-a (1934-1939). În 

92 Petre Dejeu, op. cit., p. 137.
93 Ibidem, p. 172.
94 Aurel Tripon, Monografia Almanah a Crişanei..., p. 439.
95 Teodor Neş, A doua carte despre oameni din Bihor, Comitetul pentru Cultură şi Educaţie Socialistă al judeţului 
Bihor, 1979, p. 167 (în continuare T. Neş, A doua carte...). 
96 Fost colonel de artilerie, George Bacaloglu a întemeiat Reuniunea „Cele Trei Crişuri” şi apoi revista cu acelaşi 
nume.
97 Contribuţii culturale bihorene, Comitetul de Cultură şi Educaţie Socialistă al Judeţului Bihor, Oradea, 1974, 
p. 361-362. 
98 Teodor Neş, A doua carte..., p. 167.
99 Aurel Tripon, Monografia Almanah a Crişanei..., p. 439.
100 Familia, Seria III, Anul II, ianuarie 1936/1, Institutul de Arte Grafice A. Sonnenfeld Societate A.N., Oradea, 
p. 105: „ «Cuvântul» a însemnat un triumf. Şi din el a purces apoi cu şi mai multă amploare ziarul «Curentul» 
căruia Pamfil Şeicaru i-a dat viaţă şi duh din vigurosul duh al formidabilului său talent. (...) «Curentul» s’a impus 
şi, astăzi, însemnează o forţă”. 
101 Teodor Neş, A doua carte..., p. 167.
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paginile acesteia va publica versuri, proză, va milita pentru o apropiere româno-maghiară, 
pe plan cultural îndeosebi102, va scrie recenzii103, va încerca să demonstreze rolul util al 
cinematografului în culturalizare şi naţionalizare104. Articolele sale apar şi sub semnătura 
lui M. San-Marino. După Dictatul de la Viena, directorul „Familiei” se va muta la Bucureşti 
unde-şi va continua activitatea publicistică; va edita seria a IV-a a revistei şi va colabora cu 
o serie de publicaţii, dintre care amintim „Luceafărul” din Sibiu, sub redacţia lui Olimpiu 
Boitoş şi V. Papilian. S-a stins din viaţă în 1959 după o lungă suferinţă. De-a lungul carierei 
sale a fost înconjurat de mulţi colaboratori, fie locali fie din alte zone ale ţării, printre ei 
aflându-se şi câţiva macedoromâni105: Theodor Capidan, lingvist, membru al Academiei, 
Victor Eftimiu, poet, dramaturg, academician, Ovidiu Papadima, eseist, istoric şi critic 
literar şi Ion Samarineanu, om de litere, prezenţă constantă în rândurile „Familiei”.

M.G. Samarineanu, acest animator cultural, a reuşit să adune în paginile tuturor 
publicaţiilor sale, dar mai ales în „Familia”, contribuţiile valoroase ale unor poeţi, prozatori 
şi critici ai acelei perioade. A fost omul de cultură care a înţeles că o publicaţie de provincie 
nu trebuie să reflecte doar spiritul provincial, ci trebuie să se raporteze şi să-l consolideze 
pe cel naţional.

Iată, aşadar, câteva exemple dintre cele mai elocvente privind rolul comunităţii 
macedoromâne şi al oamenilor care s-au ridicat din sânul ei. În momentul în care 
macedoromânii au dat de un mediu românesc, aspiraţiile lor par a se fi contopit cu cele 
ale românilor. Redeşteptarea naţională a românilor din Transilvania datorează foarte mult 
intelectualităţii de origine macedoromână (Şaguna, Sina, Gojdu) emigrată din Moscopole. 
În fapt, peste tot unde au emigrat, ei au contribuit la ridicarea cultură, economică 
şi la emanciparea naţională a respectivelor popoare (vezi cazul Greciei, al Serbiei). 
Macedoromânii au fost acel popor care, împiedicat de forţe interne dar şi externe care şi-
au conjugat puterile, în loc să se realizeze pe sine, şi-a dăruit întreaga energie popoarelor 
alături de care a convieţuit.

102 Vezi Familia Seria III, No. 4, Iulie-august 1935 „Între maghiari şi români – pe marginea curentului de 
apropiere” şi Familia Seria III, Anul II, ianuarie 1936/1, „Ne putem înţelege noi şi ungurii?”.
103 Vezi Familia Seria III, Anul III, nr. 7-8, septembrie-octombrie 1936, la Note – „Pentru legionari” de C.Z. 
Codreanu.
104 Vezi Familia Seria III, Anul I, No. 9, Ianuarie 1935.
105 Teodor Neş, A doua carte..., p. 166.
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COMUNITĂŢILE ROMÂNEŞTI DIN JUDEŢELE
HAJDÚ-BIHAR ŞI SZABOLCS-SZATMÁR
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ROMANIAN COMMUNITIES IN HAJDÚ BIHAR AND

SZABOLC-SZATMÁR COUNTIES

Abstract

Romanian presence in the basin of the three Cris can be documented 
from the thirteenth century. About Romanians through the Black Cris, the 
Diocese of Oradea feudal remembers the first time in 1294, but their existence 
can be traced stretching and Nyírség and the counties of Szabolcs-Szatmár.

History of the Romanians from the present territory of Hungary from the 
eighteenth century, may be best known through the documents kept in the 
archives of the church. According to existing documents, the Romanians in 
Bihar, and Szabolcs Szatmár, mostly, were established in rural areas and today 
the end of the eighteenth century, during the eighteenth century and, in some 
cases, the nineteenth century. In the following centuries, migration serfs who, 
seeking better living conditions, moved to the plains, continued.

Keywords: Romanian, Hungary, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár

Prezenţa românilor în bazinul celor trei Crişuri poate fi atestată documentar încă din 
veacul al XIII-lea. Despre românii prin părţile Crişului Negru, de pe feuda episcopiei din 
Oradea se pomeneşte prima dată în 1294, dar existenţa lor se întinde şi poate fi urmărită şi 
în Nyírség, în comitatele Szabolcs-Szatmár.1

Istoria românilor de pe actualul teritoriu al Ungariei, începând cu secolul al XVIII-lea, 
poate fi cunoscută mai ales prin intermediul documentelor păstrate în arhivele bisericeşti. 
Conform documentelor existente, românii din Bihar, Szabolcs şi Szatmár, în marea lor 
majoritate, s-au stabilit pe locurile şi în localităţile de azi la sfîrşitul secolului al XVII-lea, în 
cursul secolului al XVIII-lea şi, în unele cazuri, în secolul al XIX-lea. În veacurile următoare, 
migraţia iobagilor care, căutând condiţii de trai mai bune, s-au mutat spre câmpie, a continuat.

În cei 150 de ani de ocupaţie turcească, în urma nesfârşitelor războaie purtate în 
Câmpia Ungară, multe ţinuturi au rămas pustii. O parte din populaţie s-a prăpădit alta s-a 
refugiat, încât unele aşezări s-au depopulat. Ca urmare, pe la sfârşitul secolului al XVII-lea 
şi în tot cursul secolului al XVIII-lea acest teritoriu a fost repopulat.2

* Muzeul Judeţean Hajdú-Bihar, Békéscsaba, Ungaria, mail: csobayelena@yahoo.hu 
** Muzeul „Erkel Ferenc” Gyula, Ungaria, mail: martynemilia@yahoo.hu 
1 Csobai, 2003. 135-151.
2 Nadányi, 1938. 519.
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Referitor la venirea populaţiei româneşti, în aceste comitate, în cursul secolelor XVII, 
XVIII şi XIX diferenţiem două tipuri de colonizare, una prin migraţiune spontană (voluntară) 
şi a doua prin migraţie directă, organizată de moşieri, cu sprijinul curţii imperiale.

Aşezarea românilor s-a făcut în două etape: o primă stabilire, echivalentă formării 
nucleului de locuire românesc şi o stabilire secundară, prin extensie, în imediata vecinătate. 
Prima aşezare a românilor în aceste teritorii a început în secolul al XVII-lea şi a durat până 
prin anii 1880.3 În această prima etapă, în urma dirijării directe a colonizării de către 
moşieri, s-au format aşezările cu populaţie mixtă, unde românii trăiesc şi azi în număr mai 
mare. Populaţia românească nou stabilită în aceste aşezări a fost, fără excepţie, de religie 
ortodoxă. În a doua etapă, cea secundară, dintr-o aşezare cu populaţie românească sau 
mixtă, în apropierea acesteia s-a format o nouă aşezare.4

Românii ortodocşi
Românii au sosit în aceste ţinuturi ca ortodocşi şi cu cea mai importantă componentă 

a culturii lor, limba maternă. La scurt timp după stabilirea lor pe aceste meleaguri, strămoşii 
noştri şi-au înfiinţat parohii ortodoxe, încât, cu unele excepţii, în aşezarea românilor în 
părţile Ungariei de azi, aproape coincide cu anul înfiinţării parohiilor ortodoxe.

În secolul al XVIII-lea, în comitatul Bihor sunt atestate 11 aşezări locuite de o 
populaţie mixtă, printre care şi de români : Apateu, Bedeu, Crîstor, Darvaş, Jaca, Leta-Mare, 
Micherechi, Peterd, Pocei, Săcal, Vecherd.5 Din toate aceste localităţi doar în Micherechi, 
Apateu şi Leta-Mare putem să vorbim despre o colonizare organizată de proprietarii de 
domenii, care aveau pământuri aici.

Cât priveşte religia, dacă iniţial toate comunităţile româneşti au fost ortodoxe, în final 
doar românii din Micherechi, Crîstor, Apateu, Săcal, Darvaş, Peterd, Jaca şi Vecherd au 
rămas până în zilele noastre la religia ortodoxă.

Micherechiul a ajuns în posesia Curţii de la Viena după 1700, când aceasta a luat în 
stăpînire moşiile pustiite şi a trecut ulterior în proprietatea unor aristocraţi. Astfel, domeniul 
din Derecske a intrat în posesia principelui Eszterházy Pál Antal în anul 1745, însă această 
parte a moşiei a fost luată în folosinţă de noul proprietar abia în anul 1767. În acest an 
locuitorii aşezărilor din jurul Micherechiului au cerut să li se dea lor în folosinţă pusta 
Micherechi. Cererea nu a fost acceptată, fiindcă Micherechiul în acei ani – mai mult sau 
mai puţin legal – era deja parţial locuit de români. Ca urmare, în anul 1768 cei deja aşezaţi 
şi românii nou veniţi din Ianoşda, Ciumeghiu, Mădăras şi Inand au încheiat un contract de 
lucru cu conducerea domeniului Micherechi.

Aproape concomitent cu stabilirea lor şi-au închegat o comunitate bisericească 
ortodoxă proprie. Prima lor biserică a fost construită fără aprobare legală, folosirea ei fiind

aprobată de împărăteasa Maria Tereza, doar ulterior.6

Crîstorul este azi singura localitate care nu are biserică, ci doar o capelă. Situaţia 
nu a fost întotdeauna aceasta. În anul 1779 românii7 de aici au avut o biserică din lemn, 
care a fost reconstruită în anul 1830, tot din lemn. În secolul al XIX-lea, în Crîstor parohia 
ortodoxă a fost puternică, biserica funcţionând cu doi preoţi ortodocşi şi, din 1823, şi cu 
o şcoală confesională. Lucrurile au început să se schimbe după anul 1900, când vechea 
biserică de lemn s-a dărâmat iar parohia, în absenţa unui lăcaş de cult, a devenit tot mai 
slabă. Rezultatul acestui declin a fost că după 1919, neavând biserică, o mare parte a 
românilor au trecut la credinţa baptistă.8

3 Csobai, 1996. 5-6.
4 Csobai, 1996. 5-6.
5 Csobai, 2003. 135-151.
6 Csobai, 2000. 5-47.
7 Prezenţa românilor în Crîstor este atestată şi în registrul bisericii reformate
8 Misaroş, 1990. 286.
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Jaca, localitate-centru domenial9, cu o cetate strategică, apare consemnată în anul 
1616 ca „oppidum.” În ciuda importanţei aşezării, în conscripţia comitatului din anul 1692 
ea apare înscrisă pe lista aşezărilor depopulate din judeţ.

Nu putem afirma exact când s-au aşezat românii ortodocşi în Jaca, şi nu ştim nici data 
precisă a construirii bisericii lor. Istoricii afirmă că populaţia românească se afla în localitate 
încă din perioada otomană. Cert este însă că, în secolul al XVIII-lea, Jaca s-a manifestat ca un 
centru puternic ortodox, de vreme ce, prin anii 1770, aici funcţionau doi preoţi ortodocşi la 
60 de case româneşti. Actuala biserică ortodoxă a fost construită în anul 1791.10

În Apateu, după ce, la începutul secolului al XVIII-lea, populaţia din comună a 
început să scadă, contele Csáky, proprietarul moşiei, pentru a-şi asigura forţa de muncă 
necesară a adus colonişti români din împrejurările Beiuşului, care au avut pe moşia sa 
statut de iobagi.

Românii din Apateu şi-au înfiinţat comunitatea ortodoxă între anii 1742-1748, însă 
anul construirii bisericii nu se cunoaşte. Această primă biserică a rezistat până în anul 1799 
când s-a construit o biserică nouă.11

În Săcal românii ortodocşi încep să se stabilească după 1712, pe când maghiarii din 
localitate îşi construiseră deja biserica reformată. Arhiva parohiei ortodoxe din Săcal atestă 
prezenţa în localitate a unui preot în anul 1759. Tot din datele de arhivă se ştie că în anul 
1786 aici exista o biserică de lemn cu un preot la 62 de case de români. Prima biserică a 
rezistat până în anul 1788 când a fost construită a doua biserică, care există şi azi. 12

Comunitatea ortodoxă din Darvaş este atestată din anul 1764. Români s-au aşezat 
lângă maghiarii reformaţi, care, în anul 1717, aveau deja biserică în centrul aşezării.13 După 
venirea românilor localitatea a fost împărţită în două nuclee de locuire, una maghiară, 
cealaltă română, fiecare cu propria denumire: Magyarvég şi Oláhvég. Românii din Darvaş 
au avut de-a lungul vremii şi o şcoală confesională, care a funcţionat cu multe întreruperi.

Satul Vecherd a fost în epoca feudală ameninţat cu dispariţia în repetate rânduri ca 
din 1704 să fie depopulat complet. În anul 1732 încă apărea pe listă ca pustă. În ciuda 
acestui fapt, în arhiva parohială a fost găsită o matricolă a botezaţilor din anul 1723, ceea 
ce indică prezenţa unei comunităţii bisericeşti ortodoxe româneşti la acea dată.

Totuşi pe la mijlocul secolului al XVIII-lea a mai avut loc o colonizare de populaţie 
românească de religie ortodoxă. Alte documente atestă că românii din Vecherd au avut în 
1779 o bisericuţă de lemn căreia îi aparţineau 36 de case ortodoxe române. În anul 1786 
numărul caselor a ajuns la 40. Nu se ştie precis când s-a construit şi până când a rezistat 
bisericuţa de lemn.

La începutul secolului al XVIII-lea a fost repopulat şi Peterdul, la început cu populaţia 
maghiară şi română refugiată, care s-a întors în localitate. Românii stabiliţi în Peterd au fost 
de religie ortodoxă, dar nu ştim precis cînd şi-au înfiiţat comunitatea ortodoxă şi nici cînd 
şi-au construit prima biserică. Se ştie doar că în anul 1768 la această comunitate a slujit 
preotul Vartolomeu. Conform consemnării urbariale din anul 1779, în Peterd, în 60 de 
case, locuiau români.14

Românii greco-catolici
În secolele XVII şi XVIII viaţa religioasă din zonă a cunoscut o mulţime de frămîntări. 

Populaţia ortodoxă era expusă presiunilor domnilor de pământ şi tentaţiilor trecerii la 
uniaţie, care în Transilvania era în plină desfăşurare.

9 Deşi repetatele războaie au distrus cetatea, acest centru, Jaca a fost populată continuu începând cu evul 
mediu, totdeauna fiind în posesia proprietarilor Rhédey. Dankó, 2002. 147.
10 Misaroş, 1990. 286.
11 Misaroş, 1990. 286.
12 Misaroş, 1990. 286.
13 Misaroş, 1990. 286.
14 Csobai, 2001.
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Pe de altă parte moşierii din comitatele Bihor şi Szabolcs-Szatmár au început din 
secolul al XVIII-lea recolonizarea teritoriului cu maghiari, germani, slovaci şi români.

Românii stabiliţi aici erau ameninţaţi de unificarea condusă de episcopul greco-
catolic din Oradea, care era sprijinit şi de Curtea de la Viena. Totuşi, în satele din comitatul 
Bihor şi Szabolcs-Szatmár ca Bedeu, Leta Mare, Pocei, Csegöld, Csengerújfalu, Porcsalma, 
Nyíracsád, Nyíradony populaţia românească a fost încă o vreme după venire de religie 
ortodoxă.15 Ea şi-a constituit comunităţi bisericeşti, ca peste câteva decenii să treacă la 
religia greco-catolică, în parte fiindcă au vrut să beneficieze de anumite privilegii.

Astfel, în Bedeu românii ortodocşi şi-au construit biserica încă în prima jumătate 
a secolului al XVIII-lea. Acestă biserică a rezistat până în anul 1847, când a fost ridicată 
noua biserică existentă şi azi, însă, în anul 1779, întreaga populaţie, (marea majoritate o 
alcătuiau românii), cu biserică cu tot, a trecut la religia greco-catolică.16

Recesămîntul din anul 1757 atestă în Leta Mare prezenţa populaţiei româneşti. 
Cu această ocazie sub denumirea de „Popessio Valachorum” s-au înscris 98 de familii 
româneşti, iar sub denumirea „Possesio Leta Ungaro” 157 de familii maghiare. Această 
independenţă de drept organizatoric a românilor nu a durat decât până în anul 1767, când 
la recensământ familiile au fost înşirate una după alta, indiferent de apartenenţa lor etnică. 
Românii stabiliţi în comună şi-au construit casele compact în partea de sud a aşezării, care 
a devenit astfel „partea românească”.

În absenţa cercetărilor, nu se ştie dacă românii ortodocşi din Leta Mare la sosirea lor 
în comună şi-au construit biserică ortodoxă sau nu. Populaţia românească din Leta Mare a 
trecut la religia greco-catolică doar în ultimele decenii ale secolului al XVIII-lea.

Biserica greco-catolică a românilor din Leta Mare, care există şi azi, a fost construită 
în anul 1802. Pe iconostasul bisericii încă şi azi se mai pot citi două incripţii în limba 
română. Românii din Leta Mare s-au ataşat populaţiei maghiare găsită acolo, încât după 
1920 treptat s-au asimilat. Azi numai cele două inscripţii în limba română de pe iconostasul 
bisericii atestă că odinioară o parte a populaţiei vorbea limba română.

A treia localitate din comitatul Bihor este Pocei, a cărei istorie se aseamănă mult cu 
Leta Mare.17 Românii din Pocei, ca şi cei din Leta Mare s-au ataşat populaţiei maghiare, de 
religie reformată, deja existentă acolo, şi care aveau o biserică bine închegată, puternică.

În anul 1755 au trecut la religia greco-catolică. La început, între românii şi maghiarii 
din comună a funcţionat o anumită separare, localitatea fiind împărţită între „Magyarvég” 
şi „Oláhvég”, adică partea unde sau aşezat românii şi partea unde s-au aşezat maghiarii. 
Această segregare dispare după 1945. Nu se ştie dacă românii au avut iniţial în Pocei 
biserică ortodoxă, sau nu.18

În comitatul Szabolcs-Szatmár, localitatea Nyíradony a fost colonizată cu populaţie 
românească în anii 1736 şi 1752, iar Nyíracsád în anul 1740. A treia aşezare, Nyírlugos, 
a fost colonizată cu populaţie românească prin anii 1770. În conscripţia bisericii din anul 
1779 apar înregistrate 705 persoane dintre care 700 greco-catolici, dar români. La sfârşitul 
secolului al XVIII-lea, în anul 1790, au fost colonizaţi românii din Nyírábrány.19 În anul 
1900 satele Nyíradony, Nyírábrány şi Nyíracsád sunt consemnate ca localităţi româneşti cu 
populaţie românească de religie greco-catolică, aparţinând din anul 1919 episcopiei din 
Oradea, mai apoi vicariatului din Oradea.20

În urma cercetărilor efectuate constatăm că înregistrările în matricolele acestor 
parohii s-au făcut la început în limba română cu caractere chirilice, apoi în limba română 
cu caractere latine ca după 1920 să se scrie în limba maghiară.

15 Csobai, 2003. 135-151.
16 Nadányi, 1938. 517.
17 Nadányi, 1938. 517.
18 Nadányi, 1938. 517.
19 Csobai, 2003. 135-151.
20 Csobai. 2003. 135-151.
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Dintre localităţile înşirate din comitatul Bihor, în Bedeu, Pocei şi Leta Mare a fost 
şi şcoală confesională românească. În aceste biserici pînă în anul 1920 s-a slujit în limba 
română, preoţii şi dascălii din aceste localităţi au fost de cele mai multe ori români din 
aceste părţi care şi-au făcut studiile la şcolile superioare din Beiuş şi Oradea.

În localităţile Nyíracsád, Nyírábrány şi Csegöld din comitatul Szabolcs-Szatmár au 
existat şi şcoli româneşti până în anul 1919.

Parohiile greco-catolice din acest comitat au aparţinut în 1772 de eparhia din 
Munkács, iar din anul 1912 de eparhia din Hajdúdorog. Biserica Greco-catolică din 
Ungaria încă din secolul al XVIII-lea a încercat să impună limba maghiară ca limbă 
oficială a liturgiei. Din anul 1900 această luptă a început să aibă succes. Din 1912, treptat, 
limba maghiară începe să se impună ca limba liturgică şi în bisericile greco-catolice din 
localităţile cu populaţie românească, ca după 1919 ea să fie oficializată în toate bisericile, 
indiferent de etnia credincioşilor greco-catolici.21

În această situaţie, din 1900 Biserica Greco-catolică Maghiară nu a mai avut nici un 
rol în menţinera limbii materne, în cazul credincioşilor români, ceea ce a dus, la accelerarea 
procesului de asimilare a populaţiei româneşti greco-catolice.

Ca urmare, în toate localităţile din comitatele Bihor şi Szabolcs-Szatmár unde a 
existat şi o populaţie românească, aceasta s-a alăturat populaţiei maghiare existente deja 
acolo, în mai multe cazuri de altă religie. În alte cazuri deşi maghiarii au sosit mai târziu 
sau deşi localitatea a rămas compact locuită de populaţie românească ca şi comuna Bedeu, 
răspândirea culturii în limba română a fost eliminată din aceste comunităţi prin numirea 
unor preoţi maghiari.

După 1919 cultura în limba maternă a însemnat doar folosirea limbii române în 
familie, la un nivel arhaic, fiindcă izolaţi de ţara de limbă, dezvoltarea limbii în aceste 
comunităţi nu a ţinut pas cu dezvoltarea vieţii sociale. De la o generaţie la alta, limbă 
maternă, românească a fost uşor înlocuită cu limba maghiară, iar asimilarea românilor a 
devenit ireverzibilă.

Rolul bisericilor în păstrarea identităţii prin limbă şi cultură
În toate aşezările locuite şi de români numărul populaţiei româneşti a crescut treptat, 

până prin anii 1910. Dintre toate localităţile unde românii s-au stabilit definitiv şi şi-au 
înfiinţat parohii ortodoxe proprii, mai apoi greco-catolice, trei localităţi au fost aproape 
compact locuite de naţionalitate română: Bedeul, Micherechiul, Vecherdul. Dintre acestea 
trei, numai una singură a rămas pur românească până în zilele noastre, comuna Micherechi. 
În unele localităţi cu populaţie mixtă, (Darvaş, Săcal, Apateu, Peterd, Leta-Mare, Pocei, 
Jaca, Crîstor) românii, în timpul stabilirii lor definitive, s-au alăturat ungurilor deja stabiliţi 
acolo. Dintre aceste aşezări cu populaţie mixtă, în Săcal, Apateu, românii au fost minoritari 
chiar de la începutul stabilirii lor aici. În localităţile Darvaş, Săcal, Apateu Peterd, Pocei, 
Leta-Mare, din întreaga populaţie procentul românilor a fost de circa 40-50%.

Populaţia românească, stabilită în secolul al XVIII-lea, nu avea o conştiinţă naţională, 
dar şi-a adus cu sine cele mai importante componente ale culturii române, limba maternă 
şi ataşamentul faţă de religia ortodoxă, prin care se deosebea categoric de populaţia 
majoritară sau minoritară aşezată aici. Parohiile ortodoxe, înfiinţate aproape concomitent 
cu stabilirea românilor pe aceste meleaguri, până în 1792 au aparţinut de vicariatului din 
Oradea, iar mai tîrziu de episcopia din Arad.

De la bun început, Biserica Ortodoxă Română şi şcolile înfiinţate de aceasta au fost 
instituţiile care au susţinut, cârmuit şi răspândit cultura română în localităţile în care au fiinţat, 
devenind astfel adevărate focare de cultură a minorităţii noastre. În şcolile confesionale 
limba de predare, în general, a fost româna, şi numai în unele cazuri speciale româna şi 
maghiara, totdeauna ţinându-se seamă şi de componenţa populaţiei conlocuitoare.

21 Csobai, 1994. 319-325.
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Câştigarea autonomiei şi independenţei bisericii ortodoxe – în limitele ei – a 
oferit bisericii posibilitate de a cuprinde toate domeniile vieţii culturale, devenind astfel 
cârmuitoarea vieţii bisericeşti, şi, în acelaşi timp, şi a celei laice. Biserica, mai ales din a 
doua jumătate a secolului al XIX-lea, şi-a extins treptat activitatea în toate domeniile vieţii 
spirituale. A fost instituţia sub auspiciile căreia a început activitatea de editare a ziarelor, 
revistelor, cărţilor în limba română, pentru care a acordat şi sprijin material.

Mai mulţi preoţi ortodocşi, dascăli, intelectuali din localităţile din Bihor au absolvit 
şcoli în centre spirituale importante din România ca mai apoi să se întoarcă acasă şi să 
contribuie la susţinerea culturii româneşti de aici.

Un rol asemănător a avut şi biserica greco-catolică până în 1900. După ce românii 
au acceptat uniţia cu Roma iar la Oradea s-a înfiinţat în anul 1777 Dieceza Română 
Unită, treptat s-au constituit acele instituţii greco-catolice, care au servit şi au apărat greco-
catolicismul, şi implicit drepturile comunităţilor bisericeşti.

În anul 1784 s-a înfiinţat Şcoala Normală Unită din Oradea, iar în anul 1792 s-a 
întemeiat Seminarul Român Unit din Oradea. Importanţa acestor instituţii constă tocmai în 
folosirea limbii române. Românii de religie greco-catolică din localităţile şi cu populaţie 
română din Bihor şi-au terminat studiile la aceste instituţii din Oradea, după care au devenit 
preoţi, dascăli-cantori, profesori adică intelectualii românilor greco-catolici din Leta Mare, 
Pocei, Bedeu, Nyíradony, Nyíracsád, sau Nyírábrány. O parte din ei au predat în şcolile 
confesionale şi au ajutat în felul acesta la păstrarea limbii române, la răspîndirea culturii 
româneşti.

Preoţii şi dascălii români ai timpului, prin activitatea lor literară, istorică şi publică 
au încercat să păstreze întregul patrimoniu cultural moştenit din străbuni. Cei mai talentaţi 
dintre ei au editat reviste, volume bisericeşti, literare şi istorice, au înfiinţat asociaţii de 
lectură şi de teatru, ori din surse proprii, ori cu sprijinul material al bisericii. Începînd cu a 
doua jumătate a secolului al XIX-lea ei scriu la cele mai importante reviste, ziare, publicaţii, 
pe care încep să le citească şi românii din Bihor. Ziarele, revistele, calendarele tipărite în 
tipografiile din Oradea, Bucureşti, Sibiu sunt răspîndite şi în satele din Bihor, contribuind 
la răspândirea culturii în limba maternă.

Identitatea culturală a românilor din Bihor încă de la începutul stabilirii sale definitive 
pe aceste meleaguri s-a construit pe limba română, pe ataşamentul faţă de biserica ortodoxă 
română sau greco-catolică, pe devotamentul faţă de şcolile confesionale, pe participarea la 
viaţa diferitelor asociaţii culturale, de lectură, de teatru, sau corale.

Românii de religie greco-catolică din Pocei au înfiinţat Corul vocal sub conducerea 
învăţătorului Mureşian în anul 1886. În anul 1891 în Leta Mare s-a înfiinţat Reuniunea 
Învăţătorească Greco-catolică Română. La Jaca în anul 1891 s-a înfiinţat Fundaţia pentru 
promovarea învăţămîntului poporal român. Fondatorul acesteia a fost Ioan Pintea din Jaca.23

De oraşul bihorean Leta Mare se leagă mai multe personalităţi de seamă a românilor: 
scriitorul, protopopul greco-catolic Iustin Popfiu, înmormântat în curtea bisericii, familia 
publicistului, scriitorului Iosif Vulcan şi familia inventatorului chibritului János Irinyi. 
Cel din urmă a fost fratele mamei lui Iosif Vulcan, născută Victoria Irinyi, înmormântată 
în curtea şcolii. Românii din Leta Mare, împreună cu Asociaţia Culturală Română şi 
autoguvernarea românească locală de două decenii păstrează memoria înaintaţilor prin 
îngrijirea mormintelor şi prin organizarea unor serbări comemorative. Aceste evenimente 
sunt organizate în colaborare cu asociaţii şi instituţii din România, la ele fiind invitaţi 
oameni de ştiinţă, muzeografi, scriitori, poeţi, profesori, preoţi din Oradea şi din judeţul 
Bihor.

Procesul de deteriorare a mărcilor identitare
Cercetările legate de viaţa tradiţională au fost canalizate spre domeniile purtătoare 

mai pregnant a specificului naţional, precum obiceiurile, folclorul, mitologia, adică acele 
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domenii ale culturii spirituale care, prin pierderea limbii, sunt condamnate la dispariţie.
În privinţa păstrării identităţii, situaţia comunităţilor româneşti din Ungaria diferă de 

la o localitate la alta, acestea aflându-se în faze diferite de cunoaştere şi utilizare a limbii 
materne şi totodată de asimilare.

De pildă, dintre cele 18 comunităţi româneşti din Ungaria de azi, între care doar 
trei (Bedeul, Vecherdul şi Micherechiul) sunt compact româneşti până în zilele noastre, 
românii din Vecherd şi-au pierdut limba. Şi aceasta, deşi în mai multe privinţe situaţia 
românilor din Vecherd se aseamănă cu a românilor din Micherechi, în care limba română 
se vorbeşte şi astăzi. Aceste pierderi au făcut ca, în ultimii ani atenţia cercetătorilor s-a 
îndreptat şi spre acele comunităţi româneşti în care acest proces este înaintat.

De altfel, din punct de vedere al conservării identităţii, există o diferenţiere între 
românii din Békés şi Hajdú-Bihar. Chiar dacă comunităţile din Bichiş sunt deja din punct 
de vedere lingvistic bilingve, conştiinţa identităţii lor este mai puternică decât cea a 
comunităţilor din Bihor, unde, din diverse motive istorico-sociale, pierderea identităţii se 
află într-o fază avansată.

Situaţia este critică mai ales în comunităţile româneşti de religie greco-catolică. 
În legătură cu localităţile Bedeu, Pocei, Nyíradony şi Létavértes (localitate formată prin 
unirea satelor Nagyléta şi Vértes în 1970) putem constata că doar tablele bilingve de la 
intrarea în localităţi, autoguvernările minoritare româneşti înfiinţate după anii 1990, şi, în 
cazul Bedeului, şcoala bilingvă şi echipa folclorică sunt elementele care indică caracterul 
românesc şi descendenţa locuitorilor de aici. Paginile web ale localităţilor nu pomenesc 
deloc despre existenţa populaţiei româneşti. Tipăriturile informative şi prospectele bisericii 
din Nyíradony de exemplu menţionează doar că în anii 1700 au fost colonizaţi aici „iobagi 
românizaţi cu conştiinţă maghiară” din zona Sălajului.

La fel, în capitolul introductiv al volumului „Arta populară a judeţului Hajdú-Bihar”, 
despre români se scrie doar că au sosit aici în secolul al XVIII-lea, din regiunea muntoasă, 
că până în anii 1950 s-au asimilat şi că şi-au păstrat doar în oarecare măsură limba, religia şi 
unele elemente ale culturii populare.22 Referitor la ţesături este pomenit faptul că motivele 
textilelor din Leta şi Pocei prezintă asemănări cu ornamentele din Ardeal23 şi că pe textilele 
cu care se acopereau mâncărurile duse spre a fi sfinţite de Paşti la biserică apare brodată 
în alb inscripţia: „Hristos a înviat din morţi.”24 Acestea sunt toate informaţiile referitoare la 
românii din judeţ, cuprinse în volumul întocmit de specialişti.

Odinioară şi comunităţile româneşti din Bihorul unguresc au avut o cultură populară 
specifică, care însă s-a şters, datorită asimilării naturale şi continue, precum şi datorită 
gradului scăzut de utilizare a limbii materne. Cert este că limba şi cultura românilor din 
Bihor a ajuns de timpuriu sub influenţa culturii majoritare. Membrii minorităţii şi-au însuşit 
în mod necesar elementele identităţii majoritare. Din cauza convieţuirii, românii au ajuns 
într-o stare de tranziţie, care s-a manifestat la început printr-o dublă identitate, ca să ajungă 
în final la asimilare. Românii, printr-o strategie necesară de adaptare au preluat atitudinile, 
normele şi limba majoritarilor, devenind membri ai unui univers cultural, politic, economic 
comun.25 În paralel cu acest proces s-a încercat şi păstrarea valorilor culturale originale, 
rezultatul fiind o pendulare între integrare şi supravieţuire etnică.

Asimilarea, pierderea identităţii are cauze istorice şi sociale. În Bedeu, Leta şi 
Pocei, localităţi cu populaţie românească de religie greco-catolică din judeţul Hajdú-
Bihar, procesul de asimilare se explică prin lipsa învăţământului românesc pe o perioadă 
îndelungată, prin folosirea limbii maghiare în cadrul slujbelor bisericeşti şi prin izolarea şi 
marginalizarea, de după trasarea noilor graniţe după pacea de la Trianon.

22  Varga, 1989.21.
23  V. Szathmáry, 1989. 279.
24  Fehér, 1989. 374.
25  Vezi: Bindorffer, 2002. 11.
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Ca motiv principal al asimilării este considerat faptul că românii din localităţile 
cercetate deja la mijlocul secolului al XVIII-lea au aparţinut bisericii greco-catolice. În 
secolul al XIX-lea a început să fie utilizată limba maghiară în săvârşirea liturghiei. Prin 
urmare, sondajele statistice ale recensământurilor din anii 1880 reflectă deja tendinţa de 
scădere a efectivului populaţiei româneşti. Înfiinţarea Episcopiei greco-catolice maghiare 
de la Hajdúdorog la 8 iunie 1912 a însemnat o lovitură definivă în privinţa folosirii limbii 
materne. Dintre parohiile române unite, Leta şi Pocei în 1912, iar localitatea Bedeu în 
1937 au ajuns sub jurisdicţia Episcopiei din Hajdúdorog.

Conform datelor statistice din 1773, dintre localităţile din regiunea Nyírség unde există 
populaţie românească, Biri, Kiskálló Nyíradony sunt localităţi pur româneşti. Statisticile 
reflectă însă scăderea drastică a populaţiei de naţionalitate română. După unii cercetători 
aceasta se explică prin faptul că, în timpul stabilirii lor în această zonă, au devenit bilingvi, 
au trecut la bisericia greco-catolică, ceea ce, ajungând în mediu unguresc, a avut drept 
urmare pierderea limbii materne. Această poziţie însă nu este dovedită, motivul decăderii 
limbii române fiind mai degrabă absenţa învăţământului în limba maternă.

La Leta în 1754, la Pocei în 1855 iar la Bedeu în 1782 au existat deja şcoală 
confesională greco-catolică. Legea din 1879 impune predarea limbii maghiare ca obiect 
obligatoriu în şcolile româneşti, iar cea din 1907 (numită legea Apponyi) stabileşte întărirea 
sentimentului naţional maghiar în şcolile de naţionalitate, ceea ce evident a însemnat 
întroducerea limbii maghiare în aceste şcoli.26 După 1918 şcolile confesionale au fost 
înlocuite cu şcoli elementare. Învăţătorii au părăsit ţara, nu existau manuale, folosirea limbii 
materne s-a limitat la cunoştinţele de religie şi etică. În localităţile cercetate au funcţionat 
aşa zise şcoli de tipul C, adică şcoli cu limba de predare maghiară în care predarea limbii 
române era obligatorie.27

La mijlocul secolului al XX-lea oraşul Giula devine centrul românilor din Ungaria, 
cu un rol important în formarea unei noi intelectualităţi. Probabil şi acest fapt a avut efect 
hotărâtor, deoarece, în ciuda încercărilor de şcolarizare, din localităţile mai îndepărtate 
din judeţul Bihor s-au înscris mai puţini elevi la liceul românesc, neputând să se formeze o 
intelectualitate românească, cum s-a întâmplat în cazul comunităţilor bichişene.

Al treilea element principal în pierderea identităţii a fost că, după trasarea graniţelor 
stabilite la Trianon, aceste comunităţi româneşti şi-au pierdut legăturile, noua frontieră, 
precum şi evenimentele istorice au îngreunat menţinerea relaţiilor. Din motive politice şi 
datorită numărului redus al românilor din Ungaria, ţara de limbă nu a mai luat în considerare 
existenţa acestor comunităţi româneşti, ajunse din punct de vedere etnic în situaţie dificilă.

Indiscutabil că elementul principal al identităţii etnice este limba, dar importante 
sunt şi reminiscenţele culturii populare în definirea identităţii. Limba utilizată în mediul 
primar, în familie, a fost dialectul local, inadaptabil pentru cerinţele vieţii moderne. S-a 
păstrat într-o formă arhaică, fiind îmbogăţit în prima fază cu expresii din lexicul maghiar.

În legătură cu comunităţile greco-catolice din Bihorul unguresc se pune întrebarea, 
dacă acestea pot fi definite româneşti şi fără existenţa criteriilor fundamentale de limbă. 
E adevărat oare că şi fără cunoaşterea limbii materne se poate menţine un grup etnic? 
Cercetările efectuate în cercul altor naţionalităţi, de ex. la germani, dovedesc că pierderea 
limbii nu înseamnă şi pierderea identităţii dacă comunitatea respectivă se menţine prin 
obiceiuri, religie, muzică, dans, norme etice şi conştiinţă istorică. Rădăcinile culturale 
comune pot însemna garanţia păstrării sentimentului de identitate etnică. Întrebarea este 
dacă în cercul românilor din Bihor mai există valori culturale, care pot recupera elementele 
culturale dispărute prin pierderea limbii.

Din cele patru localităţi, Bedeul poate fi considerat încă la ora actuală sat românesc, 
deoarece locuitorii au conştiinţă naţională, în ciuda faptului că numele de familii sunt 

26  Berényi, 1994. 24-26.
27  Petruşan, 1994. 16.
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maghiarizate. În localitatea pur românească de odinioară, românii încă şi în anii 1940 erau 
majoritari. Începând cu anii 1950 endogamia etnică s-a transformat în asimilaţie maritală. 
Limba nu s-a mai moştenit în familie, rolul familiei fiind preluat de şcoala bilingvă, care 
funcţionează din 1964 şi care încearcă să transmită cunoştinţe de limbă şi tradiţii pentru 
generaţiile noi.

Numele de familie din Pocei, înregistrate cu litere maghiare în urbariul din 1772 
(Droncsa, Nyikola, Nadro, Oláh, Pintye, Sztána, Kosztyán, Kuk, etc), precum şi prenumele 
(Tógyer, Illés, Demeter, Ursuly, etc) dovedesc clar existenţa românilor în localitate,28 
deşi în biserică nu se mai vorbeşte şi nici în şcoală nu se mai predă româneşte. Situaţia 
este asemănătoare şi în Létavértes. Populaţia greco-catolică din Nyíradony şi-a pierdut 
sentimentul identităţii în urmă cu două generaţii, deşi cei interogaţi pomenesc de faptul că 
odinioară endogamia etnică era puternică, românii s-au căsătorit între ei şi s-au înmormântat 
în cimitir separat. Numele de familie (Kurtyán, Keczán, Pósán, Lupuj, Kozma, Illés), dar 
mai ales supranumele, poreclele Flore, Greblás, Krecu, Domnu, Gligorás, Pásku, Nyika, 
etc) indică originea românească a locuitorilor de aici.

Din sistemul de tradiţii nu am mai putut înregistra pe casete decât câteva fragmente. 
Acest material memorial încă păstrat dă dovadă însă despre bogăţia de odinioară a 
tradiţiilor.

Vom aminti doar câteva dintre reminiscenţele culturii populare. Au fost păstrate în 
memoria locuitorilor mai vârstnici mai ales obiceiurile legate de Crăciun, jocul dramatic 
„Umblatul cu Vifliemul”,29 colindatul30 şi credinţele populare legate de aceste obiceiuri. 
Menţionăm că variantele maghiare şi româneşti ale vifliemului nu au fost răspândite în 
cercul românilor ortodocşi, obiceiul de iarnă fiind cunoscut şi practicat doar de populaţia 
românească de religie greco-catolică. Textele şi melodiile colindelor sunt încă cunoscute, 
dar din cauza utilizării scăzute a limbii, acestea sunt rostite cu multe greşeli de limbă. Cei 
care la cântă nu mai înţeleg textele româneşti, ci le-au învăţat ca texte de limbă străină de 
la înaintaşii lor.

„Naştirea ta
Naştirea ta Cristusa Dumnezeu nostru
Răsărita lumii lumina cunoştinţă
Cîntînd răsa ceea ce sclujeşte lilu
De la stea s-a învăţat
Să să-nchine ţie soarelui dreptăţî
Şi să te cunoaşte pre tine
Răsăritul cel dă sus.
Doamne mărire ţie.

Din cer înjerii
Din cer înjerii,
s-a scoborît la voi pastori, voi pastori.
Fiu lui Dumnezău,
care s-au născut în iezle, în iezle.
În iezle culcat, în scutec înfărşat,
Fiul Sfînt, Fiul Sfînt.
Iel va fi voauă, cu adevărat
răscumpărător, răscumpărător.

28  Zsupos, 1988. 16.
29  Martin, 1982. 35-39.
30  Csobai, 1990. 12-17.
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Săltaţi cîmpuri
Săltaţi cîmpuri şi viniţ
Cristos s-a născut.
Veselie ne-ncetată
lumii ne-au adus.
Domnul Cristos s-au născut,
uom pentru noi s-au făcut,
veselie ne-ncetată
lumii ne-au adus.

O ce veste minunată
O ce veste minunată
în Vifleem şi s-arată.
C-a născut prunc,
din Duhul Sfînt
Doamne, minunat.
Pre fiul cel din vecie
ce l-a trimăs tatăl mie,
într-un sălaş lîng-un uăraş
Cu tăţ să bucurau.”31

Dintre mâncărurile specifice evidenţiem plăcinta cu mărar, numită vărzar, precum 
şi cocuţii cu formă de pasăre, copţi în interior cu un bănuţ, pentru a fi făcuţi cadou 
colindătorilor.

Memoria oamenilor a mai păstrat până în zilele noastre elemente de mitologie 
populară, metode magice de vindecarea bolilor, credinţe legate de momentele importante 
din viaţa omului, şi povestiri despre fiinţele mitologice cu puteri supranaturale.32

În ce priveşte cultura materială, textilele din Pocei şi Leta prezintă caracter românesc 
atât în tehnica de prelucrare cât şi în motivele utilizate pe piesele de textile. Ca exemplu 
amintim ornamentul în formă de cruce cu braţe egale, a cărei denumire „prescuriţa” se 
referă în mod evident la forma prescurei. Pomenim aici numele Sidoniei Ola, maestru al 
artei populare, care în ţesăturile sale deosebit de fin lucrate a introdus vechile tehnici de 
ornamentare.

În urma cercetărilor de teren constatăm că, în localităţile greco-catolice studiate, s-au 
păstrat unele particularităţi care indică descendenţa, originea locuitorilor. Putem afirma 
însă că noile generaţii nu mai folosesc limba maternă, decât în cazuri foarte rare, şi la nivel 
minim. Tradiţiile s-au păstrat doar în memoria oamenilor mai vârstnici, nu sunt practicate, 
astfel nu pot fi considerate ca factori de păstrare a identităţii. Rămâne doar declaraţia goală 
a dorinţei de păstrare a identităţii, din partea unor intelectuali, ceea ce este mult prea puţin 
şi evident nu va putea stopa procesul înaintat de asimilare.
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CÂTEVA ASPECTE PRIVIND ACTIVITATEA CULTURAL-FILANTROPICĂ INIŢIATĂ 
DE BANCA „RÂUREANA” DIN COPALNIC-MĂNĂŞTUR (1892-1918)

Cornelia ROMÂNAŞU*

SOME ASPECTS REGARDING THE CULTURAL AND PHILANTHROPIC ACTIVITY 

INITIATED BY RÂUREANA BANK FROM COPALNIC – MANASTUR (1892-1918)

Abstract 

„Râureana” Bank was founded in 1892, in Copalnic-Mănăştur, Solnoc-
Dabaca county, region situated along the Lapus river. The documentary 
sources reveal some of the names of the institution's founders: Dr. Vasile 
Lucaciu, Alexiu Stupar, who became the bank's notary, Dr. Gavril Buzura and 
Dr. Nicolae Petrovan.

The bank was involved, depending its economical power, in a series of 
cultural and philanthropic  activities with the purpose of improving the life 
conditions of the paupers, as well as the supporting and the affirmation of the 
national culture of the Romanians from the historical region of Maramures.

The money funds had been directed towards agriculture, commerce, 
industry and towards the social and the cultural and philanthropic sectors. 
These were necessary all the more as the Austro-Hungarian state had 
not supported, under any circumsstance, the cultural initiatives of the 
non-Hungarian nations which were part of the cosmopolitan monarchy. 

Key words: bank, credit, philanthropy, culture, intellectuals, Solnoc-
Dabaca.

La sfârşitul secolului al XIX-lea, pe fundalul evoluţiei Transilvaniei pe drumul 
dezvoltării relaţiilor de tip capitalist, în cadrul monarhiei dualiste, ies în evidenţă unele 
trăsături particulare în dezvoltarea zonelor demografico-etnografice din vestul şi nord-
vestul Transilvaniei.

În acest spaţiu, agricultura continua să fie principala ramură a economiei. Ea a 
evoluat, de multe ori, contradictoriu. În perioada precizată, marea proprietate de tip feudal 
din Transilvania a cunoscut, în general, un proces de regres. În comitatele din vestul şi 
nord-vestul provinciei, pe prim plan se situa procesul de consolidare a marii proprietăţi 
de tip capitalist, care s-a dezvoltat mai pronunţat decât în alte părţi ale Transilvaniei. Ca 
urmare, pentru accelerarea procesului de producţie, erau necesare cât mai multe maşini 
agricole şi aplicarea unor noi metode agrotehnice. Toate aceste cerinţe nu puteau să se 
materializeze fără investiţii băneşti consistente.

*Muzeul memorial „Aurel Lazăr”, email: corne_romanasu@yahoo.com
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Burghezia românească, ca pătură socială a unei naţiuni oprimate, lipsită de drepturi 
şi libertăţi fireşti, era împiedicată în eforturile sale de afirmare social-politică şi culturală1. 
În industrie şi comerţ accesul românilor era dificil, din cauza lipsei de capital, dar şi ca 
urmare a faptului că puterea de stat sprijinea doar accensiunea burgheziei maghiare şi a 
celei germane. Burgheziei româneşti îi rămânea deschis drumul spre sectorul agricol şi, 
legat de acesta, cel al înfiinţării de institute de credit cu capital românesc. Existenţa acestora 
s-a definitivat în contextul existenţei în spaţiul transilvănean a unui sistem financiar-bancar 
bine cristalizat reprezentat îndeosebi de capitalul străin maghiar şi evreiesc.

Politica obstrucţionistă a băncilor maghiare sau germane faţă de populaţia românească, 
căreia îi erau amânate sau refuzate cererile de credit, precum şi dobânzile mari percepute de 
cămătari au reprezentat o altă cauză care a favorizat apariţia instituţiilor bancare cu capital 
românesc. La fondarea acestora au contribuit reprezentanţii tinerii burghezii româneşti, la 
care s-au asociat eforturile unor reuniuni culturale, senate şcolare şi bisericeşti etc2.

Treptat, la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului următor, numărul 
băncilor româneşti din Transilvania a crescut considerabil. Acest fapt a determinat 
amplificarea operaţiunilor financiar-bancare, cu repercusiuni pozitive în dezvoltarea unui 
corp funcţionăresc specializat în diversele operaţiuni bancare3.

În acest context a apărut Institutul de credit şi economii „Râureana” (Râureana 
takarék és hitelintézet részvénytársaság), la început cooperativă de credit, transformată 
ulterior, în anul 1898, în societate anonimă pe acţiuni.

Potrivit documentelor de arhivă, la 19 mai 1892, în localitatea Copalnic-Mănăştur, 
din comitatul Solnoc-Dăbâca, ţinut situat de-a lungul râului Lăpuş, a fost fondată societatea 
de credit şi economii „Râureana”, care, asemeni celorlalte bănci româneşti din Transilvania, 
a sprijinit lupta românilor pentru emancipare naţională, afirmare culturală, şi a încurajat 
formarea burgheziei româneşti în acest spaţiu istoric4.

Documentele arhivistice reţin doar o parte a numelor membrilor fondatori ai 
institutului: dr. Vasile Lucaciu, Alexiu Stupar care a devenit notar al băncii, dr. Gavril Buzura, 
dr. Nicolae Petrovan. Din această enumerare se poate lesne observa că fondarea băncii 
„Râureana” a coincis cu desfăşurarea celui mai important moment al mişcării naţionale a 
românilor transilvăneni de la sfârşitul secolului al XIX-lea: mişcarea memorandistă, iar unul 
dintre liderii acesteia, dr. Vasile Lucaciu, a fost membru fondator al acestei instituţii, având 
un rol important în consolidarea şi dezvoltarea ei.

După transformarea ei în societate pe acţiuni, conducerea băncii a fost stabilită în 
Adunarea generală constituantă ţinută la 30 septembrie 1898. Aceasta avea următoarea 
componenţă: dr. Vasile Lucaciu – preşedinte, Alexiu Stupar – secretar-contabil, George 
Petrovan – director-executiv şi Ioan Bota – director-adjunct. Capitalul social a fost fixat la 
50.000 de florini5.

Pentru tot mai mulţi fruntaşi ai mişcării naţionale a românilor din Transilvania, 
intelectuali în special, era tot mai clar că afirmarea şi împlinirea dezideratelor politice 
ale naţiunii depind în mare măsură de creşterea forţei economice şi a gradului de cultură 
generală a tuturor românilor. Această relaţie a fost înţeleasă şi asumată de marea majoritate 

1 Istorie financiar-bancară. Studii asupra băncilor româneşti din Transilvania, 1867-1918 (în continuare: Istorie 
financiar-bancară...), coordonator Mihai Drecin, vol. I, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1996, p. 17.
2 Ibidem, p. 18.
3 Vasile Dobrescu, Sistemul de credit românesc din Transilvania 1872-1918, Editura Universităţii „Petru Maior”, 
Târgu Mureş, 1999, p. 44-45
4 Arhivele Naţionale-Serviciul Judeţean Maramureş (în continuare: AN-SJMm), fond Banca de credit „Râureana” 
din Copalnic-Mănăştur, (în continuare: Banca „Râureana”...) inv. nr. 4, dos. Cartea depozitelor societăţii 
„Râureana” din Copalnic-Mănăştiur, f. 24; Valeriu Achim, Nord-Vestul Transilvaniei. Cultură naţională – 
finalitate politică (1848-1918), Editura Gutinul, Baia Mare, 1998, p. 439.
5 AN-SJMm, fond Banca „Râureana”..., dos. 48; Sorin Vasile Hendea, Aspecte privind înfiinţarea sistemului 
de credit din Sătmar şi Maramureş în perioada dualismului (1867-1918), în Studia Universitatis Vasile Goldiş, 
Seria Ştiinţe Socio-Umane, 2003, p. 175.
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a băncilor cu capital românesc, veritabile instituţii naţionale, care, pe lângă rolul important 
jucat în viaţa economică, au sprijinit substanţial, cu fonduri băneşti importante, instituţiile 
de cultură, iniţiind totodată diverse acţiuni de binefacere6.

După modelul oferit de Banca „Albina” din Sibiu, fondatorii „Râurenei” au înscris 
în Statute, iar în Adunarea Generală de constituire au votat ca, din profitul net anual al 
băncii, după scăderea sumei ce urma să fie plătită acţionarilor sub formă de dividende, 
să se aloce 2% cu titlu de ajutorare a instituţiilor culturale şi a persoanelor cu posibilităţi 
materiale modeste din zona Chioar-Sătmar.

În anul 1898 din profitul net de 2.245 florini au fost alocaţi, în scop filantropic, 109 
florini şi 79 crăiţari. De asemenea, după o formulă identică cu a altor institute de credit 
româneşti, s-a constituit un depozit special, cu titlul „Scopuri culturale”, care urma să fie 
pus la dispoziţia iniţiativelor de într-ajutorare. Din documentele arhivistice reiese faptul 
că banca a susţinut cu banii depuşi în acest fond o serie de persoane particulare aflate 
într-o situaţie extrem de dificială din punct de vedere material (orfani, sinistraţi, săraci, 
nevăzători, soldaţi etc.), masa studenţilor şi elevilor din Cluj şi Năsăud, tinerii cercetători 
români, sub forma unor burse, Muzeul Asociaţiunii „Astra” din Sibiu, alte reuniuni şi 
asociaţii, emigranţi din Macedonia etc. Stipendii au fost acordate şcolilor confesionale din 
comitatul Solnoc-Dăbâca şi celor două biserici româneşti (ortodoxă şi greco-catolică).

Pentru anul 1899, banca a reuşit să acorde 36,71 florini pentru elevi cu posibilităţi 
materiale reduse şi pentru biserica greco-catolică din Măgureni7. În anul 1901 sectorului 
filantropic i s-au alocat 356,34 coroane, care s-au îndreptat îndeosebi spre şcolile 
confesionale ortodoxe din Curtuiuş, Ciocotiş, Fânaţe, Surduc-Copalnic, dar şi spre cele 
greco-catolice care funcţionau în Dumbrăviţa şi Dăneşti8.

În anul 1905 conducerea băncii „Râureana” a fost invitată să participe la expoziţia 
istorico-etnografică organizată la Sibiu în perioada 19 august-14 septembrie, cu prilejul 
inaugurării Muzeului Asociaţiunii „Astra”, ca semn de recunoştinţă din partea celei mai 
importante asociaţii culturale transilvănene, pentru contribuţiile băneşti acordate cu 
generozitate de institutul financiar-bancar din Copalnic-Mănăştur9.

Între anii 1906-1907 sumele acordate domeniului cultural au fost mai diminuate, 
aceasta şi în condiţiile scăderii profitului net. O revigorare se observă în anii premergători 
primei conflagraţii mondiale (excepţie anul 1912, când s-a înregistrat o criză financiară), 
când fondurile acordate instituţiilor culturale din zonă au depăşit 600 de coroane (sumă 
valabilă pentru anul 1910) 10.

Din procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului de administraţie al „Râurenei” pe 
anul 1906, respectiv pe anul 1910, reies câteva sume care au fost folosite în scopuri de într-
ajutorare. La punctul patru din ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale din 23 februarie 
1906 trebuia să se voteze modul de folosire a sumei de 295 coroane şi 31 fileri. Conform 
propunerii direcţiunii, Adunarea Generală a adoptat următoarea repartizare: pentru şcoala 
din Fânaţe – 200 coroane; pentru masa studenţilor universitari din Cluj – 20 coroane; 
pentru „Masa studenţilor” din Năsăud – 20 coroane; pentru societatea „România Jună” din 
Viena – 10 coroane; pentru şcoala confesională greco-catolică din Ruşor – 45 coroane şi 
31 fileri. În total reieşea suma propusă a fi utilizată în acest scop: 295 coroane şi 31 fileri11.

În şedinţa din 22 februarie 1910 a Adunării Generale, la punctul patru al ordinei de 
zi, trebuia să se stabilească modul de folosire a sumei de 340 de coroane şi 97 fileri, aşa 

6 Istorie financiar bancară..., p. 105.
7 AN-SJMm, fond Banca „Râureana”..., dos. 48.
8 Revista economică, (Sibiu), III, 1901, nr. 4 p. 108-109; Idem, IV, 1902, nr. 31, p. 113.
9 Valeriu Achim, op. cit., p. 446.
10 Anuarul băncilor române, (Sibiu), XVI, 1915, p. 128-129.
11 AN-SJMm, dos. Procesele verbale ale Consiliului de administraţie a băncii Râureana din Copalnic-Mănăştiur 
pe anul 1910, f. 34.
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cum prevedea articolul 53 din Statute. Adunarea Generală, primind propunerea făcută de 
direcţiune, a decis să ofere: pentru spitalul din Dej – 20 coroane; pentru despărţământul 
„Astrei” din Lăpuşul Unguresc – 50 coroane; pentru Clubul român din Viena – 10 coroane; 
pentru biserica greco-catolică din Vad – 200 coroane. La dispoziţia conducerii rămâneau 
60 coroane şi 97 fileri, rezultând suma totală de 340 coroane şi 97 fileri12.

Peste trei ani, cele 400 de coroane care au intrat în „Fondul cultural” al băncii au 
fost distribuite astfel: bisericii din Selniţa (50 coroane), unei familii nevoiaşe din Ruşor (10 
coroane), studentului Vasile Ilea (29 coroane), bisericii din Preluca (145 coroane), bisericii 
greco-catolice din Măgureni (40), Şcolii Comerciale din Braşov (50 coroane), spitalului din 
Dej (10 coroane), „Astrei” din Sibiu (20 coroane), Gimnaziului din Năsăud (10 coroane), 
la dispoziţia direcţiunii băncii (36 coroane). De la finele anului 1914 şi până în anul 1916, 
banca nu a mai acordat fonduri în scop filantropic datorită situaţiei financiare precare care 
s-a instalat după declanşarea primului război mondial

Din profitul curent al Băncii „Râureana”, de 14.771 coroane şi 35 fileri, înregistrat 
în anul 1916, direcţiunea a hotărât continuarea acţiunilor filantropice şi de sprijinire a 
culturii. În consecinţă, s-a propus ca 2% din profit să fie destinat scopurilor propuse. Suma 
reprezentând acest procent s-a împărţit astfel: pentru Sanatoriul nou înfiinţat în comitatul 
Solnoc-Dăbâca – 100 coroane; pentru societatea Erzsébet otthon – 10 coroane; ajutorarea 
nevăzătorilor din Újpest – 10 coroane; Crucii Roşii – 10 coroane; secţiei de recovalescenţă 
a Crucii Roşii – 10 coroane. La libera dispoziţie a direcţiunii au rămas 155 coroane şi 35 
fileri, suma fiind folosită în scopuri similare13.

Asemenea tuturor băncilor româneşti din Transilvania, şi Banca „Râureana” a oferit 
un sprijin material tinerilor intelectuali români. Astfel, în fiecare an s-a întocmit un bilanţ 
exact al veniturilor şi cheltuielilor legate de administrarea „Mesei studenţilor academici”. 
La fiecare început de an şcolar se desfăşura un concurs pentru ocuparea posturilor stabilite 
de bancă. Candidaţii depuneau o cerere, o autobiografie şi alte acte justificative, din care 
să rezulte starea lor materială şi a familiei din care proveneau („atestate de pauperitate”), 
şi situaţia la învăţătură (indexul cu rezultatele la învăţătură) din ultimul an de studii. Erau 
selectaţi studenţii cu posibilităţi materiale precare, cu rezultate bune la învăţătură şi cu un 
profil moral acceptabil14.

De unele subvenţii băneşti au beneficiat şi o serie de importante societăţi ale 
studenţilor români, precum „România Jună” şi Clubul român din Viena. Acesta din urmă a 
fost înfiinţat în anul 1903, cu scopul declarat de a feri pe membrii săi (reprezentanţi ai clasei 
mijlocii de muncitori şi comercianţi români din fabricile şi magazinele capitalei imperiale) 
de deznaţionalizare15. Ajutor financiar a primit şi despărţământul „Astrei” din Târgu Lăpuş, 
care a avut un rol important în declanşarea şi sprijinirea procesului de culturalizare a 
populaţiei româneşti din aceste locuri.

La rândul ei, biserica greco-catolică, aşa cum rezultă din materialul documentar, a 
fost sprijinită în procesul de construire de noi lăcaşuri de cult. Menţionăm faptul că fondul 
pentru cultură şi binefacere era împărţit în mod egal ortodocşilor şi greco-catolicilor. 
Acelaşi spirit de solidaritate creştină şi naţională domnea şi în relaţiile dintre acţionari şi 
organismele de conducere ale băncii.

Direcţiunea instituţiei bancare a acordat o deosebită atenţie şcolilor confesionale 
româneşti. A fost sprijinită acţiunea de construire şi renovare a acestora, prin acordarea 
unor ajutoare nerambursabile şi a împrumuturilor pe termen lung sau cu dobânzi minime.

12 Idem, dos. Cartea depozitelor 1899-1910, f. 15.
13 Idem, dos. Încheirea conturilor Institutului de credit şi economii Râureana, societate pe acţii din Copalnic-
Mănăştur pe anul 1916, f. 43.
14 Istorie financiar-bancară..., p. 6; Lucian Dronca, Din politica financiară a românilor ardeleni. Banca 
„Economul” din Cluj (1886-1918), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1999, p. 138-139. 
15 Lucian Dronca, op. cit., p. 148.
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Familiilor unor foşti funcţionari, decedaţi între timp, ca şi funcţionarilor care 
ajungeau invalizi din diferite cauze li s-au acordat ajutoare băneşti, fapt ce le permitea să 
aibă în continuare o existenţă demnă. Amintim, spre exemplu, ajutorul acordat de Banca 
„Râureana” văduvei notarului Alexiu Stupar, om de mare încredere al băncii şi unul dintre 
cei mai buni funcţionari ai săi.

La rândul lor, soldaţii români mobilizaţi pe fronturile primului război mondial, 
văduvele şi orfanii de război, au beneficiat în mare măsură de ajutoarele oferite de bancă.

Astfel, în perioada 1916-1918, cea mai mare parte a sumelor destinate scopurilor 
filantropice au fost alocate în vederea ajutorării celor care au avut de suferit de pe urma 
„marelui război”16.

Considerăm că procentul alocat scopurilor de binefacere a fost mai ridicat, ajungând 
până la 6% din profitul net anual. Căutând să evite unele neplăceri din partea autorităţilor 
comitatense, Banca „Râureana”, ca şi alte instituţii româneşti, a oferit ajutoare prin fonduri 
băneşti secrete care au fost mascate în bilanţurile generale anuale. Aceste sume de bani, 
probabil mult mai mari decât cele raportate oficial, sunt foarte greu de depistat.

Menţionăm şi faptul că documentele de arhivă sunt lacunare, nepermiţând 
realizarea unei contabilizări exacte a tuturor sumelor folosite în scopuri cultural-filantropice. 
De asemenea, este dificilă şi operaţiunea de inventariere a tuturor celor care, persoane 
particulare sau instituţii, au beneficiat de aceste ajutoare17.

Din cele prezentate, putem conchide că Banca „Râureana” s-a implicat vizibil 
în iniţierea unor acţiuni cultural-filantropice care au vizat, cu prioritate, ameliorarea 
condiţiilor de viaţă a celor nevoiaşi, cât şi afirmarea culturii naţionale.

Fondurile băneşti au fost direcţionate, în funcţie de puterea economică a băncii, 
spre agricultură, comerţ, mica industrie şi sectorul social şi cultural-filantropic. Acest lucru 
se impunea cu atât mai mult cu cât statul dualist nu sprijinea sub nici o formă iniţiativele 
culturale ale naţiunilor nemaghiare din graniţele sale.

„Râureana” a reuşit să se impună în zonă ca una dintre cele mai puternice bănci de 
credit. Prin operaţiunile financiare practicate şi acţiunile cultural-filantropice iniţiate, banca 
a venit în sprijinul ţăranului român, a instituţiilor culturale şi a burgheziei româneşti. De 
asemenea, această instituţie financiar-bancară a avut un rol important şi în modernizarea 
gospodăriei ţărăneşti – după modelul capitalist – din întreaga sa arie de activitate.

16 AN-SJMm, fond Banca „Râureana”..., dos. 24, f. 20.
17 Ibidem, dos. Procesele verbale ale Consiliului de administraţie a băncii Râureana din Copalnic-Mănăştur pe 
anul 1906, f. 16.
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CONTRIBUŢII LA ISTORICUL ASOCIAŢIONISMULUI CULTURAL
ROMÂNESC DIN BIHOR. DESPĂRŢĂMÂNTUL „ASTREI”

DIN MARGHITA (1910-1918)

Radu ROMÂNAŞU*

CONTRIBUTIONS TO THE HYSTORY OF THE ROMANIAN CULTURAL

ASSOCIATION IN BIHOR COUNTY. THE ASTRA BRANCH

FROM MARGHITA (1910-1918)

Abstract 

The ASTRA branch from Marghita was the forth, in cronological order 
after those from Beius, Oradea and Ceica founded in Bihor. It’s establishment 
, in the year of 1910 was the result of a long process, elaborate preparation by 
the local intellectuals, who activelly participated at the efforts laid-down by the 
ASTRA Associasion with the goal of raising throught culture the Transylvania 
Romanian nation during the monarchy of Austro-Hungaria.

It’s cultural activity came to being throught organizing numerous cultural-
artistic moments: conferences, the foundation of people’s libraries, teaching 
classes for the rural population.

Not at all times did the initiatives accomplished their goal, but ihe 
importancy was the will of changing the mentality throught adopting new 
modern elements, which alloweded the speedy conscription of conscience 
and national deed of Romanian Bihor county people towards gaining their 
natural rights.

Key words: culture, association, branch, intellectuals, „Astra”, Bihor 
County.

Activitatea Astrei până la Unirea din 1918 a fost de o complexitate demnă de 
remarcat, ea înglobând numeroase direcţii de acţiune ce s-au concretizat în peisajul 
cultural al timpului. Asociaţiunea transilvană pentru literatura română şi cultura poporului 
român, încă din anul constituirii sale (1861), şi-a înţeles menirea sa de a răspândi, mai 
ales în rândurile ţărănimii române, ştiinţa de carte şi rezistenţa naţională în faţa condiţiilor 
social-politice neprielnice din Imperiul Austro-Ungar.

Societatea s-a constituit într-o adevărată falangă culturală care a militat pentru unitatea 
tuturor românilor prin intermediul culturii, instrumentul viabil ce a rămas la îndemâna 
intelectualităţii româneşti pentru câştigarea de drepturi naţionale. Astra a reprezentat 

*Universitatea din Oradea, email: rrd1214@yahoo.com 

Crisia2.indd   217 2/1/2012   10:35:02 AM



Radu Romînaşu218

dintotdeauna focarul preocupărilor culturale, fiind o pepinieră a oamenilor de cultură care 
s-a grupat sub steagurile Asociaţiei pentru “lăţirea culturii şi literaturii româneşti” în toate 
segmentele societăţii.

La masa verde a Astrei au fost invitaţi toţi aceia care, indiferent de confesiune sau 
viziune politică, erau conştienţi că trebuie să strângă rândurile pentru o acţiune comună 
pusă în slujba românilor de pretutindeni.

Conferinţele, şezătorile artistico-literare, diferitele manifestări culturale, întemeierea 
de biblioteci poporale, cursurile de alfabetizare etc. s-au înscris în arsenalul complex al 
Astrei care a fost aplicat în numeroase sate şi oraşe din Transilvania, Banat, Crişana şi 
Maramureş1. Activitatea culturală a Astrei a reuşit să dea rezultate notabile atât până la 
1918, cât şi în cadrele statului unitar român. Acest fapt a fost posibil prin fixarea unui 
program de muncă vast, bine conturat şi metodic urmat de toţi cei care au simţit dorinţa de 
a împărtăşi din experienţele lor sufleteşti şi altora. Desigur, de-a lungul timpului, au existat şi 
neajunsuri, proiecte ce nu s-au realizat datorită unor cauze variate, dar, în general, stăruinţa 
şi răbdarea au caracterizat toate acţiunile elaborate de bătrâna asociaţie culturală2.

Despărţământul Marghita al „Astrei”, a fost al patrulea, în ordine cronologică (după 
despărţămintele din Beiuş, Oradea şi Ceica), înfiinţat în Bihor. Organizarea unor asemenea 
aşezăminte culturale în Bihor a fost rezultatul unui proces de durată, pregătit cu multă 
minuţiozitate de către intelectualii locali, care au participat activ la eforturile societăţii 
pentru ridicarea prin cultură a naţiunii române din monarhia bicefală.

Intelectualitatea a aşteptat momentul prielnic, când Astra va acţiona energic, în 
sensul înfiinţării unor filiale în Maramureş, Crişana şi Banat.

Ideea înfiinţării noului despărţământ bihorean a prins contur în cadrul adunării de 
inaugurare a „institutului financiar” Luncana, desfăşurată la 14 iulie 1910. La întrunire au 
participat intelectuali şi săteni români din Margita şi satele limitrofe, care au hotărât organizarea 
unui nou despărţământ al Asociaţiei, la Marghita. S-a urmărit ca noua filială a „Astrei” să preia 
sub coordonarea sa culturală toate comunele româneşti din jur, care până la acea dată erau 
subordonate despărţământului orădean înfiinţat în anul 1900.

Decizia românilor din această zonă a fost comunicată Comitetului Central al „Astrei” 
de către dr. Dionisie Stoica, Sibiul aprobând solicitarea. Astfel, şedinţa de constituire a 
despărţământului s-a desfăşurat la 16 octombrie 1910. Ca director al despărţământului a 
fost ales Dionisie Stoica3.

Cea dintâi adunare generală a despărţământului s-a desfăşurat în şcoala din Popeşti, la 
12 iunie 1911. Au luat parte membrii comitetului de conducere, intelectuali şi ţărani din mai 
multe sate: Popeşti, Voivozi, Varviz, Cheţ, Ciutelec etc. În prima parte a întrunirii, preşedintele 
D. Stoica a dat citire unui raport prin care solicita strângerea unor informaţii cu caracter general, 
din fiecare comună. Erau vizate în mod special situaţia morală şi materială a poporului. S-a 
discutat şi despre necesitatea constituirii de coruri în cât mai multe comune, combaterea unor 
boli sociale (cu accent pe combaterea alcoolismului), abonarea agenturilor despărţământului 
la gazetele româneşti, şi trimiterea unor reprezentanţi ai noii instituţii culturale la examenele 
şcolilor confesionale româneşti din comunele aparţinătoare. Acest deziderat s-a materializat prin 
prezenţa la examenele de la şcoala din Popeşti – din partea despărţământului – a intelectualului 
Gheorghe Navrea. De altfel, comitetul de conducere a pus un accent deosebit pe acţiunea de 
sprijinire a procesului de învăţământ. Acest fapt reiese fără echivoc dintr-un raport prezentat 
public, din care spicuim cîteva pasaje semnificative: „...În programul nostru de activitate un 
punct de mare însemnătate este participarea la examenele poporale şi împărţirea de broşuri 

1 Arhivele Naţionale-Serviciul Judeţean Bihor (în continuarre: AN-SJBh), fond Astra despărţământul Bihor, dos. 
13, f. 5.
2 Transilvania, 1928, nr. 1, p. 6.
3 Viorel Faur, Activitatea despărţământului din Marghita al “Astrei” (1910-19145)(în continuare: Activitatea...), 
în Crisia, 1977, p. 481-482; Radu Romînaşu, Asociaţii culturale româneşti din Oradea şi judeţul Bihor în 
perioada interbelică, Editura Universităţii din Oradea, 2008, p. 180.
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între şcolari. Asociaţiunea noastră, interesându-se în prima linie de cultura poporului nostru, 
e natural să ne interesăm de felul cum se pun temeliile acestei culturi în şcoalele noastre şi cu 
deosebire în părţile mărginaşe, cărora aparţine şi despărţământul nostru...Şi din puţina experinţă 
câştigată până acuma pe acest teren, în urma câtorva participări la examene ţin să afirm, că 
aceste participări urmând în fiecare an şi sistematic, în câţiva ani vor avea influenţă nespus de 
binefăcătoare asupra învăţământului nostru poporal. Prin împărţirea de premii se face marele 
bine că şi în casele ţăranilor români din aceste părţi ajunge o carte românească”4. În cadrul 
primei adunări generale s-au susţinut şi următoarele conferinţe5: Meseriaşii şi industria de casă 
(de către C. Manu), Contracte şi cambii (de către dr. Aurel Nichita), Folosul învăţăturii şi şcolii 
(de către învăţătorul Ioan Abrudan) şi Despre Asociaţiune (de către Victor Pop). La adunare au 
participat 300 de persoane. Cu acest prilej, s-a înfiinţat şi agentura „Astrei” la Popeşti, precum 
şi o bibliotecă6. Agentura a avut următorul comitet de conducere: Vasile Tamaş (preşedinte), 
învăţătorul George Bacoş (notar şi bibliotecar) şi judele comunal Ioan Pinţia (casier). S-au 
înscris 50 de membri ajutători din Popeşti, Voivozi şi Varviz. Ultima parte a adunării a conţinut 
o parte artistică, susţinută de corul din Cheţ, condus de Grigore Görög, care a impresionat 
asistenţa prin repertoriul muzical prezentat7.

Interesantă, sub raport documentar, ni se pare a fi motivarea interesului pentru un 
anumit tip de prelegere, aşa cum reiese dintr-un raport de activitate pe anul 1911, înaintat 
comitetului central de către directorul despărţământului marghitean: ,,Suntem necesitaţi 
a pune la început accent mai mare pe prelegerile culturale generale, fiind poporul foarte 
rămas [în urmă] şi având convingerea, că poporul românesc e lăsat să sufere, fără a avea 
vre-un drept să aspire la cultură şi la o viaţă mai omenoasă. De aceea prelegerile direct 
practice s-au ţinut mai puţine. Se vor spori treptat şi acestea”8.

Ca urmare a solicitării adresate - la începutul lunii iunie 1911 - de către conducerea 
despărţământului factorilor de decizie de la Sibiu, de a le pune la dispoziţie broşuri 
pentru înfiinţarea a încă 3 biblioteci, le-au fost expediate mai multe exemplare din 
colecţia Biblioteca poporală a Asociaţiunii, precum şi numere din revista Transilvania9. În 
consecinţă, în perioada imediat următoare, au fost înfiinţate două biblioteci, între care una 
la Voivozi-Cuzap (30 iulie 1911), cu 35 de volume donate de conducerea centrală10.

În anii 1911-1912 au mai fost înfiinţate agenturi la Voivozi şi Cuzap. Cu ocazia 
constituirii agenturii din Cuzap, la 30 iulie 1911, dr. D. Stoica a conferenţiat în faţa a 150 
de persoane despre Conştiinţa naţională şi drepturile noastre etnice.

Scopul urmărit prin înfiinţarea unei reţele de biblioteci a fost acela de a cultiva gustul 
pentru citit al ţăranilor, de a-i atrage în sfera de preocupări ale asociaţiei, făcându-i astfel 
conştienţi de necesitatea realizării unui bloc compact pentru îndeplinirea dezideratelor 
politice şi culturale ale mişcării naţionale din Transilvania.

În şedinţa comitetului cercual din 10 februarie 1912 a fost lansată ideea iniţierii 
unor contribuţii benevole pentru abonarea câtorva comune din despărţământ la o serie 
de periodice poporale româneşti, prin intermediul cărora ţăranii să aibă posibilitatea să se 
informeze în legătură cu evenimentele politice şi culturale din ţară. A fost adunată pentru 
acest scop suma de 118 coroane. Pentru satele Popeşti, Voivozi-Cuzap şi Varviz s-au 
asigurat abonamente gratuite pentru publicaţiile Libertatea şi Poporul Român, distribuindu-

4 Viorel Faur, Activitatea... , p. 485.
5 În despărţământul Marghita al „Astrei” s-au remarcat în activitatea conferenţiară următorii intelectuali: Dionisie 
Stoica (directorul despărţământului), Victor Pop (preot în Cheţ), Iuliu Chiş (avocat în Marghita), Vasile Tămaş 
(protopop din Popeşti), Coriolan Manu (preot în Abram), Aurel Nichita (avocat în Marghita), Ioan Abrudan 
(învăţător în Făncica).
6 AN-SJBh, fond Astra Bihor-Oradea (în continuare: fond Astra...), dos. 33/1906-1914, f. 189; Biblioteca din 
Popeşti a fost cea de-a treia constituită în cadrul despărţământului Marghita.
7 Viorel Faur, Activitatea…, p. 485-486.
8 AN-SJBh, fond Astra..., dos. 33/1906-1914 f. 190.
9 Ibidem, dos...., f. 153-155.
10 Bibliotecar a fost ales învăţătorul local Constantin Mărcuţ (Ibidem, f. 281).

3

Crisia2.indd   219 2/1/2012   10:35:02 AM



Radu Romînaşu220

se şi cărţi, sub formă de premii, elevilor cu rezultate meritorii la învăţătură. Asemenea 
premii (8 broşuri) au fost împărţite şi la şcoala din Popeşti11.

Îndată ce starea financiară a despărţământului ar fi permis, urma să se facă 
abonamente pentru alte gazete, în special pentru Tribuna Poporului. S-a decis ca periodicul 
Poporul Român să fie cerut gratuit pentru 19 aşezări ale despărţământului, între care figura 
şi localitatea Spurcani12.

La sfârşitul anului 1911, biblioteca din Popeşti cu un inventar de 52 volume şi 45 
broşuri, a fost frecventată doar 10 cititori, iar cea din Voivozi-Cuzap (35 de volume şi 35 
broşuri) a contabilizat 20 de cititori.

Conform raportului general cu privire la activitatea despărţământului în anul 1912, 
întocmit de directorul dr. Dionisie Stoica, la 2 iunie 1913, numărul cititorilor pentru cele două 
biblioteci menţionate a fost următorul: Popeşti (52 de volume, 45 de cititori), Voivozi-Cuzap 
(35 de volume, 35 de cititori)13.

Potrivit surselor arhivistice depistate, la Voivozi a funcţionat şi o importantă bibliotecă 
parohială, cu un fond de 145 de cărţi, inventariate pentru anii 1911-191214. Pentru anul 
următor s-au adăugat alte 23 de cărţi15. Tematica acestora era diversă, încercându-se în 
primul rând achiziţionarea creaţiilor din literatura naţională, alături de lucrări istorice, 
geografice, religioase, economice, biologice, pedagogico-sociale, opere aparţinând 
literaturii universale, dar şi valori ale spiritualităţii populare precum povestiri, cântece, 
glume, snoave şi alte produse ale talentului ţărănesc atât de bogat reprezentat.

O iniţiativă interesantă a despărţământului a fost întocmirea unei liste a intelectualilor 
şi sătenilor din cercul Marghita. Documentul datează din 19 iulie 1912 şi cuprinde şi 

11 AN-SJBh, fond Astra..., dos…, f. 249-250; Viorel Faur, Cultura românilor din Bihor 1849-1918, Fundaţia 
Culturală „Cele Trei Crişuri”, Oradea, 1992, p. 92; Idem, Activitatea..., p. 487.
12  AN-SJBh, fond Astra..., dos…, f. 281-282.
13  Ibidem, f. 187, 369.
14  Prezentăm titlurile de carte aflate în fondul bibliotecii parohiale din Voivozi, inventariate pentru anii 1911-
1912: 100 Doine şi strigături, Doine şi strigături, Halinia, Anectode împănate, Istorii morale, Crucea de lemn, 
Mioriţa, 1877- Schiţe de război, Versuri şi proză de G. Coşbuc, Nicolae Vulpea, Cine-i ucigaşul?, Teatru şcolar, Din 
popor, Istorioare biblice, Lucrarea pământului, Sămânţa plantelor agricole, Moş Stoica, Istoria poporului român, 
Ştefan cel Mare, Păstrarea sănătăţii, Războiul român pentru neatârnare, Istoria lui Mihai Viteazul, Revol[uţia] lui 
Horea,Căsuţa poştei, O rugăciune, Poveşti de Crăciun, Oameni şi fapte, Satul Griviţa, Genoveva, Sfaturile unui 
plugar, Cărticica plugarului, Poveşti de Ioan Slavici, Povestiri morale, Poveşti ardeleneşti, Ţiganiada, Arghir şi 
Elena, Făt Frumos din Lacrimă, Tânăra sibiană, Istorioare religioase, Vieţile sfinţilor, Ţiganii, Basmele românilor, 
Anecdote poporale, Ilie Marin, Doine şi strigături, Vătăjelul, Oraţiuni de nuntă, Cazania ţiganilor, Gruia lui Novac, 
Povestiri de petrecere, Pentru ţărani, Povestiri, Poezii alese, Din putere proprie, De demult, Floarea Soarelui, 
Cântece din bătrâni, Calendarul „Asociaţiunii” pe 1912, Din viaţa sfinţilor, Pov[estea] lui Harap Alb, Lucrarea 
pământului, Nutreţurile, Povestiri din viaţa ţăranilor, Alexandria, Cum să trăim?, Din lume pentru lume, Din 
faptele străbunilor, Cântece şi poveşti, Eroii noştri, Musca, Nasul, Întâia scrisoare de dragoste, Poezii populare din 
Banat, Poezii de Octavian Goga, Însemnările unui trecător, Tovarăşii de şcoală, Maestrul orb, Darul lui Christos, 
Doi călăraşi, Din bătrâni, Tuşa Oana, Balaurul cel cu şapte capete, Cum se întorc rândunelele, Versuri şi proză, 
Despre testament, Poşta telegraful şi telefonul, Icoane din istoria grecilor I, Icoane din istoria grecilor II, Cultura 
cucuruzului, Ionel – familist, Ionel de un an, Ionel de şapte ani, Ionel la şcoală, „Astra”, Reguli ortografice, 
Vulcanismul, Împărţirea, lucrarea şi îngrăşarea pământului, Nuvele istorice, Poezii poporale, Comuna viitorului, 
Povestiri, Poezii alese, Ionel căsăt[orit], O seamă de cuvinte, Fabule alese, Nutreţul măestrit, Escule, Harap Alb, 
Povestiri, Alexandru Machedon, Clubul „Asociaţiei” 1913, Creşterea pomilor, Din isprăvile lui Păcală, Povestiri, 
Inst[itutul] pedag[ogic] gr[eco] or[todox] Arad, Date şi documente, Carte de cântece, În sat la Tângueşti, Călăuza 
creşt[inului], Povestea lui Stan Păţitul, Calendar pre 1913. (Arhivele Naţionale-Serviciul Judeţean Bihor, fond 
Episcopia Ortodoxă Română Oradea, dos. 287/1900-1918. f. 76-77). 
15  În bibliotecă au intrat următoarele cărţi: Viaţa unei mame credincioase de Dr. I. Lupaş, Din isprăvile lui 
Păcală II de P. Dulfu, Cum să trăim, partea a II-a de Dr. A. Dobrescu, Leonard şi Gertruda I,II,III de Pestalozzi, 
Cântece din bătrâni II de Vasile Alecsandri, Povestiri din viaţa ţăranilor II de I. Pap Reteganu, Arghir şi Elena, 
Rugăciuni şi cântări de laudă, Calendarul „Astrei” 1914, Noul testament prescurtat de Arh. Sofronie Craioveanu, 
Cântece de stea de G. Ionescu, Cântările Sfintei Liturghii de I. Popescu-Pasărea, Basme şi legende străine de 
Virgil Coroivan, Prohodul D[omnu]lui D[umne]zeu şi M[ântuitorului] Iisus Christos de D. Suceveanu, Studii 
ştiinţifice de G. Todica, Moise Păcurarul de Dr. D. Stoica, Mizeria, boala, crima de Pr. D. Voniga, Ionel cartea 
I-a, de Borgovan, Ionel partea a-IIa, Învăţătură despre legea notarilor publici de M. Bosan, Zâna margaretelor 
de I. Moţa, Colecţie de colinde din Bihor, publicate în revista Transilvania, 1913, nr. 1-2, culese de G. Navrea. 
(AN-SJBh, fond Episcopia Ortodoxă Română Oradea, dos. 287/1900-1918. f. 204. 
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numele a trei intelectuali din localităţile Varviz (I. Popa – preot), Voivozi (G. Navrea – preot) 
şi Popeşti (Vasile Tămaş – protopop). Lista a fost însoţită de un text redactat de conducerea 
despărţământului marghitean (D. Stoica – preşedinte şi I. Chiş – vicepreşedinte), care are 
o valoare istorico-documentară deosebită: „...Între actualele împrejurări...când poporul 
nostru abia mai poate suporta multele greutăţi ce-l apasă, datori suntem să-i sărim fără 
zăbavă-n ajutor toţi aceia,...al căror suflet şi inimă tresaltă la o viitoare bunăstare şi fericire a 
unui neam care până acuma n-a cunoscut decât îndelungi suferinţe şi neîncetate umiliri”16.

Activitatea culturală a despărţământului a fost deosebit de intensă pentru perioada 
anilor 1910-1912. Aceasta a fost întreruptă în anul 1913. Acest fapt rezultă din adresa 
trimisă de D. Stoica către conducerea „Astrei” de la Sibiu la 9 februarie 1914: „Avem onoare 
a vă anunţa că despărţământul în anul trecut a fost împiedicat de a dezvolta vreo activitate 
din cauza anului de tot critic, care în părţile noastre a adus poporul aproape de mizerie. 
Ploile au făcut de s-au vărsat apele în mai multe rânduri, iar recolta a fost cu desăvârşire 
compromisă. Comunicaţia în satele noastre a fost aproape imposibilă anul întreg, fiind 
drumurile foarte rele. Dar chiar de n-ar fi fost comunicaţia întreruptă - eventualele prelegeri 
etc. în asemenea situaţie n-ar fi putut fi de prea mult folos”17.

A urmat declanşarea primei conflagraţii mondiale, care a paralizat activitatea 
despărţământului. Aceasta a fost reluată în noile dimensiuni social-politice din România 
întregită, care a oferit condiţii incomparabil mai favorabile promovării actului de cultură.

După „marele război”, primul pas a fost reorientarea factorilor de decizie locali în 
funcţie de noile cerinţe ale vremii. Din această perspectivă, s-a trecut la reorganizarea 
despărţământului. Momentul s-a petrecut la 28 august 1920 cu prilejul adunării cercuale 
ţinută la Abrămuţ, ocazie cu care s-au ţinut sătenilor trei conferinţe. Elevii comunei 
au organizat o serată culturală cu declamări şi cântece naţionale, iar în final s-au pus 
bazele unui cor. Directorul despărţământului, avocatul Iuliu Chiş, a continuat activitatea 
culturală prin organizarea unor numeroase conferinţe, şezători şi serate culturale la sate, a 
reorganizat zece agenturi şi a aniversat - prin manifestări cultural-artistice - un secol de la 
mişcarea cu caracter revoluţionar condusă de Tudor Vladimirescu. În anul 1923 acesta s-a 
retras de la conducerea filialei, în locul său venind Vasile Bianu, primarul Marghitei, iar din 
anul 1924 pretorul Vladimir Muţiu. Între anii 1923 şi1928, despărţământul a trecut printr-o 
perioadă de dezorganizare. Datorită acestei situaţii, Iuliu Chiş a fost solicitat să revină la 
conducere, ceea ce a echivalat cu o revigorare a acţiunilor culturale. Cu toate acestea, în 
anul 1933 Sibiul a considerat despărţământul Marghita ca neorganizat. Moartea lui Iuliu 
Chiş a determinat pe liderii Astrei Centrale să ceară cu insistenţă o nouă reorganizare, fapt 
petrecut la 6 martie 1936. Preşedinte a fost ales protopopul greco-catolic Antoniu Băliban. 
Revigorat în felul acesta, despărţământul s-a implicat în organizarea unor acţiuni cultural-
artistice reprezentative pentru iniţiativele de culturalizare iniţiate de statul român la graniţa 
de vest a ţării18.

Despărţământul din Marghita, împreună cu agenturile sale, şi-a propus, alături de 
celelalte despărţăminte bihorene, concretizarea unui program cultural vast prin intermediul 
unor multiple modalităţi de difuzare a actului cultural. În consecinţă, acestea au încercat 
să deschidă o nouă perspectivă asupra prefacerilor culturale acut resimţite în părţile vestice 
locuite de români. Nu întotdeauna iniţiativele şi-au atins scopul, însă importantă a fost dorinţa 
schimbării mentalităţii prin adoptarea elementelor noi, moderne, care au permis mobilizarea 
mai grabnică a conştiinţei şi faptei naţionale a românilor bihoreni spre dobândirea drepturilor 
fireşti. Deşi multe iniţiative culturale au fost zădărnicite de autorităţile austro-ungare, iar altele 
s-au lovit de insurmontabile dificultăţi financiare, considerăm că activitatea Astrei în Bihor, 
până la Unirea din 1918, a reprezentat un capitol important din istoria culturii locale din 

16 Apud Viorel Faur, Activitatea… p. 489.
17 AN-SJBh, fond Astra..., dos. 33/1906-1914, f. 404. 
18 Ibidem, p. 173-175; Arhivele Naţionale-Serviciul Judeţean Sibiu, fond Astra, dos. 43/1921, f. 109-110.
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epoca modernă, care s-a constituit în România întregită într-o “moştenire” culturală deosebită, 
de care au beneficiat, în condiţii mult mai bune, noile instituţii culturale şi societatea civilă din 
Bihorul interbelic.

Crisia2.indd   222 2/1/2012   10:35:03 AM



DATE PRIVIND EVOLUŢIA INSTITUŢIILE
SANITARE DIN JUDEŢUL BIHOR

Corina MOISA*
Gabriel MOISA**

DATA ON THE DEVELOPMENT OF THE

HEALTH INSTITUTIONS IN BIHOR COUNTY

Abstract 

The first medical institutions in Bihor County appear inside the monasteries 
or near the churches. Initially they had not a well-defined profile serving to 
housing the elderly, sick or injured travelers, the poor. At the general meeting 
of the county on 21 September 1804, it raises the question of financing the new 
building and because the funds collected were not plentiful, they proposed 
the sale of the hospitals operating in the county at that time. Beginning with 
1853 the hospital grants the status of “public hospital”. After 1861, they put 
the hospital under the administrative control of a hospital committee, which 
included elected members of county councilors, primary and secondary doctors 
of the hospital, the cashier, the lawyer and the county clerk, chairperson being 
the county sub-prefect. Receiving this organizational form the hospital changes 
its name becoming county hospital.

Keywords: health institutions, Bihor, public hospital, pharmacy.

In Bihor County, the first medical institutions appear inside the monasteries or near 
the churches. For Bihor County there are documentary sources that are still recording 
the existence of a hospital in the 12th century. Beginning with 1783, they have made the 
initial steps for building a public hospital in Oradea, subsidized by the state. The aim of 
this Lazaretum was to treat the poor and no income people, where they were offered the 
appropriate treatment, food, and medicine and health service.

At the general meeting of the county on 21 September 1804, it raises the question of 
financing the new building and because the funds collected were not plentiful, they proposed 
the sale of the hospitals operating in the county at that time. Inaugurated in 1806, the institution 
called Lazaretum had an initial capacity of 12 beds, which proved to be deficient and they 
increased it to 24 still in the same year. From the administrative point of view, initially, the 
nursing of the patients and all those who were seeking shelter in this institution, was free.

Beginning with 1853 the hospital grants the status of “public hospital”. After 1861, they 
put the hospital under the administrative control of a hospital committee, which included 

 * Universitatea din Oradea, email: corinamoisa@hotmail.com
** Universitatea din Oradea, Muzeul Ţării Crişurilor, email: gabimoisa@hotmail.com 
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elected members of county councilors, primary and secondary doctors of the hospital, the 
cashier, the lawyer and the county clerk, chairperson being the county sub-prefect. Receiving 
this organizational form the hospital changes its name becoming county hospital. Until 
January 1, 1923, the hospital was under the control of a such administrative committee, 
this time from the hospital passes to the state patrimony and is administratively under the 
Regional Health Department, which later became the General Health Inspectorate based in 
Arad and then in Cluj. In the period 1930-1935, it passes again to the administration of the 
county, and then returns to its original form from 1923 until the establishment of the People 
Councils that will assume the health service for the population. The State contribution 
consisted in the payment of the medical, intermediate and administrative personnel, the 
providing of the hospital with equipment and the necessary medicines for the patients.

In 1923, they founded the hospital pharmacy. Since 1928, the Radiology Department 
worked in a hospital, which was equipped with the most modern devices. Since 1931 
also worked the department of E.N.T. and in 1932, the Gynecology Department was 
established. Thus in 1936, the hospital had the following departments: Interne Diseases, 
Surgery, Gynecology, Obstetrics, Ophthalmology, E.N.T., Venereal Diseases, Radiology, 
overall eight sections. In 1940 was also established the Urology Department that worked 
besides Surgery, having only its own physician.

Regarding the number of patients who have benefited from the services of the county 
hospital we have sporadic data, so in 1827 the number of those treated was 227, in 1864 
amounted to 1038, along with the extension of the departments and the receiving capacity 
for the patients, the number of the beneficiaries increased proportionately, as well. In 1936, 
the number of the patients cared for in hospital amounted even to 8.000 and in addition, 
those people treated in the ambulance who were also about 20.000.

Since the hospital opened in 1806 and until 1850, the Lazaretum was led by the primary 
doctor of the county in the person of Sandorffy Iosif, initially and then by Sztaroveszky Carol. 
The first surgeon of the establishment was probably of Romanian origin, bearing the name 
Ruja (Ruzsa) Iosif. After 1850, the hospital has its own management headed by a director and a 
committee. In 1936, the hospital had 21 doctors and two pharmacists, nurses and maintenance 
staff in total 100 employees. In 1934, in the hospital courtyard stood the Orthodox Church 
dedicated to the Healing Spring, with the commitment of the priest Traian Şulea. They closed 
it in 1960 and transformed it into a material warehouse that they re-opened in 1991.

World War II caused great damages to the hospital; it partially destroyed the building 
with the bombs that had fallen on the building of the Department of Interne in June 1944, 
the patients being evacuated. It was then when they also destroyed the archives of the 
institution. The years of the World War II were not the best in the history of the institution. 
The cession of the Northern Transylvania entailed substantial changes in the medical and 
administrative structure of the Hospital. The most doctors and the administrative staff fled, 
and the Hungarian Horthy’s authorities expelled the Romanian doctors who wished to 
work. On the vacancies, they have brought doctors from Hungary1. Some of those who 
came were good professionals. Some of them have remained in place after the return 
of the Romanian authorities and in the coming years contributed to the formation of a 
new generation of doctors. Among them, we mention Csete Emil, doctor-in-chief of the 
Department of Surgery, Dr. Beöthy Konrad, chief of the Department of Prosecture, teachers 
appointed to the Institute of Medicine and Pharmacy in Târgu Mureş after 1945. We 
also make mention of Kassay Dezso, Dr. Schmidt Béla and Dr. Rentz Antoniu, famous 
radiologist, who as director of the hospital has created a modern radiology department 
equipped with latest equipment2.

1 ***, Volum comemorativ cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la înfiinţarea spitalului din Oradea, Oradea, 
1956, p. 8 (hereinafter Volum comemorativ…)
2 Ibid, p. 9
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The World War II has left serious marks on the hospital building. It was partly destroyed 
by the bombs fallen on the city in June 1944. The worst affected was the building of the 
Interne Department in the Street Pasteur. Because of this, they evacuated the pavilion for 
interne diseases and moved the patients to the Department of Dermatology3. The hospital 
yard was also damaged enough as the roof of the main pavilion. The war almost destroyed 
the laboratory of the hospital whole.

The church in the hospital courtyard built even since 1934 through the efforts of the 
priest Traian Şulea, had suffered, as well. Since the autumn of 1944, it returned to service. 
If it lived through the bombing, it has not managed anymore to survive the communist 
regime. By the 1960s, they closed and converted it into material storage. Only in 1991, 
they continued the church services4. Faced with this situation, most of the medical and 
administrative staff left the hospital even though it was full of patients and wounded. Some 
of them, Dr. Kende, Dr. Konya, Dr. Mandel and Dr. Fazekas, have remained in place and 
with the help of some nurses have continued to do their job in the interests of the patients. 
By the end of 1944, a few physicians as well a part of the intermediate and administrative 
health personnel came back. The institution’s life began to normalize. However, the normal 
operation of the departments was hampered by the lack of materials. The general dower of 
the hospital was extremely poor. In addition to the medical instruments also were missing 
the body linen, gowns for staff and patients, etc.

However, some departments have been less affected. Among them the Department 
of Radiology, that has resumed its normal operation since November 1944. This is due to 
radiologist technician Weselény Nicolae who saved the radiology equipment during the 
bombing. The same happened at the Department of Ophthalmology, where the nurses hid 
from the bombing the specialized instruments, so that since the autumn of the same year 
1944 the Department was able to carry out normally its work with the patients.

At the end of 1944 and the first part of 1945, Dr. Fazekas Ludovic provided the 
directorship of the institution. Since that year began to be recruited new medical staff, 
nurses and administrative personnel. Some of them were transferred from other parts of 
the country, while others were young people at the first employment. In the meantime, the 
County Hospital worked with a Department of Interne, Surgery, E.N.T., Ophthalmology, 
Dermatology, Radiology and Prosecture. On 1 June 1945, they appointed Dr. Valer 
Munteanuhe as director. He led the hospital until 1947, when Dr. Meer Paul, E.N.T. 
specialist, took over the direction of the hospital and held that post until the nationalization 
of the national hospital institutions starting with 1 November 19485.

In the years of 1946-1947 in the hospital worked eight departments, namely: two 
Surgical Departments led by Dr. V. Arsene and Dr. Csete E. with 110 beds. The Interne 
Department worked with 80 beds run by Dr. Konya B. having an anti-rabies subsection 
with 20 beds led by Dr. Szentmikloszi. The E.N.T. Department operated with 30 beds run 
by Dr. Meer Paul and the Department of Ophthalmology with 30 beds run by Dr. Valer 
Munteanu; the Dermato-Venereal Department with 40 beds run by Dr. Ioan Bejenaru; the 
Radiological Department headed by Dr. Kende Iosif and the Prosecture and Laboratory 
Department headed by Prof. Dr. Beöthy Konrad. The total capacity of the hospital was of 
310 beds. Besides the above mentioned, there were also operating for the hospital eight 
secondary doctors, two pharmacists and seven administrative people6.

Also during this period was reinstated the Social Insurance Fund which is the 
institution of which it arose the Unified Polyclinic Hospital. The Social Insurance Fund 
was born as early from 1891. On 1 November 1948 took place the nationalization of the 

3 Ibid
4 L. Borcea, Memoria caselor, Arca Publishing House, Oradea, 2003, p. 158
5 Al. Pop, Farmacii publice orădene între anii 1919-1949, in Crisia, XXIX, 1999, p. 191
6 ***, Volum comemorativ…, p. 11
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hospitals that were not belonging to the state. Among these, we mention the following as 
being very important for the later life of the hospital. They are the Mizericordian Hospital, 
a well-resourced mixed hospital, which in the interwar period had 30 beds and several 
departments: interne medicine, surgery, gynecology and neurology7, St. Josef Hospital 
established in 1931 and the Hebrew Hospital, the successor to the old stationary at the end 
of the 18th century.

After nationalization, doctor Zoltan Şerbu became the director of the hospital. Under 
his direction in 1950, the first unification took place, it is true that an incomplete one, of 
the hospital with the Polyclinic, constituting one of the first unified blocks in the country. 
Dr. Şerbu led the institution until November 1950 when a tragic accident curtailed his life. 
Dr. Augustin Pop, the former medical deputy manager, succeeded his leadership. Under 
his leadership, they organized the health service in field, by setting up numerous points of 
care in enterprises.

Until July 1, 1951, all health institutions in the city merged into this large unit with a 
single management, provided by Dr. Augustin Pop. Since then they have created six unified 
specialist networks. Thus was born the Adult Unified Hospital in Oradea, which continues 
the work of the hospital founded in 1806 and the forerunner of the today County Hospital. 
They appointed Nicolae Adam its director, who led the Unified Hospital since 1951 until 
November 1955.

After the unification of the hospital with the Polyclinic, they needed a number of 
changes also to the level of the existing spaces. Thus, inside the hospital one has created 
the possibility of expanding the Department of Surgery by moving those from the E.N.T. and 
Ophthalmology into the nationalized building of the former hospital Mizericordian. They 
have expanded the Interne Department to 210 beds with a subsection of lung abscesses and 
one of slow endocarditis. Because the department has become very large, they decided its 
scission in the Interne Department I and Interne Department II, each with a separate head of 
the department. In addition, they moved the Hospital Laboratory to the center of the main 
building being equipped with modern furniture and appliances. One can consider as an 
important achievement of this period the establishment of the Department of Orthopaedics 
in a space arranged in an unfinished building. In the mid of the 50s the department had 
already 90 beds, being led by Dr. Traian Manciu. Finally, in 1955 they arranged and put 
into service the new food unit with modern and spacious rooms8.

In the first decade after the war, the number of beds increased greatly as in 1956 
reached 957. The number of health professionals also rose by 53% and of the intermediate 
personnel by 55%. After the establishment of the new Polyclinic, the specialized services 
have increased considerably as well. Thus, while the old Social Insurance Fund has 
operated a single cabinet for interne diseases in 1956 were 14 such cabinets and a point of 
work in the Diocese of Bihor County. Also in the new Polyclinic there operated 13 cabinets 
of specialty on just four before9. In the new Polyclinic longer worked a dentist, a sports 
medicine cabinet, one of cardiology and one of oncology.

In the development of the Polyclinic, an important role had Dr. Augustin Pop who 
became coordinator chief in November 1955, as he has been making serious steps for 
raising the Adult Unified Hospital in Oradea. Thus, in only five years after the unification 
of November 1, 1951 they set up the trauma department with 90 beds, established the 
oncology department with 25 beds and a station for blood transfusion. At the same time, 
they have founded the urology department that became independent and benefited of 35 
beds. The sections with no beds also developed a lot. Thus, 15 doctors and 12 radiologist 
assistant chemists surrounded the radiology department, working with seven diagnostic 

7 L. Borcea, op. cit, p. 162
8 ***, Volum comemorativ…, p.17
9 Ibid, p.14
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devices and two of therapy. The department also had a physiotherapy subsection with five 
ultra sound devices and four for Quartz. At the same time, they have set up two analyzing 
labs with more separate rooms for bacteriology, biochemistry and hematology, one inside 
the hospital and another one within the limits of the Polyclinic10. In addition to its existing 
Prosecture department, they set up a histopathology lab equipped with specialized 
equipment, and provided the pharmacy service with three pharmacies.

During this period, they made important steps to cover the gaps in the health system 
caused by the lack of specialized medical professionals. Their absence had become chronic. 
To remedy this state of affairs in 1948 they founded the first Health School Group. The aim of 
this school was to train intermediate medical staff well prepared for the hospitals of Oradea 
and not only. The teachers of the school were doctors from Oradea. The first class of the 
intermediate medical staff graduated the school in 195211. The number of the intermediate 
medical staff was increasing from year to year. The same thing happened to the number of 
the doctors in Oradea who were graduates of the higher education institutions, particularly 
of the Faculties of Medicine in Cluj and Timişoara. Thus, in 1952 in Oradea were existing 
127 doctors of different specializations. According to the official data of the time, if in 1938 
a doctor has attributed with 2218 inhabitants, in 1978, he had 636 inhabitants12.

In general, the health system in Oradea saw in the postwar period, despite the time 
passed through, an upward evolution. After a period in which they invested quite a lot in 
this area, the ‘50s and ‘70s, there was a stage, the ‘80s, when they significantly reduced 
the investments for the reasons of the general economic decline of the country. We should 
mention one thing from the beginning. In the absence of other data regarding the analysis 
of the health system in Oradea in this period, we used the official data of the regime. The 
archives and oral investigations keep for us a number of witnesses, collateral, it is true, 
about some aspects of the health system in Oradea, but not only13, pointing out some issues 
that even betray the falsity of some official data14. One thing is sure. Although the data are 
not real in their entirety, the steps forward in the evolution of the health system in Oradea 
in this period are evident.

Since the early ‘50s, they have taken the first steps for a better functioning of the 
health system. Thus, in March 1951 they established in Oradea “The Sanitary and Anti-
Epidemic Center of Crişana Region”. In 1973, one transformed it into “The County Anti-
Epidemic Health Center”15. In 1958, they created the Rescue Station that worked with 10 
ambulances. In 1963 in Oradea, they put into use a new building for the Center for blood 
collection and preservation16.

Continuing on the same line, they inaugurated in Rogerius District in 1969 a hospital 
for children with a capacity of 605 beds, while a year earlier they had put into operation a 
Polyclinic for children in the immediate vicinity of the hospital17.

An important moment in the development of the County Hospital infrastructure was 
to increase its capacity beginning with 1974. Thus, by the order no. 13.699 of 19 May 
1974, issued by the Council of People of Bihor County - the Health Department, they asked 
for drafting an implementing project for superposing the Interne I Section of the County 
10 Ibid, p. 15
11 Bihor-Monografie, Sport-Turism Publishing House, Bucharest, 1979, p. 153
12 Ibid
13 A. Neculau (coord.), Viaţa cotidiană în communism, Polirom Publishing House, Iaşi, 2004, p. 244-264; Gail, 
Kligman,Politica duplicităţii. Controlul reproducerii în România lui Ceauşescu, Polirom Publishing House, Iaşi, 
2000 
14 A. Ţărău, Pruncuciderea – o reacţie extremă la politica demografică comunistă, in Crisia XXXI, 2001, p. 
245-254
15 Ibid, p. 157
16 Aurel Chiriac (coordinator), Oradea. Pagini de istorie, Muzeul Ţării Crişurilor Publishing House, Oradea 
2003, p. 159
17 G. Lalescu, Construirea zonei de vest a Oradiei şi consecinţele sale social economice, in Bihor-trecut, prezent 
perspective, Oradea, 1969, p. 75
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Hospital located in the Republic Route, no. 37. This operation was necessary because the 
Interne Department was dispersed, with no overall service delivery of this department. By 
drawing this work, they performed the concentrating of the Interne Department in a single 
body of the building. In the newly built wing, they laid out 12 rooms with 1-2-3 beds each. 
In total, there were 42 beds in all wards. Each ward was equipped with a sanitary group. 
On the arranged ground floor of the new wing, they put into operation a room for doctors 
with an area of   15.52 m2, one for the head nurse and a sanitary group with shower18. 
In 1984, they put into use the new County Hospital with 700 beds, also coupled with a 
Polyclinic19. It was at that time, a modern hospital.

In the first three postwar decades because of the above-mentioned investments, 
but also after the general trend of the age, they have made remarkable progress in the 
improvement of key health indicators. Thus, the morbidity decreased very much and 
the diseases considered social knew some indices that were insignificant. Regarding the 
infectious diseases, the situation has improved considerably. By 1965, they eradicated 
malaria, while other diseases, such as polio and diphtheria, figure with zero indices set 
in 1975. In addition, they have almost eradicated the morbidity through tetanus. Serious 
diseases such as tuberculosis and the venereal diseases have significantly reduced the 
incidence. To all this the County Hospital has made a significant contribution.

After opening of the new County Hospital, in Oradea appeared several medical 
specialties. Among them, we include urology, gastroenterology, thoracic surgery, cardiology, 
anesthesia and intensive care, orthopedics, oncology, neuropsychiatry, gynecology, infant 
gynecology metabolic and nutrition diseases, forensic medicine, etc.20.

Assessments of the same kind one can make on the pharmaceutical units. Anyway, 
they proceeded to providing with drugs in an honorable manner, at least until the ‘80s. If in 
1948, there were 29 public pharmacies21 in Oradea in the late ‘80s their number had risen 
to 36 units of which eight were with closed circuit22. If all pharmacies until 1949, except 
the ones of the hospitals were private, since April 2, 1949 they nationalized them23.

In this chapter, we should mention also the expanding of the medical spa service. The 
existence of the hydropathical and climatic factors in the spas in the immediate vicinity of 
Oradea, referring to Felix and 1 Mai resorts, meant an additional possibility for the citizens 
for health care, especially in the field of muscular and skeletal diseases.

All these developments in the health system in Oradea have led, as it was natural, to 
the increasing of the comfort in this regard and increasing the average lifespan. The ‘80s, 
especially the second part of them, however, meant a drastic reduction of the investments 
in the health service. This has affected the whole system, directly concerning the health of 
the population. The phenomenon was not only one characteristic for Oradea, but also a 
Romanian general one.

18 Memoriu Justificativ al Intreprinderii de Proiectări Judeţene Bihor vizând Lucrările de Supraetajare a Secţiei 
Interne, Hospital no. 1 Oradea, p. 1-2
19 Raport privind starea economică şi socială a municipiului Oradea, February 1994, p. 33 (hereinafter Raport...)
20 Bihor-Monografie, Sport-Turism Publishing House, Bucharest, 1979, p. 153
21 Al. Pop, op. cit., p. 191
22 Raport..., 1994, p. 36
23 Al. Pop, op. cit., p. 191
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VECHI ATELIERE FOTOGRAFICE ORĂDENE.

PATRONI, PERSONAL ANGAJAT, UCENICI

Lucia CORNEA*

ANCIENS ATELIERS PHOTOGRAPHIQUES D’ORADEA.

PATRONS, PERSONNEL EMPLOYÉ, APPRENTIS

Résumé  

Les catégories professionnelles ayant travaillé dans les ateliers 
photographiques d’Oradea entre 1850 et 1950 sont assez sommairement 
connues aujourd’hui vu les difficultés de reconstitution de l’organisation de ces 
ateliers. Les informations sont peu nombreuses et proviennent de différentes 
sources. Malheureusement, l’auteur n’a eu à sa disposition que peu de données 
concrètes concernant la période ancienne de la photographie à Oradea quant à la 
qualification et à la reconnaissance officielle de la qualité de maître photographe. 
De ce fait, les conclusions de cet ouvrage se réfèrent surtout à la période de l’entre-
deux- guerres et aux premières années d’après guerre.

Les sources utilisées pour cet ouvrage sont: quelques anciens registres faisant 
partie des Archives de la Mairie d’Oradea (l’Index des patrons aux apprentis; les 
Registres patrons-personnel employé; le Registre des contrats d’apprentissage), les 
annonces d’offre d’emploi passées dans les journaux par les patrons-photographes, 
d’ autres annonces diverses et informations parues dans la presse professionnelle 
mais aussi dans la presse locale. En même temps, l’auteur a recueilli environ l’an 
2000 les témoignages de quelques anciens photographes d’Oradea: Olga Weisz-
Grünfeld, Ida Olah, Ilona Balog-Eidlitz. Quelques informations utiles ont été 
puisées dans le fonds Association des Petits Artisans d’ Oradea qui se trouve aux 
Archives Nationales, Direction Départementale de Bihor.

Toutes les données utilisées pour cette recherche mènent à la conclusion 
que tant aux dernières décennies du XIXe siècle que dans la première moitié du 
XXe siècle, la formation de vrais professionnels dans le domaine de la photographie 
s’est réalisée exclusivement sur place, dans les ateliers, sur le tas. Ce processus, 
incluant aussi une instruction théorique adéquate, était attentivement suivi et 
surveillé par les autorités spécialisées de l’Etat.

Mots clef : Oradea, ateliers photographiques, personnel employé, 
apprentis, formation

Categoriile profesionale care au lucrat în atelierele fotografice orădene de-a lungul 
timpului sunt destul de sumar cunoscute astăzi datorită dificultăţii de a reconstitui 

* Muzeul Ţării Crişurilor, email: cornealc@rdslink.ro
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încadrarea cu personal a acestora. Informaţiile sunt puţine şi sporadice şi provin din 
surse diferite. Am utilizat pentru această lucrare: câteva vechi registre păstrate în Arhiva 
Primăriei Municipiului Oradea (Indexul patronilor cu ucenici; Registrele patroni-angajaţi; 
Registrul contractelor de ucenicie), anunţurile din presă postate de fotografii-patroni în 
vederea angajării de personal, alte diverse anunţuri şi ştiri apărute în presa profesionistă, 
dar şi în presa locală. Am avut, de asemenea, la dispoziţie mărturiile câtorva vechi fotografi 
orădeni, intervievaţi în jurul anului 2000: Olga Weisz-Grünfeld, Olah Ida, Balog-Eidlitz 
Ilona. Câteva informaţii utile am găsit şi în fondul Asociaţia Micilor Meseriaşi Oradea 
păstrat la Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Bihor. 

 În mod firesc, personalul atelierelor fotografice a evoluat în timp. La început, la 
mijlocul secolului 19, fotograful, adevărat pionier al unei noi profesii, era capabil să facă 
faţă singur cererii publicului, destul de mică în condiţiile în care la ora aceea fotografia era 
încă un obiect de lux. Cu trecerea anilor, pe măsură ce dificultăţile tehnice de realizare a 
fotografiei au fost surmontate una după alta, fotografia a devenit treptat din ce în ce mai 
ieftină, deci accesibilă unor pături din ce în ce mai largi ale populaţiei, care au devenit 
astfel virtuale consumatoare ale serviciilor oferite de atelierele fotografice. În timp, cererea 
a crescut foarte mult, punând presiune asupra atelierelor fotografice, care au fost nevoite 
să-şi sporească treptat personalul, atât ca număr cât şi ca specializare.

 În mod firesc, personajul cel mai important era fotograful-patron. Acesta era în cele 
mai multe cazuri şi proprietarul atelierului, mai ales în perioada timpurie a fotografiei, când 
atelierul funcţiona de multe ori chiar în casa fotografului, aşa cum a fost cazul lui Mezey 
Lajos (între 1852-1864) sau al lui Fekete Sándor (între 1886-1923). În 1867, în Transilvania 
fotografia a fost încadrată în mod oficial în categoria activităţilor industriale1, urmând, 
prin urmare, a se supune legislaţiei austro-ungare în vigoare cu privire la organizarea şi 
funcţionarea diverselor industrii. Aşadar, din acel moment, fotograful-patron a fost obligat 
să posede în mod oficial un brevet industrial pentru a-şi putea exercita profesia. Din păcate, 
nu avem date concrete din acea perioadă timpurie a fotografiei cu privire la felul în care 
s-au calificat şi le-a fost recunoscută calificarea meşterilor fotografi orădeni.

În perioada interbelică, brevetele industriale care permiteau exercitarea în mod 
independent a meseriei de fotograf erau eliberate de Autoritatea Industrială a oraşului 
Oradea, autoritate exercitată de Primărie, respectiv de Poliţia Comunală. Emiterea unui 
astfel de brevet de industrie era adusă apoi la cunoştinţa forurilor interesate: Administraţia 
Financiară, Casa Cercuală a Asigurărilor Sociale, Camera de Comerţ şi Industrie şi 
Corporaţiunea Industrială. În anul 1926, de pildă, au fost eliberate pentru Oradea 4 brevete, 
iar pentru judeţul Bihor 6 brevete de fotograf, iar în anul următor 7, respectiv 2 brevete de 
fotograf2. Pe de altă parte, în 1927 au încetat 4 brevete industriale de fotografi în Oradea 
şi unul în judeţul Bihor. 

Instituţia care ţinea sub control exercitarea meseriei de fotograf, ca, de altfel, a 
tuturor meseriilor cunoscute în epocă, era Corporaţiunea Industrială. Aceasta controla pe 
fotografii-patroni dacă erau calificaţi în meserie, dacă posedau un brevet de meşter, dacă 
aveau condiţiile necesare pentru practicarea corectă a fotografiei.

Ţelul fiecărui fotograf, odată devenit meşter, era să-şi deschidă un atelier propriu, să 
devină patron. Nu tuturor le-a reuşit însă acest lucru.

Numeroşi fotografi, care au devenit mai târziu ei înşişi patronii unor ateliere cunoscute 
şi apreciate, au lucrat mai întâi în atelierele altor patroni, pe lângă care s-au format şi au 
câştigat experienţă. Se pot da numeroase exemple. Aşa au fost Irina Somhegyi între 1937-

1 Fejős Imre, Fényképészetünk első virágkora (1855-1885) [Prima perioadă de înflorire a fotografiei noastre 
(1855-1885)], In: Folia Archaeologica, Budapest, X, 1958, p. 211
2  Revista Economică, Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie din Oradea, 1927, nr. 2, februarie, p. 12; 1928, 
nr. 1, ianuarie, p. 14
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1943 şi Irina Milló în 1942-19433, ambele angajate ale atelierului Foto Angelo. În acelaşi 
atelier a lucrat şi  Popper Imre (patronul de mai târziu al atelierului Foto Aurora) în 1941-
1942, după care, în 1943-1944 s-a mutat în atelierul lui Szabó Sándor4. Un alt exemplu: 
Keresztessy Viola (a avut atelier pe str. Traian Moşoiu nr.2) a lucrat iniţial (1931) în atelierul 
fotografului Benedek Mór (pe str. Capucinilor). La rândul ei, după ce şi-a deschis atelier 
propriu, în 1935, a angajat-o pe fotografa Balogh Paula, care şi-a deschis şi ea mai târziu un 
atelier în Pasajul Vulturul Negru5. Balogh József, care a preluat ulterior cunoscutul atelier 
Royal Foto, a lucrat în perioada 1941-1943 în atelierul fotografei Hanna Spierer6. Varga 
Klára a lucrat timp de mai bine de doi ani, între 1940-1942, în atelierul de mărit fotografii 
al lui Davidovits Zoltán7.

În acelaşi timp, în anii 1941-1944 se putea întâlni şi situaţia inversă. Foşti patroni de 
ateliere, care nu şi-au mai putut păstra atelierul propriu, ajunseseră să lucreze ca angajaţi 
în atelierele unor confraţi. Astfel, de pildă, Fischl Gyula lucra în 1942-1943 în atelierul lui 
Carol Aschner (Foto Angelo), iar mai târziu, în 1943-1944 în atelierul de mărit fotografii al 
lui Teodor Ţoldan. Tot la Teodor Ţoldan lucra şi Gheorghe Grad, din 19418. Jakab Ödön 
era angajat în 1943-1944 în atelierul lui Szabó Sándor9. Se pare că în toate aceste cazuri 
oferite ca exemplu este vorba de evrei, foşti patroni de ateliere care, în urma aplicării, din 
1941, a legislaţiei ungare antievreieşti, discriminatorie din punct de vedere al proprietăţii, 
îşi pierduseră dreptul de a fi patroni de atelier şi, pentru a supravieţui, s-au angajat în 
atelierele unor confraţi ne-evrei.

Cunoaştem apoi câteva cazuri în care în acelaşi atelier au lucrat cupluri de fotografi, 
cum au fost soţii Aschner (Carol şi Ghizela) în atelierul Foto Angelo sau soţii Grünfeld 
(Alexandru şi Olga) în atelierul Nova Foto.

Nu toţi fotografii au avut o evoluţie profesională ascendentă, finalizată cu deschiderea 
unui atelier propriu. Am întâlnit cazuri când fotografi calificaţi au fost nevoiţi să renunţe la 
profesie pentru a încerca să se descurce din punct de vedere material în alte domenii. Aşa 
a fost, de pildă, fotografa Margareta Cser care şi-a încercat norocul deschizând în 1938 o 
băcănie în cartierul Ioşia10 .

În cele ce urmează, vom trece în revistă principalele categorii de angajaţi care au 
lucrat, între 1850-1950 în atelierele fotografice orădene, categorii enumerate, pe cât a fost 
cu putinţă, în ordinea cronologică a apariţiei lor în economia atelierului fotografic.

La sfârşitul secolului 19, în numeroase cazuri, fotografia şi pictura coexistau în acelaşi 
atelier. Prin urmare, aceste ateliere fotografice aveau printre angajaţi şi pictori. Combinaţia 
atelier fotografic – atelier de pictură s-a menţinut până în deceniul al patrulea al secolului 
20 (vezi, de pildă, atelierul Molnár Jenő, care a funcţionat până în 1936). Pictorii erau 
folosiţi şi pentru colorarea ulterioară a fotografiilor, procedeu care se mai putea întâlni, 
de asemenea, încă şi în perioada interbelică. Este cunoscut, de pildă, că în anii '40 ai 
secolului 20 la Royal Foto se mai practica pictarea fundalului, iar fotografiile de dimensiuni 
mari erau colorate cu pastel11.

Unii fotografi au fost ei înşişi pictori şi aici putem da exemple din epoci diferite: 
Mezey Lajos în anii ´60 ai secolului 19, dar şi Nicolae Friedmann în anii ´30 ai secolului 
20.

3 Arhiva Primăriei Municipiului Oradea [în continuare APMO], Registre patroni-angajaţi, poz. 1548. Din 1943, 
Irina Milló a lucrat în atelierul de mărit fotografii al lui Kalla Géza (Ibidem, poz. 2011).
4 Ibidem, poz. 1548, 2191
5 Ibidem, poz. 1758. Balogh Paula a lucrat între 1943-1945 în atelierul fotografei Gazsa Erzsébet de pe actuala 
stradă a Primăriei ( Ibidem, poz. 2213).
6 Ibidem, poz. 801
7 Ibidem, poz. 2012
8 Ibidem, poz. 2060
9 Ibidem, poz.  2191
10 Revista Economică, Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie din Oradea, 1940, nr. 9-16, p. 19-20
11 Informaţie primită în 1999 de la fotografa Balog-Eidlitz Ilona, 75 ani.
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În activitatea atelierului fotografic un rol important au avut de la bun început şi 
retuşorii. Existau retuşori atât pentru negative cât şi pentru imaginile pozitive. 

Munca retuşorului era destul de complexă, mergând de la corectarea unor contururi 
până la desenarea fundalului. De aceea, retuşorii calificaţi şi cu experienţă erau apreciaţi, 
dar totodată şi destul de greu de găsit. În 1882, de pildă, atelierul Décsey Ilka (succesor al 
atelierului Mezey Lajos) dădea anunţuri repetate în Fényképészeti Lapok [Foaia Fotografică] 
din Cluj pentru angajarea unui retuşor de negative, ulterior pentru angajarea unui 
«retuşor experimentat». Repetarea anunţului timp de mai multe luni în această publicaţie 
profesionistă sugerează faptul că personalul calificat pentru această meserie nu se găsea în 
acea perioadă chiar atât de uşor12.

Trei ani mai târziu, pretenţiile faţă de competenţele retuşorului crescuseră. În 1885, 
Fekete Sándor căuta pentru angajare un retuşor cu practică, dar care să fie capabil să şi 
fotografieze. Angajarea urma să se facă doar în urma unei probe de lucru13. 

Amănunte despre munca retuşorului de fotografii şi evaluarea ei bănească găsim 
uneori în locuri nebănuite. Astfel, în 1896, istoricul literar şi scriitorul german Wilhelm 
Rudow, stabilit în Bihor prin căsătoria cu poeta Lucreţia Suciu, avea în vedere rotunjirea 
veniturilor destul de subţiri ale familiei, mutată de curând în Oradea, prin retuşarea de 
fotografii. Din corespondenţa sa cu o prietenă de familie aflăm şi unele preţuri care se 
practicau în epocă pentru o astfel de muncă: «...voi încerca dacă nu-mi pot câştiga ceva 
cu zugrăvirea [retuşarea prin pictare – n.n.L.C.] fotografiilor. Părul şi pielea în format de 
vizită [format carte de visite – n.n.L.C.] pentru 20 cr., în cabinet [format cabinet – n.n.L.C.]  
pentru 30 cr., hainele s-ar socoti separat»14.

Retuşorii erau încă foarte căutaţi în perioada interbelică şi chiar după cel de-al 
doilea război mondial15. Unii fotografi cunoscuţi şi-au început activitatea ca retuşori în 
ateliere deja prestigioase. Astfel, în 1935, Balogh József îşi căuta un serviciu de retuşor prin 
intermediul Revistei Fotografice Române16. Abia în 1947 a ajuns şi el patron de atelier. La 
rândul ei, Varga Klára (care a deschis ulterior atelierul Foto Arta) a lucrat între 1942-1944 
ca retuşor în atelierul lui Major György17.

Fotograful-patron lucra în general cu unul sau mai multe ajutoare de fotograf. 
Ajutorul de fotograf era adesea el însuşi fotograf cu experienţă, capabil să coordoneze, 

la nevoie, întreaga activitatea profesională a atelierului. Astfel, de pildă, după moartea 
fotografului Benedek Mór (1936), cea care a condus mai departe atelierul până la preluarea 
acestuia de către un nou patron a fost Ana Vantuch, ajutor de fotograf. 

Numărul ajutoarelor de fotograf raportat la numărul fotografilor-patroni a fluctuat 
mult. La ora aceasta dispunem, din păcate, doar de câteva cifre statistice şi acestea 
referitoare la perioada anilor 1945-1951: între 1945-1948 la 37 de patroni existau între 
5 şi 20 de ajutoare de fotografi; în 1949-1950 raportul era aproape de egalitate (la 35 de 
patroni existau 33 de ajutoare de fotograf). În 1951, numărul acestora din urmă a scăzut 
brusc la 7, lipsa cronică de materiale fotografice din perioada de după război făcându-se 
acut simţită, astfel încât atelierele fotografice orădene lucrau sub posibilităţi18.

Uneori, în aceeaşi persoană se întâlneau ajutorul de fotograf şi retuşorul. În 1924, 
de pildă, fotograful Róna Jenő căuta pentru angajare un ajutor de fotograf, «dar numai cu 

12 Fényképészeti Lapok [Foaia Fotografică], Cluj, 1882, nr. 2 (februarie), coperta II; nr. 8 (august), p. 136; 1883, 
nr. 4 (aprilie), p. 84
13 Ibidem, 1885, nr. 2 (februarie), p. 43; nr. 5 (mai), p. 103
14 Florian Dudaş, Vămile destinului. Scrisori inedite de la Lucreţia Suciu (1891-1900), Editura Lumina, Oradea, 
2004, p. 184
15  În 1945, atelierul Foto Aurora căuta pentru angajare un retuşor, de preferinţă femeie (Új Élet) [Viaţa Nouă], 
Oradea, 9 februarie, p. 4).
16 Revista Fotografică Română, 1935, nr. 9, august, p. 199
17 Informaţie primită în 1999 de la fotografa Olah Ida, 78 ani.
18 Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Bihor [în continuare A.N.D.J.Bh.],  fond 240 – Asociaţia Micilor 
Meseriaşi Oradea, Inv. 84, dos. 237
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condiţia să fie un retuşor de negative şi pozitive de prim rang şi desenator de fundaluri»19.
Odată cu creşterea numărului fotografilor amatori, în atelierele fotografice orădene 

a apărut o nouă categorie de personal – laboranţii,  foarte necesari pentru prelucrarea 
clişeelor aduse de amatori. Astfel, de pildă, Alexandru Grünfeld a lucrat o vreme în anii 
´30 ca laborant în magazinul de articole fotografice Foto al lui Eugen Steiner, unul din 
principalele ateliere care prelucrau clişeele aduse de fotografii amatori. Lerchner Ernest, 
după ce a fost timp de trei ani ucenic la fotograful Róna, era deja în 1939 laborant în 
atelierul Royal Foto.

 Încă de la sfârşitul deceniului al patrulea al secolului 20, activitatea cea mai rentabilă 
în domeniul fotografiei a devenit măritul de fotografii. Măritorii de fotografii constituiau o 
categorie aparte. Aceştia erau socotiţi comercianţi şi, prin urmare, nu aveau voie să execute 
fotografii decât dacă aveau calificarea necesară, atestată prin cartea de meşter fotograf sau 
dacă angajau pe cineva care poseda o astfel de carte de meşter20. Munca laboranţilor era 
foarte importantă şi în atelierele care se ocupau cu măriri de fotografii. Ca laborant măritor 
de fotografii (calificarea era înscrisă ca atare în cartea de muncă) a lucrat, de pildă, Olga 
Weisz între 1939-1942 în atelierul măritorului de fotografii Károly Miksa (Foto Genova)21.

In jurul măritorilor de fotografii, dar şi al atelierelor fotografice mari, cu o activitate 
complexă, s-au constituit  cu timpul adevărate reţele de agenţi voiajori, care se deplasau în 
provincie după comenzi. Astfel de reţele de agenţi avea de pildă atelierul Foto Angelo  în 
194322, dar şi atelierul Foto Studio în 194723.

Numărul exact al persoanelor angajate în fiecare atelier fotografic este dificil de 
stabilit astăzi. Ceea ce am observat studiind Registrele patroni-angajaţi, atâtea câte se 
mai află astăzi în Arhiva Primăriei Oradea, cel puţin în perioada interbelică şi imediat 
după război a existat o fluctuaţie importantă a personalului. Abundă perioadele scurte 
de angajare, uneori de câteva luni. Înafară de aceste registre, unele informaţii în această 
direcţie le-am aflat şi de la vechii fotografi orădeni, din presa locală sau din statisticile 
Camerei de Comerţ. Nu am luat în calcul şi ucenicii care lucrau în aceste ateliere, căci 
problema lor este una aparte.

În general, în perioada interbelică, pentru buna funcţionare a marii majorităţi a 
atelierelor, strictul necesar de personal era alcătuit din patron plus încă doi angajaţi: un 
ajutor de fotograf şi un retuşor. Aceasta era şi încadrarea pe care o avea, de pildă,  în 1945 
atelierul Foto Aurora (patron Popper Imre)24.

Pentru atelierele mari, în vogă, care au cunoscut perioade de adevărată prosperitate, 
numărul angajaţilor era pe măsură. Astfel, între 1939-1941 la Royal Foto, unul din atelierele 
de lux, cu fotografii scumpe, situat în centrul oraşului, erau angajaţi mai mulţi lucrători: 
patroana (fotografa Winkler Hajnal), încă un fotograf, un laborant, plus mai mulţi retuşori 
(atelierul era cunoscut în interiorul breslei ca practicând un retuş pozitiv mai pronunţat)25.

O situaţie aparte aveau atelierele care se ocupau cu măriri de fotografii. Comparativ 
cu atelierele fotografice clasice, măritorii lucrau în plus cu un personal specific: în 
primul rând cu agenţii voiajori, care asigurau comenzile şi, în al doilea rând, cu retuşorii 
specializaţi pentru fotografii mărite. Măritorii de fotografii aveau nevoie uneori chiar şi de 
confecţioneri de cutii26. Un astfel de atelier a fost de pildă cel al lui Gheorghe Grad. Ştim 
că în 1950 acesta lucra cu 5 angajaţi27.

19 Fotografia, Alba Iulia, 1924, nr. 8, 31 august, p. 16
20 Informaţie primită în 2000 de la fotografa OlgaWeisz-Grünfeld, 79 ani.
21 Ibidem
22 Nagyvárad, 1943, 16 ianuarie, p. 11
23 Új Élet [Viaţa Nouă], 1945, 1 februarie, p. 2
24 Ibidem, 1945, 9 februarie, p. 4
25 Informaţie primită în 1999 de la fotografa Olah Ida, 78 ani şi de la fotografa Eidlitz-Balog Ilona, 75 ani.
26 Atelierul Napoleon în 1925 (Nagyváradi Friss Újság [Ştiri Proaspete Orădene]), 1925, 10 septembrie, p. 6
27 A.N.D.J.Bh., fond 65 – Camera de Comerţ şi Industrie, Inv. 95, Registru de firme nr. 57, poz. 285
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Ucenici şi calfe
În a doua jumătate a secolului 19 şi în prima jumătate a secolului 20, calificarea forţei 

de muncă pentru diferitele meserii se realiza de regulă prin stagii de ucenicie efectuate pe 
lângă meşteri.

Meseria de fotograf s-a învăţat aşadar şi ea întotdeauna la locul de muncă, meşterul 
parcurgând mai întâi fazele de ucenic şi de calfă. 

Din punct de vedere legislativ, în a doua jumătate a secolului 19, în Imperiul austro-
ungar fotografii erau asimilaţi categoriei industriaşilor independenţi cu drept de liberă 
practică, supunându-se deci prevederilor legislaţiei industriale generale în vigoare, mai 
exact prevederilor Legii XVII /1884, o lege care a continuat să se aplice în Transilvania 
chiar şi după Unire, până la apariţia legii de unificare din 193628. 

Articolul 140, § a din Legea XVII /1884 se referea punctual la ucenici, la angajarea şi 
statutul acestora. Forul însărcinat cu punerea în aplicare a prevederilor sale era Corporaţia 
Industrială [Ipartestület]. Corporaţia Industrială  orădeană a stabilit instrucţiunile de aplicare 
a acestui articol de lege la începutul anului 1889.

Conform acestor instrucţiuni, fiecare industriaş locuitor pe teritoriul oraşului Oradea, 
cu drept de liberă practică în calitate de industriaş independent, avea dreptul să angajeze 
ucenici. Dacă atelierul aparţinea văduvei sau urmaşilor minori ai meşterului [şi au existat 
astfel de cazuri şi în istoria atelierelor fotografice orădene], se puteau angaja ucenici doar 
dacă exista o persoană de specialitate care să conducă activitatea atelierului29.

În general, atelierele fotografice îşi comunicau intenţia de a angaja ucenici prin 
anunţuri în presa locală, la mica publicitate30. Aceştia erau ucenici remuneraţi de atelierul 
respectiv, astfel că în aceste cazuri de multe ori atelierul punea şi condiţii, de pildă ca 
ucenicul să provină «din familie bună»31.

După o perioadă de probă, care nu putea depăşi 6 săptămâni, între patron şi părinţii / 
tutorii ucenicului se încheia un contract de ucenicie care prevedea, în detaliu, cine urma să 
se ocupe de întreţinerea ucenicului (asigurarea locuinţei, a alimentelor şi a îmbrăcăminţii), 
de plata taxelor şcolare şi a altor taxe. Marea majoritate a contractelor de ucenicie pe care 
le-am avut la îndemână pentru studiu datează din perioada interbelică. Am observat astfel 
pentru această perioadă că în general de întreţinerea ucenicului (alimente, îmbrăcăminte, 
locuinţă) se ocupau părinţii, iar de plata taxelor aferente perioadei de ucenicie (cotizaţia 
la Casa Cercuală de Asigurări Sociale, taxa şcolară etc.) patronul. În numeroase cazuri, 
acesta din urmă se angaja să plătească ucenicului şi o mică remuneraţie lunară, în general 
de 200-300 de lei. 

 Există în acelaşi timp şi contracte ale căror prevederi ies din tiparul comun. În câteva 
din contractele studiate toate obligaţiile cădeau în sarcina părinţilor, patronul neavând 
nicio obligaţie înafara acelora care rezultau implicit din textul legii. În alt contract, toate 
cheltuielile cădeau în sarcina părintelui, care urma să plătească în plus patronului 400 
lei lunar şi să achite taxa şcolară pentru ucenic, în timp ce patronul urma să achite doar 
cotizaţia la Casa Cercuală de Asigurări Sociale.

Unii ucenici fotografi erau patronaţi de Căminele de Ucenici. De pildă, Tezsán János, 
ucenic la fotografa Winkler Hajnal (atelierul Royal Foto) timp de trei ani, a fost patronat în 
tot acest răstimp de Căminul de Ucenici Reformat32. În astfel de cazuri, asigurarea locuinţei, 
a hranei şi a îmbrăcăminţii cădea în sarcina Căminului de Ucenici, iar patronul plătea toate 
taxele, inclusiv remuneraţia lunară a ucenicului, care era mai substanţială decât în cazul 
încheierii contractelor între părinţi şi patron, şi anume: în primul an 500 lei lunar, în anul 

28 Ion Zainea, Economie şi societate în Bihor (de la Marea Unire la Dictatul de la Viena), Editura Universităţii 
din Oradea, Oradea 2007, p. 91
29 A.N.D.J.Bh., fond 8 – Primăria Municipiului Oradea, Inv. 142, Consiliul Orăşenesc, dos. 235, f. 50
30 Vezi, de pildă, în 1911, atelierul Lénics şi Szűcs (Nagyvárad, 1911, 1 ianuarie).
31 Nagyváradi Napló[Jurnal Orădean], 1924, 1 octombrie, p. 8
32  APMO, Registrul contractelor de ucenicie 1935-1936, 1940-1943, f. 182, poz. 707
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al II-lea 600 lei lunar, în anul al III-lea 700 lei lunar 33.
La încheierea contractului, trebuiau să se aducă acte doveditoare ale vârstei 

ucenicului34. Din contractele studiate reiese că vârstele cuprinse între 14-17 ani erau 
privilegiate de patroni. Ca vârste extreme, am întâlnit un singur caz de intrare în ucenicie 
la 13 ani şi tot un caz de ucenic de 27 ani – o femeie.

Nivelul de instruire al ucenicilor cuprindea o plajă largă, mergând de la nivelul 
minim - patru clase primare - până la bacalaureat (două cazuri). Totuşi, marea majoritate 
a ucenicilor aveau între patru şi şase clase primare. Unele ateliere mai pretenţioase îşi 
permiteau să pună condiţii şi în această privinţă. De pildă, în 1938 atelierul Foto Angelo 
publica un anunţ în presa locală: «Accept un ucenic care a absolvit patru clase gimnaziale»35. 

Ca durată, legea prevedea o perioadă de ucenicie de minimum doi ani36. Lucrul 
acesta s-a confirmat şi în cursul cercetării noastre. Într-adevăr, marea majoritate a 
contractelor studiate erau încheiate pentru o perioadă de doi ani. Urmau apoi, ca pondere, 
cele încheiate pentru trei ani şi, pe locul trei, cele încheiate pentru doi ani şi jumătate. Ca 
durate extreme, am întâlnit două cazuri de contracte încheiate pentru o perioadă de sub un 
an şi un caz de contract încheiat pentru trei ani şi jumătate. Durata perioadei de ucenicie 
era determinată în ultimă instanţă şi de posibilităţile materiale ale ucenicului şi familiei 
sale. 

Dacă un ucenic întrerupea stagiul de ucenicie la un meşter şi-l continua la altul, 
avea dreptul la continuitate în socotirea duratei perioadei de ucenicie37. Avem în acest sens 
exemplul lui Gheorghe Fehér, care a fost ucenic la mai mulţi meşteri: mai întâi a intrat ca 
ucenic la Foto Angelo, de unde, în urma unui incident neplăcut (distrugerea accidentală a 
unui stativ întreg cu plăci de sticlă pregătite pentru developare), a fost nevoit să plece. Ce 
s-a întâmplat în continuare povesteşte el însuşi: «Fratele meu mai mare, Andrei (Bandi), 
care lucrase ca fotograf la o firmă, tocmai îşi deschisese un atelier propriu, „FOTOFILM”. 
Spre norocul meu, plecarea de la „Foto Angelo” nu a afectat cu nimic calificarea mea ca 
fotograf pentru că am intrat ucenic la atelierul fratelui meu Andrei. Aici am lucrat, urmând 
paralel la şcoala de ucenici, până la intrarea în vigoare a legislaţiei împotriva evreilor. 
Fratele meu Andrei a fost obligat să-şi închidă atelierul deoarece evreii nu aveau dreptul 
la aşa ceva...Am găsit până la urmă un loc de ucenic şi băiat la toate la atelierul FOTO 
SZABÓ. Aici am stat 6 luni de zile»38. În plus faţă de cele relatate de fotograf, din registrele 
de contracte de ucenicie păstrate mai aflăm că în 1941-1942 a fost ucenic şi la fotografa 
Cornelia Pénzes.

În 1942 însă aceasta a fost nevoită să-şi închidă atelierul (situat pe actuala stradă 
Avram Iancu nr. 2) şi să rezilieze contractele celor doi ucenici ai săi (dintre care unul 
era Gheorghe Fehér) după numai un an39. Era consecinţa punerii în aplicare a legislaţiei 
antievreieşti implementată de statul ungar începând cu 1941. N-a fost un caz singular, 
după cum reiese şi din relatarea lui Gheorghe Fehér. La Oradea, fenomenul rezilierii de 
contracte de ucenicie din cauza încetării activităţii atelierelor aparţinând unor patroni evrei 
apare pregnant pentru perioada 1941-1943. 

Ceva mai târziu, în primăvara lui 1944, a avut loc internarea în ghetou a  evreilor 
orădeni. Iată că această dramă a unei întregi populaţii se reflectă în timp şi în nişte banale 
acte cum erau registrele contractelor de ucenicie. Este imposibil să nu rămâi impresionat 
la citirea unor inscripţii laconice de tipul următor: în 1944 ucenica de fotograf Gáspár 

33 Ibidem, Registrul contractelor de ucenicie 1931-1935, poz. 5436 
34 A.N.D.J.Bh., fond 8 – Primăria Municipiului Oradea, Inv. 142, Consiliul Orăşenesc, dos. 235, f. 50
35 Noua Gazetă de Vest, Oradea, 1938, 11 ianuarie, p. 7
36 A.N.D.J.Bh., fond 8 – Primăria Municipiului Oradea, Inv. 142, Consiliul Orăşenesc, dos. 235, f. 51
37 Ibidem, f. 52
38 Gheorghe Fehér, Viaţa mea între 1924-1944,  însemnări autobiografice comunicate nouă  în 2007 de fiica 
fotografului, doamna Susanna Vendel, din Stockholm, căreia-i mulţumim şi pe această cale.
39 APMO, Camera de Muncă - Registrul contractelor de ucenicie 1940-1943, f. 127, poz. 377, 378
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Ágnes mai avea de efectuat câteva luni de ucenicie până la terminarea stagiului de trei ani 
prevăzut de contractul său. N-a mai apucat să-şi termine stagiul. În registrul contractelor 
de ucenicie apare la rubrica sa o laconică menţiune ulterioară: «Ucenica s-a dus în ghetou. 
3 mai 1944»40.

 În altă ordine de idei, am observat, studiind contractele de ucenicie, că cea mai 
mare parte a ucenicilor proveneau din familii locale, deşi existau şi excepţii. De pildă, 
atelierul Pártos Kata ( AMAT Foto) a avut în perioada 1934-1936 o ucenică din comuna 
Joseni41; Keresztessy Viola (Keresztessy Foto) a instruit aproximativ în aceeaşi perioadă un 
ucenic din Săcuieni42; Ştefan Davidovits ( Fotorevü) a avut între 1941-1944 un ucenic din 
Valea lui Mihai43.

Au existat şi cazuri când ucenicii fotografi erau chiar copii de fotografi. Aşa de pildă 
în perioada 1941-1942, fiul fotografului Gáspár Sándor figura ca ucenic în atelierul tatălui 
său44. În astfel de cazuri nu se mai încheia contract de ucenicie scris, ci doar se declara 
situaţia la Corporaţia Industrială.

Încheierea corectă a contractului de ucenicie, care avea loc într-un birou notarial, 
era confirmată de reprezentantul Corporaţiei Industriale, care consemna principalele date 
şi în registrul său. La încheierea contractului, părţile trebuiau să fie de faţă45. Corporaţia 
Industrială ţinea apoi evidenţa tuturor ucenicilor angajaţi în aria sa de responsabilitate, 
urmărind îndeplinirea obligaţiilor contractuale, în vederea eliberării, la sfârşitul stagiului, 
a unui certificat.

După cum se ştie, după unirea Transilvaniei cu România, introducerea reală şi 
funcţională a legislaţiei româneşti a muncii în Transilvania s-a realizat treptat. Legislaţia 
austro-ungară a fost în parte menţinută, peste aceasta suprapunându-se treptat legislaţia 
românească. În 1920, prin Decretul – Lege nr.1327/29 martie 192046 s-a înfiinţat Ministerul 
Muncii şi Ocrotirilor Sociale. În competenţa acestuia se înscria, printre altele, şi legislaţia 
raporturilor de muncă şi a asigurărilor. În 1924, Ministerul Muncii a fost autorizat de către 
Consiliul de Miniştri să aplice inclusiv prevederile legii industriale austro-ungare din 1884, 
completată cu Codul Industrial austro-ungar din 1907, care erau încă în vigoare pe teritoriul 
Transilvaniei47. 

Câţiva ani mai târziu, în 1927, prin Legea pentru organizarea Camerelor de Muncă şi 
a Consiliului Superior al Muncii, au luat fiinţă Camerele de Muncă, organe de specialitate 
aflate sub îndrumarea Ministerului Muncii, a căror menire era aceea de a controla aplicarea 
corectă şi unitară a legilor şi a altor acte normative care reglementau relaţiile de muncă, 
securitatea şi sănătatea în muncă. Astfel, începând din 1927, şi la Oradea, tot ce ţinea 
de controlul organizării uceniciei, aparţinea acestei instituţii. Registrele care consemnau 
contractele de ucenicie încheiate,  precum şi originalele acestor contracte se păstrau aşadar 
la Filiala Oradea a Camerei de Muncă.

Încă din vremea legislaţiei austro-ungare, prin lege, meşterul avea obligaţia să 
folosească pe ucenic doar la muncile strict legate de meserie, iar dacă ucenicul locuia cu 
casă şi masă la meşter, el trebuia să se bucure de aceleaşi drepturi ca şi ceilalţi locuitori ai 
casei48.

Tot prin lege, meşterul avea obligaţia să asigure ucenicului o instrucţie adecvată 
pentru meserie (aceea de fotograf, în cazul nostru). Chiar dacă relaţia dintre patron şi ucenic 

40 Ibidem, Camera de Muncă - Registrul contractelor de ucenicie 1935-1936, 1940-1943, f. 179, poz. 686
41 Ibidem, Camera de Muncă - Registrul contractelor de ucenicie 1934-1935, poz. 385
42 Ibidem, Camera de Muncă - Registrul contractelor de ucenicie 1931-1935, poz. 7045
43 Ibidem, Camera de Muncă - Registrul contractelor de ucenicie 1935-1936, 1940-1943, f. 100, poz. 211
44 Ibidem, poz. 213
45  A.N.D.J.Bh., fond 8 – Primăria Municipiului Oradea, Inv. 142, Consiliul Orăşenesc, dos. 235, f. 50
46 publicat în Monitorul Oficial din 30 martie 1920. Denumirea Ministerului a suferit mici modificări de-a 
lungul anilor..
47 Ion Zainea,  op. cit., p. 91-92
48 A.N.D.J.Bh., fond 8 – Primăria Municipiului Oradea, Inv. 142, Consiliul Orăşenesc, dos. 235, f. 52
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nu a fost întotdeauna idilică, peste ani foştii ucenici fotografi îşi aminteau cu gratitudine 
de cei care-i învăţaseră cu adevărat meserie. Gheorghe Fehér, care a început ca fotograf, 
dar a făcut ulterior o frumoasă carieră în imaginea de film49, îşi amintea cu obiectivitate de 
fostul său patron, fotograful Carol Aschner (Foto Angelo): «Patronul era un om sever şi mă 
mai trăgea din când în când de urechi, dar mai ales atunci când răspundeam obraznic ... 
Patronul a fost sever cu mine dar niciodată pe nedrept şi m-a învăţat cu plăcere tot ce era 
legat de arta fotografierii»50.  

Nu în ultimul rând, patronii aveau obligaţia de a asigura ucenicilor timpul necesar de 
a urma şcoala51, căci pe lângă practica efectivă în atelier, ucenicii şi calfele de fotograf, ca 
de altfel şi ucenicii care se pregăteau pentru alte meserii, participau la cursuri teoretice la 
Şcoala de Ucenici Industriali. De pildă, în anul şcolar 1905/1906 la clasele de cunoştinţe 
generale şi de desen de la Şcoala de Ucenici Industriali din Oradea au luat parte la cursuri 
6 ucenici şi calfe de fotografi52, iar în anul şcolar 1922/1923 erau înscrise la Şcoala de Stat 
pentru Ucenicii Industriali 10 fete ucenice fotografe53.

La fiecare sfârşit de an şcolar, şcoala de ucenici organiza o expoziţie cu lucrările 
elevilor, expoziţie la care era obligat să participe fiecare ucenic care avea mai mult de un 
an de ucenicie. Patronul era dator să asigure ucenicului său materialul, precum şi timpul 
necesar pentru realizarea lucrării cu care participa la expoziţie54. Astfel, de pildă, în 1923, 
ucenicele fotografe Elena Zilahi şi Elena Letanovschy au primit diplome şi premii pentru 
lucrările lor de sfârşit de an55.

După ce ucenicul îşi termina stagiul, Corporaţia Industrială îi emitea o adeverinţă 
în acest sens. Urma apoi stadiul superior în ascensiunea spre calitatea de meşter fotograf, 
acela de calfă.

Încă de la sfârşitul secolului 19, angajarea calfelor s-a supus prevederilor aceleiaşi 
Legi XVII  / 1884 care stipula obligativitatea pentru persoanele angajate pe acest post de 
a poseda carte de muncă. Angajarea se făcea mai întâi pentru o perioadă de probă, care, 
dacă contractul nu stabilea altfel, era în general de 14 zile56. Dacă activitatea calfei era 
considerată satisfăcătoare, urma angajarea definitivă. 

Există numeroase exemple de fotografi orădeni cunoscuţi care au lucrat mai întâi 
ca şi calfe în alte ateliere, până când au avut posibilitatea să-şi deschidă atelier propriu. 
Aceasta era, de pildă, în 1904 situaţia lui Szabó Dénes57. În 1907 el reuşise deja să-şi 
deschidă atelier propriu în Piaţa Bémer [azi Piaţa Regele Ferdinand].

Pretenţiile în ce priveşte calificarea au crescut cu timpul. În jurul lui 1930 o calfă 
trebuia să fie capabilă să execute şi fotografieri dar şi lucrări de laborator58, căci volumul 
de muncă era mare, din ce în ce mai multe ateliere asigurând acum şi prelucrarea filmelor 
aduse de fotografii amatori.

49 vezi Lucia Cornea, Vechi ateliere fotografice orădene. Atelierele de pe „Strada Principală” (actuala Strada 
Republicii), In: Crisia, Oradea, XXXVI, 2006, p. 196
50 Gheorghe Fehér, Viaţa mea între 1924-1944,  însemnări autobiografice comunicate nouă  în 2007 de fiica 
fotografului, doamna Susanna Vendel, din Stockholm, căreia-i mulţumim şi pe această cale.
51 A.N.D.J.Bh., fond 8 – Primăria Municipiului Oradea, Inv. 142, Consiliul Orăşenesc, dos. 235, f. 52
52  A nagyváradi szakirányu iparos tanonciskola és segédek továbbképző tanfolyamának értesitője, 1905-1906 
tanév [Anuarul Şcolii de Ucenici Industriali din Oradea pe anul şcolar 1905-1906], közli Szűts Izsó igazgató, 
Nagyvárad, Sonnenfeld Adolf  könyv és műnyomdája, 1906
53 Anuarul Şcoalei de stat pentru ucenicii industriali de ambe sexe, selecţionată pe bresle din Oradea-Mare pe 
anul şcolar 1922/23, publicat de directorul Iuliu Muth, Oradea, Tipografia Biharia S.A., p. 44-45
54 A.N.D.J.Bh., fond 8 – Primăria Municipiului Oradea, Inv. 142, Consiliul Orăşenesc, dos. 235, f. 52
55 Anuarul Şcoalei de stat pentru ucenicii industriali de ambe sexe, selecţionată pe bresle din Oradea-Mare pe 
anul şcolar 1922/23, publicat de directorul Iuliu Muth, Oradea, Tipografia Biharia S.A., p. 24
56 A.N.D.J.Bh., fond 8 – Primăria Municipiului Oradea, Inv. 142, Consiliul Orăşenesc, dos. 235, f. 55, 56
57 Nagyvárad és Biharvármegye cím és lakjegyzéke [Ghidul adreselor pentru Oradea şi Bihor], Boros Jenő 
könyvnyomdája, Nagyvárad, 1904
58  vezi, de pildă, atelierul Foto Angelo în 1938 (Noua Gazetă de Vest, 1938, 11 ianuarie, p. 7)
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De evidenţa strictă a tuturor calfelor angajate pe teritoriul său de activitate, de 
existenţa şi menţinerea unor raporturi corecte între meşter şi calfă se ocupa Corporaţia 
Industrială, care avea rol de mediator în cazul unor diferende sau litigii. Tot ea întocmea şi 
cărţile de muncă ale calfelor.

Scopul fiecărui ucenic sau calfă de fotograf era acela de a deveni fotograf profesionist, 
posesor al unei cărţi de meşter. În perioada interbelică, lucrul acesta era posibil doar în 
urma susţinerii unui examen în faţa unei comisii. Fotografa Olga Weisz ne dă amănunte 
despre componenţa comisiei în faţa căreia şi-a susţinut examenul de meşter în 1942: 
fotograful Major György ca preşedinte al comisiei, fotograful Gyulai József ca reprezentant 
al Camerei de Comerţ şi Industrie  şi meşterul măritor de fotografii Jermendi Jenő59.

Câteva observaţii cu caracter general s-au conturat pe parcursul cercetării noastre. 
Astfel, am observat că angajarea personalului nou în atelierele fotografice se făcea, 
de regulă, în urma unei probe de lucru, aceasta fiind hotărâtoare. Angajaţii atelierelor 
fotografice puteau însă rareori conta pe stabilitatea postului. Unele posturi erau, ca durată, 
destul de efemere. De aceea, în presa de specialitate întâlnim la mica publicitate solicitări 
pentru posturi stabile, ca, de pildă, în 1936, din partea unor retuşori60. O explicaţie pentru 
perioadele scurte de angajare a personalului se poate găsi în faptul că numeroase ateliere 
au avut ele însele o durată efemeră, neputând face faţă concurenţei. În acelaşi timp, 
mobilitatea deosebită a personalului în domeniul fotografiei era un fenomen curent, pe 
care cercetătorul de astăzi îl observă imediat.

Datele pe care ni le oferă studierea personalului care lucra în vechile ateliere 
fotografice, începând deja de la sfârşitul secolului 19, confirmă un lucru, pe care l-am 
mai menţionat şi cu alte prilejuri şi anume că în domeniul fotografiei femeile şi-au putut 
găsi relativ uşor de lucru şi s-au putut afirma fără discriminare, în epoci în care femeile 
care-şi construiau o profesie şi-şi câştigau singure existenţa erau încă destul de rare. De 
multe ori, tinerele fete erau preferate ca ucenice de către patronii atelierelor fotografice. 
Şi pentru anumite categorii de personal erau preferate adesea femeile: retuşori, laboranţi, 
chiar ajutoare de fotograf , acestea din urmă cel puţin din 1940 încolo61. 

Ca o concluzie generală, toate datele pe care le-am avut la îndemână pentru această 
cercetare conduc spre ideea că atât în ultimele decenii ale secolului 19 cât şi în prima 
jumătate a secolului 20, formarea de adevăraţi profesionişti în domeniul fotografiei s-a 
realizat exclusiv la locul de muncă, prin practică directă, procesul, incluzând şi o instruire 
teoretică adecvată, fiind atent urmărit şi supravegheat de autorităţile specializate ale 
statului.

ANEXĂ
Patroni şi ucenicii lor în perioada interbelică

Numele marcate cu bold aparţin unor ucenici care au devenit ulterior 
ei înşişi patroni de ateliere fotografice în Oradea.

Atelierul sau patronul Numele ucenicului Perioada contractului de 
ucenicie

Dajkovits János Alex. Grünfeld 1924-1927

Ghizela Topschall 

Margareta Cser
Spitz Roza

Winkler Hajnal
Hönig Ferenc
Pap Magda

1928-1930

59 Informaţie primită în 2000 de la fotografa Olga Weisz-Grünfeld, 79 ani.
60 Revista Fotografică Română, 1936, nr. 15 (februarie), p. 292
61 Nagyvárad, 1942, 25 februarie, p. 8; 27 februarie, p. 8; 31 decembrie, p. 7
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Róna Jenő

Andrei Fehér
Elisabeta Nyéki

Oláh Marie
Ludovic Fehér
Lerchner Ernest

1931
1931-1934
1934-1937

1935-1938

Nemes Olga
Sonar Ilona

Margareta Maár
Szűcs Julia 1931-1932

Foto Angelo

Andrei Fehér
Szűcs Julia

Mogyorósi Victor62

Bódis Ilona
Sterner László
Fényes Tibor

Viorica Farkas
Mottl Clara

Popper Imre
Gheorghe Fehér 

1932-1934
1932-1933
1933-1936

1933
1935-1938
1936-1937
1936-1938

Gyenge Róza

Vasile But
Cornelia Vasas
Iuliu Popovits

Alexandru Szabados
Szemes Györgyi 

1931-1934
1932-1933

1934-1937
1941-1944

Pártos Kata Varvara Stoica 1934-1936

Goldstein şi Aschner Illés Veronika 1934-1937

Lenics Géza
Irina Dézsi

Ludovic Czeglédi
1933-1935
1935-1937

Keresztessy Viola Emeric Fodor 1935-1937

Molnár Jenő

Iuliu Popovits
Erdélyi Olga

Valdmann Zsuzsanna
Róth Anna

1931-1932
1931-1933
1931-1933

1933

Benedek Mór
Olga Weisz
Himler Imre

1936

Central Foto Ştefan Bereczki 1936-1938

„Napoleon”
( Teodor Popa)

Gheorghe Poinariu 1936-1938

Winkler Hajnal (Royal 
Foto)

Oláh Ida
Tezsán János

1939
1940-1943

Gáspár Sándor
Olga Weisz
Gáspár Tibor

Kiss Tibor

1939
1941-1942
1941-1943

Cornelia Pénzes 
Erdélyi Emilia

Gheorghe Fehér 
1941-1942
1941-1942

62 Vezi contractul de ucenicie reprodus la ilustraţii.
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Ştefan Davidovits
Huszár Imre
Nagy Zoltán

Gáspár György

1941-1942
1941-1944
1941-1944

Balogh Endre Gáspár Ágnes 1941-1944

Szabó Foto (Szabó Dénes 
jr.)

Balogh József 1942-1944
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Ilustraţii

Contract de ucenicie încheiat între Foto „Angelo” şi Mogyorósi Victor – 1933
(faţă). Originalul în colecţia autoarei
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Contract de ucenicie încheiat între Foto „Angelo” şi Mogyorósi Victor – 1933
(verso). Originalul în colecţia autoarei
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DIN ACTIVITATEA LUI CONSTANTIN DAICOVICIU LA INSTITUTUL DE 
STUDII CLASICE AL UNIVERSITĂŢII „REGELE FERDINAND I” DIN CLUJ (I)

Mihaela GOMAN*

ASPECTS OF CONSTANTIN DAICOVICIU`S ACTIVITY AT THE INSTITUTE OF 

CLASSICAL STUDIES OF THE UNIVERSITY „KING FERDINAND I” FROM CLUJ (I)

Abstract 

The Institute of Classical Studies had an important role as part of the 
University "King Ferdinand I" from Cluj. It was a “laboratory” in which were 
formed generations of researchers and specialists in archaeology and history, 
some of them being co-opted since they were students in the last year of faculty. 
It was also the situation of Constantin Daicoviciu, who in 1921 was named 
practitioner, in 1930 administrator and later director of the reputed institution 
from Cluj.

Keywords: Institute of Classical Studies, university, yearbook, scientific 
staff, Constantin Daicoviciu

„Clujul, se împodobea, după desăvârşirea unităţii politice şi de stat a poporului 
român, cu o salbă de instituţii cultural-ştiinţifice, fiice bune ale Universităţii Daciei 
Superioare. Luaseră fiinţă Institutul de Speologie, întemeiat, organizat şi condus de savantul 
Emil Racoviţă, Muzeul Limbii Române, înfiinţat şi îndrumat cu prestigiu de filologii clujeni, 
în frunte cu Sextil Puşcariu, Institutul de Studii Clasice, prin unirea seminariilor de limbi 
clasice şi a Muzeului de antichităţi, condus de învăţatul profesor Vasile Bogrea, Grădina 
Botanică, organizată de neobositul şi învăţatul profesor Alexandru Borza. În această 
atmosferă cultural-ştiinţifică elevată, se inaugurau la începutul anului 1920, Institutul de 
Istorie Naţională, Institutul de Studii Clasice, Seminariile de studii sud-est europene, de 
istorie universală şi de istoria artelor. Rod al strădaniilor profesorilor Alexandru Lapedatu 
şi Ioan Lupaş cel dintâi, Vasile Bogrea, Dimitrie Teodorescu, Emil Panaitescu cel de-al 
doilea, ale lui Silviu Dragomir cel de-al treilea, ale lui Ioan Ursu cel de-al patrulea şi ale lui 
Coriolan Petranu cel de-al cincilea”1.

În anii 1920-1945, în cadrul Institutului de Istorie Naţională din Cluj numărul 
colaboratorilor a ajuns la 92; din aceştia 11 trecuseră în lumea umbrelor (Vasile Bogrea, 
Nicolae Drăganu, Iuliu Marţian, George Mateescu), iar ceilalţi 81 continuau să desfăşoare 
o activitate remarcabilă şi în cadrul acestuia (Nicolae Bănescu, Ştefan Bezdechi, Valeriu 
Bologa, Alexandru Borza, Teodor Capidan, Ioachim Crăciun, Constantin Daicoviciu, 

* Universitatea din Oradea, mihaela_goman @yahoo.com
1 Ştefan Pascu, Prefaţă, în Anuarul Institutului de Istorie Naţională din Cluj – la 60 de ani de la apariţie (1921-
1981), Cluj, 1984, p. I
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Mihail Dan, Aurel Decei, Silviu Dragomir, Carol Gollner, Kurt Horedt, Alexandru Lapedatu, 
Valeriu Literat, Ioan Lupaş, Ştefan Manciulea, Ştefan Meteş, Vintilă Mihăilescu, Ioan Moga, 
Constantin Moisil, Tiberiu Morariu, Victor Motogna, Ioan Muşlea, Iosif Naghiu, Teodor 
Naum, Petru Panaitescu, Ştefan Pascu, Coriolan Petranu, David Prodan, Sextil Puşcariu, 
Ioan I. Russu, Bujor Surdu, Virgil Vătăşianu, Romulus Vuia)2.

Una dintre instituţiile importante ale Universităţii Daciei Superioare din Cluj3 în 
jurul căreia s-a desfăşurat o activitate didactică şi ştiinţifică laborioasă a fost Institutul de 
Arheologie şi Numismatică înfiinţat încă în anul 1919, odată cu citadela universitară. În 
anul 1932 a apărut primul volum al Anuarului Institutului de Studii Clasice (A.I.S.C.)4 din 
Cluj. Din Cuvânt înainte5 al acestui prim volum aflăm date importante despre cum a luat 
fiinţă Institutul. Acesta se va numi Institut de Studii Clasice până în anul 1949, când va 
lua fiinţă Institutul de Istorie din Cluj, care după anul 1970 devine Institutul de Istorie şi 
Arheologie din Cluj. Toate trei au fost conduse, până în 1973, de Constantin Daicoviciu, 
ca director. Timp de mai mulţi ani Constantin Daicoviciu a fost şi secretar, membru al 
colegiului de conducere şi apoi director al Institutului de Studii Clasice al Universităţii 
din Cluj6, aşa cum rezultă din paginile documentelor din arhiva Institutului păstrate în 
fondul Comisiunii Monumentelor Istorice – Secţiunea pentru Transilvania (C.M.I.T.). Date 
importante despre activitatea şi colecţiile Institutului de Studii Clasice ne oferă Mihail 
Macrea într-un studiu al său de referinţă7. Aflăm astfel date despre: istoricul Institutului, 
conducerea acestuia, principalele cercetări şi publicaţii, bibliotecă (cuprindea peste 20000 
de volume şi reviste) şi respectiv Muzeul de Antichităţi (secţia preistorică, secţia dacă, 
colecţia egipteană, secţia romană, colecţia romană de obiecte şi monumente mai mici, 
lapidariul roman, tegulariul roman, secţia năvălirilor barbare, secţia numismatică, secţia 
medievală şi modernă, colecţii mai mici).

O primă menţiune despre Constantin Daicoviciu, în calitate de administrator al 
Institutului, apare în anul 1930, într-o adresă, din data de 25 februarie, a directorului de 
atunci al Institutului de Studii Clasice, Emil Panaitescu, către Ministrul Instrucţiunii – Secţia 
Arhitectură din Bucureşti prin care îl informa pe acesta că din partea Institutului în Comisia 
de lucrări de reparaţii l-a numit pe tânărul dascăl clujean8. În paralel, directorul Institutului 
trimitea o adresă şi rectorului Universităţii „Regele Ferdinand I” din Cluj prin intermediul 
căreia îl informa şi pe acesta despre necesitatea demarării unor lucrări de reparaţii la 
Institut9. Acelaşi director al Institutului trimitea o adresă, către Oficiul P. T. T. Cluj, prin care 
Constantin Daicoviciu era împuternicit să ridice timbrele oficiale necesare Institutului10.

2 Ioachim Crăciun, Publicaţiunile Institutului de Istorie Naţională din Cluj - Sibiu şi colaboratorii lor de la 1920-
1945, Sibiu, 1945, passim 
3 Vasile Puşcaş, Universitate – societate – modernizare. Organizarea şi activitatea ştiinţifică a Universităţii din 
Cluj (1919-1040), ediţia a II-a, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2003, p. 129-163
4 Sever Dumitraşcu, Anuarul Institutului de Studii Clasice. Studiu bibliografic şi micromonografic, în Analele 
Banatului, Muzeul Timişoara, 1992, p. 375-386
5 Institutul de Studii Clasice din Cluj a luat fiinţă, acum 13 ani, datorită sugestiei lui Vasile Pârvan...E adevărat că 
această instituţie, în primii ani, a existat mai mult în teorie. O mulţime de obstacole se opuneau la înfăptuirea 
ei imediată. În ultimii ani însă, graţie unor împrejurări mai favorabile, Institutul a putut fi organizat aproape 
definitiv, iar în 1927,...s-a luat iniţiativa întemeierii unui organ de publicitate”. Constantin Daicoviciu, Cuvânt 
înainte, în Anuarul de Studii Clasice pe anii 1928-1932, vol. I, p. 1.
6 Sever Dumitraşcu, Florin Sfrengeu, Constantin Daicoviciu - o biografie, Editura Universităţii din Oradea, 
Oradea, 2008, p. 44-47; Radu Ardevan, Institutul de Studii Clasice din Cluj, în Studia Universitatis Babeş-
Bolyai, Historia, 39, 1994, 1-2, p. 19-30
7 Mihail Macrea, Institutul de Studii Clasice: o scurtă prezentare a activităţii şi a colecţiilor sale, Extras din 
Gazeta ilustrată, Cluj, 1937, nr. 9-10, p. 5-11
8 Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Fondul Comisiunii Monumentelor Istorice – Secţia pentru 
Transilvania (inventariat cu sigla C3…), C3 2338 (în continuare MNIT, Fondul Comisiunii…, C3…)
9 În adresa către Rector, din data de 26 februarie 1930, directorul Institutului de Studii Clasice, Emil Panaitescu, 
îl anunţa pe acesta că lucrările edilitare executate la Institut în anul 1929 au costat 35517 lei; plata acestor 
lucrări urma să fie făcută din suma de 1500000 de lei destinată Institutului din fondul Universităţii de 25000000 
de lei. Ibidem, C3 2337
10 Adresă din data de 27 martie 1930. Ibidem, C3 2366
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La data respectivă pe lângă funcţia de director al amintitului Institut, Emil Panaitescu era 
şi profesor de Istorie antică la Universitate, la Facultatea de Litere şi Filozofie. Numit în anul 
1930 director al Şcolii Române de la Roma11, profesorul Emil Panaitescu se vedea nevoit să 
ceară decanului Facultăţii amintite acordarea unui concediu de la catedră pe durata căruia 
urma să fie suplinit de asistentul său, Constantin Daicoviciu12. De la Roma acesta îi scria în 
anul 1932 profesorului de limbă şi literatură greacă, Ştefan Bezdechi13. Practic în anul 1930, 
Constantin Daicoviciu făcea parte, alături de alte nume marcante ale vieţii universitare, din 
personalul ştiinţific şi administrativ al Institutului de Studii Clasice14. Mai mult la data respectivă, 
acesta locuia în clădirea acestuia împreună cu portarul, Petru Duka, aşa cum reiese şi din 
adresa trimisă de directorul Institutului către Rectorul Universităţii din Cluj15. Încă din anul 
1930, Constantin Daicoviciu a manifestat interes şi s-a implicat activ în toate activităţile care au 
privit direct Institutul, inclusiv cele cu caracter obştesc, cum a fost de exemplu sărbătorirea zilei 
de 10 mai, în care sens a cerut un drapel administratorului Universităţii16.

Activitatea didactică şi ştiinţifică a Institutului s-a coroborat în permanenţă cu cea a 
Universităţii, între ele existând o strânsă interdependenţă. Subliniem doar două aspecte care, 
credem noi, vin în sprijinul celor menţionate mai sus şi anume: în primul rând din fondurile 
Universităţii s-au alocat an de an, după posibilităţi, anumite sume şi Institutului atât pentru lucrări 
şi săpături ştiinţifice cât şi pentru publicaţii, iar în al doilea rând, mulţi dintre cercetătorii formaţi 
la Institut aveau să profeseze merituos şi la catedră. De exemplu, în anul 1930 suma alocată 
Institutului a fost de 1500000 lei, aşa cum rezultă dintr-o adresă a directorului acestuia - în 
numele căruia semna administratorul Constantin Daicoviciu - înaintată rectorului Universităţii, 
în cuprinsul căreia se motiva cum a fost cheltuită suma respectivă17.

11 Şcoala Română de la Roma (Accademia di Romania) a fost iniţiată, organizată şi condusă o vreme de Vasile 
Pârvan, iar după dispariţia sa prematură din anul 1927, i-au urmat George G. Mateescu (1927-1929), Emil 
Panaitescu (1929-1941) şi Scarlat Lambrino (1941-1947). Veronica Turcuş, George G. Mateescu (1892-1929) – 
director al Şcolii Române din Roma. Viaţa şi opera, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2008, passim; Idem, 
Emil Panaitescu (1885-1958) şi Şcoala Română din Roma, în Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţiu”, 
Cluj-Napoca, tom XLVI, 2009, p. 261-295
12 În adresa către Decanul Facultăţii din 17 aprilie 1930, profesorul Emil Panaitescu cerea acordarea unui 
concediu pe perioada 8-17 mai pentru a pleca la Roma şi a-şi exercita funcţia de director al Şcolii Române 
de aici; în perioada amintită seminariile urmau a fi ţinute de asistentul său, C. Daicoviciu. MNIT, Fondul 
Comisiunii..., C3 2373
13 În scrisoarea din 20 noiembrie 1932 profesorul Emil Panaitescu răspundea la o scrisoare trimisă de colegul 
său, Ştefan Bezdechi, la data de 19 noiembrie; grijile directorului de şcoală erau multe şi ele se referă în primul 
rând la inaugurarea noii clădiri a acestei instituţii din Italia fixată pentru data de 4 ianuarie 1933; profesorul 
Bezdechi era invitat să participe la festivitate; dacă nu va putea atunci să facă demersurile necesare pentru 
a trimite un alt reprezentant al Facultăţii; pentru biblioteca Institutului profesorul Panaitescu avea să trimită 
câteva cărţi; în finalul scrisorii acesta se arăta preocupat şi de soarta Anuarului Institutului pentru care pregătise 
deja un studiu şi care urma să apară în luna martie. Ibidem, C3 2657
14 „Tabloul” personalului ştiinţific şi administrativ de la Institutul de Studii Clasice era înaintat Decanului 
Facultăţii de Filozofie şi Litere la data de 30 aprilie 1930; în cadrul acestuia apar menţionaţi următorii: şef de 
lucrări, Dr. Marton Roska, numit la data de 1 septembrie 1924; arheolog Dr. Ştefan Kovacs, numit la data de 1 
septembrie 1906 şi confirmat la data de 15 decembrie 1920; asistent Dr. C. Daicovici, numit la data de 1 aprilie 
1928 la catedra de Istorie antică; asistent Alexandru Ferenczi, numit la data de 1 ianuarie 1929; preparator 
Octavian Floca, numit la data de 1 ianuarie 1929; preparator Nestor Covaciu, numit la data de 1 ianuarie 
1929; practicant Victor Grapă, numit la data de 1 ianuarie 1929; practicant Mihail Macrea, numit la data de 
1 ianuarie 1929; secretar-dactilograf Lucia Bugnariu, numită la data de 1 octombrie 1929. Ibidem, C3 2377 
15 În adresa către Rector din data de 23 iunie 1930 apar menţionaţi C. Daicoviciu, conferenţiar suplinitor, în 
calitate de administrator al Institutului şi Petru Duka, laborant, în calitate de portar; ambii locuiau în clădirea 
Institutul de Studii Clasice, conform hotărârii Consiliului Facultăţii de Litere şi Filozofie din şedinţa din data de 
23 ianuarie 1929, mai exact punctul 8 al procesului verbal încheiat în cadrul aceleia. Ibidem, C3 2400
16 Prin adresa către administratorul Universităţii din data de 9 mai 1930, administratorul Institutului de Studii 
Clasice, Constantin Daicoviciu cerea un drapel pentru ziua de 10 mai, dat fiind faptul că drapelul Institutului 
se găsea într-o stare deplorabilă care făcea imposibilă utilizarea lui; drapelul avea să fie înapoiat luni, 12 mai. 
Ibidem, C3 2383 
17 Conform adresei din 4 iulie 1930 suma de 1500000 de lei acordată Institutului de Studii Clasice a fost 
cheltuită pe lucrări efectuate în anii 1929-1930 după cum urmează: lucrări de zidărie, zugrăveli şi tâmplărie în 
valoare de 35517 lei; lucrări de apeduct în valoare de 68628 lei; lucrări de tinichigerie în valoare de 320607 
lei; suma totală achitată pentru lucrările de mai sus este de 424752 lei; din fondul de 1500000 lei a rămas 
disponibilă suma de 1075248 lei; din aceasta pentru suma de 1000000 lei s-a înaintat un deviz de lucrări atât 
pentru edificiul vechi cât şi pentru clădirea nouă a Institutului; restul de 75248 lei va constitui un fond pentru 
eventuale lucrări neprevăzute. Ibidem, fără număr de înregistrare 
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Anul 1930 a însemnat pentru Constantin Daicoviciu şi o nouă etapă în cadrul 
activităţii sale ştiinţifice, respectiv pe de o parte continuarea săpăturilor arheologice la 
Ulpia Traiana Sarmizegetusa, acolo unde l-a găsit şi telegrama profesorului Emil Panaitescu 
care-l chema de urgenţă la Cluj18, iar pe de altă parte întreprinderea unei călătorii de studii 
în Austria, în care sens profesorul de arheologie, Dimitrie Marin Teodorescu (acesta semna 
în numele directorului Institutului) cerea, printr-o adresă, Consulului Austriei să-i acorde 
acestuia viză în mod gratuit19.

Foarte multe au fost situaţiile în care conducerea Institutului de Studii Clasice a cerut 
bani din fondurile Universităţii. De exemplu, în anul 1930, Institutul intenţiona să organizeze 
prima expoziţie a unui valoros material arheologic rezultat de pe urma săpăturilor arheologice 
întreprinse în Transilvania în ultimii zece ani, pentru care avea nevoie de suma de 100000 
lei, sumă pe care Universitatea i-o putea acorda din fondul serbărilor jubiliare. În adresa către 
Rectorul Universităţii „Regele Ferdinand I”din Cluj, din data de 25 august 1930, directorul 
Emil Panaitescu menţiona următoarele: la Institutul de Studii Clasice „să putem pregăti o 
sală în care să fie expuse o parte din rezultatele cercetărilor arheologice întreprinse în Dacia 
Superior în ultimii zece ani, cercetări întreprinse de către d-nii D. Teodorescu, C. Daicovici şi 
Em. Panaitescu. Spre a putea expune obiectele avem însă trebuinţă de vitrine, dulapuri, etagere, 
mese şi suporturi speciale etc. Ne-având niciun fel de fond la dispoziţie pentru asemenea 
lucruri, vă rugăm să bine-voiţi a ne da din fondul sărbărilor jubiliare o sumă, 100000 lei, pe 
care s-o putem folosi în acest scop şi să putem face o expoziţie a materialului arheologic aflat 
în ultimii zece ani în Transilvania”20. De asemenea, directorul Institutului trimitea rectorului 
Universităţii două adrese, în care îi cerea acestuia pe anul în curs suma de 11175 lei pentru 
lucrări şi săpături ştiinţifice21 şi suma de 40500 lei pentru publicaţii22. În acelaşi an, profesorul 
Emil Panaitescu justifica, Ministrului Cultelor şi Instrucţiunii Publice din Bucureşti, suma de 
80000 de lei, ce-i fusese acordată de înaltul for în anul anterior pentru săpăturile de la castrul 
roman de la Căşei23. Deşi ţara trecea prin momente grele, respectiv se declanşase deja marea 
criză economică din anii 1929-1933, acest lucru nu a împiedicat conducerea Institutului să-i 
decoreze pe membrii săi merituoşi24, ba mai mult să instituie Premiul Institutului de Studii 
Clasice în valoare de 5000 de lei. În acest sens decanului Facultăţii de Litere şi Filosofie, 
directorul Institutului de Studii Clasice, Emil Panaitescu, îi trimitea o adresă la data de 17 
decembrie 1930, în care îi aducea la cunoştinţă faptul că s-a instituit Premiul Institutului de 
Studii Clasice „spre a încuraja pe tinerii noştri cercetători la studiile în legătură cu clasicismul 
şi cu lumea romană”. Astfel, urmau a fi premiate cele mai bune lucrări de licenţă sau de 
doctorat din domeniul istoriei antice, filologiei clasice sau arheologiei prezentate în sesiunea 
din iunie 1930, precum şi alte lucrări care s-au prezentat pentru premiere până la data de 10 

18 În telegramă se spuneau următoarele: „Daicovici poţi rămânea până Luni dar săptămâna viitoare întreagă 
trebuie să fim toţi şi Macrea prezenţi la Cluj”, semna Panaitescu. Ibidem, C3 2444
19 În adresa către Consulul Austriei din 20 august 1930, profesorul de arheologie D. M. Teodorescu menţiona 
următoarele: „Domnul Dr. Constantin Daicovici, asistent la seminarul de Istoria Antică şi conferenţiar de 
Epigrafie şi Antichităţi Greco-Romane la Facultatea de Litere şi Filosofie din Cluj, dorind să întreprindă o 
călătorie de studii în Austria, vă rog să binevoiţi a-i acorda viza în mod gratuit”. Ibidem, C3 2426
20 Ibidem, C3 2430 
21 În adresa către Rectorul Universităţii Cluj, din data de 17 octombrie 1930, directorul Institutului de Studii 
Clasice, Emil Panaitescu, cerea acordarea sumei de 11175 lei, fond alocat pe anul în curs Institutului, pentru 
lucrări şi săpături ştiinţifice. Ibidem, C3 2450
22 Într-o altă adresă către Rector, tot din data de 17 octombrie 1930, acelaşi director al Institutului de Studii 
Clasice cerea acordarea sumei de 40500 lei, fond alocat pe anul în curs Institutului, pentru publicaţii. Ibidem, 
C3 2451
23 În adresa către ministrul amintit din data de 23 iunie 1930 directorul Institutul de Studii Clasice, Emil 
Panaitescu, menţiona că în anul 1929 i s-a pus la dispoziţie suma de 80000 lei pentru săpături arheologice la 
Căşei, judeţul Cluj. Ibidem, C3 2401
24 În tabloul personalului Institutului de Studii Clasice propus pentru decoraţie, înaintat Decanului Facultăţii 
de Litere şi Filosofie Cluj la data de 4 decembrie 1930 şi semnat de directorul acestuia, Emil Panaitescu, apar 
menţionaţi: Dr. Constantin Daicovici (decorat pentru priceperea şi devotamentul depuse în organizarea şi 
administrarea Institutului), Alexandru Ferenczi, Octavian Floca, Nestor Covaciu şi Petru Duka. Ibidem, C3 2492

4

Crisia2.indd   246 2/1/2012   10:35:06 AM



Din activitatea  lui Constantin Daicoviciu la Institutul de Studii Clasice 247

iunie 1930, de către licenţiaţi sau studenţi ai Facultăţii de Litere şi Filosofie. Premiul urma să 
fie acordat de către Facultatea amintită pe baza unui raport întocmit de o Comisiune formată 
din trei membri cu scopul de a întocmi referate asupra lucrărilor prezentate, a căror propuneri 
urmau a fi aprobate de Consiliul Facultăţii25. Chiar în anul declanşării crizei, acesta primise 
de la decanul Facultăţii de Litere şi Filozofie suma de 3400 lei pentru publicaţii26 şi în acelaşi 
timp cerea câte 1360 de lei pentru fiecare din următoarele trei seminarii: de istorie antică, 
de filologie latină şi de filologie greacă27. Schimbul de publicaţii cu persoane şi instituţii din 
ţară şi din străinătate a avut ca rezultat constituirea unei biblioteci de specialitate la Institutul 
de Studii Clasice, al cărei fond documentar avea să fie pus şi la dispoziţia universitarilor, 
alături de cel al Bibliotecii Universităţii. Merită amintite în acest sens cele două adrese de 
mulţumire adresate, de Institut, administraţiei Casei Şcoalelor din Bucureşti pentru cele trei 
respectiv şapte volume trimise28. În altă ordine de idei sunt importante mutaţiile de personal 
ştiinţific şi administrativ care au avut loc la Institut. Am putea spune, fără teama de a greşi, 
că acesta a constituit „laboratorul” în care s-au format generaţii de cercetători şi specialişti 
în domeniul arheologiei şi istoriei, mulţi dintre aceştia reuşind să facă din cariera didactică o 
vocaţie, dar şi o pasiune. Unii dintre ei au fost cooptaţi încă de pe băncile facultăţii, primul 
„stagiu” fiind acela de practicant. În anul 1930, directorul Institutului de Studii Clasice, Emil 
Panaitescu, intervenea printr-o adresă la preşedintele Comisiei Căminurilor29 pentru a aproba 
intrarea în Căminul „Avram Iancu” a studenţilor Mihail Macrea şi Nicolae Laslo (Lascu). 
Cu siguranţă rezultatele lor meritorii l-au determinat pe profesorul Panaitescu să intervină 
pentru ca aceştia să locuiască aproape de Institut, dat fiind faptul că, în scurt timp, Nicolae 
Lascu avea să fie numit practicant la Institut30, iar Mihail Macrea preparator, post rămas liber 
odată cu plecarea lui Nestor Covaciu31. Un traseu asemănător avea să urmeze şi Iosif Ioan 
Russu, numit practicant la acelaşi Institut în anul 1932, pentru ca ulterior acesta să solicite 
directorului Institutului numirea în postul de preparator32.

25 Ibidem, C3 2500
26 Într-o adresă din data de 20 ianuarie 1930 semnată în numele directorului Institutului de Studii Clasice Ştefan 
Bezdechi, Decanul Facultăţii de Litere şi Filosofie era înştiinţat că în anul 1929 Institutul a cheltuit din fondul 
extraordinar alocat acestuia suma de 3400 lei pentru publicaţii. Ibidem, C3 2324 
27 Erau trimise în acest sens trei adrese Decanului Facultăţii tot la data de 20 ianuarie 1930 şi semnate în numele 
directorului Institutului de Ştefan Bezdechi (pentru Seminarul de Istoria Antică), de D. M. Teodorescu (pentru 
Seminarul de Filologia Latină) şi tot de Ştefan Bezdechi (pentru Seminarul de Filologia Greacă). Ibidem, C3 
2325, C3 2326, C3 2327 
28 Într-o adresă către administratorul Casei Şcoalelor din Bucureşti din data de 29 ianuarie 1930, directorul 
Institutului, Emil Panaitescu, mulţumea acestuia pentru cele trei volume trimise pentru Seminarul de Istoria 
Antică, precizând faptul că biblioteca Institutului era la acea dată unică în ţară (Ibidem, C3 2329), iar în adresa 
din 12 martie 1930 mulţumea pentru cele şapte volume trimise pentru Seminariile de Istorie Antică şi Filologie 
(Ibidem, C3 2356)
29 În adresa din data de 23 august 1930 se menţionau motivele pentru care cei doi studenţi, practicanţi la 
Institut cu data de 1 septembrie, meritau să locuiască în Căminul Avram Iancu şi anume Mihail Macrea îşi luase 
licenţa cu menţiunea magna cum laude, iar Nicolae Laslo, student în anul IV, trecuse toate examenele reuşind 
să-şi menţină bursa. Ibidem, C3 2428 
30 Conform adresei directorului Emil Panaitescu, către Decanul Facultăţii de Filosofie şi Litere din data de 18 
septembrie 1930 la Institut au devenit vacante începând cu data de 1 octombrie 1930 un post de preparator şi 
unul de practicant. În postul de preparator urma să fie numit Octavian Floca, licenţiat al Facultăţii amintite, iar 
în postul de practicant Nicolae Laslo, student în anul IV. Ibidem, C3 2435
31 Printr-o adresă din data de 28 martie 1932 Rectoratul Universităţii „Regele Ferdinand I” din Cluj îl anunţa 
pe directorul Institutului că începând cu data de 1 februarie 1932 Mihail Macrea, licenţiat în istorie, era numit 
preparator la instituţia amintită în locul lui Nestor Covaciu care a demisionat în aceeaşi zi; în locul lui Mihail 
Macrea era numit practicant Iosif I. Rusu, student în anul IV al Facultăţii de Litere. Ibidem, C3 2908 
32 În adresa către Decanul Facultăţii de Litere şi Filosofie din data de 7 decembrie 1935 semnată de directorul 
Institutului (semna Th. Naum) şi administratorul Constantin Daicoviciu era prezentată cererea lui Iosif Ioan 
Russu prin care solicita postul de preparator la Institutul de Studii Clasice. Licenţiat al Facultăţii amintite, 
fost membru al Şcolii Române de la Roma acesta a fost practicant la Institut până la data de 1 aprilie 1933. 
A fost propus să fie numit preparator în postul devenit vacant la 1 mai 1934 prin demisia lui Octavian Floca. 
Prelungindu-i-se bursa de la Roma cu încă un an, nu a putut fi însă numit, iar postul de preparator a fost ocupat 
cu titlu de suplinitor de către Tr. Jianu. La revenirea sa în ţară urma să fie numit în postul de preparator cu 
titlu suplinitor începând cu data de 1 ianuarie 1936 în locul lui Tr. Jianu, considerat demisionat din acel post. 
În partea din dreapta sus a adresei Decanul Nicolae Drăganu nota: „9 decembrie 1935 – Se va interveni la 
Minister pentru aprobarea numirii”. Arhivele Naţionale – Direcţia Judeţeană Cluj, Fond Profesori..., d. 43, f. 
102 
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În anul 1932, din fondul Facultăţii de Litere şi Filozofie de 42000 lei, 4000 de lei 
urmau să fie acordaţi Institutului de Studii Clasice pentru nevoile sale urgente33. Dar cu 
toate acestea însă Institutul şi-a continuat activitatea în condiţii mulţumitoare, sperând la 
o ameliorare a situaţiei financiare odată cu ieşirea ţării din criză. Este anul în care a apărut 
primul volum al principalei publicaţii a instituţiei amintite şi anume Anuarul Institutului 
de Studii Clasice (A.I.S.C.) cu cele două tomuri ale sale, ambele apărute la Cluj (primul în 
anul 1932 şi al doilea în anul 1933). Într-o adresă a rectorului Universităţii din Cluj către 
Institut erau menţionate principalele realizări ale celui din urmă la finalul anului 1933 şi 
anume redactarea Anuarului şi a Dării de seamă pe anul 1932-193334. Cărţi şi reviste de 
specialitate din străinătate au fost trimise pe adresa Institutului şi în acest an. De exemplu, 
din S.U.A., David M. Robinson trimitea revista American Journal of Archaeology 35, iar din 
Germania, de la Leipzig, Karl W. Hiersemann trimitea o listă de cărţi pentru seminarii36. 
În schimbul de publicaţii internaţionale avea să fie iniţiată şi Biblioteca Facultăţii de Litere 
şi Filozofie a Universităţii din Cluj. În acest sens, de pildă, conform Circularei nr. 2 din 11 
ianuarie 1940 dată de către Ministerului Propagandei Naţionale – Direcţia Propagandei, 
Serv. Schimburilor Internaţionale către Biblioteca Facultăţii de Litere şi Filosofie Cluj era 
anunţată că putea trimite publicaţii româneşti ştiinţifice sau literare pe un vapor care pleca 
în S.U.A.37.

În anul 1933, Nestor Kovacs întocmise un repertoriu cu depozitele de monede de la 
Cabinetul Numismatic al Institutului de Studii Clasice, aflate în inventarul acestuia38. Fondul 
numismatic existent avea să fie completat pe parcursul aceluiaşi an prin inventarierea unui 
tezaur de monede de către Constantin Daicoviciu şi Octavian Floca39 şi respectiv a 23 
de bucăţi de monede provenite de la Chestura Poliţiei din Cluj, inventariate de Octavian 
Floca, în calitate de reprezentant al Muzeului de Antichităţi din Cluj40. Aceste demersuri 
reiterau o mai veche coordonată a Institutului şi anume cea numismatică care împreună 
cu cea arheologică au fost principalii piloni pe care s-a fondat Institutul de Arheologie 
şi Numismatică. Şi să amintim şi faptul că în cadrul acestuia a fost numit practicant şi 
Constantin Daicoviciu în anul 1921. De la data de 1 aprilie 1934, conform adresei de la 
Ministerul Instrucţiunii, al Cultelor şi Artelor, cinci cadre didactice universitare beneficiau 
de un nou termen de gradaţie şi anume profesorii D.M.Teodorescu şi C. Marinescu, 
conferenţiarii Constantin Daicoviciu şi Liviu Rusu şi asistentul Emil Petrovici41. În perioada 

33 Adresă către Rectorul Universităţii “Regele Ferdinand I” din Cluj din data de 7 octombrie 1932 din partea 
Facultăţii de Filosofie şi Litere, prin care decanul acesteia, Ştefan Bezdechi, îi aducea la cunoştinţă acest lucru. 
MNIT, Fondul Comisiunii..., C32835
34 Adresă către Constantin Daicoviciu din partea Rectorului, Fl. Ştefănescu – Goangă, din data de 27 mai 1933, 
prin care era anunţat că până la 30 iunie urma să înainteze Decanatului şi Rectoratului date personale şi date 
privind activitatea didactică şi ştiinţifică (scrise la maşină şi controlate de autorul lor) în vederea redactării 
Anuarului Universităţii pe anul 1932-1933 şi întocmirii dării de seamă generale privind activitatea Universităţii. 
Ibidem, C33099
35 Adresă către Institutul de Studii Clasice din data de 15 aprilie 1932 Ibidem, C32811
36 Adresă către Constantin Daicoviciu din data de 8 ianuarie 1932. Ibidem, C32917
37 Ibidem, C34310 
38 Acesta trimitea directorului Institutului de Studii Clasice la data de 4 decembrie 1933 un tablou cu depozitele 
de monede aflate în Cabinetul Numismatic al Institutului. Ibidem, C33071 
39 Proces verbal din data de 29 iunie 1933 prin care administratorul Institutului, Constantin Daicoviciu 
(conferenţiar la Universitate) şi Octavian Floca, preparator la acelaşi Institut primiseră de la Comisiunea 
Monumentelor Istorice Cluj un tezaur (constituit din 3380 de monede şi un vas) ce provenea din comuna 
Şoimeni, judeţul Cluj. Ibidem, C33021 
40 Adresă din data de 15 decembrie 1933 de la Chestura Poliţiei Cluj, Biroul Administrativ, către Muzeul de 
Antichităţi Cluj şi respectiv tabloul inventarierii celor 23 de monede de către Octavian Floca din data de 18 
decembrie 1933. Ibidem, C33068
41 Adresă de la Facultatea de Filosofie şi Litere către conferenţiarul Constantin Daicoviciu, din data de 13 
ianuarie 1934. Potrivit acesteia profesorul D.M.Teodorescu primea gradaţia a IV-a, profesorul C. Marinescu 
primea gradaţia a III-a normală, în timp ce conferenţiarii Constantin Daicoviciu şi Liviu Rusu şi respectiv 
asistentul Emil Petrovici primeau gradaţia I-a. Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Fondul Constantin 
Daicoviciu, (fond inventariat cu sigla C2), (în continuare MNIT, Fondul C. Daicoviciu…, C2…), C2674
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8 ianuarie-1 iulie 1934, conferenţiarul Constantin Daicoviciu avea să-l suplinească pe 
profesorul Alexandru Lapedatu, care ceruse de la Ministerul Instrucţiunii un concediu, 
pentru a-şi putea îndeplini funcţia de ministru în guvernul ţării42.

În anii 1935 şi 1936, Constantin Daicoviciu a continuat să locuiască la Institutul 
de Studii Clasice, unul din principalele imobile ale Universităţii clujene. În anul 1936, 
conform adresei de la Ministerul Învăţământului, profesorul Emil Panaitescu urma să fie 
suplinit de Constantin Daicoviciu, care avea să primească suma de 90000 lei, adică 7500 
lei lunar43.

Pentru anul 1936-1937 Institutul primea de la Universitate suma de 10000 de lei44. 
Dispunând de acest fond Institutul a reuşit să publice volumul II al Anuarului, apărut la 
Cluj, în anul 1936. În paginile acestuia apar pentru prima dată şi autori străini şi anume 
doi cercetători germani care publică la Cluj, în perioada interbelică, I. Werner şi H. Zeiss45. 
Conform adresei de la Oficiul de Editură al Universităţii, aceeaşi publicaţie a Institutului 
primea, din fondul universitar pentru periodice de 197100 lei, suma de 16630 lei pentru 
anul 1938-193946. Cât priveşte problematica abordată de Constantin Daicoviciu, aceasta 
era rezultatul unei cercetări de teren de anvergură (Ulpia Traiana, Micia, Porolissum). 
De exemplu, la Ulpia Traiana a întreprins între anii 1924-1936 nu mai puţin de zece 
campanii de săpături arheologice, cu excepţia celor doi ani, 1925-1927, petrecuţi la Roma 
pentru specializare; în anul 1932 primise Premiul Academiei Române, iar în anul 1938 
vedea lumina tiparului monografia arheologică închinată primului sit arheologic transilvan 
vizitabil47.

Anul 1938 a fost unul plin de realizări în ceea ce priveşte activitatea didactico-
ştiinţifică de la Institut şi Universitate, care s-a desfăşurat în strânsă conexiune. Problemele 
au fost diverse şi au acoperit un spectru larg de preocupări la nivelul celor două instituţii. 
Remarcăm în primul rând atenţia de care s-a bucurat şi în acest an personalul didactic. 
Astfel, încă în luna ianuarie a anului 1938, profesorii Dimitrie Marin Teodorescu, Teodor 
Naum şi Ştefan Bezdechi înaintau Decanului Facultăţii de Litere din Cluj o adresă în care 
îi propuneau ridicarea conferinţei de „Epigrafie şi Antichităţi greco-romane” la rangul de 
catedră universitară cu titlul de „Epigrafie şi Antichităţi clasice şi naţionale”48. Ministerul 
Educaţiunii Naţionale, Direcţiunea Învăţământului Superior trimitea o adresă Rectorului 
Universităţii din Cluj cu următorul conţinut: „Personalul didactic universitar, numit cu titlu 
definitiv sau provizoriu, are dreptul la şease gradaţii de câte 25% din salariul de bază, ce 
se vor acorda din cinci în cinci ani, cu începere de la 1 aprilie 1938”49. Au loc schimbări 
importante şi în ceea ce priveşte personalul universitar. Astfel Catedra de limba şi literatura 

42 Adresă de la Facultatea de Filosofie şi Litere către conferenţiarul Constantin Daicoviciu, din data de 12 
februarie 1934. Ibidem, C2675
43 Adresă de la Ministerul Instrucţiunii, Cultelor şi Artelor, Direcţiunea Învăţământului Superior către Rectorul 
Universităţii „Regele Ferdinand I” din Cluj din data de 1 august 1936. Copia acesteia, Decanul Facultăţii de 
Filosofie şi Litere, N. Drăganu, o trimitea la data de 1 septembrie 1936 conferenţiarului Constantin Daicoviciu. 
MNIT, Fondul Comisiunii..., C33739
44 Conform adresei din data de 5 februarie 1937 directorul Institutului de Studii Clasice primea din partea 
Senatului Universitar suma de 10000 lei, 5000 lei pentru întreţinere şi curăţenie şi 5000 lei pentru achiziţionarea 
de obiecte arheologice şi pentru mici deplasări obligatorii. Ibidem, C33909
45 Sever Dumitraşcu, Florin Sfrengeu, op.cit., p. 48
46 Adresă din partea Oficiului de Editură către directorul Anuarului Institutului de Studii Clasice prin care era 
anunţată suma pusă la dispoziţie pentru tipărirea periodicului amintit cu obligaţia de a menţiona în prefaţă sau 
pe contrapagina copertei ajutorul bănesc al Universităţii şi totodată să depună la Rectorat două exemplare ale 
amintitei publicaţii. MNIT, Fondul Comisiunii..., C34310
47 Sever Dumitraşcu, Florin Sfrengeu, op.cit., p. 72
48 Adresa celor trei profesori titulari, membri ai colegiului de direcţie a Institutului de Studii Clasice către 
Decanul Facultăţii de Litere, din data de 13 ianuarie 1938. Pe colţul din dreapta sus Constantin Daicoviciu 
nota: „În şedinţa de la 19 ianuarie 1938 s-a aprobat cu unanimitate de 18 voturi prezente”. MNIT, Fondul 
Comisiunii..., C34125
49 Copia adresei de la Ministerul Educaţiunii Naţionale trimise Rectorului Universităţii din Cluj şi retrimisă apoi 
de Decanul Facultăţii de Filosofie şi Litere, N. Drăganu, directorului Institutului de Studii Clasice la data de 15 
februarie 1938. Ibidem, C34125 
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greacă şi respectiv Catedra de Arheologie cu Preistorie, prin directorii celor două seminarii 
(Ştefan Bezdechi şi Constantin Daicoviciu), solicitau Decanului Facultăţii de Filosofie şi 
Litere introducerea în buget a unor posturi de asistent50; aceluiaşi Decan îi era trimisă şi o 
adresă din partea directorului Institutului în care se făceau propuneri privind repartizarea 
personalului ştiinţific auxiliar la catedre şi Institut. Prin urmare în adresa directorului 
Institutului de Studii Clasice (semnată de Theodor Naum) către Decanul Facultăţii de 
Filosofie şi Litere, din data de 15 decembrie 1938, Institutul de Studii Clasice împreună cu 
Muzeul de Antichităţi solicitau un şef de lucrări, doi asistenţi şi doi preparatori; catedrele 
de limba latină, limba greacă şi Istorie antică solicitau fiecare câte un asistent, în timp 
ce catedra de Arheologie cu preistorie era încadrată la Institut51. Totodată, prin numirea 
lui Marius Moga ca preparator la Institut a devenit vacant postul al doilea de practicant 
bugetar, pentru care era propus Virgil Hornariu, student în ultimul an la specialitatea 
arheologie şi istorie antică52, iar prin numirea lui I.I.Russu ca asistent la Institut a devenit 
vacant postul al doilea de preparator bugetat, pentru care era propus Kurt Horedt, licenţiat 
în specialitatea Istorie antică şi arheologie, cu un stagiu de specializare în arheologia 
preistorică făcut în Germania şi doctorand al profesorului Tackenberg de la Universitatea 
din Bonn53. Cunoaştem şi programul de curs pe patru ani al celor două catedre (Arheologia 
cu Preistoria şi Istorie antică şi Epigrafie) din cadrul Institutului54. Aşa aflăm, de pildă, că 
la data de 22 februarie 1938 personalul bugetar al Institutului de Studii Clasice era format 
din 13 membri, potrivit tabelului vizat de Minister şi Rectorat55. Constantin Daicoviciu, 
conferenţiar universitar şi administratorul Institutului, locuia la data respectivă în clădirea 
acestuia şi avea în grija sa şi paza Muzeului, aşa cum rezultă dintr-un certificat semnat de 
directorul Institutului, profesorul D.M.Teodorescu56. Principala problemă care a stat mereu în 
atenţia conducerii Institutului a fost aceea a bugetului. La cerinţele repetate ale Institutului de 
Studii Clasice, Universitatea a răspuns întotdeauna în mod favorabil. Astfel Senatul universitar 
a aprobat, încă în luna ianuarie a anului 1938, suma de 10000 lei pentru Institut57, iar în 
luna iunie suma de 15000 lei pentru tipărirea volumului III al Anuarului acestuia58. Rectoratul 
Universităţii a sprijinit de asemenea Institutul şi în demersurile acestuia legate de cercetările 
arheologice, excursiile de interes ştiinţific, precum şi în achiziţionarea de obiecte pentru 

50 Conform adreselor trimise Decanului Facultăţii de Filosofie şi Litere de directorii celor două seminarii la data 
de 17 decembrie 1938. Ibidem, C34155 
51 Ibidem 
52 Conform adresei trimise de directorul Institutului de Studii Clasice (semnată de D.M.Teodorescu) Decanului 
Facultăţii de Litere, din data de 10 decembrie 1938. Ibidem
53 Ibidem
54 Din adresele trimise Decanului Facultăţii de Litere de directorul (D.M.Teodorescu) şi respectiv administratorul 
(Constantin Daicoviciu) Institutului de Studii Clasice şi de profesorul suplinitor la Catedra de Istorie antică şi 
Epigrafie, Constantin Daicoviciu, la data de 12 decembrie 1938. Conform acestora programul de curs pe patru 
ani al catedrei Arheologia cu Preistoria cuprindea : Anul I - Introducere în arheologia preistorică şi clasică, cu 
disciplinele ajutătoare Antichităţi şi Numismatică ; Anii II şi III – Arheologie generală ; Anul IV – Antichităţi 
naţionale (Preistoria şi Arheologia României) ; programul de curs pe patru ani al catedrei Istorie antică şi 
Epigrafie cuprindea : Anul I – Istoria popoarelor vechi orientale ; Anul II – Istoria grecilor ; Anul III – Istoria 
Romei până la Augustus ; Anul IV – Istoria Imperiului Roman cu specială privire asupra provinciilor ; Epigrafia 
urma să se facă în cadrul seminariilor. Ibidem
55 Potrivit tabelului cei 13 membri erau: Ştefan Kovacs (arheolog – asistent), Alexandru Ferenczi (asistent), 
Mihail Macrea (preparator), Ion I. Russu (preparator), Marius Moga (practicant), Eugeniu Dobroiu (practicant), 
Lucia Bugnariu – Daicoviciu (secretară – dactilografă), Petru Duca (laborant), Iuliu Keresztes (ordonanţă), Pavel 
Chiorean (ordonanţă), Gavril Mureşan (ordonanţă), Timotei Popa (ordonanţă), Gavril Borza (ordonanţă). Merită 
remarcat faptul că la rubrica Observaţii apar menţionate următoarele: „Nimeni n-a făcut parte din vreun partid 
sau grupare politică”. Ibidem
56 Certificatul a fost eliberat pentru a-i servi acestuia la obţinerea reînoirii Permisului de armă, pentru care 
directorul Institutului de Studii Clasice dădea aviz favorabil. Ibidem 
57 Adresă a Rectoratului Universităţii “Regele Ferdinand I” din Cluj către directorul Institutului de Studii Clasice, 
din data de 25 ianuarie 1938. Ibidem, C34125 
58 Adresă a Decanului Facultăţii de Filosofie şi Litere către directorul Institutului de Studii Clasice, din data de 
30 iunie 1938. Ibidem, document fără număr de înregistrare
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colecţii59. De exemplu, colecţia regretatului cercetător şi publicist din Năsăud, Iulian Marţian, 
membru corespondent al Comisiunii Monumentelor Istorice – Secţiunea pentru Transilvania, 
a fost dăruită Universităţii, respectiv Bibliotecii, fapt pentru care directorul Institutului era de 
părere că instituţia cea mai avizată a păstra colecţia amintită ar fi Muzeul de Antichităţi60. 
În ceea ce priveşte cercetările arheologice din Transilvania, un amplu Memoriu, referitor la 
acestea, era înaintat de directorul (profesor de arheologie, D.M.Teodorescu) şi administratorul 
(profesor de arheologie, Constantin Daicoviciu) Institutului de Studii Clasice, Ministrului 
Educaţiei Naţionale la 10 decembrie 193861. În finalul memoriului cei doi semnatari îi adresau 
ministrului rugămintea de a înscrie în bugetul statului, începând cu anul 1939-1940, pentru 
instituţia amintită „un fond anual de cel puţin 150000 lei, destinat săpăturilor arheologice din 
Dacia Superioară, întreţinerii Muzeului de Antichităţi al acestui Institut precum şi publicării 
periodice a unor monografii asupra săpăturilor şi a diferitelor probleme arheologice din 
Transilvania”62. La data de 1 octombrie 1938 a fost pensionat Ştefan Kovacs, asistent la 
Institutul de Studii Clasice, în locul său fiind numit Ion I. Russu, licenţiat în Istorie şi Limba 
greacă63. Directorul Seminarului de Limbă şi literatură latină, Theodor Naum trimitea o adresă 
Decanului Facultăţii de Litere şi Filosofie prin intermediul căreia solicita ridicarea asistentului 
suplinitor Nicolae Laslo la gradul de asistent provizoriu, ca „o îndreptăţită răsplată a muncii 
pe care o face în interesul învăţământului limbei latine la această Universitate”64. Schimbările 
de ordin politic din societatea românească au afectat inevitabil şi pulsul vieţii universitare. În 
martie 1938, întreg personalul Universităţii depunea jurământ faţă de regele Carol al II-lea65, 
iar Constantin Daicoviciu era numit profesor titular la Catedra de Epigrafie şi Antichităţi clasice 
şi naţionale, prin ridicarea conferinţei de Epigrafie şi Antichităţi greco-romane la rangul de 
catedră universitară, prin decretul regal din data de 4 martie 193866.

În acelaşi an, 1938, a apărut la Bucureşti sinteza Transilvania în antichitate, prima 
ediţie în limba franceză, care ulterior a cunoscut încă trei ediţii67. În anul 1940, această 
lucrare a lui Constantin Daicoviciu era cerută de „Archaeologisches Institut des Deutschen 
Reiches” de la Universitatea din Viena68.

Declanşarea celui de-al doilea război mondial a adus schimbări majore şi în societatea 
românească, care s-au răsfrânt în mod negativ în toate sferele de activitate, inclusiv la nivelul 
elitelor intelectuale universitare. În vara anului 1939, profesorul Constantin Daicoviciu 
iniţia săpăturile de la Căpâlna, de pe valea Sebeşului, un obiectiv până atunci neatacat69; 
împreună cu asistenţii săi acesta primise autorizaţie pentru a efectua săpături arheologice la 

59 Adresă a Decanului Facultăţii de Filosofie şi Litere către directorul Institutului de Studii Clasice, din data de 
16 noiembrie 1938, prin care acesta din urmă primea suma de 5000 lei. Ibidem, C34125/41
60 Adresă a directorului Institutului de Studii Clasice către Rectorul Universităţii, din data de 28 martie 1938. 
Ibidem, C34155
61 Memoriu asupra cercetărilor arheologice din Transilvania, înaintat d-lui Ministru al Educaţiei Naţionale de 
către Institutul de Studii Clasice al Universităţii Regele Ferdinand I din Cluj, din data de 10 decembrie 1938. 
Ibidem
62 Ibidem, C34155
63 Conform adresei directorului Institutului de Studii Clasice către Decanul Facultăţii de Litere şi Filosofie din 
data de 25 octombrie 1938. Ibidem
64 Adresă a directorului Seminarului de Limbă şi literatură latină, Th. Naum, către Decanul Facultăţii de Litere 
şi Filosofie din data de 29 octombrie 1938. Ibidem
65 Conform Circularei Rectoratului Universităţii “Regele Ferdinand I” din Cluj trimise directorului Institutului de 
Studii Clasice la data de 2 martie 1938. Ibidem, C34125
66 Adresă de la Ministerul Educaţiunii Naţionale, Direcţiunea Învăţământului Superior, către conferenţiar 
Constantin Daicoviciu din data de 21 aprilie 1938. MNIT, Fondul C. Daicoviciu…, C2677 ; Extras din Monitorul 
Oficial nr. 53 din 5 martie 1938, p. 1236 (Decretul regal din 4 martie 1938). Ibidem, C2676 
67 Sever Dumitraşcu, Florin Sfrengeu, op.cit., p. 52
68 Adresă din partea Institutului Arheologic German din Viena din data de 22 februarie 1940 trimisă Institutului 
de Studii Clasice prin care solicita lucrarea amintită. MNIT, Fondul Comisiunii.., C34283
69 Hadrian Daicoviciu, Ştefan Ferenczi, Ioan Glodariu, Cetăţi şi aşezări dacice în nord - vestul Transilvaniei, 
Bucureşti, 1989, p. 146 
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cetatea dacică de la Căpâlna70. Anul 1939 a adus mutaţii importante şi la Institut. Pe lângă 
subvenţiile acordate de Senatul Universităţii şi de Primăria Municipiului Cluj71, „zestrea” 
didactică a acestuia s-a îmbogăţit prin preluarea seminarului de Bizantinologie. Acest 
lucru a constituit principalul punct de dezbatere în cadrul şedinţei Consiliului Facultăţii de 
Filosofie şi Litere, din data de 2 mai 1939, aşa cum rezultă din extrasul procesului verbal72. 
Sfârşitul anului 1939 a îndoliat Universitatea prin trecerea în nefiinţă a distinsului profesor, 
fost decan şi prorector, Nicolae Drăganu73.

Dictatul de la Viena (30 august 1940) şi ocuparea samavolnică a Transilvaniei (folosirea 
numelui de Transilvania şi nu de Ardeal apare menţionat şi într-o adresă a Ministerului 
Educaţiei Naţionale către Rectoratul Universităţii74) de nord a determinat mutarea grabnică 
a Universităţii din Cluj, la Sibiu, deci şi a Institutului de Studii Clasice. Urmau ani grei de 
refugiu, în timpul cărora Universitatea şi instituţiile sale însă şi-au continuat activitatea 
didactică şi ştiinţifică la parametrii normali. În acest sens Constantin Daicoviciu înainta 
Rectoratului Universităţii un inventar rezumativ al Institutului de Studii Clasice pe anii 
1939-1940. Intrau în discuţie atât bunurile provenite din inventarul fostei şcoli de ofiţeri75, 
cât şi ceea ce a preluat Institutul de la Colegiul Academic din Cluj76. Oricum Institutul nu 
dispunea de bunuri pe care să le cedeze altor instituţii77. Printre altele în inventarul său 
figura şi o maşină de scris, dar aceasta era proprietatea Comisiunii Monumentelor Istorice 
– Secţiunea pentru Transilvania (C.M.I.T.), aşa cum se menţiona într-o adresă către Chestura 
Poliţiei Sibiu în anul 194178. Mai mult suma de 20007 lei, deşi iniţial a fost destinată 
săpăturilor arheologice ale Institutului de Studii Clasice pe anul 1939, a fost folosită la 
evacuarea Institutului de la Cluj la Sibiu în anul 194079. Directorul acestuia plătea anual 
20000 de lei (respectiv 1667 de lei pe lună) - chirie pentru locuinţa de la Institut80. Cu toate 
acestea însă Institutul de Studii Clasice a primit suma de 5.000 lei pentru achiziţionarea de 

70 Conform „Autorizaţiei” din data de 21 august 1939, prin care Institutului de Studii Clasice era autorizat să 
facă săpături arheologice la Căpâlna, conducerea acestora revenind profesorului Constantin Daicoviciu alături 
de asistenţii Institutului de Studii Clasice, Al. Ferenczi şi M. Macrea şi de I. Berciu, directorul Muzeului regional 
din Alba – Iulia. Autorizaţia era semnată de D.M. Teodorescu. MNIT, Fondul Comisiunii..., C34204 
71 Adresa Rectoratului Universităţii către directorul Institutului de Studii Clasice din data de 27 mai 1939, prin 
care acorda acestuia din urmă 20000 de lei şi adresa Primarului Municipiului Cluj către Institutul de Studii 
Clasice din data de 15 iunie 1939, prin care acorda instituţiei amintite 5000 de lei. Ibidem, C34265 
72 Conform adresei de la Decanatul Facultăţii de Filosofie şi Litere către profesorul Constantin Daicoviciu, din 
data de 15 mai 1939. În cadrul şedinţei Consiliului Facultăţii, la discuţii au participat, printre alţii, profesorii 
Constantin Daicoviciu, C. Marinescu şi E. Petrovici. S-a hotărât ca biblioteca seminarului să treacă la Institutul 
de Studii Clasice. Ibidem
73 Adresa de la Rectoratul Universităţii „Regele Ferdinand I” din Cluj către profesorul Constantin Daicoviciu, 
din data de 18 decembrie 1939. Prin aceasta rectorul Florian Ştefănescu-Goangă îl anunţa pe distinsul profesor 
că înmormântarea urma să aibă loc miercuri, 20 decembrie 1939, fapt pentru care în zilele de luni, marţi şi 
miercuri cursurile aveau să fie suspendate. Ibidem
74 Adresa Rectoratului către directorul Institutului de Studii Clasice din data de 5 martie 1940, prin care trimitea 
în copie circulara Ministerului Educaţiunii Naţionale potrivit căreia în manuale, în lecţii şi în actele oficiale 
trebuia folosit numele de Transilvania. Ibidem, C34310
75 „Tabloul mobilierului” provenit din inventarul fostei şcoli de ofiţeri aflat în folosinţa Institutului de Studii 
Clasice şi dovada în care se constată folosinţa acelor bunuri semnate de directorul acestuia Constantin 
Daicoviciu, la Sibiu în 19 decembrie 1941. Ibidem, C34439
76 Proces verbal din data de 12 aprilie 1941 încheiat între Vasile Flueraş, intendentul Colegiului Academic şi 
asistent prof. Mihail Macrea, delegatul autorizat al Institutului de Studii Clasice, cu ocazia predării-primirii unor 
bunuri mobiliare în valoare de 23.120 lei. Ibidem, C34440/75
77 Conform adresei trimise de directorul Institutului de Studii Clasice, Constantin Daicoviciu, Rectorului 
Universităţii „Regele Ferdinand I” din Sibiu la data de 5 martie 1941. Ibidem, C34387
78 Potrivit adresei trimise de directorul Institutului de Studii Clasice, Constantin Daicoviciu, Chesturii Poliţiei 
din Sibiu la data de 26 aprilie 1941, prin care o informa despre maşina de scris marca Royal. Ibidem, C34408
79 Conform adresei directorului Institutului de Studii Clasice, Constantin Daicoviciu, către Rectorul Universităţii 
din Sibiu din data de 10 martie 1940. Ibidem, C34391
80 Adresă de la Rectoratul Universităţii din Cluj către profesorul Constantin Daicoviciu din data de 15 mai 1940 
prin care îl anunţa despre plata chiriei. Ibidem, C34310
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obiecte arheologice81. În atenţia Institutului s-au aflat în această perioadă Muzeul Ardelean 
(pentru îngrijirea colecţiilor acestuia, Institutul primea, în luna martie a anului 1940, prima 
rată în valoare de 1250 de lei din ajutorul de 5000 de lei82) şi respectiv Pinacoteca „Virgil 
Cioflec” (Institutul primea, în luna aprilie 1940, suma de 14493 de lei reprezentând prima 
rată din fondul acesteia83). De asemenea Institutul la rândul său era interesat de înzestrarea 
bibliotecii sale de specialitate, aşa cum rezultă dintr-o adresă trimisă secretarului general 
al Ministerului Educaţiunii Naţionale, Cultelor şi Artelor, Vladimir Dumitrescu84. Odată 
cu desfiinţarea seminarului de Bizantinologie, biblioteca acestuia a trecut la Institut, aşa 
cum reiese din adresa trimisă rectorului Universităţii, prin care acesta cerea suma de 
5696 lei, reprezentând costul cărţilor furnizate de Tipografia „Cartea Românească” din 
Cluj seminarului amintit85. Pentru cărţile de specialitate de la celelalte patru seminarii (de 
arheologie, de istorie antică, de filologie latină şi de filologie greacă) Institutul avea nevoie 
ca Universitatea să-i acorde următoarele sume pentru a putea plăti furnizorului 7295 lei, 
6040 lei, 7000 lei şi respectiv 7000 lei86. În schimb Muzeul Institutului de Studii Clasice 
avea să se închidă, respectiv se interzicea străinilor orice vizită la Institut87. Acesta din urmă 
a răspuns pozitiv şi la adresa Facultăţii de Filozofie şi Litere, care solicita personalului său 
să cumpere bonuri pentru înzestrarea armatei88. În anul 1940, Institutului i s-a aprobat 
pentru săpăturile arheologice suma de 20000 de lei89, după cum noile numiri în funcţii în 
cadrul acestuia avea să le facă Ministerul. De exemplu, conform adresei de la Ministerul 
Educaţiei Naţionale, Direcţiunea Învăţământului Superior, din data de 22 decembrie 1939, 
trimise Decanului Facultăţii de Filosofie şi Litere şi directorului Institutului de Studii Clasice, 
prin care Ministerul aproba ca V. Moholeanu – Dragomir să-l suplinească pe Marius Moga, 
preparator la Institutul de Studii Clasice şi Cornelia Căbaş pe Kurt Horedt, preparator la 
acelaşi Institut începând cu data de 1 decembrie 1939, la fel cum prin adresa din data de 
21 decembrie acelaşi an, Ministerul anunţa Rectoratul şi Facultatea de Filosofie şi Litere 
că nu putea plăti lui Mihail Macrea diferenţa între gradaţia de preparator şi cea de şef de 
lucrări întrucât nu exista prevedere bugetară, urmând să primească în continuare salarul de 
şef de lucrări cu una gradaţie90. Se impuneau anumite condiţii în ceea ce priveşte schimbul 
de cărţi cu străinătatea, care urma să se facă numai prin intermediul Băncii Naţionale a 
României91.

81 Adresă către Rectorul Universităţii Cluj din partea directorului Institutului de Studii Clasice, D.M. Teodorescu 
şi administratorului acestuia, Constantin Daicoviciu, din data de 7 februarie 1940. Ibidem
82 Potrivit chitanţei din data de 23 martie 1940. Ibidem 
83 Adresă către Rectorul Universităţii Cluj din partea Institutului de Studii Clasice din data de 4 aprilie 1940. 
Ibidem
84 Conform adresei directorului Institutului de Studii Clasice către secretarul general al Ministerului Educaţiunii 
Naţionale, Cultelor şi Artelor, Vladimir Dumitrescu, din data de 24 decembrie 1940, prin care îi solicita acestuia 
sprijin material şi moral. Ibidem 
85 Aşa cum rezultă din adresa către Rectorul Universităţii Cluj trimisă de directorul Institutului de Studii Clasice 
la data de 28 mai 1940. Ibidem
86 Potrivit adreselor trimise Rectorului Universităţii Cluj de cei patru conducători de seminar (D. M. Teodorescu, 
Emil Panaitescu, Ştefan Bezdechi, ultimul semna şi pentru seminarul de filologie latină, în locul colegului său, 
T. Naum) la data de 19 iulie 1940. Ibidem
87 Conform adresei de la Rectoratul Universităţii „Regele Ferdinand I” din Cluj către directorul Institutului de 
Studii Clasice din data de 7 mai 1940 (în colţul din stânga sus scrie SECRET). Ibidem 
88 Adresă de la Facultatea de Filosofie şi Litere către directorul Institutului de Studii Clasice din data de 4 
ianuarie 1940 prin care cerea acestuia întocmirea unui tablou conform circularei Rectoratului. Ibidem
89 Adresă de la Rectoratul Universităţii din Cluj către directorul Institutului de Studii Clasice din data de 27 
februarie 1940 prin care era aprobată suma amintită şi acordată Institutului pentru săpături. Ibidem
90 Ibidem
91 Potrivit adresei trimise Rectoratului Universităţii şi directorului Institutului de Studii Clasice de Ministerul de 
Finanţe, Direcţia Mişcării Fondurilor, Serviciul Plăţilor Externe, Devizelor şi Primelor Valutare din data de 18 
mai 1940. Ibidem
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În calitate de decan, profesorul Constantin Daicoviciu primea, de la profesorul Al. 
Procopovici, prorector al Universităţii, gestiunea Decanatului în valoare de 24711 lei92. 
Constantin Daicoviciu a fost decan în perioada 17 octombrie 1940-17 decembrie 1941, 
dată la care, la rândul său, preda gestiunea Decanului în valoare de 6340 lei şi arhiva 
confidenţială noului decan D.D.Roşca93. Chemat la concentrare prin telegrama din data 
de 20 octombrie 1941 trimisă de Corpul VII Armată, profesorul şi decanul Constantin 
Daicoviciu era amânat la cererea Rectoratului Universităţii94. Şi tot de la D.D.Roşca avea 
să preia Constantin Daicoviciu gestiunea Decanatului, în valoare de 7211 lei, la data de 
14 octombrie 194495.

Începând cu data de 1 ianuarie 1941, decanul Constantin Daicoviciu era numit şi 
director al Institutului de Studii Clasice pe o durată de trei ani96. Din această postură a 
militat pentru o largă deschidere a instituţiei amintite pe plan naţional şi internaţional, prin 
intermediul schimbului de publicaţii ştiinţifice.

În concluzie, perioada anilor 1930-1944 a însemnat pentru Constantin Daicoviciu 
cooptarea sa în funcţii de conducere atât la Institut cât şi la Universitate, în împrejurările 
unor momente istorice delicate pentru ţară şi pentru ambele instituţii clujene.

92 În conformitate cu procesul verbal de predare-primire a gestiunii Decanatului încheiat în data de 17 octombrie 
1940 între profesorii Constantin Daicoviciu şi Al. Procopovici. MNIT, Fondul C. Daicoviciu…, C2679
93 Potrivit procesului verbal de predare-primire a gestiunii Decanatului încheiat în data de 22 decembrie 1941 
între profesorii Constantin Daicoviciu şi D. D. Roşca. Ibidem, C2680 
94 Telegramă adresată căpitanului în rezervă Daicovici Constantin de comandantul regimentului 92 infanterie 
din data de 20 octombrie 1941. Ibidem, C2667; Adresa Rectoratului Universităţii către Corpul VII Armată din 
data de 25 octombrie 1941. Ibidem, C2667a
95 Conform procesului verbal încheiat între profesorii D. D. Roşca şi Constantin Daicoviciu, din data de 24 
octombrie 1944. Ibidem, C2684b; Adresa de la Ministerul Culturii Naţionale şi al Cultelor, Direcţiunea 
Învăţământului Superior, către profesorul Constantin Daicoviciu, din data de 16 octombrie 1944. prin care i se 
aducea la cunoştinţă faptul că a fost numit decan al Facultăţii de Litere şi Filosofie a Universităţii din Cluj-Sibiu 
printr-un decret regal. Ibidem, C2684
96 Potrivit adresei către Decanul Facultăţii de Litere şi Filosofie din Sibiu din partea directorului Institutului de 
Studii Clasice din data de 29 ianuarie 1941. MNIT, Fondul Comisiunii..., C34326
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PROBLEMATICA SALVĂRII EVREILOR DIN TRANSILVANIA DE NORD ŞI 
UNGARIA (1944). PERCEPŢII ISTORIOGRAFICE (1944-1946)

Antonio FAUR*

SAVING THE JEWS WITHIN NORTHERN TRANSYLVANIA

AND HUNGARY (1944). HISTORIOGRAPHICAL PERCEPTIONS

(1944-1946)

Abstract

Some comments from the historiography in the last two decades have 
claimed that actions to rescue the Jews to Transylvania and Hungary are very 
little known because there have not been investigations (with the required 
assiduity) of the documentary funds of state institutions in Romania, as of 
individuals involved in such events. In addition, memoir documents have been 
scarcely published by victims of the Holocaust, in comparaison with the actual 
realities of 1944. In order to establish as accurately as possible what is the 
progress of this historical research, the author examines the period 1944-1946, 
to highlight historigraphical perceptions related to forms of solidarity between 
Romanian inhabitants near the border with Hungary and Holocaust victims. 
Opinions of witnesess and participants in the dramatic events of the spring 
and summer of 1944 have been updated. This aspect of human solidarity has 
lately come to the increasing attention in historical research, which means that 
a necessary repair had been made.

Keywords: evrei, Holocaust, Transilvania de Nord, Eva Heyman, Béla 
Katona.

Reconstituirea modalităţilor de consemnare şi interpretare a acţiunilor de salvare, 
de la moarte sigură, a mii de evrei din Transilvania de Nord şi Ungaria, prin trecerea lor 
clandestină peste frontiera vremelnică dintre Ungaria şi România, constituie un aspect 
istoriografic de o semnificaţie evidentă, pentru că acesta demonstrează faptul că au existat 
oameni care s-au opus tăvălugului nazist al aplicării aşa-zisei „soluţii finale” în cazul 
evreilor europeni. De precizat însă că investigaţiile ştiinţifice - sub acest raport - se află 
într-o fază iniţială, deoarece au fost reliefate, până acum, doar informaţiile existente în 
literatura memorialistică a problemei, adăugându-i-se abia în ultimii trei ani rezultatele 
unor cercetări arhivistice, care s-au concretizat printr-o publicare de documente inedite.

Prin urmare, considerăm ca fiind pertinentă constatarea din Raportul final al Comisiei 
Internaţionale pentru studierea Holocaustului din România, cu privire la această realitate 
istorică de o certă însemnătate:
* Universitatea din Oradea, email: antoniofaur@yahoo.com
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„Formele de solidaritate a românilor cu evreii în acei ani [1940-1944] sunt 
insuficient cercetate şi evidenţiate. Fără îndoială că acţiunile de salvare a evreilor în timpul 
Holocaustului sunt mult mai numeroase decât cele evidenţiate până în prezent. Este o temă 
care se cuvine aprofundată, pentru a prezenta o imagine echilibrată şi cât mai apropiată de 
realitatea anilor 1940-1944”1 (subl.ns.-A.F.).

Extinderea cunoaşterii acestei problematici istorice nu poate fi realizată decât printr-o 
valorificare cuprinzătoare a tuturor referinţelor memorialistice (demers care încă nu s-a 
realizat), evaluarea corectă a interpretărilor istoriografice (dintre care unele au fost marcate 
de un subiectivism nejustificat) şi, desigur, de descoperirea unor surse documentare sigure 
şi credibile, care se află în păstrarea instituţiilor statului român. La acestea s-ar putea asocia 
intervievarea unor martori ai evenimentelor care sunt la o vârstă înaintată şi din ce în ce 
mai puţini.

Pentru o cât mai completă şi obiectivă readucere în actualitate a Holocaustului, ca şi 
a problematicii de care ne ocupăm, este necesară o examinare critică a tot ceea ce (şi cum) 
s-a scris până acum, deoarece numai în acest mod adevărurile referitoare la aceasta vor fi 
validate, evident din perspectivă ştiinţifică.

Chiar în timpul desfăşurării evenimentelor tragice din intervalul martie-iunie 1944, o 
tânără evreică din Oradea a avut inspiraţia de a consemna într-un jurnal, pe lângă trăirile 
sale, determinate de comportamentul autorităţilor locale, şi unele confirmări ale faptului 
că, în faţa ghetoizării şi a deportării, unii locuitori evrei au fost preocupaţi, în chip firesc, 
de eventualitatea de a scăpa din aceste situaţii limită şi de a fugi în România. În familia Evei 
Heyman2 s-a creat chiar o stare conflictuală pe această chestiune, unii membri (mai tineri) 
ai acesteia formulându-şi opţiunea pentru salvare, prin trecerea graniţei în România, care 
era situată la 10 km de Oradea. Reţinem, deci, din jurnal următoarele referiri la starea de 
spirit a familiei amintite în ziua de de 19 martie 1944: „Aud şi acum - notează Eva Heyman 
- vocea lui nenea Alexandru [Friedlander]: s-a terminat cu noi toţi; de azi dimineaţă nemţii 
sunt la Pesta…Agi (mama Evei-n.n.) şi-a exprimat dorinţa ca nenea Béla [Zsolt, tatăl vitreg 
al fetiţei] să fugă peste graniţă în România, chiar în noaptea aceea (subl.ns.-A.F.), căci ei 
(ca intelectuali cu concepţii de stânga-n.n.) erau în mai mare primejdie decât noi…Agi 
obişnuieşte să spună că oamenii cinstiţi au trebuit mereu să se refugieze din această ţară, 
căci altfel erau întemniţaţi sau asasinaţi”3.

În acele momente de tensiune dramatică s-au ivit între membrii familiei respective 
neînţelegeri pe tema plecării în România sau aşteptarea unor zile mai bune. De pildă, bunica 
(dinspre mamă) a Evei Heyman - conform relatării sale memorialistice- a „început (spre seara 
zilei de 19 martie 1944-n.n.) să urle la Agi (mama fetiţei-n.n.); …ţipa să nu asculte nimeni de 
Agi, [fiindcă] ea pe toţi îi târăşte în primejdie, şi Agi – ştia ea dinainte – va fugi peste graniţă 
(subl.ns.-A.F.) iar poliţia şi nemţii vor trage la răspundere pe bunicul şi pe bunica în locul 
ei”4. De altfel, aceeaşi bunică şi-a criticat vehement soţul, reproşându-i că s-a împrietenit 
cu „valahii”5 în perioada interbelică, dar acest lucru era absolut firesc, devreme ce era 
preşedintele farmaciştilor din Bihor şi a intrat, inevitabil, în contact cu autorităţile române.

1 Gesturi de solidaritate ale unor intelectuali şi artişti români, în Raport final, Editura Polirom, Iaşi, 2005, p. 
294-295
2 Eva Heyman, Am trăit atât de puţin. Micul meu jurnal, traducere (din limba maghiară) de Oliver Lustig, Editura 
Alex, Bucureşti, 1991. Familia autoarei acestui jurnal era formată din cinci persoane. Însemnările din jurnal 
despre ameninţările, presiunile şi teroarea, suportate de 30.000 de evrei din Oradea şi Bihorul de Nord (în 
ghetouri care au fost organizate aici), au o valoare documentară de excepţie, ele provenind dintr-o frământare 
interioară sinceră a unei tinere care abia împlinise vârsta de 13 ani. Traducătorul jurnalului Evei Heyman, în 
Introducere la prima ediţie în limba română a acestuia, conchide următoarele: „Rândurile pe care le puteţi citi 
în această carte răscolitoare au fost scrise de o autentică Anne Franck a Transilvaniei de Nord” (Ibidem, p. 7). 
Într-adevăr, sunt pagini antologice de memorialistică despre tragedia evreilor orădeni, comparabile cu cele ale 
Annei Franck (care au fost traduse în zeci de limbi şi cunoscute în întreaga lume).
3 Ibidem, p. 75
4 Ibidem, p. 76
5 Ibidem, p. 66
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Publicistul şi scriitorul Béla Zsolt, tatăl vitreg al Evei Heyman, le spunea tuturor celor 
care veneau să-i „ceară sfaturi” că „trebuie procurate documente false şi trebuie trecut 
în România”6 (subl. ns.-A.F.). De asemenea, bunicul fetiţei încerca fel de fel de lucruri, 
numai „să procure acte false, cel puţin pentru nenea Béla”7, care se afla în cea mai mare 
primejdie.

Din examinarea acestor pasaje existente într-un jurnal scris de o tânără inteligentă 
şi afectată de impactul momentului ocupării Ungariei de către trupele germane asupra 
propriei familii, reiese cu claritate modul în care au reacţionat membrii acesteia (mama 
fetei, tatăl ei vitreg, bunicul), care s-au manifestat ca persoane lucide şi care au căutat o 
soluţie de a se salva dintr-o Ungarie stăpânită de fascişti şi a ajunge în România, a căreia 
graniţă era la sud de Băile Felix, deci în proximitatea oraşului Oradea. Excepţie a făcut doar 
bunica Rácz, care s-a opus unei asemenea acţiuni, fiind panicată că va rămâne singură şi va 
fi pedepsită de reprezentanţii instituţiilor locale. Deci, numai frica (pe deplin explicabilă în 
acele împrejurări şi în cazul unor persoane mai în vârstă) a determinat-o să reacţioneze în 
acest fel. Din păcate, această atitudine a anihilat concretizarea unui demers salvator pentru 
întreaga familie. Un comportament similar l-au avut şi alţi locuitori evrei din Ungaria şi 
Transilvania de Nord.

Ideea de a scăpa din „furtuna” (cum i s-a mai spus8) organizată de autorităţile 
horthyste, ca executante docile şi sârguincioase ale „soluţiei finale”, a fost manifestă, 
chiar din 19 martie 1944, în rândurile unor locuitori evrei mai bine informaţi şi mai puţin 
încrezători. Jurnalul Evei Heyman constituie, sub acest raport, o mărturie indiscutabilă. El 
mai are o relevanţă, şi anume aceea că evreii n-aveau unde să plece, decât în România, 
prin asumarea riscului de a trece clandestin graniţa. Deci, pe parcursul anului 1944 mii 
de evrei din Transilvania de Nord şi Ungaria au uzat de această posibilitate, apelând şi la 
locuitorii români din apropierea graniţei, pentru a-i ajuta să treacă în România.

Implicarea românilor în această veritabilă „epopee” a trecerii frontierei (din Ungaria 
în România) a unui număr de evrei (care, deocamdată, nu a fost stabilit cu exactitate) 
constituie o realitate evidentă, care nu poate fi ignorată şi nici diminuată9 (prin comentarii 
tendenţioase sau interesate, deci subiective, care sunt nule din perspectivă ştiinţifică). 
Prima semnalare a ei o regăsim în textul Jurnalului Evei Heyman10, ca mărturie zguduitoare 
despre acele evenimente tragice ale anului 1944, circumscrise inumanei politici fasciste de 
aplicare a „soluţiei finale” şi în cazul evreilor din Transilvania de Nord şi Ungaria.

Interesant de remarcat este faptul că, alături de sursele memorialistice11 care se referă 
la acţiunile de salvare de la o moarte sigură a evreilor din Transilvania de Nord şi Ungaria, 
dispunem de documente originale care confirmă existenţa unei asemenea realităţi istorice. 
Unele dintre ele au intrat mai târziu în atenţia istoricilor, ceea ce nu înseamnă că şi-

6 Ibidem, p. 77
7 Ibidem, p. 79
8 Vezi, spre pildă, titlul pe care l-a dat Béla Katona lucrării sale memorialistice (Várad a viharban) (Oradea în 
furtună).
9 Într-un studiu recent, profesorul şi istoricul clujean Doru Radosav accentua asupra adevărului că „nu au fost 
percepute şi consemnate la adevăratele dimensiuni evaluator-critice, România şi Bucureştiul, ca spaţii ale 
salvării şi supravieţuirii (subl.ns.-A.F.), în contextul Holocaustului” (Doru Radosav, Holocaustul între istorie şi 
memorie. Câteva consideraţii, în Anuarul de Istorie Orală, 2006,, p. 15).
10 Jurnalul Evei Heyman a apărut în traducerea lui Oliver Lustig (victimă a Holocaustului, originar din Cluj, 
unde familia sa a fost internată în ghetou şi, ulterior, deportată la Aushwitz-Birkenau). Lui i se datorează 
publicarea mai multor cărţi despre suferinţele îndurate de evreii din Transilvania de Nord, ca mărturii ale unor 
experienţe directe, cutremurătoare. Editarea acestui jurnal a aparţinut mamei Evei, mai exact lui Agi Zsolt, care 
l-a tipărit, în limba maghiară, la Budapesta, sub semnătură proprie, cu titlul: Fiica mea Eva (Vezi comentariile 
din Introducerea la Eva Heyman, op. cit., p. 35, scrisă de Oliver Lustig, editată în anul 1991). Noi am făcut 
referiri exclusive la ediţia în limba română a acestei cărţi. Considerăm că ar fi necesară o nouă ediţie, fiindcă 
acest jurnal are o valoare istoriografică de excepţie şi ar merita o mai largă circulaţie, prin traducerea lui în mai 
multe limbi. Ca mărturie în faţa posterităţii, el se situează –aşa cum s-a afirmat – alături de cel al Annei Franck, 
care a beneficiat însă de o difuzare mondială.
11 Una dintre acestea a şi fost prezentată de noi în rândurile anterioare (este vorba de Jurnalul Evei Heyman).
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au pierdut semnificaţia ori că li s-a restrâns valoarea argumentativă. Avatarurile istoriei 
contemporane au determinat şi menţinerea în anonimat a acestor documente autentice.

Un document din această categorie, pe care-l considerăm a fi un unicat în istoriografia 
problemei, a fost păstrat – cu atenţie şi responsabilitate faţă de trecut - de familia doamnei 
Elena Suciu din Oradea, care este fiica primarului Teodor Popoviciu (din comuna Vârciorog, 
judeţul Bihor), organizatorul unei filiere eficiente de salvare a evreilor. După ce a încercat, 
pe parcursul timpului, că dea publicităţii o asemenea sursă documentară ieşită din comun, 
doamna Elena Suciu a acceptat să ne încredinţeze valorificarea conţinutului acesteia. Am 
şi realizat această îndatorire de onoare prin intermediul unor studii şi cărţi12, astfel că 
documentul în discuţie a intrat în circuitul istoriografic universal13.

La începutul anului 1945, prim-rabinul Comunităţii Evreilor Ortodocşi din Arad, 
Joachim Schreiber, a semnat un document prin care certifica faptul că Teodor Popoviciu 
(primarul comunei Vârciorog) „a avut o comportare humană şi exemplară faţă de fraţii noştri 
evrei prigoniţi, care au căutat refugiu în ţara noastră”14 (subl.ns.-A.F.), adică în România. 
Urmează argumentarea acestei aserţiuni: „Dumnealui, cu tot riscul legilor din acele timpuri, 
a salvat de [la o] moarte sigură viaţa sutelor de evrei. Sute de fraţi [au fost] ascunşi şi hrăniţi 
de dânsul”15 (subl.ns.-A.F.). Şef-rabinul Joachim Schreiber cunoştea activitatea primarului 
Teodor Popoviciu şi a soţiei sale (Ileana Popoviciu), ca organizator al unei filiere de salvare 
a evreilor (Oradea-Subpiatră-Vârciorog-Dobreşti-Arad), care a funcţionat într-un deplin 
anonimat, fiind de o eficacitate incontestabilă. Prin faptele sale (de natura celor menţionate), 
Teodor Popoviciu a „câştigat încrederea şi toată cinstea evreimii locale”, astfel că a fost 
„recomanda[t]…tuturor comunităţilor evreieşti”, ca să-i dea „concursul”, bineînţeles, dacă 
„l-ar solicita”16. În perioada tulbure care a precedat capitularea Germaniei naziste, un 
sprijin pentru cei care au dovedit sentimente de solidaritate cu victimele Holocaustului 
era, fără îndoială, binevenit.

S-a întâmplat însă ca Teodor Popoviciu să nu apeleze la acesta, deoarece a murit, pe 
neaşteptate, în anul 1945. A rămas în urma sa o strălucită carieră de primar al unei comune 
bihorene, în timpuri dificile, dar mai ales atestatul care a fost transmis familiei sale, de către 
prim-rabinul Joachim Schreiber, ca mărturie certă a contribuţiei sale la acţiunile de salvare 
de la moarte a sute de evrei din Transilvania de Nord şi Ungaria. Dispariţia sa prematură s-a 
datorat, desigur, şi riscurilor pe care şi le-a asumat, tensiunii create de acestea.

Posteritatea a înregistrat, cam tardiv, rolul său într-o conjunctură istorică dramatică, 
când evreii aveau nevoie de un ajutor, pentru a nu ajunge în lagărele morţii din Polonia. 
Primarul Teodor Popoviciu s-a aflat printre acei locuitori care au răspuns, cu promptitudine, 
unei asemenea necesităţi.

Problematica de care ne ocupăm se regăseşte şi în alte surse documentare ale 
perioadei postbelice. Reţinem partea de informaţie care ne interesează din cuprinsul 
acestora. Referindu-se la aşa-zisele acţiuni de salvare a evreilor din Transilvania de Nord 
şi Ungaria, dr. Leon Goldenberg formulează – în Darea de seamă prezentată la Conferinţa 
Uniunii Democrate Evreieşti din Ardealul de Nord, desfăşurată la Cluj, în 3 martie 1945 – 
câteva consideraţii cu privire la „ceea ce s-a făcut” pentru „salvarea evreilor”, apreciind că 

12 Antonio Faur, The contributions of mayor Teodor Popoviciu (from Vârciorog), Bihor county to the salvation 
of hundreds of Jews „from certain death” (1944), în Studia Europaea, 2008, nr. 3, p. 101; Idem, România – 
„poartă deschisă” pentru salvarea evreilor (aprilie-august 1944) din Ungaria şi Transilvania de Nord. Contribuţii 
documentare, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2010; Idem, Teodor Popoviciu, salvatorul de la moarte 
a „sute de evrei” (1944), Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2010
13 Nu ne rămâne decât să luăm act de modul cum sunt utilizate, de către istorici şi unii comentatori, informaţiile 
din documentul la care ne referim.
14 Antonio Faur, Teodor Popoviciu…, p. 59
15 Ibidem
16 Ibidem
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demersurile de acest fel vor „rămâne pentru totdeauna o pagină eroică în istoria evreilor”17. 
Au fost locuitori care, „primejduindu-şi viaţa, sub ochii neîndurători ai Gestapoului, la 
lumina zilei, dar mai ales noaptea, aduceau oamenii (mai exact evreii-n.n.) peste graniţă”18 
(subl.ns.-A.F.), din Ungaria în România.

Aşa cum remarca un cercetător clujean, majoritatea „acţiunilor de salvare şi 
trecere peste frontieră s-au terminat cu bine. Dar, în înfruntarea grea, dură cu Gestapoul, 
cu organele jandarmereşti şi poliţieneşti horthyste şi, în unele cazuri, cu funcţionari ai 
poliţiei româneşti care colaborau cu Gestapoul, au fost eşecuri, au existat persoane bine 
intenţionate care au plătit scump curajul şi îndrăzneala de a fi făcut gestul uman al într-
ajutorării omeneşti”19. Este şi cazul unui grup de evrei din Cluj, care au fost trecuţi de o 
călăuză (ţăranul mănăşturean Vasile Crişan, care locuia pe calea Feneşului, nr. 107), în 
noaptea de 29 aprilie 1944, după care au fost predaţi Gestapoului în ziua de 3 mai 1944. 
Acesta i-a internat în ghetoul din Cluj şi, ulterior, i-a deportat la Auschwitz.

Ca martori direct implicaţi, unii supravieţuitori au dat declaraţii (în aprilie 1945) despre 
cele întâmplate. De un interes real este, pentru o cât mai exactă şi corectă reconstituire a 
aspectului istoric care face obiectul investigaţiei noastre ştiinţifice, mărturia avocatului Ernö 
[Ernest] Fischer (ajuns, sub guvernarea lui Ben Gurion, ministru al Economiei Naţionale 
a Israelului) din 23 iulie 1945. Din declaraţia sa reţinem următoarele afirmaţii: „În luna 
aprilie 1944, am aflat că evreii din Cluj urmează a fi deportaţi de către autorităţile maghiare 
şi germane. Dorind a ne pune la adăpost, pe soţia mea Edith, născută Hirsch, pe verişoara 
mea Vera Simon şi pe mine însumi, m-am adresat prietenului meu Raoul Şorban, cerându-i 
să ne înlesnească trecerea în România, unde speram că vom fi în siguranţă, cel puţin pentru 
moment (…) Conform înţelegerii, [locuitorul] Crişan trebuia să ne treacă până la Turda. 
La întrebările mele, Raoul Şorban preciza că este periculos să ne prezentăm autorităţilor”, 
astfel că, la Turda, este necesară contactarea unor „cercuri evreieşti”, care se ocupau de 
transportarea refugiaţilor, cu o relativă siguranţă, la Bucureşti, unde îşi puteau „legaliza 
situaţia”20. Raoul Şorban i-a avertizat în legătură cu faptul că nu era „absolut convins” că 
vor „reuşi”, însă, în acelaşi timp, existând „un pericol al pierderii vieţii” pentru evreii din 
Ungaria şi Transilvania de Nord, se impunea ca să fie înfruntate orice riscuri, numai ca 
aceştia să se salveze.

De o însemnătate deosebită este, fără îndoială, Declaraţia (din 2 septembrie 1946) a 
lui Miksa Kupfer, medic primar al Spitalului Evreiesc din Oradea, care a fost ajutat să treacă 
graniţa (cu întreaga sa familie) de consulul general dr. Mihai Marina, unul dintre diplomaţii 
români care s-au implicat, cu toată energia, în acţiunea de salvare a evreilor, organizând – 
împreună cu alţi membri ai Consulatului General al României de la Oradea - o autentică 
filieră, cu rezultate consemnate de documente şi la care ne vom referi pe parcursul lucrării 
noastre.

După ce menţionează faptul că l-a cunoscut pe Mihai Marina în anul 1942 şi a 
constatat că are o atitudine antifascistă, medicul Miksa Kupfer accentuează asupra faptului 
că, în „timpul prigoanei fasciste” asupra evreilor din Transilvania de Nord şi Ungaria, a 
„dovedit…că este, în toate sentimentele lui, un democrat”21. Sunt, în continuare, furnizate 
„fapte” care demonstrează acest lucru. Mai întâi, este de reprodus următorul pasaj din 
partea iniţială a Declaraţiei: „În timpul când la Oradea s-a făcut ghetoul, eu [Miksa Kupfer] 

17 Apud Gheorghe I. Bodea, Tragedia evreilor din nordul Transilvaniei, Ed. Hiperion, Cluj-Napoca, 2001, p. 
315 
18 Ibidem
19 Ibidem, p. 168
20 Ibidem, p. 175-176. Confirmarea acestor afirmaţii o găsim într-o notă informativă (din 25 mai 1944) a 
Direcţiei Generale a Poliţiei din Bucureşti: „Din verificările şi investigaţiile făcute de Poliţia Turda, rezultă că 
începând din luna martie a.c., mai mulţi evrei din Cluj au încercat să se sustragă măsurilor restrictive luate de 
autorităţile germane, trecând clandestin frontiera în România” (subl.ns.-A.F.) (Ibidem, p. 186).
21 Vezi facsmilul declaraţiei medicului Miksa Kupfer, apărut în cartea: Teroarea fascisto-horthystă din nord-
vestul României (septembrie 1940-octombrie 1944), Bucureşti, 1985, p. 273.

5

Crisia2.indd   259 2/1/2012   10:35:07 AM



Antonio Faur260

şi familia mea ne-am salvat refugiindu-ne în România. Ţin să declar – adaugă acelaşi autor 
– că acest ajutor ne-a fost dat din partea d-lui Marina absolut dezinteresat”22 (subl.ns.-A.F.).

Din ceea ce ştia, Miksa Kupfer a consemnat pentru posteritate următoarele informaţii: 
„din iniţiativă proprie, tot aşa de dezinteresată”, consulul general Mihai Marina a „oferit 
ajutor şi familiilor Nagypál, Osvát, dr. Winkler şi alţii”. De asemenea, pe Ludovic Schwartz 
(liderul muncitorilor), care s-a ascuns – imediat după ce trupele germane au ocupat Ungaria 
– într-una din viile de pe dealurile Oradiei, „l-a ajutat cu bani şi alimente timp de câteva 
luni”23.

Ziaristul orădean Béla Katona completează cu noi date – şi, desigur, cu interesante 
relatări personale24 - referinţele despre realităţile momentului, cu accent pe „grozăviile care 
se petreceau” în ghetourile din Oradea. El nu a ignorat însă nici unele acţiuni de salvare a 
evreilor desfăşurate de Legaţia României din Budapesta şi, mai ales, de Consulatul General 
Regal al României de la Oradea. Béla Katona este unul dintre memorialiştii orădeni care au 
scris, în termeni corecţi, despre această dimensiune umanitară a evenimentelor: „Consulul 
[general] român [Mihai Marina] de la Oradea şi aproape fiecare membru al Consulatului 
s-au străduit să înlesnească drumul fugarilor evrei din oraş. Nu odată automobilul cu 
numărul diplomatic al consulului a trecut noaptea în goană graniţa, încărcat cu evrei 
evadaţi din ghetoul din Oradea”25.

Aceste afirmaţii categorice (care aparţineau unui intelectual care a fost marcat de 
ceea ce a văzut, în mod direct, la Oradea, în intervalul martie-august 1944), înlătură orice 
incertitudine cu privire la demersurile salvatoare ale diplomaţilor români aflaţi în misiune 
la Oradea. Aşadar, încă din anul 1946 o „voce autorizată” s-a pronunţat asupra unor 
memorabile fapte istorice, care „meritau” nu numai recunoştinţa celor salvaţi, ci şi situarea 
lor la locul cuvenit în istoria naţională.

Ocuparea României de către trupele sovietice, chiar în anul 1944, apoi sovietizarea 
ei, au avut consecinţe şi asupra istoriografiei, blocând posibilitatea recuperării din trecut 
a unor fapte care nu erau admise de autorităţile comuniste şi consilierii sovietici. S-a 
întâmplat ca şi aspectul istoric pe care-l reconstituim să nu mai fie accesibil, cel puţin 
pentru câteva decenii, cercetătorilor interesaţi de tragedia evreilor în timpul celui de-al 
doilea război mondial şi, desigur, de aplicarea - de către fasciştii germani şi cei unguri - a 
„soluţiei finale” pe teritoriul Transilvaniei de Nord şi al Ungariei.

Fără să ia în considerare această situaţie dificilă a României, aliniată până în 1964 
politicii Moscovei, una dintre participantele la acţiunile desfăşurate la Turda, pentru a 
asigura securitatea (dotarea cu documente false, transportarea cu trenul la Bucureşti etc) 
evreilor refugiaţi din Transilvania de Nord şi Ungaria, a afirmat, în 1992 următoarele: 
„După 23 august 1944, timp de decenii, în România a fost trecută sub tăcere întreaga 
acţiune de salvare a evreilor. Niciodată, nicăieri nu a apărut vreun rând scris în legătură 

22 Ibidem
23 Ibidem
24 Béla Katona s-a aflat la Oradea în perioada când autorităţile maghiare locale au luat cele mai cumplite măsuri 
represive împotriva a peste 35.000 de evrei (din Oradea din partea de nord a fostului judeţ Bihor), care au 
culminat cu organizarea a două ghetouri şi deportarea victimelor Holocaustului din acest spaţiu la Auschwitz şi 
Birkenau. Publicistul orădean a fost liber (deoarece era jumătate creştin şi jumătate evreu), putând să stabilească 
relaţii active cu membrii Consulatului General al României de la Oradea. Concomitent, a acumulat informaţii 
preţioase despre soarta tragică a evreilor orădeni. Prin urmare, a fost martorul credibil al unor întâmplări pe 
care le-a evocat, în anul 1946, într-o carte a sa intitulată semnificativ Oradea în furtună, care a devenit, în scurt 
timp, foarte cunoscută.
25 Katona Béla, Várad a viharban (Oradea în furtună), Nagyvárad, 1946 (Apud Katona Béla, Dramaticul parcurs 
al unui memoriu, în Magazin istoric, 1976, nr. 6, p. 38).
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cu aceasta”26 (subl.ns.-A.F.). Evident nu putem fi de acord cu aceste exagerări27, care au 
o motivaţie subiectivă (pe care o înţelegem), adică revolta unei victime a Holocaustului, 
pentru că problematica salvării evreilor nu a fost readusă în actualitate, chiar din prima 
parte a perioadei postbelice.

Sunt cunoscute însă avatarurile prin care a trecut statul român, care a fost deturnat de 
pe drumul său normal şi inclus în sfera de influenţă sovietică, realitate dramatică ale cărei 
urmări au fost multiple şi grave, între acestea figurând şi tabuizarea cercetărilor cu privire 
la soarta tragică a evreilor la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial.

26 Este vorba de mărturia semnată de Eszter Góró (vezi Zoltán Tibori Szabó, Frontiera dintre viaţă şi moarte. 
Refugiul şi salvarea evreilor la graniţa româno-maghiară, Editura Compania, 2005, p. 120). Denotă o 
necunoaştere a istoriografiei problemei şi o altă menţiune din acelaşi document: „partidul comunist român nu 
a recunoscut această acţiune” (Ibidem). Dimpotrivă, propagandiştii acestui partid (şi istoricii care au colaborat 
cu ei) au pus în evidenţă, într-o manieră recuperatoare, această problematică istorică, cu deosebire în perioada 
dintre 1980-1989).
27 Un contraargument îl constituie chiar cartea lui Béla Katona, care a apărut la Oradea, în anul 1946, fiind 
accesibilă tuturor celor interesaţi de acţiunile de salvare a evreilor din Transilvania de Nord şi Ungaria, prin 
trecerea lor clandestină peste graniţă, din Ungaria în România. Dar mai sunt, desigur, şi altele.
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APARATE DE FOTOGRAFIAT DIN COLECŢIA
MUZEULUI ŢĂRII CRIŞURILOR: SMENA

Ovidiu PASCU*1

CRIS COUNTY MUSEUM’S COLECTION CAMERAS: SMENA

Abstract

The Smena cameras (in translation “New Generation”), widely spread 
in socialist`s block countries, began to be produced in 1953, in Leningrad. 
The cameras were made until 1991. Among the many models, in Criş County 
Museum`s colection there are Smena and Smena M8 models, both in a working 
state.

Keywords: camera, Smena, Lomo, model, cliche

Aparatele de fotografiat Smena, de o simplitate dezarmantă, au apărut pe piaţă la 
începutul deceniului şase, mai precis în 1953.

Produse iniţial de fabrica LOMO, Leningradskoye Optiko Mekanicheskoye 
Obedinenie, micile aparate destinate amatorilor, au fost botezate Smena, în traducere 
“Noua Generaţie”, au fost produse începând din 1958 şi de uzinele MMZ din Misk. Ele 
erau cele mai răspândite aparate din blocul socialist datorită, pe de o parte, simplităţii lor, 
iar pe de altă parte şi preţului relativ mic. Majoritatea fotografilor din România, amatori sau 
profesionişti, şi-au început cariera fotografică cu modele din gama Smena.

Aparatele din seria Smena sunt aparate cu vizare laterală, obiectiv T-22 sau T-43 de 40 
mm, obturatorul este de tip sincro-compur, adică central, şi permite timpi de expunere de 
1/10, 1/25, 1/50, 1/100, 1/500 şi B, diafragma putând fi f/4, f/5,6, f/8, f/11 şi f/16, iar filmul 
folosit era film de tip Leica cu negative de 24x36 mm.Carcasa era realizată din bachelita 
iniţial, la primele modele, iar mai apoi din material plastic. Declanşatorul trebuia armat 
înainte de expunere, cu ajutorul unei mici pârghii, iar filmul era rulat şi derulat manual. Din 
aceste motive, şansele de a expune de două ori pe acelaşi clişeu erau destul de mari. De 
asemenea, din cauza poziţiei pârghiei de armare a declanşatorului, acesta se putea agăţa de 
mâna fotografului în timpul expunerii, timpul de expunere fiind asfel influenţat.

În perioada 1953-1991, cât timp s-a produs aparatul, pe piaţă au apărut o serie de 
modele. Acestea sunt Smena, Smena 2, Smena 2M, Smena 3, Smena 4, Smena 5, Smena 
6, Smena 7, Smena 8, Smena 8M, Smena 9, Smena 35, Smena Rapid şi Smena Symbol.

În colecţia Muzeului Ţării Crişurilor există modelele Smena şi Smena 8M, ambele în 
stare funcţională.

* Muzeul Ţării Crişurilor, e-mail:ovipascubh@gmail.com
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CULTUL PERSONALITĂŢII LUI NICOLAE CEAUŞESCU
ŞI MUZEELE DE ISTORIE ÎN ROMÂNIA ANILOR ’80

Gabriel MOISA*

THE CULT OF NICOLAE CEAUŞESCU’S PERSONALITY AND

HISTORY MUSEUMS IN THE YEARS 1980 IN ROMANIA

Abstract

Under communist rule, romanian museography was more and more used 
for propagandistic purposes as years passed. Curators were involved, involuntarily in 
most cases, in the specific actions of the totalitarian regime propaganda. This made 
the institutions live in an increasingly limitted and extremely well controlled cultural 
horizon. Too few uncontrolled manoeuvre elements could be performed by Romanian 
museums. In a totalitarian political system, such as the Romanian one, museums were 
able to survive, grow and manifest themselves only under almost exclusively politically 
dictated terms.

Keywords: Romanian museography, curators, history, propaganda, totalitarism

În anii ’80 cultul personalităţii lui Nicolae Ceauşescu a atins cote foarte înalte. Cei 
mai mulţi specialişti sunt de părere că debutul acestuia trebuie căutat în vizita efectuată 
de Nicolae Ceauşescu în China şi Coreea de Nord, între 1-24 iunie 1971, vizită care l-ar fi 
marcat profund pe Ceauşescu1. Alţii însă stabilesc declanşarea fenomenului mai devreme, 
imediat după 1968, doar că lumea a fost mai atentă atunci la momentul august 1968 şi 
mai puţin la prezenţa unor germeni ai cultului personalităţii2. Trebuie spus foarte deschis 
faptul că acest cult al personalităţii nu a fost opera lui Nicolae Ceauşescu, ci mai degrabă 
a unui „front” format din activişti, artişti, literaţi şi ziarişti care au intuit foloasele slăvirii 
liderului de la Bucureşti exprimate în câştiguri pecuniare, poziţii sociale, posibilitatea de a 
pleca peste hotare3 etc. Lipsit de o educaţie solidă, lui Nicolae Ceauşescu i-a plăcut acest 
spectacol, ba chiar a şi plusat adeseori. Într-un timp foarte scurt a fost pusă la punct o 
adevărată maşină de propagandă care a generat un cult al personalităţii de-a dreptul şocant 
pentru lumea liberă. Atât la nivel individual, cât şi numeroase instituţii au fost angrenate 
în acest tablou „cultural”. Între instituţiile angajate plenar şi din ce în ce mai mult de la 
un an la altul în această direcţie s-au aflat şi muzeele din România, care au fost agresate 
continuu din aceste punct de vedere. Răspunzând ideologiei vremii, acestea erau nevoite 
să-şi adapteze viaţa muzeală la toate nuanţele regimului politic. Din păcate, de prea multe 

* Universitatea din Oradea, Muzeul Ţării Crşurilor Oradea, gabimoisa@hotmail.com
1 Anneli Ute Gabanyi, Cultul lui Ceauşescu, Editura Polirom, Bucureşti, 2003
2 Adrian Cioroianu, Ce Ceauşescu qui hante les Roumanis, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2004
3 Idem, Cine a profitat de cultul lui Ceauşescu!?, în Historia, nr. 99, martie 2010, p. 36-37
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ori în muzeele României comuniste, istoria, aşa cum era ea transmisă publicului prin 
intermediul expoziţiilor permanente sau temporare, era falsificată. Publicul avea în faţă o 
istorie teleologică în care trecutul era desenat şi redesenat prin prisma comandamentului 
politic aflat în actualitate. Fenomenul este prezent încă de la sfârşitul anilor ’40, odată cu 
preluarea puterii de comunişti, când regimul democrat-popular a acţionat şi în acest sens 
pentru punerea pe „baze democratice” a vieţii muzeografice româneşti4, urmând un curs 
ascendent, apogeul fiind atins spre mijlocul anilor ’80.

La cunoscuta Plenară lărgită a C.C. al P.C.R. din 1 iunie 1982, Nicolae Ceauşescu a 
prezentat o expunere care făcea referire la "stadiul actual al edificării socialismului, la 
problemele teoretice, ideologice şi activităţii politico educative a partidului". Acolo, el lansa 
o idee năstruşnică, de neînţeles la momentul respectiv, care privea direct muzeele României. 
Este vorba despre "unificarea muzeelor într-un singur muzeu central de istorie care să 
cuprindă toate documentele mai importante, (…) muzeele din alte centre urmând să cuprindă 
documente care se referă la zona muzeului"5. Conţinutul aserţiunii este contradictoriu şi părea 
greu inteligibil. Posibil ca nici cel care a conceput-o să nu fi înţeles exact, după cum cel care a 
citit-o, în speţă Nicolae Ceauşescu, să se fi exprimat neclar. Evoluţia ulterioară a muzeelor din 
România luminează oarecum chestiunea sau mai bine zis dă sens vorbelor şefului statului. Este 
vorba despre uniformizarea expoziţiilor permanente ale muzeelor româneşti, care, cu excepţia 
unor argumente de istorie locală, reflectau istoria naţională în ansamblu, astfel că, oprindu-
ne bunăoară numai asupra unui singur caz din foarte multe altele, personalitatea lui Mircea 
cel Bătrân (devenit între timp cel Mare) era reflectată la fel de amplu atât la Târgovişte, spre 
exemplu, cât şi la Satu Mare sau Botoşani. Este numai unul dintre exemplele efectelor produse 
de cele câteva idei fixe ale noii istoriografii româneşti de după momentul „revoluţiei culturale”. 
În acest caz este vorba despre exacerbarea ideii de unitate medievală a spaţiului românesc. 
Momentul de apogeu l-au constituit, din acest punct de vedere, anii 1985-1986, când au fost 
definitivate în mare parte amplele reorganizări din spaţiul muzeistic românesc.

În acelaşi an 1982, probabil ca temă de casă generată de discursul liderului politic român 
din iunie, în Revista de istorie, revista cel mai des utilizată de aparatul ideologic, alături de Anale 
de istorie, pentru promovarea instrucţiunilor, apărea un material semnat "Redacţia" în care era 
dezbătută soarta istoriei în "lumina" noilor imperative ideologice6. În primul rând era discutată 
problema rolului muzeelor în educaţie, astfel încât acestea să prezinte istoria naţională într-un 
mod popularizator cât mai pe înţelesul "maselor"7. Este, trebuie să recunoaştem, o lămurire în 
plus faţă de cele citite de Nicolae Ceauşescu la Plenara din iunie 1982. Mult mai precisă din 
acest punct de vedere este însă poziţia unui istoric situat în cercul puterii, Gheorghe I. Ioniţă. 
Într-un material publicat în anul 1983 în Revista de istorie, intitulat sugestiv "Caracterul unitar 
al istoriei în viziunea secretarului general al partidului Comunist Român", autorul ne lămureşte 
o dată în plus afirmând că Ceauşescu visa, de fapt, la uniformizarea muzeelor din România 
din toate punctele de vedere astfel încât acestea să reflecte, nu-i aşa, ideea unităţii istorice a 
spaţiului locuit de români. În opinia lui Gheorghe I. Ioniţă, istoricii şi muzeografii trebuie să fie 
atenţi şi să ia măsuri concrete deoarece "dacă de la nivelul conducerii superioare de partid s-a 
simţit nevoia a se mai face încă o dată o apreciere în acest sens, înseamnă că sîntem cu toţii 
încă datori şi trebuie să adoptăm atitudinea potrivită şi măsurile cuvenite. Numai aşa putem 
interpreta şi răspunde prompt observaţiilor şi sugestiilor ce ne-au fost făcute de Secretarul 
general al Partidului"8.

4 Gabriel Moisa, Un istoric proletcultist „uitat”: Solomon Ştirbu, în vol. Istorie, Etnologie.Artă (coord. A. Chiriac, 
B. Ştefănescu), Editura Muzeului Ţării Crişurilor, Oradea, 2009, p. 139-142 
5 N. Ceauşescu, România pe drumul construrii societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi înaintare a României 
spre comunism, Editura Politică, Bucureşti, 1982, vol. 24, p. 67
6 ***, Ştiinţa istorică în faţa noilor imperative politico-educative, teoretice şi ideologice, în Revista de istorie, 
nr. 7, 1982, p. 782-792
7 Ibidem, p. 790
8 Gh. I. Ioniţă, Caracterul unitar al istoriei în viziunea secretarului general al partidului Comunist Român, în 
Revista de istorie, nr. 1, 1983, p. 25-40 
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Asta apropo de ideea lansată de oficialii istoriografiei care-l numeau pe Nicolae 
Ceauşescu istoricul cel mai calificat din România pentru a direcţiona istoriografia română. 
Astfel, Ion Popescu-Puţuri aprecia că şeful statului este patriarhul istoriografiei româneşti9, 
acelaşi Gh. I. Ioniţă considera fiecare frază spusă de Nicolae Ceauşescu în domeniul 
istoriei drept "genială"10 şi demnă de urmat, iar Rodica Porţeanu şi Alexandru Porţeanu, ca 
să ne oprim numai la câteva nume apropiate de putere, considerau concepţiile istorice ale 
şefului partidului comunist român drept fundamentale11. De altfel, ca urmare a calităţilor 
sale de gânditor în domeniul istoriei, filosofiei şi politicii, Nicolae Ceauşescu a şi fost ales 
(desigur că de către aceiaşi oameni de casă) cu puţini ani înainte chiar preşedinte de 
onoare al Academiei de Ştiinţe Social Politice a României.

Aşadar, odată lămurit frontul muzeografic de dimensiunile gândirii creatoare ale 
şefului statului (a se vedea aici şi a trepăduşilor din domeniul muzeografic, care desigur că 
i-au sugerat unele măsuri din motive ce ţin de utilitatea lor ca oameni ai regimului) asupra 
celor ce urmează a fi întreprinse, calea spre reelaborarea expoziţiilor de bază ale muzeelor 
era deschisă. Nu mult după momentul iunie 1982 şi al precizărilor ulterioare aferente 
aveau să sosească şi instrucţiunile concrete.

În paralel, continuau să apară, mai ales în revista de specialitate consacrată 
muzeelor, Revista muzeelor şi monumentelor, editată de CCES, materiale mobilizatoare 
în sensul noilor direcţii din muzeografia românească. Două mari teme erau abordate de 
materialele publicate aici. În primul rând, este vorba despre cele care actualizează de 
la un număr la altul directiva politică în zona rolului muzeului în educaţia "maselor". 
Spaţiul acordat de revistă acestei problematici este extrem de generos. Toate abordările 
sunt circumscrise aceleiaşi stereotipii devenite obsesive privind rolul instructiv-educativ 
al muzeelor care trebuie să se alăture celorlalte instituţii de cultură în efortul comun de 
înfăptuire a aşa numitului program naţional de educaţie politico-ideologică12. Într-un bilanţ 
al muzeografiei româneşti în cei 40 de ani de la "marea eliberare" din august 1944, Iulian 
Antonescu, vicepreşedintele CCES, se lansau în aprecieri pozitive legate de rezultatele 
eforturilor muzeelor în direcţia construirii "omului nou": "În ultimii 40 de ani, poporul 
român a trăit împliniri deosebite, fără precedent. Este firesc ca modelarea conştiinţei 
omului nou şi reprezentarea realităţii româneşti să facă apel, din nou, la valenţele cultural 
educative şi documentare ale patrimoniului cultural naţional, la instituţiile specializate 
pentru valorificarea acestor valenţe care sunt muzeele"13.

Dacă anul 1984 a fost cel al bilanţurilor în muzeografie, bilanţuri pozitive, evident, 
mai ales în anii de după 1944, anul următor, 1985, a fost cel al directivelor Congresului 
al XIII-lea. Încă din zilele desfăşurării acestui eveniment politic, Revista muzeelor şi 
monumentelor publica un material vizând, chipurile, imboldul oferit de cuvântarea ţinută 
la "marele forum al comuniştilor" de către Nicolae Ceauşescu în direcţia perfecţionării 
muzeale. Concluzia era una singură, directivele Congresului oferă cadrul cultural menit 
să contribuie la formarea "omului nou" capabil să realizeze toate obiectivele stabilite, 
muzeului revenindu-i un rol major din acest punct de vedere14.

9 I. Popescu-Puţuri, Concepţia tovarăşului Nicolae Ceauşescu privind cunoaşterea istoriei multimilenarea 
poporului român - fundament al activităţii ideologice, al educaţiei patriotice, socialiste a maselor, în Anale de 
istorie, nr. 1, 1983, p. 42 
10 Gh. I. Ioniţă, Caracterul unitar al istoriei în viziunea secretarului general al partidului Comunist Român, în 
Revista de istorie, nr. 1, 1983, p. 25
11 Rodica Porţeanu, Al. Porţeanu, Concepţia tovarăşului Nicolae Ceauşescu asupra rolului ţărănimii ca forţă 
fundamentală în istoria naţională a poporului român, în Revista de istorie, nr. 1, 1983, p. 45
12 I. Antonescu, Dezvoltarea muzeografiei româneşti - rod al politicii Partidului Comunist Român de valorificare 
plenară a Patrimoniului Cultural Naţional, în Revista muzeelor şi monumentelor, nr. 6, 1984, p. 12-24 
13 Ibidem, p. 12
14 ***, Directivele Congresului al XIII-lea al partidului Comunist Român - imbold pentru continua perfecţionare 
a activităţii muzeale, în Revista muzeelor şi monumentelor, nr. 9, 1984, p. 3
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Se crease contextul favorabil reconfigurării expoziţiilor de istorie astfel încât acestea 
să fie corespunzătoare din punct de vedere ideologic. Muzeografii luau la cunoştinţă de 
această realitate prin intermediul Revistei muzeelor şi monumentelor, care sublinia faptul 
că muzeele "ca instituţii de ştiinţă şi cultură, ca instrumente de instrucţie şi educaţie politică, 
patriotică, revoluţionară, muzeele şi lucrătorii lor au datoria de a valorifica plenar bogatul 
şi valorosul patrimoniu cultural ce-l deţin, contribuind, prin mijloace specifice, la măreaţa 
operă desfăşurată de partidul comunist pentru formarea omului nou…"15.

Aşadar, din acest moment, muzeografilor li se transmisese clar faptul că tematicile 
muzeelor trebuia aduse la zi. În traducere, acest lucru însemna prezentarea epocii istorice, 
devenite de atunci "de Aur", adică epoca cuprinsă între anii 1965-1985. Editorialul Revistei 
muzeelor şi monumentelor nr. 2 din 1985 exprima clar această dorinţă politică şi ideologică 
a liderului politic român: "În acest spirit, o sarcină de excepţională însemnătate ce revine 
muzeelor constă în aducerea la zi a expoziţiilor de bază, ceea ce reprezintă o necesitate 
stringentă, de mare importanţă educaţională. În fapt, se pune problema evidenţierii saltului 
calitativ petrecut în anii socialismului, cu deosebire după Congresul al IX-lea al partidului, 
în viaţa social politică a ţării…"16.

O primă tentativă de aducere la zi sub aspect ideologic a expoziţiilor permanente 
din muzee a avut loc prin 1982, în urma programului ideologic de acţiune lansat acolo de 
liderii Partidului Comunist Român. Bilanţul restructurărilor muzeale izvorâte din momentul 
iunie 1982 este considerat, paradoxal, edificator pentru ceea ce se aştepta de la "frontul 
muzeografic". Spun paradoxal deoarece aproape concomitent apăreau noile norme de 
restructurare fundamentală a muzeelor de istorie. Aparentul paradox se explică însă, prin 
momentul aniversativ marcat de anul 1965, anul în care se împlineau două decenii de la 
venirea la putere a lui Nicolae Ceauşescu, iar muzeografia românească trebuia să marcheze 
din plin acest eveniment în viaţa muzeelor.

Muzeografii români trebuiau să aducă în acest context dovezi clare asupra faptului 
că "în cei 20 de ani care au trecut de la Forum-ul comunist din iulie 1965, România s-a 
transformat într-un uriaş şantier (…). La rodnicul bilanţ cu care se prezintă poporul român 
la această măreaţă aniversare se adaugă şi remarcabilele rezultate obţinute în dezvoltarea 
reţelei de muzee şi amplificarea activităţii acestora. Datorită politicii Partidului Comunist 
Român de valorificare plenară a bogatului patrimoniu cultural, în anii ce au urmat istoricului 
Congres al IX-lea al partidului s-a produs o adevărată revoluţionare a mişcării muzeistice, 
atât în sensul unei spectaculoase extinderi a unităţilor, în aşa fel încât în fiecare judeţ să 
existe unităţi reprezentative şi puternice, cît mai ales în direcţia îmbogăţirii tematice, a 
integrării muzeelor în categoria de largă angajare socială şi politico-ideologică…"17.

Bilanţul muzeografiei româneşti, aşa cum era el prezentat de Gavrilă Sarafolean 
în nr. 2 pe anul 1985 al Revistei muzeelor şi monumentelor, era unul de excepţie, fiind 
lăudate binefacerile regimului asupra acestui domeniu al vieţii culturale româneşti. Evident 
că, cinci ani mai târziu, acelaşi autor, de data aceasta în calitate de redactor şef al revistei, 
nu va ezita să execute o mişcare de 180 de grade în care ceea ce spusese cu câţiva ani mai 
înainte nu mai era valabil, ba mai mult, acuzând de data aceasta tarele regimului. Gest 
valabil, de altfel, pentru cea mai mare parte dintre foştii regimului în domeniul cultural, ca 
în orice alt domeniu de activitate, oameni care fără nici o jenă dialectică au devenit cei mai 
mari promotori ai liberalismului cultural, ba chiar şi-au confecţionat chiar mici biografii, 
mici precum personalităţile lor, de disidenţi. Aflăm, astfel, din bilanţul prezentat, că după 
1982 au fost corectate prin "aducerea la zi" expoziţiile permanente din peste 30 de muzee 

15 ***, Îmbogăţirea, structurarea şi valorificarea patrimoniului contemporan de istorie, sarcini majore pentru 
creşterea spiritului partinic, pentru realizarea unei noi calităţi a activităţii muzeale, în Revista muzeelor şi 
monumentelor, nr. 2, 1983, p. 3
16 Ibidem
17 G. Sarafolean, 20 de ani de măreţe realizări ale muzeografiei româneşti, în Revista muzeelor şi monumentelor, 
nr. 2, 1985, p. 10
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din ţară între care: Arad, Alba Iulia, Baia Mare, Botoşani, Braşov, Buzău, Cluj-Napoca, Iaşi, 
Zalău, Sibiu, Suceava, Timişoara, Tg. Jiu, Tg. Mureş, Tulcea etc. Aducerea la zi s-a realizat 
mai ales pe segmentul expoziţional menit "să înfăţişeze formarea clasei muncitoare, 
crearea şi activitatea Partidului Comunist Român, lupta revoluţionară şi democratică al 
cărui corolar a fost revoluţia de eliberare socială şi naţională, antifascistă şi antiimperialistă 
începută la 23 August 1944, edificarea socialismului în România"18.

De la înalta tribună a revistei directoare a activităţii muzeografice, Gavrilă Sarafolean, 
membru la acea dată în colegiul de redacţie al publicaţiei, angaja întregul "front muzeografic" 
într-o amplă activitate în care muzeele urmau să traducă "în viaţă preţioasele indicaţii date 
instituţiilor culturale de către secretarul general al partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, 
de a deveni un centru al educaţiei revoluţionare, patriotice, de formare a omului nou"19. 
Ce a urmat vom vedea mai jos.

Fiind considerat lămurit de acum "frontul muzeografic" de cele ce trebuiau întreprinse, 
calea spre elaborarea noilor expoziţii de istorie, care să corespundă noilor comandamente 
ideologice, era de acum deschisă. Nu mult timp după acest moment aveau să sosească 
şi în judeţe instrucţiunile necesare, în fapt noile tematici unice expoziţionale, capabile a 
contribui decisiv, nu-i aşa, la formarea "omului nou".

Dacă în martie 1985, data apariţiei numărului doi din Revista muzeelor şi 
monumentelor, apărea ca dat semnalul declanşării restructurării muzeelor de istorie, în 
aprilie 1985, muzeele intrau în posesia documentului intitulat Tematica cadru pentru 
muzeele judeţene de istorie. Lăsând la o parte cacofonia existentă în titlu, aceasta era o 
tematică unică, care lăsa foarte puţin spaţiu de manevră în zona specificului local, fiind 
elaborată de Secţia de Propagandă şi Presă a Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, condusă de generalul Constantin Olteanu, în colaborare cu Consiliul Culturii şi 
Educaţiei Socialiste, instituţie condusă de Suzana Gâdea, director adjunct Iulian Antonescu.

Tematica transmisă muzeelor judeţene era întinsă pe nu mai puţin de 45 de pagini. 
Din start aceasta era disproporţionată din punct de vedere al ponderii exponatelor întrucât 
marea majoritate a expoziţiei urma să fie dedicată istoriei contemporane. Din 45 de pagini, 
doar 11 erau consacrate altor epoci istorice decât cea contemporană. Practic, din noile 
expoziţii de istorie în circa 27 % din total urmau a fi reprezentate epocile istorice veche, 
medie şi modernă, urmând ca restul de 73 % să fie repartizate perioadei contemporane, 
perioadă care, în opinia tematicii, începea cu "8 Mai. Făurirea Partidului Comunist 
Român"20. Cu puţine excepţii, întreaga parte a expoziţiei consacrate istoriei contemporane 
era subsumată istoriei partidului comunist. Tematica celorlalte epoci era înghesuită, aşadar, 
pe 11 pagini din care 2,5 pagini Antichitatea, 4 pagini Evul Mediu şi 4,5 pagini Epoca 
Modernă, cu menţiunea că în ultimul caz o pagină era rezervată exclusiv explicaţiei 
modului de expunere pentru "formarea partidului politic al clasei muncitoare"21.

Marile teme ideologice ale epocii au fost transpuse foarte bine în practică cu ocazia 
promovării tematicii expoziţionale. De altfel, istoriografia oficială le-a confecţionat 
cu o dezinvoltură, dezinhibare şi inocenţă infantilă promovându-le apoi cu insistenţă. 
Protocronismul făcea ravagii şi cu această ocazie. Marea temă a continuităţii de locuire 
a poporului român în actualul spaţiu geografic al României contemporane răzbate ca 
un fir roşu întregul proiect. În chiar prima parte care urma a fi expusă în expoziţiile de 
bază "Istoria străveche a poporului român" acest lucru este foarte clar prezent. Deşi tema 
făcea referire la începuturile istoriei României, constatăm că, de fapt, este vorba despre 
Paleolitic şi Neolitic, epoci istorice care nu aveau, evident, nimic în comun cu poporul 
român. Era, desigur, o transpunere în practică a Programului Partidului Comunist Român 

18 Ibidem, p. 17
19 Ibidem, p. 19
20 Tematica cadru pentru muzeele judeţene de istorie, Colecţia de Istoria instituţiei a Muzeului Ţării Crişurilor 
din Oradea, inv. 8692 (în continuare Tematica...)
21 Ibidem
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din 1975, care începea istoria poporului român, nici mai mult nici mai puţin decât cu 
"epoca pietrei"22. Încă de la acest capitol trebuia sugerat şi rezolvat cel de-al doilea mare 
nod gordian ideologic: unitatea spaţiului românesc de-a lungul istoriei. Pentru aceasta, 
în proiect era clar exprimată respectiva cerinţă: "În vederea prezentării unităţii de viaţă 
materială şi spirituală, materialul local va fi prezentat într-un dialog firesc cu cele mai 
semnificative piese descoperite pe plan naţional"23.

Următoarele subteme majore urmau a fi subsumate dacilor cu evidenţierea lor ca 
strămoşi ai poporului român. La acest capitol se pare că romanii avut de pierdut deoarece 
ei nu trebuia, conform tematicii oficiale, nici măcar pomeniţi ca strămoşi ai poporului 
român. Cel mult şi doar trecător putea fi acceptată ideea "împletirii" celor două civilizaţii, 
elementul roman fiind oricum în inferioritate. Din acest punct de vedere, ca interpretare a 
acestui fapt istoric, era o întoarcere în anii '50, când romanii "imperialişti" au făcut mult rău 
populaţiei dacice. De altminteri, însuşi programul Partidului Comunist Român, sugerase 
acest lucru. Conform acestuia, cucerirea Daciei de către romani a fost un lucru negativ24. 
Este, probabil, o reflecţie a politicii antioccidentale tot mai accentuate a României pe 
parcursul anilor '80, iar romanii se făceau vinovaţi de a fi aparţinut unui spaţiu care se 
găsea în "Epoca de Aur" în partea europeană duşmănită de Nicolae Ceauşescu. Gravă şi 
impardonabilă greşeală făcută de romani, care acum se răsfrângea asupra lor, direct.

Partea consacrată Evului Mediu, trebuia, aşa cum sugera şi titlul, să urmărească şi 
să dovedească dezvoltarea eminamente unitară a poporului român25. Într-adevăr, întreaga 
tematică circumscrisă Evului Mediu răspundea acestui comandament. Subtitluri precum 
"Legături economice dintre ţările române", "Constituirea statelor feudale româneşti ţara 
Românească, Moldova, Transilvania şi Dobrogea", "Lupta unită a Ţărilor Române pentru 
apărarea independenţei", Legăturile culturale dintre Ţările Române" etc. evidenţiază această 
preocupare constantă. Alte şi alte de acum adevărate cutume ideologice se regăseau 
printre subtitlurile tematicii, precum rolul nefast al dominaţiei străine şi rolul acesteia la 
frânarea evoluţiei societăţii umane din spaţiul mioritic, "Jefuirea bogăţiilor ţării"26 etc. În 
proiectul expoziţional consacrat Evului Mediu fac carieră de asemenea alte idei agreate 
precum exacerbarea rolului ţărănimii în cadrul "luptelor de neatârnare", estomparea rolului 
conducătorilor militari, alţii decât cei agreaţi de Ceauşescu, aşa cum apar ei bunăoară în 
cunoscutul tablou al pictorului Sabin Bălaşa, "numeroasele" tentative de unire a ţărilor 
române ş.a., toate regăsite în documentele oficiale ale Partidului, începând cu Programul 
Partidului Comunist Român, discursurile liderului politic de la Bucureşti sau "transpunerile 
scenice" ale istoricilor de casă. Interesant este rezolvată prin tematică şi problema 
continuităţii, alt of major al istoriografiei şi ideologiei româneşti în anii regimului Ceauşescu. 
Nici mai mult nici mai puţin a fost preluată ideea lansată de Programul Partidului conform 
căreia, după "retragerea autorităţilor militare şi civile romane din fosta provincie Dacia", 
aici a rămas un "stat neorganizat"27 care a făcut, astfel, ca rezistenţa în faţa migratorilor să 
fie redusă. Aflăm, astfel, că abia când "populaţia de pe teritoriul vechii Dacii a început să-şi 
organizeze viaţa în diferite formaţiuni statale mici"28 s-au creat primele formaţiuni statale 
luptând eficient în apărarea neatârnării. Tematica mai clarifica, de asemenea, o serie de 
aspecte terminologice considerate "neclare" până atunci pentru istoriografia românească. 
Astfel, Răscoala lui Gheorghe Doja devenea Războiul ţărănesc al lui Gheorghe Doja, 

22 ***, Programul Partidului Comunist Român de făurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi înaintare 
a României spre comunism, Editura Politică, Bucureşti, 1975, p. 11 
23 Ibidem
24 Ibidem, p. 11-12
25 Tematica ..p. 17.
26 Ibidem, p. 12
27 Ibidem
28 Ibidem
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momentul Horea, Cloşca şi Crişan rămânea răscoală şi nu revoluţie aşa cum istoriografia 
oficială încercase să impună la începutul anilor '8029.

Epoca Modernă pare mai ferită de ingerinţa ideologică, cel puţin aşa cum arată 
proiectul tematic. Principalele accente cad asupra constituirii statului modern român. Cu 
toate acestea, punctual, sunt scoase în evidenţă, mult mai mult decât ar fi fost necesar, 
momente minore ale istoriei românilor, dar majore din punctul de vedere al istoriei Partidului 
Comunist Român. Este vorba despre momente precum falansterul de la Scăeni, "Poziţia 
mişcării muncitoreşti şi socialiste faţă de războiul de independenţă", crearea partidului 
politic al clasei muncitoare din România etc. Toate trebuia amplu reliefate în expoziţiile 
muzeelor. Dacă pînă la 1893, crearea PSDMR, partea de tematică reprezentând istoria 
modernă este acceptabilă, din acest moment istoric, continuând cu epoca contemporană, 
expoziţia de istorie trebuia să fie una aproape exclusiv ideologizată. Spre exemplu, perioada 
1893-1914 trebuia să fie reprezentată de următoarele subteme: Organizaţii muncitoreşti 
profesionale şi politice, Activitate propagandistică, socialistă, Acţiuni greviste şi mişcări 
ţărăneşti, Partidul Social Democrat al Muncitorilor din România şi locul său în viaţa social-
politică românească, Marea răscoală ţărănească din 1907, Solidaritate internaţională. 
Se sugera, astfel, că acestea ar fi cele mai importante evenimente istorice întîmplate în 
România în acest interval de timp.

Dacă epocile istorice pomenite mai sus au fost ideologizate inclusiv prin falsificarea 
istoriei şi lipsa deontologiei profesionale, cea contemporană este prezentată din punct de 
vedere muzeografic, conform tematicii, nerespectându-se practic sensul istoriei românilor 
în acest interval. Tocmai de aceea, cred că merită stăruit ceva mai mult asupra acestei 
epoci.

În primul rând, ceea ce frapează în tematică şi, ulterior, în expoziţiile de istorie, 
este faptul că, dacă perioadei 1918-1944 îi sunt consacrate doar patru pagini, intervalului 
1945-1985 restul de 30 de pagini. Acest lucru va fi fidel reflectat şi în expoziţii. Şi mai 
frapante sunt însă proporţiile tematicii consacrate epocii comuniste. Astfel, pentru anii 
regimului Dej avem destinate doar două pagini în timp ce regimul Ceauşescu beneficia 
de 28 de pagini. Şi aici merită însă menţinut un aspect interesant, anume că, din cele 
două pagini consacrate perioade 1945-1965, 1,75 pagini abordează perioada 23 august 
1944 - 30 decembrie 1947 şi numai 0,25 pagini regimului Dej. Deci, în noile expoziţii 
această perioadă din istoria contemporană a României este practic inexistentă, numele lui 
Dej nefiind nici măcar amintit. Eliminarea lui Dej din istorie de către Ceauşescu atinsese 
punctul culminant. Aşadar, din totalul celor 45 de pagini ale tematicii consacrate istoriei 
spaţiului românesc din Antichitate până în 1989, 28 sunt consacrate exclusiv celor 20 de 
ani de când Ceauşescu era la putere, restul de 17 pagini acoperind restul istoriei, pînă în 
1965.

Comparaţia este edificatoare pentru ceea ce înseamnă trendul epocii în zona istoriei 
şi istoriografiei româneşti, dar nu numai. Cultul personalităţii lui Ceauşescu trebuia să 
se regăsească amplu şi în muzee, ca mijloc de educare prin forţa exemplului, a tinerei 
generaţii în spiritul "omului nou".

Dar nici măcar acest lucru nu a fost suficient deoarece chiar şi pentru perioada 
interbelică urma să fie scoasă în evidenţă aceeaşi personalitate a tânărului Ceauşescu, de 
la o vârstă foarte fragedă. Este, de altfel, epoca în care apărea şi lucrarea reprezentativă din 
acest punct de vedere, cea care clasiciza tinereţea revoluţionară a militantului Ceauşescu. 
Este vorba despre lucrarea lui Olimpiu Matichescu: Tinereţea revoluţionară a tovarăşului 
Nicolae Ceauşescu30. Astfel, Secţia de Propagandă a CC al PCR cerea prin intermediul 
tematicii, ca fiecare muzeu să prezinte şi din punct de vedere muzeografic - afişe, extrase 

29 C. Corbu, 1784 - eveniment de seamă în istoria luptei revoluţionare din ţara noastră, în Anale de istorie, nr. 5, 
1983, p. 125-133; vezi pe larg şi K. Verdery, Compromis şi rezistenţă. Cultura română sub Ceauşescu, Editura 
Humanitas, Bucureşti, 1993, p. 214-232
30 O. Matichescu, Tinereţea revoluţionară a tovarăşului Nicolae Ceauşescu, Editura Politică, Bucureşti, 1981
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de ziar, panouri - două momente importante referitoare la Nicolae Ceauşescu. Primul este 
legat de "Afirmarea personalităţii tovarăşului Nicolae Ceauşescu ca militant de frunte al 
partidului cu înalte calităţi patriotice şi revoluţionare, devotat cauzei supreme a poporului 
român, libertăţii şi independenţei patriei"31, iar cel de-al doilea, obligatoriu mult mai amplu 
prezentat, trebuia consacrat momentului "marii demonstraţii antifasciste şi antirăzboinice 
din 1 mai 1939" cu evidenţierea "rolului determinant al tovarăşului Nicolae Ceauşescu, 
al tovarăşei Elena Petrescu (Ceauşescu) în organizarea şi conducerea marii demonstraţii 
antifasciste şi antirăzboinice de la 1 Mai 1939, pentru păstrarea integrităţii patriei, a 
drepturilor şi libertăţilor democratice"32. Pentru rezolvarea acestei dileme muzeografice 
este arhicunoscut deja faptul că fotografiile cu demonstraţia din 1 mai 1939 au fost 
falsificate prin decuparea capului lui Nicolae Ceauşescu şi transpunerea sa în fotografie pe 
corpul unui alt bărbat ales la întîmplare din mulţime. De fapt, manifestaţia pomenită mai 
sus nu fusese nici pe departe opera comuniştilor ci a fost organizată de ministrul muncii 
din guvernul Armand Călinescu, Mihail Ralea. Este o mostră clasică a ceea ce înseamnă 
falsificarea grosolană a adevărului istoric. În aceeaşi categorie se înscrie maniera de tratare 
a întregii perioade istorice începute odată cu 23 august 1944. Prezentarea muzeografică 
era pe măsură. Întreaga expunere muzeografică era una triumfalistă, apogeul fiind atins, 
desigur, de modul de afişare a exponatelor corespunzătoare epocii Ceauşescu. De altfel, 
chiar tematica primită la muzee de la CCES intitula această parte expoziţională :"Epoca 
Nicolae Ceauşescu - epoca celor mai rodnice împliniri din istoria poporului român 1965-
1985". Absolut totul era trecut prin filtrul cenzurii iar ceea ce a ieşit a fost o falsă istorie 
contemporană a românilor, aşa cum a fost ea prezentată în muzee.

Cele 28 de pagini consacrate "Epocii de Aur" încep, evident, cu Congresul al IX-lea. 
Din acest moment totul era mult mai amănunţit evidenţiat în tematică, fiind menţionate 
precis până şi ce texte şi fotografii trebuiau expuse, nimic nefiind lăsat la voia întâmplării.

Obligatoriu, textul care trebuia expus la începutul segmentului expoziţional consacrat 
acestei perioade istorice menţionate nu lăsa nici un dubiu asupra a ceea ce însemna, în 
opinia propagandei desigur, anii regimului Ceauşescu: "Perioada inaugurată de Congresul 
al IX-lea - cea mai bogată în împliniri din întreaga istorie a ţării - este legată nemijlocit de 
activitatea neobosită desfăşurată cu profundă pasiune revoluţionară şi înaltă răspundere 
pentru destinele patriei de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretarul general al partidului 
Comunist Român"33. Enunţul este cât se poate de edificator vizavi de ceea ce şi cum urma 
să fie expus. Alături de acest text trebuia expusă, desigur, fotografia lui Nicolae Ceauşescu, 
la tribuna Congresului al IX-lea al PCR34.

De aici încolo, toate paginile tematicii vin să argumenteze enunţul de deschidere 
a segmentului de expoziţie consacrat "Epocii Nicolae Ceauşescu". Comparaţii dintre 
cele mai diverse, imagini şi fotografii variate, aspecte care arată "dialogul" lui Nicolae 
Ceauşescu cu masele, argument al "unităţii" existente între liderul politic român şi "popor", 
dezvoltarea industrială fără precedent în ultimii 20 de ani, pe categorii de industrii, 
creşterea bunăstării populaţiei ca urmare a creşterii productivităţii muncii, dezvoltarea 
extraordinară a învăţământului şi culturii etc., toate demonstrau chipurile fericirea şi 
entuziasmul populaţiei în anii respectivi. Toate acestea într-un dezacord flagrant cu ceea 
ce se întâmpla în România.

Sensul tematicii şi expoziţiilor aferente este cât se poate de explicit. Cultul 
personalităţii atingea culmi everestiene. În contextul intensificării programelor de construire 
a "omului nou", toate muzeele trebuiau să-şi construiască expoziţiile ca un omagiu adus 
"conducătorului iubit". Tânăra generaţie nu trebuia să vadă altceva nimic, să cunoască altă 

31 Tematica... p. 19
32 Ibidem, p. 21
33 Ibidem, p. 22
34 Ibidem, p. 24
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personalitate proeminentă mai clar reliefată în istoria României decât părintele naţiunii, 
Nicolae Ceauşescu. Multe din muzeele din ţară şi-au schimbat atunci expoziţiile de bază 
ale secţiilor de istorie, unele în totalitate, altele numai pe tronsonul epocii contemporane. 
În multe cazuri, expoziţiilor le erau alocate alte spaţii în care erau prezentate exclusiv 
marile realizări ale „Epocii de Aur”. Tocmai de aceea, în epocă, toate muzeele României 
erau trase parcă la indigo. Vizitatorului îi era îndeajuns să viziteze un singur muzeu al ţării 
încât să poată considera că le-a văzut pe toate. Puţinele particularităţi locale acceptate de 
Secţia de Propagandă a CC al PCR, nu schimbau prea multe din concepţia expoziţională. 
Se îndeplinise, astfel, dorinţa clar exprimată de secretarul general al PCR la Mangalia în 1-2 
iunie 1982, când şi-a exprimat dorinţa unificării muzeelor din ţară într-unul singur.

Între instituţiile care, "traducând în viaţă programul ideologic al partidului adoptat la 
Congresul al XIII-lea al PCR, preţioasele indicaţii date de secretarul general al partidului, 
tovarăşul Nicolae Ceauşescu, au devenit autentice focare de civilizaţie socialistă 
contribuind din plin la formarea omului nou, cu o conştiinţă înaintată"35 s-au numărat 
mai multe muzee. Toate acestea au fost construite după aceeaşi tematică şi, practic, 
exceptând unele particularităţi locale, expoziţiile de istorie erau identice: aceleaşi texte, 
fotografii, extrase din cuvântări. S-a ajuns, astfel, la situaţii hilare în care replici ale unor 
piese specifice anumitor epoci areale istorico-geografice se regăseau în mai multe muzee 
ale ţării în scopuri pur propagandistice. Un exemplu sugestiv din acest punct de vedere 
este cunoscutul Gînditor de la Hamangia, regăsit atât la Constanţa - în arealul său de 
descoperire - cât şi în alte muzee, unele aflate la sute de kilometri depărtare. În mintea 
celor care au conceput proiectul tematic acest lucru trebuie, în acest caz bunăoară, să 
demonstreze unitatea spaţiului românesc încă din Neolitic.

Se părea că lucrurile se opresc aici. Câteva luni mai târziu, însă, s-a dovedit că 
lucrurile nu stau chiar aşa. Educaţia tânărului român prin puterea modelului oferit de Nicolae 
Ceauşescu în noile expoziţii de istorie nu era suficientă. Cultul personalităţii liderului 
politic român al momentului trebuia întregit şi subliniat, o dată în plus, prin alte pârghii şi 
instrumente în zona muzeografiei româneşti. Acest lucru a condus la iniţiativa organizării 
unei expoziţii tematice temporare intitulată "Epoca Nicolae Ceauşescu - epoca celor mai 
rodnice împliniri din istoria poporului român 1965-1985". Încă din titlul expoziţiei, titlu 
desemnat de CCES, era clar sensul şi conţinutul expoziţiei.

Majoritatea muzeelor din ţară primeau, astfel, la începutul lunii iunie 1985 o adresă 
semnată de directorul adjunct al CCES, Iulian Antonescu, prin care erau invitate ca până 
pe 10 iulie 1985 să fie organizată o expoziţie de istorie cu titlul de mai sus. Pe nu mai 
puţin de 32 de pagini erau transpuse principalele coordonate ale expoziţiei în care eroul 
era, desigur, Nicolae Ceauşescu. Fotografii, citate, realizări ale epocii sale, toate îl aveau 
în prim plan pe Nicolae Ceauşescu. Nimic în jurul său decât "poporul", o masă amorfă 
impersonală, modelabilă, pe care avea pretenţia că o controlează şi că o are extrem de 
aproape.

La Oradea, spre exemplu, vernisajul expoziţiei avea loc la 19 august 1985. Practic, 
noua expoziţie se constituia într-un nou sector adăugat expoziţiei de bază a Secţiei de 
Istorie, în cinstea aniversării a 20 de ani de la cel de-al IX-lea Congres al PCR, când 
Ceauşescu a fost ales secretar general al partidului.

În cursul anilor 1985-1986 multe muzee din ţară au fost aşadar nevoite să recurgă la 
restructurarea expoziţiilor de istorie contemporană şi nu numai, urmând jaloanele trasate 
de materialele de linie primite. Într-un amplu articol din Revista muzeelor şi monumentelor, 
apărut în 1986, Ioan Don, unul dintre „elementele de încredere ale regimului” în domeniul 
muzeografic, alături de Elisabeta Simion, amintea, extrem de satisfăcut, marile realizări 
muzeografice din această perioadă. Astfel, spuneau cei doi autori, muzeele româneşti 

35 I. Antonescu, Contribuţia muzeelor la înfăptuirea programului ideologic al Partidului Comunist Român, în 
Revista Muzeelor şi Monumentelor, nr. 9, 1987, p. 3
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s-au reaşezat din punct de vedere tematic deoarece era nevoie ca acestea "să asigure 
reflectarea realităţilor româneşti din cele mai vechi timpuri până astăzi"36. Erau înşiruite un 
număr de 24 de muzee, din Bucureşti şi din ţară, care până în a doua jumătate a anului 
1986 au recurs la reaşezarea expoziţiilor. Erau enumerate următoarele muzee: Muzeul de 
Istorie a Partidului Comunist, Muzeul de Istorie al RSR, Muzeul de Artă al Municipiului 
Bucureşti, toate din Bucureşti, precum şi cele din Alba Iulia, Giurgiu, Arad, Argeş, Botoşani, 
Covasna, Dolj, Galaţi, Hunedoara, Iaşi, Mehedinţi, Neamţ, Olt, Prahova, Suceava, Timiş, 
Tulcea, Vaslui, Vâlcea. Ceva mai târziu aflăm că şi alte instituţii muzeale s-au conformat 
comandamentelor. Este vorba despre cele din Brăila, Constanţa, Oradea, Sf. Gheorghe, Tg. 
Jiu, Tg. Mureş, Slatina, Zalău, Piteşti, Sibiu, Timişoara, Tîrgovişte, Arad, Câmpulung Argeş37 
Galaţi38, acesta din urmă inaugurat ceva mai târziu. Practic, cele mai importante instituţii 
de gen din România au recurs la restructurarea expoziţiilor conform indicaţiilor primite şi 
sub atentul control al cenzorilor regimului.

Conform documentaţiei existente, unele s-au întrecut pe sine simţind nevoia 
prezentării în ton cu discursul oficial al propriilor creaţii. În această situaţie s-au aflat 
mai multe muzee. Cel din Sibiu anunţa bunăoară strident faptul că în a doua jumătate 
a anului 1986, conform planului asumat, a fost dat în folosinţă în circuitul „cultural-
educativ sectorul de istorie contemporană – primul din noul Muzeu de istorie – prin 
vernisarea expoziţiei permanente intitulată Epoca Nicolae Ceauşescu – epoca celor mai 
rodnice împliniri din istoria poporului român”39. Clujul a supralicitat şi el, considerându-
se că abia după noile restructurări din muzeografia românească istoria era prezentată 
„în spiritul adevărului istoric, obiectiv, aşa cum recomandă documentele de partid...”40. 
Nici severinenii nu s-au lăsat mai prejos din moment ce anunţau faptul că este adevărat 
că, într-o oarecare întârziere, abia în 1988, ei, muzeografii din Drobeta Turnu-Severin au 
transpus în practică noua tendinţă muzeografică aşa cum izvora din „programul ideologic 
al Partidului, Cuvântările secretarului general, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, referitoare la 
ampla, permanenta şi nobila muncă de formare a conştiinţei socialiste”41. În fine, mai 
menţionăm efortul amplu elogiat al muzeografilor bucureşteni de la Muzeul de istorie 
şi artă al municipiului Bucureşti, care, într-un efort de raportare a depăşirilor de plan, au 
realizat în plus faţă de obiectivele ţintă stabilite de autorităţi şi o expoziţie inedită intitulată 
„Bucureştii Epocii Ceauşescu”, ca un omagiu marilor realizări ale epocii42. Alte şi alte 
muzee din ţară, raportau într-un soi de elan muncitoresc impus de autorităţi marile realizări 
şi acomodarea expoziţiilor preceptelor epocii. Unele dintre consemnări erau pătrunse însă 
de bun simţ păstrându-se în limitele unui demers neimputabil, având în vedere epoca de 
care vorbim.

Finalizarea expoziţiilor muzeelor româneşti conform cu noile comandamente 
ideologice a fost un adevărat calvar pentru muzeografii români. Expoziţia care urma să 
fie deschisă era vizionată înainte de deschiderea oficială de comisii ideologice de la toate 
nivelurile. Fiecare dintre acestea aveau ceva de completat, astfel că, după plecarea acestora, 
muzeografii treceau la treabă în sensul celor comandate. Nu de puţine ori o comisie lua 

36 Elisabeta Simion, I. Don, "Epoca Nicolae Ceauşescu" oglindită în muzeele de istorie, în Revista Muzeelor şi 
monumentelor, nr. 5, 1986, p. 31-45
37 I. Antonescu, Contribuţia muzeelor la înfăptuirea programului ideologic al Partidului Comunist Român, în 
Revista Muzeelor şi Monumentelor, nr. 9, 1987, p. 3
38 Maria Ignat, Noua expoziţie de bază a Muzeului Judeţean de Istorie Galaţi, în Revista Muzeelor şi 
Monumentelor, nr. 8, 1989, p. 36-49
39 D. Popa, „Epoca Nicolae Ceauşescu – epoca celor mai rodnice împliniri din istoria poporului român” – 
expoziţie permanentă a complexului muzeal Sibiu, în Revista Muzeelor şi Monumentelor, nr. 6, 1987, p. 10
40 Eugenia Glodariu, Muzeul de istorie din Cluj-Napoca – mijloc de reflectare a luptei şi muncii comun e de 
educare patrioticăa tuturor cetăţenilor patriei, în Revista Muzeelor şi Monumentelor, nr. 6, 1987, p. 10
41 I. Grigorescu, Eficienţa educativă – obiectiv major al muzeografilor din Drobeta Turnu Severin, în Revista 
Muzeelor şi Monumentelor, nr. 5, 1988, p. 35 
42 D. Andronache, Un bogat program instructiv-educativ la Muzeul de istorie şi artă al Municipiului Bucureşti, 
în Revista Muzeelor şi Monumentelor, nr. 2, 1986, p. 27-30
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o decizie, venea a doua să o corecteze pentru ca a treia să dea ordine să se revină la ce a 
fost. Fiecare dintre cei prezenţi în comisie trebuia să-şi dovedească importanţa şi utilitatea.

Pentru a ilustra acest fenomen recurg la un singur exemplu, repetat în fiecare din 
muzeele ţării în această perioadă, cel al Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea, care şi-a 
deschis oficial noua expoziţie de istorie pe 30 iulie 1987. Înainte de deschiderea oficială 
un întreg cortegiu de comisii şi comitete ideologice se perinda la aşa numita vizionare a 
expoziţiei, de foarte multe ori aducându-i-se corecturile de rigoare. În cazul Oradiei prima 
verificare a fost făcută la 20 mai 1987, deci cu două luni înainte de vernisarea propriu zisă, 
de Ana Săndulescu, responsabil ideologic de la nivel local. A urmat apoi la 25 mai 1987 
vizionarea expoziţiei de către Ion Ardeleanu şi Mircea Muşat, cenzorii şefi ai C.C. ai P.C.R, 
urmată de o alta chiar a doua zi, celor doi adăugându-li-se C. Pătroiu. La 27 mai a fost 
prezent la Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea Petru Enache, iar la 28 mai Adrian Ionescu de 
la AGERPRES, responsabil cu fotografiile şi cenzurarea lor. Pe 1 iunie 1987 Petru Enache, 
alături de Adrian Ionescu şi Ilie Ceauşescu, era din nou prezent la Oradea, la fel şi pe 
4 iunie. Fiecare dintre aceste vizite se lăsau cu noi sugestii şi corecturi ale conţinutului 
expoziţional, care trebuia corectate până la o nouă vizionare. În 10-11 iunie 1987 are 
loc vizita lui Nicolae Ceauşescu în judeţul Bihor. O săptămână mai târziu, 18-19 iunie 
1987, doi muzeografi orădeni se deplasează la Bucureşti unde au o întâlnire cu Adrian 
Ionescu pentru a aduce noi fotografii care urmau să fie expuse în expoziţie referitoare la 
ultima vizită a lui Nicolae Ceauşescu în judeţul Bihor. O lună de zile muzeografii orădeni 
sunt lăsaţi în pace să retuşeze ceea ce era considerat neadecvat. Pe 28 iulie 1987 noua 
expoziţie este vizionată din nou de cenzorii regimului, Ion Ardeleanu şi Mircea Muşat. Ei 
s-au asigurat că modificările sugerate au fost efectuate pentru că a doua zi, 29 iulie 1987, 
urma ultima vizionare făcută de către Comisia ideologică a C.C. al P.C.R.. Se pare că 
aceasta a fost mulţumită de vreme ce a dat undă verde pentru deschiderea festivă oficială 
de a doua zi, 30 iulie 198743.

Ultimii ani ai regimului au fost la fel de sumbri pentru muzeografia românească. 
Calitatea de instrument ideologic în mâna autorităţii politice a muzeului românesc s-a 
accentuat în ultimii cinci ani ai "Epocii de Aur". Liderul politic român a amprentat serios 
mişcarea muzeografică. În muzee, cultul personalităţii s-a putut manifesta permanent şi 
plenar, inclusiv sub aspectul imaginii. Noi şi noi indicaţii în acest sens veneau dinspre 
Secţia de Propagandă şi Presă a CC al PCR. Ultima dintre cele mai consistente materiale 
privind "actualizarea expoziţiilor de bază ale muzeelor judeţene de istorie" a fost emisă 
cu numai câteva luni înainte de căderea regimului Ceauşescu. Astfel, pe 28 februarie 
1989 era emis un proiect tematic amplu de către aceeaşi Secţie de Propagandă a CC al 
PCR, semnat de însăşi şeful acestui organism, generalul Constantin Olteanu. Muzeele au 
intrat în posesia documentului în primele zile ale lunii februarie 1989. Directiva era cât se 
poate de clară: "Vă trimitem texte selectate din Expunerea tovarăşului Nicolae Ceauşescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, la şedinţa comună a Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice şi a organizaţiilor de 
masă şi obşteşti din noiembrie 1988, pentru actualizarea expoziţiilor de bază ale muzeelor 
judeţene de istorie"44. La fel de clar era şi termenul de finalizare a acestei acţiuni în toate 
muzeele din România. Documentul stipula ca până la 30 martie 1989 toate modificările 
cerute să fie realizate. Nu toate instituţiile muzeale au răspuns însă prompt acestei noi 
iniţiative ideologice. Din momentul primirii ordinului, 4-5 martie 1989 mai rămâneau 
până la finalizarea proiectului doar trei săptămâni.

Unele instituţii nu au întreprins nimic în acest sens ceea ce le-au atras o serie de 
neplăceri, îndeosebi conducerilor acestora, din partea instituţiilor represive ale statului 

43 Mulţumesc doamnei Lucia Cornea, şefa secţiei de istorie a Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea, care mi-a 
pus la dispoziţie aceste informaţii detaliate legate de evenimentele derulate atunci la Oradea.
44  Tematica..., p. 37
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care primiseră ordine în supravegherea realizării obiectivului. Este cunoscut din acest 
punct de vedere cazul muzeului orădean, unde Securitatea a monitorizat faptul că nu s-au 
realizat "actualizările", fapt consemnat de către documentele oficiale ale vremii45.

Pe nu mai puţin de 12 pagini erau, textual şi punctual, trecute fiecare dintre 
modificările necesare a fi aduse expoziţiilor. Fără excepţii, toate erau citate din expunerea lui 
Nicolae Ceauşescu la Plenara CC al PCR din data de 28-30 noiembrie 1988. Se propuneau 
chiar şi modificări subtile, de nuanţă. Astfel, se cerea, spre exemplu, înlocuirea expresiei 
existente în expoziţii de "spaţiul carpato-danubiano-pontic" cu cea de "spaţiu de locuire 
şi etnogeneză al poporului român" sau "primul stat dac centralizat" cu "statul centralizat şi 
independent al dacilor". Creaţie a "Epocii de Aur", dar un subiect în genere mult discutat în 
general46, sintagma "spaţiul carpato-danubiano-pontic" menită a fixa geografic, chiar dacă 
depăşeşte o anumită realitate geografică, un teritoriu unitar, suferă o uşoară modificare 
de nuanţă în 1989, când devine "spaţiul de locuire şi etnogeneză a poporului român. 
Odată fixat spaţiul unitar "carpato-danubiano-pontic" desigur că el trebuia fixat apoi ca 
"spaţiu de locuire şi etnogeneză a poporului român". Modificarea nu e străină deloc de 
evoluţiile politico-istoriografice din intervalul 1965-1989. Disputa istoriografică româno-
maghiară, pe tema primului venit în acest spaţiu, accentuată după apariţia în 1986 a 
"Istoriei Transilvaniei", trebuia tranşată şi în spaţiul muzeografic. Expoziţia de istorie trebuia 
să reflecte şi să accentueze inclusiv prin textul cerut a fi implementat în expoziţii, realitatea 
formării poporului român într-un spaţiu "revendicat" şi de vecini unguri. Disputa rămâne 
valabilă şi în spaţiul estic românesc unde exista, de asemenea, o problemă asemănătoare 
cu marele vecin rus de la răsărit, ca urmare a faptului că spaţiul de etnogeneză şi locuire 
românească s-a extins şi între Prut şi Nistru, un spaţiu aflat atunci în "custodia" sovietică. 
Cum Perestroica şi Glasnost-ul afectaseră serios relaţiile politice româno-sovietice, şicana 
la adresa sovieticilor era binevenită în opinia propagandei oficiale. Hărţile expuse în 
muzee extindeau spaţiul de formare al poporului român dincolo de Prut, chiar dincolo de 
Nistru. Această şicană s-a transpus inclusiv în plan istoriografic prin apariţia în 1988 a unei 
cărţi foarte curajoase pe această temă datorată istoricului ieşean Valeriu Florin Dobrinescu, 
intitulată România şi organizarea postbelică a lumii (1945-1947)47, în care, în România, se 
vorbea deschis, după decenii de tăcere, despre chestiunea Basarabiei şi Bucovinei. Aceste 
modificări de nuanţă nu s-ar fi putut realiza în lipsa dezgheţului promovat de Moscova lui 
Mihai Gorbaciov, deschizând posibilitatea disputei, dezgheţând lumea comunistă, inclusiv 
în zona vechilor dispute istorice dintre statele comuniste, interzise de Moscova decenii 
de-a rândul.

Cealaltă modificare de nuanţă adusă în discuţie, "primul stat dac centralizat şi 
independent" cu "statul centralizat şi independent al dacilor", fără a fi atât de profundă 
precum cea discutată anterior, vine să accentueze încă o dată necesarmente de tradus şi 
muzeografic, beneficiile prezente ale existenţei unui stat centralizat şi independent încă 
din vremea dacilor. Asupra acestei realităţi antice există tot mai mult semne de întrebare, 
statul dac indiferent că a fost cel al lui Decebal sau al lui Burebista, nebeneficiind sub 
nici o formă de caracteristicile enunţate mai sus. Era mai mult o reflecţie a unui concept 
modern asupra unei realităţi antice. De fapt, era mai degrabă o reflecţie a statului pe care 
Nicolae Ceauşescu îl dorea pentru el, unul supercentralizat şi "independent". Nu degeaba 
România a fost supusă plăţii datoriilor externe de către liderul politic român, în dorinţa 
obţinerii "independenţei" în faţa occidentului retrograd.

45 S. Dumitraşcu, I. Zainea, Operaţiunea "Focarul" sau urmărirea istoriografiei române 1987-1991, Editura 
Universităţii din Oradea, 2003, p. DE VAZUT
46 Claude Nicolet, L'inventaire du monde. Géographie et politique aux origines des l 'Empire romain, Paris, 
Hachette, 1988; Cl. Raffestin, Pour une géographie du pouvoir, Paris, 1980; F. Ratzel, Politische Geographie, 
Munchen, 1903, etc. 
47 Valeriu Florin Dobrinescu, România şi organizarea postbelică a lumii (1945-1947), Editura Academiei,  
Bucureşti, 1988
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Utilizarea muzeelor ca instrumente ideologice s-a făcut nu numai prin intermediul 
expoziţiilor permanente de istorie modificate şi îmbunătăţite periodic mai ales în anii 
'80, în ton cu directiva ideologică. Acest lucru s-a făcut şi prin nenumărate expoziţii 
temporare şi itinerante, comandate politic, în care "s-a ţinut seama de necesitatea adâncirii 
şi explicitării unor procese definitorii existenţei politice…"48 Merită menţionate câteva 
din aceste expoziţii, organizate mai ales de muzeele din capitală, itinerate apoi prin 
ţară, cu precădere în anii '80. Sigur că ele corespundeau întru totul directivei politice a 
momentului. Între acestea amintim: "Epoca Nicolae Ceauşescu, epoca celor mai strălucite 
realizări din istoria poporului român", "Gândirea social-politică a secretarului general al 
PCR, preşedintele R.S. România, tovarăşul Nicolae Ceauşescu", "Congresul al IX-lea piatră 
de hotar în dezvoltarea societăţii socialiste multilateral dezvoltată în România", "65 de 
ani de la făurirea PCR", "35 de ani de la procesul luptătorilor comunişti şi antifascişti de 
la Braşov", "65 de ani de la făurirea UTC", "Epoca Nicolae Ceauşescu - epoca celor mai 
grandioase împliniri socialiste din munca şi viaţa ţărănimii, a întregului popor", "Omagiu 
muncii şi tinereţii - expoziţie de artă contemporane", "Mutaţii petrecute în arta populară 
românească în ultimele două decenii"49 etc.

Principala idee care se desprinde de la sine în urma acestui excurs investigator este 
aceea că, asemeni altor domenii, muzeografia românească a fost utilizată, tot mai mult pe 
măsura trecerii timpului, în scop propagandistic. Acest lucru a făcut ca aceste instituţii să 
trăiască într-un orizont cultural tot mai redus şi extrem de bine controlat. Muzeografii erau 
angrenaţi, involuntar în cele mai multe cazuri, în acţiuni propagandistice specifice regimului 
totalitar. Prea puţine elemente de manevră necontrolate puteau fi efectuate de muzeele 
României. Cu toate acestea, muzeele, mai ales din punctul de vedere al posibilităţilor 
de cercetare şi a manifestărilor ştiinţifice, au fost adevărate oaze în oceanul istoriografiei 
româneşti. Acest lucru l-am evidenţiat şi cu altă ocazie şi nu insist asupra acestui fapt50. 
Într-un sistem politic totalitar, cum a fost cel românesc, muzeele nu au putut supravieţui, 
dezvolta şi manifesta decât aproape exclusiv în termenii dictaţi de politic.

48 I. Antonescu, , Contribuţia muzeelor la înfăptuirea programului ideologic al Partidului Comunist Român, în 
Revista Muzeelor şi Monumentelor, nr. 9, 1987, p. 3
49 Ibidem, p. 3-4
50 G. Moisa, Istoria Transilvaniei în istoriografia românească 1965-1989, Editura Presa Universitară Clujueană, 
Cluj-Napoca, 2003, p. 168-204; 231-255
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ASPECTE DIN ACTIVITATEA CENZURII COMUNISTE: CONTROLUL 
PRODUCŢIEI DE CARTE SOCIAL-POLITICĂ. TENDINŢE ŞI

FENOMENE SEMNALATE ÎN CURSUL ANULUI 1972

Ion ZAINEA*

ASPECTS OF THE COMMUNIST CENSORSHIP ACTIVITY: THE CONTROL

OF THE PRODUCTION FOR SOCIAL-POLITICAL BOOK. TRENDS

AND PHENOMENA REPORTED DURING 1972

Abstract

The censorship of the works with social and political content has 
been done in the Ideology Service from the General Directorate for Press 
and Prints. For the structure or their “inappropriate” orientation, a series of 
materials either have been removed entirely or have been subject to substantial 
changes. Some are accused for “not analyzing critically” and “not limiting by 
ideas and unacceptable sentences”. Others are being reproached “objectivist 
manner, the distorted manner or one-sided presentation of cases in Western 
countries”. Others included “imprecations at against the socialist countries or 
inappropriate comments at their relationship”, or “were pleading for solutions” 
that contravened the guidelines of communist Romania. In a word "they were 
treating apolitical" various economic and social aspects of the contemporary.

Only during 1972, when reporting the lecturers-censors, the publishers 
have delayed the publication of 70 articles, reviews, reports of reading, research 
of volumes. Some of them have received “BT” after substantial renovations, but 
in some cases, they have definitively abandoned their publication.

Keywords: control, ideology, publications, removal, recovery

În cursul anului 1972, au fost restituite editurilor, fără „BT”, pentru observaţii 
privind „structura şi orientarea lor necorespunzătoare”, observaţii făcute de lectorii-cenzori 
Hoancă Gheorghe, Oprea Ioan, Miroiu Grigore şi Muntean Florica, angajaţi ai Serviciului 
Ideologie, din cadrul Direcţiei Generale pentru Presă şi Tipărituri, cinci lucrări editoriale: 
Însemnări despre daci, romani şi români de Constantin Daicoviciu1, Mişcarea comunistă 
şi muncitorească din România în date, vol. I, de Augustin Deac2, Europa – conştiinţa unui 
destin comun, eseu socio-istoric, de Iosif Constantin Drăgan3, Timpul şi formele de M. 

* Prof. univ dr. Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării, Universitatea   
  Oradea, email: ionszainea@yahoo.com
1 Editura Dacia
2 Editura Ştiinţifică
3 Editura Cartea Românească
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Tarangul4 şi Raportul general privind dezvoltarea învăţămîntului din România, 1970/71 al 
Ministerului Educaţiei şi Învăţământului. Pentru „revederea de ansamblu a concepţiei de 
editare”, au fost, de asemenea, restituite două traduceri, Omul modern şi educaţia sa de 
Gaston Berger şi Şocul viitorului de Alvin Toffler5.

Tot ca urmare a semnalărilor lectorilor, editurile au amânat publicarea a 70 de 
articole, recenzii, referate de lectură, studii din volume. O parte din acestea au primit „BT” 
după refaceri substanţiale, dar într-o serie de cazuri s-a renunţat definitiv la publicarea lor. 
Astfel, nu au primit „bun de tipar” studiul Particularităţi ale integrării omului în societatea 
socialistă de El. Maftei6, pentru „afirmaţii neconforme realităţii”, susţinând existenţa, la noi, 
a unor serioase discrepanţe între drepturile înscrise în Constituţie şi realitate, şi articolul 
Cum se manevrează o adunare de Cătălin Zamfir7, care acredita ideea că la noi nu ar exista 
condiţii obiective pentru desfăşurarea unei vieţi cu adevărat democratice8.

Eliminări şi modificări de text s-au făcut în lucrarea Tineretul rural. Participare 
şi acţiune socială, sub redacţia Ov. Bădina şi colaboratorii9, din care rezulta „o imagine 
general negativă” asupra situaţiei tineretului sătesc şi articolul Acţiunea principiului echităţii 
în sfera dreptului şi a vieţii juridice a statului nostru socialist de A. Naschitz10, în care 
autoarea vorbea de „sentimentul apăsător şi sufocant al nedreptăţii”, ca şi de arbitrariul şi 
subiectivismul legislaţiei socialiste de la noi.

Din nr. 7/1972 al aceleiaşi reviste, a fost amânată dezbaterea ştiinţifică Întărirea şi 
consolidarea familiei prin mijloace juridice, pe motiv că ataca legislaţia din 1966 privind 
divorţurile, iar din lucrarea Eficienţă economică maximă de A. Iancu11, a fost refăcut 
substanţial capitolul „Preţurile ca mărimi medii sau extremale”, deoarece „punea accent 
exagerat pe legea cererii şi ofertei”, nesocotind soluţiile preconizate de Legea 19/1971 cu 
privire la regimul preţurilor.

Din culegerea Educaţie prin muncă şi pentru muncă, sub redacţia Ov. Bădina12, 
nu a primit „BT” un studiu axat pe „consecinţele dăunătoare ale muncii în schimburi”, 
iar din volumul Procese, direcţii, tendinţe – Forţa de muncă13 au fost eliminate, în aceeaşi 
ordine de idei, o serie de pasaje din prezentarea făcută de I. Constantin lucrării lui M. 
Maurice, Munca în schimburi, în care accentul cădea pe consecinţele negative, din punct 
de vedere fiziologic şi social, ale muncii în schimburi. A fost restituit pentru refacere şi 
studiul Rezultatul unei cercetări interdisciplinare de P. Anghel14, în care autorul considera 
că învăţământul românesc, aşa cum a fost conceput prin hotărârile adoptate între 1968-
1971, manifesta o serie de deficienţe structurale. De asemenea, nu a primit „BT” schiţa 
Impact moral. Sentinţă în spiritul omeniei de N. Cristache15, pentru că prezenta casa 
copilului ca sursă de traumatizare a minorilor internaţi16.

Revederi de ansamblu şi completări au fost făcute în lucrări, studii şi articole social-
politice ce tratau aspecte ale etapei făuririi societăţii socialiste multilateral dezvoltate în 
România, care, fiind concepute înainte de Conferinţa Naţională a P.C.R. din iulie 1972, 
necesitau ajustări în direcţia indicaţiilor rezultate din documentele acesteia. Modificările 
şi adăugirile au privit o diversitate de probleme, de la „caracterul creator al activităţii 

4 Editura Univers
5 Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare A.N.I.C.), fond Comitetul pentru Presă şi Tipărituri, dos. 
55/1972, f. 248-249
6 Din Analele Universităţii Bucureşti, seria Arheologie, 1972
7 Din Tînărul leninist, nr. 11/1972
8 A.N.I.C., fond Comitetul pentru Presă şi Tipărituri, dos. 55, f. 249-250
9 Editura Academiei
10 Din Revista română de drept, nr. 6/1972
11 Editura Politică
12 Editura Academiei
13 C.I.D.S.P.
14 Din culegerea Conducerea şi valorificarea cercetării pedagogice, Institutul de Cercetări Pedagogice
15 Din revista Tînărul leninist, nr. 11
16 A.N.I.C., fond Comitetul pentru Presă şi Tipărituri, dos. 55, f. 251-252
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P.C.R. sub aspect teoretic şi practic” şi „direcţiile dezvoltării economiei socialiste” până 
la „lărgirea democraţiei socialiste” şi „pregătirea, încadrarea şi promovarea în muncă a 
cadrelor” şi s-au făcut în lucrări ca: Prognoză sociologică17, Drept constituţional de T. 
Drăgan18, Contribuţii la studiul legalităţii socialiste de Dragoş Cojocaru19, Regimul juridic 
al cooperaţiei meşteşugăreşti de S. Brădeanu20, cursul universitar de Socialism ştiinţific al 
lui R. Florian şi colaboratorii21, Studentul şi societatea22, Tineretul rural de Ov. Bădina23 şi 
multe altele.

Îmbunătăţiri asemănătoare au fost aduse şi multor articole din periodice precum: 
Organizarea ştiinţifică a procesului de învăţămînt de V. Filipescu, din Revista de pedagogie 
nr. 7, Rolul şi strategia formării dimensiunii etico-cetăţeneşti a personalităţii constructorilor 
socialismului de A. Bărbulescu, din nr. 10 al aceleiaşi reviste, ori Actualitatea concepţiei 
marxist-leniniste cu privire la rolul statului şi dreptului în socialism, din Analele Universităţii 
Bucureşti, seria Ştiinţe Juridice, nr. 1/197224.

O categorie de observaţii de structură a privit „orientarea de ansamblu 
necorespunzătoare” a sumarelor unor publicaţii periodice din nomenclatorul Serviciului 
Ideologie. Cel mai frecvent, asemenea semnalări, soldate cu introducerea, la indicaţia 
organelor de îndrumare, a unor articole noi, au fost făcute în revista Korunk. Asfel, în nr. 5, 
lectorul-cenzor Dimitriu Margareta a semnalat „lipsa materialelor privind vizita lui Nicolae 
Ceauşescu în ţările Africii; în nr. 6, 7 şi 8 (cenzor Fürk Margareta) că nu se vorbeşte nimic 
despre Conferinţa Naţională a P.C.R.; în nr. 9 (lector Dimitriu Margareta) nu apărea nici 
un material referitor la comemorarea lui Avram Iancu, iar în nr. 12 (acelaşi lector) spaţiul 
acordat aniversării republicii era mult prea restrâns. Numerele 2-3 ale Revistei române de 
relaţii internaţionale al A.D.I.R.I.25, nu cuprindea, iniţial, „nici un material în legătură cu 
problemele de politică internaţională tratate pe larg în documentele Conferinţei Naţionale 
a P.C.R.”, documentele existente în numărul apărut fiind introduse în urma semnalării 
cenzorului Moga Leontina. Asemenea observaţii de orientare a tematicilor s-au făcut şi 
pentru revistele Forschungen nr. 2, Buletinul de informaţii pentru străinătate al Consiliului 
Naţional al Femeilor, Educaţie pionierească nr. 926.

O serie de materiale au fost semnalate pentru „modul greşit în care tratau diverse 
aspecte ale problemei naţionale”. Astfel, nu a primit „BT” capitolul „Momente principale 
ale dezvoltării legislaţiei naţionalităţilor” de Demeter Janos27, pentru că „sugera necesitatea 
soluţionării juridice, prin legi suplimentare, a unor principii formulate doar la general în 
Constituţie”. La fel, articolul Stabilirea la sate – o dilemă de Bartis F.28, pentru „analiza 
total negativistă asupra vieţii economico-sociale” din localităţi cu populaţie preponderent 
maghiară din judeţul Mureş şi eseul Înmormîntare la Jigodin de Bretter Gy., din volumul 
Orizont29, care „emana o atmosferă de resemnare a secuilor în faţa zădărniciei vieţii, a 
traiului izolat şi închistat pe care sînt nevoiţi să-l ducă”. Unele materiale, precum Privire 
asupra vieţii culturale din Mălnaş, de Szánto W.30, Despre situaţia presei sportive maghiare 
din ţara noastră, adică despre ceea ce nu există de Lázar J.31, sau Ce ştiu ziariştii maghiari din 

17 Editura Ştiinţifică
18 Editura Didactică
19 Editura Militară
20 Editura Academiei
21 Editura Didactică
22 Editura Dacia
23 Editura Academiei
24 A.N.I.C., fond Comitetul pentru Presă şi Tipărituri, dos. 55, f. 253-254
25 Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
26 A.N.I.C., fond Comitetul pentru Presă şi Tipărituri, dos. 55, f. 255-256
27 Din volumul P.C.R. –forţa conducătoare a societăţii româneşti, Editura Dacia
28 Din Korunk nr. 4/1972
29 Culegere de studii în limba maghiară, Editura Dacia
30 Din Korunk nr. 9/1972
31 Idem, nr. 7/1972
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România de Bodor Pál32, aveau „puternice nuanţe izolaţioniste”, „accente revendicative”, 
ori „afirmaţii privind rolul minorităţilor maghiare din ţările Europei Centrale ca punte de 
legătură între popoare”33.

O categorie de semnalări au privit acele materiale care nu prezentau politica şi 
activitatea P.C.R. şi R.S.R. în lumina ultimelor documente de partid şi de stat. Astfel, în 
volumul România în viaţa internaţională de C. Vasilescu34, poziţia ţării noastre faţă de unele 
probleme internaţionale „nu era înfăţişată în lumina precizărilor cuprinse în documentele 
Plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972”, iar în articolul Iniţiative ale R.S.R. în problema 
securităţii europene de D. Popescu35, „nu era adusă la zi cu ultimele acţiuni întreprinse 
de ţara noastră”. Mai multe eliminări de text au fost necesare într-un articol al lui Silviu 
Brucan din volumul Studii de ştiinţe politice36, deoarece explica încordarea din Orientul 
Mijlociu prin creşterea populaţiei şi lupta celor două părţi pentru „spaţiu vital”. Din 
culegerea Fenomene şi tendinţe în economia ţărilor capitaliste, a Institutului de Cercetări 
Economice, la semnalarea cenzurii, a fost eliminată comunicarea indianului A. B. Cuha, în 
care se făceau „unele aprecieri despre politica statului pakistanez”, de natură să dăuneze 
relaţiilor pe care România le avea cu această ţară, iar din volumul Studii de ştiinţe politice, 
sub redacţia O. Trăsnea37, au fost eliminate mai multe articole pe motiv că apreciau ţările 
federaliste polietnice, precum India, Birmania, Malaezia, ca „grupări politice artificiale, 
netemeinice”. Din nr. 13/1972 al Vieţii economice a fost semnalat pentru refacere 
articolul Realităţi agrare vechi şi noi de V. Malinschi, deoarece sublinia „dificultăţile şi 
inconsecvenţele în soluţionarea problemei agrare în ţări ca Algeria, Egipt”, iar numărul 
revistei apărea în zilele vizitei lui Nicolae Ceauşescu în ţările Africii. Pe aceeaşi linie, a fost 
semnalată recenzia Ţări subdezvoltate – primatul politicii38, în care Al. Roman, prezentând 
conţinutul unei cărţi a lui De Combert F., prelua şi aprecierile autorului occidental după 
care toate guvernele ţărilor „lumii a treia” ar fi în mod nediferenţiat „instrumente docile ale 
monopolurilor care le stipendează”. Iar unele cursuri universitare de Economie politică, 
ca cele editate de Institutul de Construcţii Bucureşti sau de Institutul Agronomic Iaşi, „nu 
realizau o analiză aprofundată a unor fenomene economice externe”, cum ar fi integrarea 
monopolistă, „prezentau numeroase rămîneri în urmă şi discordanţe în aprecierea situaţiei 
unor ţări în curs de dezvoltare”, sau „incriminau statele care au recurs la sprijin din 
partea Fondului Monetar Internaţional sau a Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare”39.

Câteva dintre materialele reţinute de cenzură sau aprobate după modificări esenţiale 
au privit, unele „maniera obiectivistă, modul denaturat ori unilateral de prezentare a unor 
situaţii din ţări occidentale”40, altele cuprindeau „imprecaţii la adresa ţărilor socialiste, sau 
comentarii inoportune la adresa relaţiilor dintre ele”41, ori „făceau pledoarii în favoarea 

32 Idem, nr. 1/1973
33 A.N.I.C., fond Comitetul pentru Presă şi Tipărituri, dos. 55, f. 257
34 Versiuni pentru străinătate, Editura Meridiane
35 Din Revista română de drept, nr. 2/1972
36 Editura Politică
37 Idem
38 Din Revista de referate şi recenzii, seria Sociologie
39 A.N.I.C., fond Comitetul pentru Presă şi Tipărituri, dos. 55, f. 258-259
40 Reportajul Impresii despre societatea industrială dezvoltată, cu referire la societatea americană, publicat de 
Bodor E. în nr. 10 al revistei Korunk, articolul Elveţia – strategia industrială a unei ţări mici de Tr. Silea, în Viaţa 
economică nr. 19/1972, sau recenzia cărţii lui Irene Chedaux despre întreprinderea americană din Revista de 
referate şi recenzii, seria Sociologie, nr. 1/1972.
41 De exemplu în prezentarea făcută de M. Rusu asupra lucrării R. Schwnedter – Democraţia radicală, în Revista 
de referate şi recenzii, seria Sociologie, nr. 1/1972, în care autorul acuza ţările socialiste de birocratism, volumul 
Tradiţii ale poporului român de solidaritate cu poporul chinez, realizat de I.S.I.S.P., Editura Politică, care „a 
primit indicaţia” să elimine paginile pe parcursul cărora V. Roman îşi dezvolta teza cu privire la posibilitatea 
războiului între ţările socialiste, ori culegerea de comunicări Făurirea societăţii socialiste multilateral dezvoltate, 
editată de C.I.D.S.P., din care a fost eliminat pasajul în care acelaşi V. Roman făcea aluzii critice la momentele 
de tensiune politică prin care au trecut o serie de ţări socialiste în anii 1953, 1956, 1968, 1970 şi 1971.
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unor soluţii” ce contraveneau orientărilor din ţara noastră42.
Unele articole şi studii au fost semnalate pentru că „tratau apolitic diverse aspecte 

economico-sociale ale contemporaneităţii”. Amintim în acest sens comunicarea „Modele 
prioritare şi legislaţia muncitorească” din culegerea Cercetarea viitorului şi planificarea 
pe termen lung, editată de Ministerul Educaţiei şi Învăţământului, studiul lui S. Tudor din 
volumul Psihologia colectivelor de muncă, sub redacţia Tr. Herseni, Editura Academiei, 
în care s-au făcut o serie de modificări în pasajele ce tratau raporturile între muncitori-
maiştri, înfăţişate în mod asemănător atât în capitalism, cât şi în socialism, sau sinteza Rolul 
psihologului în societatea modernă, din Revista de referate şi recenzii, seria Psihologie, 
nr. 6/1972, în care I. M. Nistor relata „obiectiv” concepţiile burgheze ce defineau rolul 
psihologului în societate43.

Unele studii de revalorificare a gândirii social-politice din trecut sau de prezentare 
a unor concepţii străine contemporane au fost semnalate deoarece „nu analizau critic” şi 
„nu se delimitau de idei şi teze inacceptabile”, cerinţe ce trebuiau să stea la baza acestui 
proces, clar precizate în Programul P.C.R. pentru îmbunătăţirea activităţii ideologice 
adoptat de Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971. Astfel, nu au fost avizate în forma 
iniţială studiul Atitudini antirasiste în filozofia şi sociologia din România între cele două 
războaie mondiale de I. Popescu44, în care „nu existau delimitări critice” şi „se încerca 
o disculpare a lui Lucian Blaga de concepţiile sale iraţionaliste, mistice”, studiul lui L. 
Rusu din volumul Esteticieni români45, de asemenea pentru lipsa oricăror rezerve critice în 
legătură cu prezentarea concepţiilor filosofico-ateiste ale lui Blaga şi Titu Maiorescu.

De asemenea, nu au primit „BT” articolul Alienare şi libertate la J. P. Sartre de R. 
Marin46, care – practic – era o expunere fără nici un fel de comentariu critic a concepţiilor 
existenţialiste ale filosofului francez şi nici recenzia Primăvara Americii – O revoluţie? 
semnată de C. Munteanu47, deoarece „consemna, în aceeaşi manieră relatativă, atît 
concepţii nemarxiste cu privire la caracterul şi forţele motrice ale revoluţiei americane”, 
cât şi acuzaţii ale unor ideologi americani contemporani la adresa concepţiei marxist-
leniniste.

Au fost necesare, din perspectiva cenzurii, revederi şi modificări importante şi în 
lucrări ca M. Dragomirescu – estetician, de T. Popescu48 sau Al. Claudian şi sociologia erorii 
de Vl. Krasnasevski49. Din articolul Eminescu şi problema ţărănească de M. Ciurdariu50 
lipseau aprecieri critice cu privire la poziţia faţă de socialism. Asemenea delimitări critice 
faţă de concepţia idealistă a poetului, nu se făceau nici în studiul introductiv al lui C. Noica 
la volumul M. Eminescu – Lecturi kantiene51.

În lucrări reeditate ale unor istorici mai vechi sau în antologii de documente, pe 
lângă revederea unor aspecte insuficient clarificate în prefeţe şi adnotări, a fost necesară 

42 Este cazul lucrărilor şi articolelor economice traduse: Schiţă a teoriei creşterii economice socialiste de M. 
Kaleki, Editura Ştiinţifică, articolul Preocupări sporite pentru consolidarea echilibrului economic, de Goram 
J., Programul de dezvoltare social-economică a R.P.P., de J. Golowiczick, ce puneau sub semnul întrebării 
necesitatea unei rate înalte a acumulării socialiste, pledând pentru reducerea acesteia şi creşterea fondului de 
consum. De asemenea, recenzia lui E. Mesaros, Populaţia şi politica ocupării forţei de muncă, din Revista de 
referate şi recenzii, seria Ştiinţe economice, nr. 1/1972, C.I.D.S.P., în care se elogiau măsurile social-economice 
adoptate în R. P. Ungară în privinţa stimulării creşterii natalităţii, ori articolul Baza social-economică a 
comportamentului demografic şi planificarea familiei, din Viitorul social, nr. 4/1972, care, oprindu-se asupra 
unor aspecte de ordin social, sugera ca în locul investiţiilor pentru creşe şi grădiniţe să se acorde mamelor cu 
copii mici concedii lungi, plătite, să se atribuie împrumuturi nerambursabile tinerilor căsătoriţi etc.
43 A.N.I.C., fond Comitetul pentru Presă şi Tipărituri, dos. 55, f. 262-263
44 Din Analele Universităţii Bucureşti, seria Filozofie, nr. 2/1972
45 Editura Minerva
46 Analele Universităţii Bucureşti, seria Filozofie, nr. 1/1972
47 Revista de referate şi recenzii, seria Filozofie, nr. 1/1972, C.I.D.S.P.
48 Editura Minerva
49 Editura Ştiinţifică
50 Din Revista de filozofie, nr. 3/1972
51 Editura Albatros
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şi operarea unor eliminări de text din lucrările propriu-zise, în pasaje ce exprimau poziţii 
xenofobe, cuprindeau aprecieri negative asupra poporului român sau invective la adresa 
unor personalităţi, a mişcării muncitoreşti şi a militanţilor ei, ori reflectau altfel de cum se 
dorea momente, fenomene şi procese din trecutul nostru. S-a procedat astfel cu volumele: 
N. Iorga – România aşa cum a fost pînă la 1918, sub redacţia L. Cursaru52, N. Iorga – O 
viaţă de om aşa cum a fost, sub redacţia V. Rîpeanu53, I. G. Petrescu – Şcoala activă, sub 
redacţia G. Manolache54, ori C. Dobrogeanu – Gherea – Corespondenţă, sub redacţia I. 
Ardeleanu55.

Deoarece exprimau „puncte de vedere inacceptabile”, unele materiale au fost 
eliminate integral. Din volumul Pagini de luptă din trecut, 1914-1936 de P. Constantinescu 
– Iaşi56 au fost eliminate două articole, unul ce susţinea teza „România stat imperialist”, 
bază de atac pentru intervenţia contrarevoluţionară împotriva Rusiei sovietice, iar altul 
care, condamnând poziţiile politice ale centriştilor în preajma creerii P.C.R., îi criticau 
exclusiv pentru rezervele formulate la condiţiile de afiliere la Comintern. Din antologia 
Presa muncitorească şi socialistă din România, vol. III, partea a II-a, 1919-1921, publicată 
sub egida I.S.I.S.P.57, au fost eliminate câteva articole în care actul unirii de la Alba Iulia 
era socotit drept o „întîmplare tristă”, în urma căreia „ţara stă mai prost” decât înainte. 
Probleme au ridicat şi volumele Documente şi mărturii privind unirea Transilvaniei cu 
România, 1 Decembrie 1918, sub redacţia V. Curticăpeanu58, sau Documente din istoria 
mişcării muncitoreşti din România, 1879-1893, realizat de I.S.I.S.P.59, deoarece cuprindeau 
documente privind Basarabia, pentru a căror publicare era necesar aviz superior.

La semnalarea Serviciului Ideologie, Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste a 
cerut editurilor să elimine unele texte injurioase la adresa unor personalităţi paşoptiste (N. 
Bălcescu, A. Iancu, M. Kogălniceanu) din volumele: A. Iancu în memorialistică, îngrijitor 
P. Teodor60, A. Iancu în lumina unor noi izvoare istorice, de E. Stefani şi P. Teodor61, sau 
Istoriografi maghiari despre A. Iancu, în limba maghiară, sub redacţia Kovács Géza62, unde, 
în plus, apăreau şi „formulări, idei sau teze respinse de istoriografia noastră marxistă” 
asupra evenimentelor revoluţionare din Transilvania.

Observaţii de structură s-au făcut şi în studii istorice originale ca Viaţa politică în 
România, 1910-1914 de A. Iordache63 şi România şi trusturile petroliere internaţionale pînă 
la 1929 de Gh. Buzatu64 (în care autorii „ignorau total poziţia partidelor muncitoreşti” şi 
„expuneau insuficient de critic poziţia liberalilor”), Tineretul comunist în acţiune, colectiv 
I.S.I.S.P.65 (în care, la semnalarea cenzurii, a fost introdus studiul Aspecte ale activităţii 
revoluţionare desfăşurate de UTC în rîndurile tineretului sătesc în perioada 1922-1944 
şi mai multe referiri la continuarea activităţii antifasciste în nordul Transilvaniei în anii 
ocupaţiei horthyste, aspecte omise în versiunea prezentată pentru viza „BT”) sau în studiul 
August 1944 – o răscruce în istoria poporului român, sub redacţia Gh. Zaharia66, semnalat 
pentru „tendinţa de a se acorda un caracter de obiectivitate ralierii României la politica 
Germaniei hitleriste” şi pentru „concluziile de ansamblu pozitive ce se desprindeau din 

52 Editura Minerva
53 Idem 
54 Editura Didactică
55 Editura Minerva
56 Editura Politică
57 Institutul de Studii Istorice şi Social-Politice de pe lângă C.C. al P.C.R. 
58 Editura Politică 
59 Idem 
60 Editura Dacia
61 Din Apulum, vol. X
62 Editura Kriterion
63 Editura Ştiinţifică
64 Editura Academiei
65 Editura Ştiinţifică
66 Editura Militară
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prezentarea poziţiilor P.N.L. şi P.N.Ţ., a liderilor acestora faţă de pericolul fascist, faţă de 
continuarea războiului antisovietic”67.

Adăugăm şi două articole din periodice care nu au primit „BT”: Darea de seamă 
asupra celei de-a VIII-a consfătuiri a arheologilor din România68, în care se prezentau 
comparativ poziţiile contradictorii ale celor două grupuri de istorici români în probleme 
privind formarea poporului şi limbii române şi articolul Moment istoric 1918 – Republica 
bănăţeană, de C. Mîcu69, considerat „greşit prin concepţie”, întrucât făcea abstracţie 
de însemnătatea anului 1918, ca an al desăvârşirii statului naţional unitar român, dar 
conţinea aprecieri exclusiv pozitive în legătură cu proclamarea republicii bănăţene, fapt ce 
contravenea interpretării date de istoriografia română, care sublinia intenţiile diversionist-
separatiste ale iniţiatorilor unei astfel de formule.

Câteva dintre articolele reţinute integral sau avizate după modificări importante au 
fost din publicaţii ale cultelor70. Între acestea se numără documentarul Istoria artei româneşti 
vechi de I. D. Ştefănescu71, reţinut pentru criticile aduse de autor acelor „specialişti” care 
subapreciau rolul influenţei bizantine şi a caracterului religios al artei româneşti vechi, 
pentru tezele sale cu privire la „înrîurirea civilizatoare” a creştinismului în procesul formării 
poporului român şi a limbii române şi a rolului bisericii în asigurarea unităţii spirituale şi 
omogenităţii naţiunii române. De asemenea, articolul Constantin Brîncuşi şi rolul său în 
cultura românească şi în arta universală, de P. David72, pentru atacurile la adresa criticilor 
de artă care ascund „aspectele ecleziastice”, „mistice” ale vieţii şi creaţiei brâncuşiene şi, 
la fel, articolul Memorandumul la 80 de ani de C. Creţoiu73, reţinut pentru supraestimarea 
rolului bisericii şi al clerului în general în pregătirea spirituală a importantului act din 1792, 
a meritelor lui Andrei Şaguna ca „mentor politic” al românilor transilvăneni. Tot pentru 
elogierea meritelor lui Şaguna, nu doar pe plan bisericesc ci şi politic, a fost reţinut articolul 
În preajma unei aniversări, din nr. 5-6/1972 al aceleiaşi reviste, iar în articolul Momente de 
seamă privind începuturile vieţii religioase a românilor, de C. Bodogae, se vehiculau „teze 
inoportune şi neştiinţifice cu privire la formarea poporului român, teoria descălecatului 
etc.”.

Articolul Relaţii istorice dintre biserica reformată şi cea ortodoxă, de Juhasz J.74, 
nu a primit „BT” deoarece, în forma iniţială, „realiza o viziune unilaterală, de relevare 
exclusivă a acţiunilor iniţiate de reformaţi pe linia apropierii”, fără a dezvălui scopurile 
prozelite şi de deznaţionalizare ce stăteau la baza acestor contacte.

Semnalări deosebite s-au făcut şi în Revista cultului mozaic, multe dintre ele 
referindu-se la tendinţa unora de a considera comunitatea mozaică din România ca parte 
componentă, integrantă, a poporului evreu de pretutindeni75.

67 A.N.I.C., fond Comitetul pentru Presă şi Tipărituri, dos. 55, f. 265-266
68 Din nr. 2/1972 al revistei Studii şi cercetări de istorie veche
69 Din Tînărul leninist, nr. 11/1972
70 A.N.I.C., fond Comitetul pentru Presă şi Tipărituri, dos. 55, f. 267-269
71 Din Glasul bisericii, nr. 2/1972
72 Din Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-10/1972
73 Din Mitropolia Ardealului, nr. 7-8/1972
74 Din Reformatusz Szemle, nr. 5/1972
75 Ca în grupajele prilejuite de vizita premierului israelian, G. Meir, la templul Coral din Bucureşti, din nr. 276, 
sau de aniversarea şef rabinului Moses Rosen, socotit „erou al poporului evreu”, din nr. 280, ori semnalările 
din nr. 268 şi 279, privind condiţiile deosebit de grele pe care au trebuit să le înfrunte comunităţile evreeşti din 
România pentru a putea persista cinci secole, doar cu „idealul nestins” de a ajunge în „Ţara Sfîntă”.

7

Crisia2.indd   285 2/1/2012   10:35:09 AM



Crisia2.indd   286 2/1/2012   10:35:09 AM



RECENZII

Alessandra Aspes (îngrijitor), I bronzi del Garda. Valorizzazione delle collezioni 
di bronzi preistorici di uno dei più important centri metallurgici dell’Europa del II 
millennio a.C., Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona – 2. Serie, 
Sezione Scienze Dell’Uomo 11 – 2011, 219 pp. + 1 DVD. ISBN 978-88-89230-30-5.

Lucrarea reprezintă rezultatul unui proiect al Muzeului de Istorie Naturală din Verona 
suţinut financiar de Fundaţia Cariverona şi care a avut ca scop valorificarea ştiinţifică a 
bogatei colecţii de piese de bronz descoperite în a doua jumătate a secolului al XIX-lea în 
siturile palafite din jurul lacului Garda şi a încercat să ofere o metodă de abordare a unor 
cazuri similare. Trebuie menţionat de la bun început că proiectul a fost sprijinit financiar 
de către Fundaţia Cariverona şi în volaborare cu Centrul de Arheometrie din Mannheim şi 
Universitatea din Tübingen

Volumul începe cu obişnuitele aprecieri laudative ale oficialităţilor G. Minciotti (directorul 
Muzeului Orăşenesc de Istorie Naturală din Verona) şi Erminia Perbellini (consilier pentru 
cultură al municipalităţii Verona) care menţionează bogăţia pieselor de bronz descoperite în 
jurul lacului Garda (peste 6000 de artefacte) şi implicit a civilizaţiei ce a habitat zona – (p. 5) 
şi V. Tiné (inspector general pentru Patrimoniu Arheologic al regiunii Veneto) (p. 6)

Urmează o Introducere redactată de îngrijitorul volumului (p. 7 - 8) în care este 
trecută în revistă istoricul cercetării arheologice a pieselor de bronz descoperite în aşezări 
palafite din jurul lacului Garda, începând cu investigaţia arheologică din a doua jumătate 
a secolului al XIX-lea şi până la realizarea acestui proiect.

F. Marzatico în articolul La metallurgia nel versante meridionale dell’area alpine 
centro – orientale: spunti di riflessione (p. 9 - 25) realizează un studiu sintetic al stadiului 
cercetării în domeniul metalurgiei bronzului în zona de nord-est a Italiei. E. Pernicka în 
articolul Provenance determination of archaeological metal objects (p. 27 - 37) schiţează o 
istorie a disciplinei arheometalurgiei.

În articolul Schede dei siti (p. 39 - 45) Alessandra Aspes, L. Fassani, Paola Salzani 
întocmesc fişa sintetică a siturilor cuprinzând: poziţia sitului (în cazul în care aceasta a 
fost identificată), istoricul cercetării, o datare generală a materialului şi bibliografia. Scopul 
declarat al articolului este uşurarea contextualizării corecte a informaţiei analitice a 
artefactelor. Se remarcă faptul că 6 din cele 20 de situri care fac obiectul prezentului volum 
sunt în raza localităţii Peschiera.

Coloana vertebrală a întregului proiect îl constituie articolul Paolei Salzani – I metalli 
del progetto ‘I bronzi del Garda’: primi risultati e prospettive future (p. 47 - 87). Studiul 
este o sinteză a informaţiilor tipologice şi cronologice în raport cu compoziţia chimică a 
176 de piese din metal ce au fost analizate cu ocazia acestui proiect. Este explicat criteriul 
metodologic adoptat cu ocazia acestui studiu, apoi artefactele sunt prezentate ţinând cont 
de tipologie şi datare. În finalul articolului sunt analizate rezultatele acestui gen de analiză 
şi potenţialul pentru extinderea acestui tip de cercetare, punând accent pe informaţiile 
arheologice şi golurile apărute în interpretarea informaţiei.

E. Pernicka, Paola Salzani în articolul Remarks on the analyses and future prospects 
(p. 89 - 98) prezintă rezultatele preliminare ale proiectului, în ceea ce priveşte compoziţia 
chimică a celor 176 de artefacte din metal şi raportul izotopic al plumbului din 18 mostre. 
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Stadiul iniţial al cercetării evidenţiază dificultăţile arheologice şi arheometrice în ceea ce 
priveşte interpretarea datelor

Potenţialul oferit de tehnici statistice sunt evidenţiate în contribuţia lui F. Bressan şi 
Paola Salzani - CLUSTER ANALYSIS: formazione di gruppi di reperti (p. 99 - 102). Ei discută 
în jurul analizei de clusteri, aceasta find un instrument care permite identificarea grupurilor, 
în baza similarităţilor chimice şi ale caracteristicilor, care pot ajuta în descoperirea sursei de 
materie primă folosită pentru realizarea artefactelor metalice. Studiul încearcă să iniţieze 
prelucrarea datelor celor 176 de analize în raport cu alte anlize din Europa.

Volumul propriu-zis se încheie cu articolul Paolei Salzani, L’informatizzazione dei 
dati (p. 103 - 105). Acest scurt studiu prezintă principalele trăsături ale bazei de date 
care arhivează informaţiile şi formează catalogul multimedia a proiectului cuprins în 
DVD-ul ataşat volumului. Informatizarea datelor constituie un nou aspect al reevaluării 
documantaţiei colecţiilor Muzeului de Istorie Naturală din Verona, datorită completării 
bazei de date, concepută ca o arhivă ştinţifică, administrativă, vizuală şi bibliografică.

În apendicele volumului se află articolul Analisi di campioni ceramic dale papafitte 
del Garda (p. 107 - 119) redactat de către Caterina Ottomano şi Paola Salzani evidenţiază 
contribuţia inovatoare oferite de analiza mineralogice ale secţiunii petrografice şi de studiu 
cu raze X în care este analizată din punct de vedere mineralogic, petrografic şi radiografic 
o mică parte din ceramica descoperită în trei locuinţe palafite de la Peschiera, Lasize şi 
Peschiera, din zona lacului Garda cu scopul de a identifica sursa de lut şi a reconstrui pe 
cât posibil tehnica de prelucrare.

Valorificarea acestui patrimoniu de o valoare arheologică şi istorică inestimabilă 
a fost făcută de autorii acestui volum în cadrul unui proiect utilizând noile tehnologii 
arheometrice ce a permis o interpretare a rezultatelor ce merge dincolo de simpla descriere, 
repertoriere şi descriere arheologică (tipologie şi cronologie).

Gruia FAZECAŞ
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Nagy József Barna, Várad lelke. Nagyváradi magyar utcanevek (Duhul oraşului 
Oradea. Denumirile maghiare ale străzilor Oradiei), Királyhágómelléki Református 
Egyházkerület Szenczi Kertész Ábrahám nyomdája (Tipografia Szenczi Kertész 
Ábrahám a Eparhiei Reformate de pe lângă Piatra Craiului), Nagyvárad (Oradea), 
2009, 157 p.

Autorul Nagy József Barna supune atenţiei cititorilor de limbă maghiară, în primul 
rând, într-o manieră de adânc patriotism local şi, credem, de parţialitate exagerată, o carte 
interesantă vizând popularizarea denumirilor maghiare ale străzilor Oradiei, de-a lungul 
apartenenţei oraşului la diferitele structuri statale, începând din perioada neoabsolutismului 
habsburgic al lui Alexander Bach, până în zilele noastre.

Lucrarea este structurată pe nouă capitole, după cum urmează: Prezentarea istorică 
generală a numelor de stradă din Oradea (p. 9 ÷ 13); Numele străzilor Oradiei în anul 1904 
şi înainte de această dată (p. 15 ÷ 19); Numele străzilor oraşului Oradea în 1942 şi denumirea 
lor de azi (p. 21 ÷ 29); Numele actual al străzilor Oradiei şi denumirea lor din 1942 (p. 31 
÷ 38); Străzile oraşului Oradea investit cu drept administrativ şi localizarea/identificarea 
acestora în cadrul oraşului, în anul 1942 (p. 40 ÷ 67); Explicarea (definirea) numelor de 
stradă existente la Oradea, aferente anului 1942, scurta biografie a personalităţilor după 
numele cărora au fost denumite străzile orădene (p. 69 ÷ 107); Numele străzilor din Oradea 
între 1859 şi 1926 (p. 109 ÷ 127); Numele străzilor din Oradea între 1939 şi 2009 (p. 129 
÷ 147) şi Evoluţia populaţiei orădene oglindită în recensămintele populaţiei (p. 149).

Încă din prefaţă, autorul face următoarea precizare: „Trecutul oraşului, imaginea 
sa maghiară, duhul său maghiar este redat, în egală măsură, de pereţii, clădirile, străzile 
şi casele vechi, imortalizate prin fotografii, dar şi prin existenţa acestor elemente în 
contemporaneitate. Alături de ele stau, ca mărturie, numele de străzi care se îmbină 
organic cu imaginea oraşului.”, fiind de părere că: „Denumirile străzilor oglindesc fidel 
perioada istorică în care au fost utilizate, de asemenea caracterizează şi populaţia, naţiunea 
conlocuitoare. Numele străzilor redau imaginea trecutului şi a prezentului nostru”.

Cartea lui Nagy József Barna este un îndemn adresat celor care se simt aparţinători 
ai naţiunii stabilite în Câmpia Panonică, la utilizarea în scrierea şi, deopotrivă, în vorbirea 
curentă, a denumirilor de limbă maghiară a străzilor oraşului Oradea – folosite în perioada 
de apartenenţă la structurile administrative străine.

Cititorul este familiarizat cu diferite aspecte privind modul de numire a străzilor, de 
la denumirile pe care literatura de specialitate le califică drept populare – luându-se ca 
referinţă o caracteristică a străzii: lungime, lăţime, formă etc. –, la cele personalizate – prin 
atribuirea de nume de personalităţi locale şi naţionale – caracteristice regimurilor politice 
de dominaţie.

De asemenea, autorul scoate în evidenţă preocupările câtorva ţări europene (Estonia, 
Letonia, Lituania, Italia, Franţa etc.) pentru a prezerva şi a transmite posterităţii denumirile 
purtate anterior de străzile oraşelor proprii fiecăreia, prin conferirea statutului de monument 
istoric denumirilor drumurilor pavate.

Este de remarcat prezenţa între capitolele volumului a unor versuri scrise de poeţi 
maghiari, având ca subiect oraşul Oradea: Várad (Oradea) şi Képzelt utazás Váradon 
(Călătorie imaginară în Oradea) de Gyula Juhász; Séta Váradon (La plimbare în Oradea) 
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şi Vén, váradi házak (Vechi case orădene) de Árpád Árvay etc., menite să invoce, printre 
altele, farmecul de altădată al oraşului.

Lucrarea nu dispune de aparat critic, ceea ce o îndepărtează de canoanele unui 
discurs academic, dându-i o oarecare tentă de compilaţie.

Volumul conţine în anexă (p. 153 ÷ 156) facsimilul procesului verbal nr. 15381/1941 
vizând redenumirea străzilor, precum şi hărţile oraşului Oradea aferente anilor 1885, 
1901 şi 1923, tipărite alb-negru, de o calitate îndoielnică. De asemenea, el este însoţit de 
harta oraşului Oradea, corespunzătoare anului 1942, tipărită tot alb-negru, la o calitate 
superioară. Lista bibliografică (p. 150 ÷ 151) cuprinde un document de arhivă, unsprezece 
periodice, şase enciclopedii, unsprezece lucrări cu caracter general şi o sursă de internet, 
în total treizeci de titluri. Autorul nu a considerat oportună includerea în lucrarea sa a 
rezumatului aferent, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională.

Cartea recenzată îşi propune să vină în sprijinul cercetătorilor mai tineri, indiferent 
de naţionalitate, preocupaţi de istoria locului, dar şi laicilor avizi de îmbogăţirea bagajului 
propriu de cunoştinţe sau, pur şi simplu, interesaţi de denumirile de odinioară a arterelor 
din Oradea.

Várad lelke. Nagyváradi magyar utcanevek de Nagy József Barna este o pledoarie 
pentru ca toate denumirile de odinioară ale străzilor oraşului, alintat în trecut, pe drept 
cuvânt, Parisul de pe malurile pârâului Peţa, să obţină statutul de monument istoric.

Ronald HOCHHAUSER
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Iudita Căluşer, Liceul Român Unit de Fete din Beiuş, 1896-1948. Monografie 
istorică, Editura Logos ’94, Oradea, 2011.

Profilul intelectual şi ştiinţific al Iuditei Căluşer, experienţa sa profesională de la 
Direcţia Judeţeană Bihor a Arhivelor Naţionale şi de la Muzeul Ţării Crişurilor, studiile 
publicate în “Crisia”, ca şi întreprinderea ştiinţifică de reconstituire sintetică a istoriei 
Episcopiei Greco-Catolice de Oradea conferă oricărei lucrări ce-i aparţine interes şi 
credibilitate.

Recenta lucrare este consacrată unei instituţii beiuşene de învăţământ şi de cultură 
care, după actul desfiinţării sale din 1948, pentru că se înscria în seria instituţiilor patronate 
de Biserică, n-a mai revenit la viaţă. Din acest motiv, pe lângă actul de reevaluare ştiinţifică 
a unui trecut remarcabil, Iudita Căluşer a întreprins o acţiune fundamental morală, salvând 
această instituţie de la o nemeritată uitare. Pentru că Şcoala Unită de Fete a conturat, 
împreună cu alte instituţii, dimensiunea intelectual-patriotică a Beiuşului. Pe de altă parte, 
trebuie să admitem că gestul reparator al autoarei se încarcă de conotaţii sentimentale – 
care nu reprezintă, dacă sunt bine cenzurate, un posibil atentat sau o posibilă subminare a 
obiectivităţii ştiinţifice -, pentru că autoarea este legată, prin biografia mamei, de instituţia 
cercetată şi, prin propria biografie, de Beiuş (s-a născut în acest oraş şi a absolvit cursurile 
Liceului vulcanian).

Dar, pentru autoare, cartea a însemnat şi învingerea unor obstacole dependente de 
statutul cărţii ştiinţifice, inclusiv al celei istorice, într-o actualitate capricioasă şi nedreaptă, 
cu un sistem de valori bulversat. Dificultăţile sunt denumite de către autoare; întâi, ar fi ce 
răspuns se poate da la interogaţia justificată dacă mai interesează pe cineva, azi, astfel de 
cărţi, dacă ar mai putea exista o opţiune a cititorului actual “pentru un asemenea subiect, 
într-o lume în care ordinea valorilor s-a schimbat”? (p. 36). Apoi, dacă ar fi posibil să se 
realizeze altceva decât o reconstituire aridă, lipsită de nerv, de dinamica proprie oricărui 
proces de viaţă, adică o lucrare în care viaţa unei instituţii dependente primordial de viaţă şi 
de om să refacă un parcurs de viaţă plenară. Conştientizarea acestor dificultăţi şi rezolvarea 
lor atestă calitatea de cercetător autentic a autoarei; lectorul descoperă, împreună cu ea, că 
“în spatele aparenţei... aici nimic nu era monoton, mecanic sau de uzură”.

Volumul relevă capacitatea autoarei de a ordona un material faptic bogat şi divers, 
poate divergent, după criterii validate în timp, şi de a alterna surse de informare (documente 
de arhivă, presă, informaţii orale, sinteze, studii), de a descrie şi a comenta, de a interpreta, 
a explica şi evalua. Ordonarea informaţiilor s-a produs, în primul rând, după criteriul 
istoric, fiind identificate, în evoluţia instituţiei, două perioade de existenţă, delimitabile 
prin circumstanţe istorice majore: de la înfiinţare (1896) până la Unirea Transilvaniei cu 
România – mai precis până la instituirea administraţiei româneşti (1919) – 25 de ani – şi 
a doua secţiune până la 1948, anul reformei învăţământului, care a dus şi la suprimarea 
Şcolii – respectiv 29 de ani.

Cele două acţiuni temporare sunt organizate aproximativ la fel, pentru că ordonarea a 
urmat repere care ţineau seama atât de diferenţele de timp istoric, dar şi de continuităţi, de 
aceea sunt prezente abordări, cum ar fi: personalul didactic, manualele şcolare, activitatea 
extraşcolară a cadrelor didactice, elevele, biblioteca.

În pofida diferenţelor de circumstanţe istorice şi de conţinut ori de statut în ansamblul 
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instituţiilor şcolare (în prima parte, Şcoala a activat în cadrul Imperiului Austro-Ungar, în 
a doua în cadrul Regatului României, ea a deţinut o valoare constantă, a fost un factor 
de progres intelectual, cultural şi naţional, o instituţie cu un program urmărit tenace, cu 
un prestigiu recunoscut, dovadă afluxul de eleve, remarcabil atât din punct de vedere 
numeric, cât şi al provenienţei geografice ample.

Totalul de 503 pagini este repartizat astfel: de la p. 21 la 331 este istoria Şcolii Civile 
de Fete (precedată de un preambul, “Carte de urmaş”, aparţinând dr. Constantin Mălinaş: p. 
5-9, şi de o “Bibliografie selectivă abreviată”, însumând 78 de titluri, plus indicarea surselor 
arhivistice în număr de 9, de la Direcţia Judeţeană Bihor a Arhivelor Naţionale, a periodicelor 
(23 de ziare şi reviste) şi a surselor fotografice, inclusiv colecţii particulare: p. 11-20 şi Anexele, 
p. 332-444. Atragem atenţia asupra faptului că trei dintre acestea – şi anume Anexa nr. 18, 
p. 379-405: “Date privind personalul didactic al Liceului de fete din Beiuş 1919-1948”, nr. 
19: “Situaţie numerică a elevelor care au frecventat şcoala civilă de fete în perioada 1896-
1918” şi nr. 20 – situaţie corespunzătoare anilor 1919-1948 sunt părţi foarte importante 
ale lucrării şi care nu reprezintă decupări integrale din surse de arhivă. Ele sunt rezultatul 
unor investigaţii şi al unor calcule personale de durată; îndeosebi, prima anexă semnalată 
de noi reprezintă pentru o persoană interesată un instrument de informare util, atât pentru 
înţelegerea altitudinii spirituale şi a funcţionării Şcolii, cât şi pentru cunoaşterea climatului 
profesional şi intelectual al epocii. Chiar dacă autoarea a introdus aceste trei secvenţe în 
Anexe, ele aparţin de fapt textului personal şi acestuia trebuie să-i fie adăugate, ceea ce 
sporeşte numărul paginilor reprezentând partea personală a cărţii.

Parcurgerea listei cadrelor didactice (p. 379-405), cu notele biografice elaborate atent 
– de dimensiuni mai mari sau mai restrânse, în funcţie şi de prezenţa lor în epocă, dar şi 
de caracterul mai larg sau lacunar al surselor de informare - indică, într-un fel convingător 
şi poate epatant pentru cine nu cunoaşte istoria oraşelor şi instituţiilor româneşti din 
Transilvania – prezenţa în serviciul învăţământului a unor cadre didactice bine pregătite 
profesional şi pedagogic, unele dintre ele şi-au desăvârşit studiile la universităţi din 
străinătate.

Două rezumate (p. 445-460) – în engleză şi în italiană – facilitează accesul străinilor 
spre problematica volumului. Indicele de nume proprii (p. 461-488) este alcătuit în 
conformitate cu normele în vigoare – indice separabile în două tipuri: de nume şi de 
localităţi – pune la dispoziţia lectorului modalitatea sigură şi rapidă de a ajunge la informaţia 
condiţionată onomastic şi geografic. Cartea se încheie prin 26 de reproduceri foto: aspecte 
din şcoală, cadre didactice, grupuri de cadre didactice şi eleve, afişe de serbări (pentru 
fiecare reproducere fotografică este indicată sursa).

Înţelegând complexitatea pe care o implică reconstituirea existenţei (statut, 
componenţă, relaţii cu timpul, efecte, reuşite, imperfecţiuni, dificultăţi) unei instituţii 
şcolare, autoarea are în vedere fiecare aspect dintre cele care îi conturează identitatea şi îi 
acordă spaţiul necesar. Exemplificăm cu secvenţa relativă la condiţia Liceului după Unirea 
Transilvaniei cu România, când analizează argumentat şi clar aspecte de tipul: integrarea 
Liceului în sistemul de învăţământ din Vechiul Regat, manualele şcolare (asigurarea 
lor pentru necesităţile specifice unui liceu de fete “a fost greu de surmontat”, p. 208), 
salarizarea cadrelor, activitatea extraşcolară a acestora, elevele, asociaţii şi reuniuni ale 
elevelor, biblioteca, internatul. Pentru ca fiecare dintre aceste componente să fie restituită 
în semnificaţia sa reală, se face apel la sursele primare, în primul rând, cărora li se asociază 
alte tipuri de surse şi pentru fiecare se acordă numărul de pagini necesar pentru a-l situa 
la locul său. Astfel capitolul despre “Eleve” este cuprins între paginile 250 şi 264; despre 
“Bibliotecă” de la p. 279 la 291.

Detaliul este, în acest proces de reconstituire, nu gratuit, ci semnificativ prin 
deschiderea operată: Şcoala care funcţiona pe strada Ferdinand până la 1948, se găseşte 
după această dată cu adresa schimbată: Bulevardul Molotov (p. 330)
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Ceea ce trebuie accentuat în legătură cu concepţia de lucru a autoarei este integrarea 
obiectului studiat – Şcoala – în contextul politico-ideologic şi spiritual al epocilor parcurse; 
nu este vorba de o viziune deranjant sociologizantă sau politizantă, doar de relevarea 
legăturii – asumată sau impusă - dintre instituţia de învăţământ cu acesta, autoarea 
detectând fiecare element care a influenţat, în vreun fel sau altul, funcţionarea instituţiei. 
La capătul lecturii volumului, eşti totuşi convins de valoarea factorului uman într-un proces 
de instrucţie şi cultural atât de lung şi de eficient. I-a reuşit autoarei să lumineze nu o 
instituţie abstractă, ci vieţile a mii de eleve şi a zeci de cadre didactice încorporate în fluxul 
spiritual al activităţii şcolare.

Activitatea de cercetare, selecţie, asamblare şi relevare întreprinsă de autoare, 
orientată spre readucerea la viaţă a unei instituţii anulate, ca existenţă fizică şi spirituală, 
în procesul bolşevizării ţării, a avut drept rezultat refacerea, în articulaţiile sale cele mai 
importante, a uneia dintre efigiile remarcabile, deopotrivă, ale istoriei învăţământului 
românesc şi ale oraşului Beiuş. În momentul desfiinţării sale abuzive, Şcoala deţinea un 
palmares remarcabil, având în spatele său „o activitate neîntreruptă, însumând 52 de ani, 
şcoala a fost frecventată de aproximativ zece mii de tinere, care au contribuit la formarea 
intelectualităţii române din Transilvania, cu o bază solidă de educaţie”. (p. 331)

Istoricul instituţiei a fost realizat într-o concepţie sintetică, echilibrată, informativă şi 
evaluativă. Cititorul află cum a funcţionat această instituţie, cum şi-a reprezentat statutul şi 
cât i-au datorat contemporanii.

Corneliu CRĂCIUN
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ISIS, Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek / Revista Restauratorilor Maghiari din 
Transilvania 11, editor Kovács Petronella, Muzeul “Haáz Rezsö”, Odorheiul 
Secuiesc, 2011, ISBN 978-606-92494-2-0, 202 p

În primul rând, revista este bilingvă, ceea ce permite lecturarea ei de către toţi cei 
interesaţi. Aş sublinia în mod deosebit, calitatea grafică a publicaţiei asigurată de instituţiile 
implicate (la apariţia revistei dar şi în organizarea conferinţei restauratorilor maghiari din 
Transilvania), Nemzeti Kulturális Alap, Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Képzömüvészeti 
Egyetem şi Infopress Grup.

Cele 202 pagini reunesc 14 articole aparţinând specialiştilor maghiari din spaţiul 
transilvănean dar şi din Ungaria şi o excepţie, Doina Boroş, de la Muzeul Naţional de 
Istorie din Cluj-Napoca. Informaţia este ilustrată de 221 de imagini, dintre care 212! sunt 
color. Temele sunt diverse şi nu lipsite de interes.

Volumul debutează cu „In memoriam Judit Perjés-Bakay” şi continuă cu lucrarea 
lui Tóth Attila Lajos privind investigarea prin microanaliză cu fascicul de electroni ( a treia 
din ciclul dedicat restauratorilor).

Iconostasul de la Máriapócs, restaurarea lui, a ridicat probleme de estetică a 
restaurării, respectiv a trebuit argumentat, care din modificările aduse pe parcursul celor 
250 de ani de existenţă, trebuie păstrate. Intervenţia a făcut parte din programul european 
„Credinţă şi sănătate” (2008-2010).

„Pictura pe sticlă a bazinului carpatic. Restaurarea picturilor pe sticlă şi a obiectelor 
decorative din sticlă” prilejuieşte întâlnirea cu vitraliile.

Coroziunea cernelurilor asupra hârtiei manuscriselor vechi a fost întâlnită şi 
la restaurarea Codicelui Apor. Intervenţia efectuată la Biblioteca Naţională a Ungariei, 
Széchényi, este prezentată în detaliu şi ilustrată cu 28 de imagini.

Rolul examinării minuţioase, cu ochiul liber, de această dată, a picturilor murale 
este demonstrat de Váli Zsuzsánna în lucrarea sa.

O ploaie puternică în Timişoara lui iunie 2010, s-a soldat cu infiltrări şi prăbuşirea 
tavanului fals la Castelul Huniade. Acest fapt a condus la umplerea cu apă a celor două 
încăperi în care se păstra colecţia de păsări şi la acoperirea cu moloz a vitrinelor dintr-o sală. 
Intervenţia de urgenţă, probleme legate de colecţiile de păsări avariate de inundaţii şi alte 
concluzii sunt prezentate de Dr Andrei M-Kiss. Tot de la Muzeul Banatului din Timişoara 
este prezentată starea de conservare a textilelor istorice, fragilitatea ce caracterizează astfel 
de artefacte şi carenţe în păstrarea ulterioară restaurării.

La sfârşitul volumului sunt reunite rezumatele în limba engleză şi lista participanţilor 
la conferinţă.

Nu voi face referire la toate articolele, dar nu pentru că sunt lipsite de interes ci 
pentru a fi descoperite la lecturare. Merită.

Olimpia MUREŞAN
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Istorie şi istoriografie la Chişinău:

Istoria între ştiinţă şi şcoală – perioada interbelică în Basarabia. Studii, materiale, 
surse şi sugestii, Georg Eckert Institut für internationale Schulbuchforschung, 
Moldova Institut Leipzig, Editura Cartdidact Chişinău, 2008, 207 p.

Integrarea Basarabiei în viaţa spirituală românească (1918-1940), Editura Cartdidact, 
Chişinău, 2010, 306 p.

Volumul Istoria între ştiinţă şi şcoală – perioada interbelică în Basarabia. Studii, 
materiale, surse şi sugestii1 însumează un mănunchi de articole de o modernitate 
pregnantă şi sunt parte a unui proiect mai amplu privind Perioada interbelică în Basarabia 
în istoriografie şi manualele şcolare. Modernitatea este dată atât de modul de abordare cît 
şi de tematica propusă, una nu uşor de încadrat în paginile unui volum întrucât presupune 
o deschidere şi un exerciţiu intelectual semnificativ.

Studiile cuprinse între coperţile acestei cărţi sunt extrem de incitante, cu atât mai mult 
cu cât ele fac referire la o perioadă, cea interbelică românească, considerată de către unii 
cercetători şi, din păcate, de către unii oameni politici de peste Prut, drept „controversată”. 
Desigur că „controversele” încep şi se termină acolo unde începe analiza epocii prin 
prisma preceptelor procustiene ale deacum secolului XXI, în care proiectele politice ale 
prezentului acţionează direct asupra scrierii istoriei.

Prinsă între două şcoli istoriografice importante, românismul şi moldovenismul, 
istoriografia din Moldova de peste Prut este într-o permanentă dispută, una radicală pe 
alocuri, fiecare dintre acestea formulând întrebări şi oferind soluţii diferite. Volumul în 
discuţie s-a născut în contextul aprinselor discuţii din jurul manualelor de istorie din 
Republica Moldova, unele luând chiar o amploare deosebită. Prezentate iniţial în cadrul 
unui seminar organizat de Institutul „Georg Eckert” din Germania, lucrările cuprinse aici 
vin să prezinte situaţii istorice, să surprindă surse care pot fi utilizate în contextul pregătirii 
orei de istorie de către profesorii de specialitate în şcolile din Republica Moldova. Asta în 
condiţiile în care, aşa cum recunosc autorii încă din Cuvânt înainte, în acest spaţiu există 
încă o „lipsă de autonomie a istoricilor şi cadrelor didactice faţă de autorităţile statale”2.

Una peste alta, volumul vine în întâmpinarea specialiştilor, uzitând de formule echilibrate, 
şi cadrelor didactice. Desigur că studiile, toate valoroase, vin să sprijine formula uzitată încă în 
titlu referitoare la producţia istoriografică din capitala Modovei. Sunt arhicunoscute cercetările 
lui Igor Şarov şi Andrei Cuşco, referitoare la scrierea istoriei în Republica Moldovei, primul 
fiind deja un foarte cunoscut cercetător al domeniului. Cele prezentate aici vin să argumenteze 
solid valenţele intelectuale ale celor doi. Demnă de semnalat aici este şi contribuţia Svetlanei 
Suveică, consacrată controverselor legate de procesul de expropriere în Basarabia interbelică, 
sau cele al lui Vasile Dumbravă şi Flavius Solomon. Toate celelalte studii sunt extrem de 
importante pentru descifrarea corectă a perioadei interbelice româneşti.

1 Stefan Ihrig, Vasile Dumbravă, Dietmar Müller, Igor Şarov (ed.), Istoria între ştiinţă şi şcoală – perioada interbelică 
în Basarabia. Studii, materiale, surse şi sugestii, Georg Eckert Institut für internationale Schulbuchforschung, 
Moldova Institut Leipzig, Editura Cartdidact Chişinău, 2008, 207 p.
2 Ibidem, p. 10
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În acelaşi registru tematic înregistrăm şi lucrarea istoricului Gheorghe Palade 
consacrată integrării Basarabiei în viaţa spirituală românească între cele două războaie 
mondiale3. Istoricul Gheorghe Palade ne oferă o imagine circumscrisă unei dimensiuni 
culturale integratoare a Moldovei de peste Prut în România Mare prin intermediul culturii 
şi instituţiilor de cultură şi de învăţământ create la Chişinău de către statul român în acest 
interval de timp.

Autorul dezbate politica culturală a Regatului României în Moldova. Spectrul 
abordat este foarte larg, de la activitatea intelectualilor români din Vechiul Regat, Ardeal şi 
Bucovina în Basarabia, la contribuţiile militarilor români la renaşterea vieţii culturale, până 
la conexiunile culturale dintre Iaşi şi Chişinău în aceaşi perioadă interbelică.

Într-un alt capitol, Gheorghe Palade discută implicarea şcolii şi bisericii în zonă. Este 
semnalat rolul Facultăţii de Teologie din Chişinău, care a funcţionat între 1926 şi 1940 şi 
cel al Facultăţii de Ştiinţe Agricole în reunificarea spirituală a românilor de pe cele două 
maluri ale Prutului, precum şi evoluţia Bisericii ortodoxe din basarabia între 1918-1925, 
mergând pe aceleaşi aspecte integratoare.

Remarcabil este şi capitolul destinat personalităţilor care au lucrat consecvent 
în direcţia integrării Basarabiei în viaţa spirituală românească între cele două războaie 
mondiale. Un loc special a alocat Gheorghe Palade unor Vasile Stroescu, Paul Gore, 
Gurie Grosu sau Alexandru Boldur, acesta din urmă în perioada în care a fost profesor la 
Facultatea de Teologie din Chişinău.

Volumul cuprinde şi un indice de nume, un aspect neglijat de mulţi autori ai zilelor 
noastre, dar extrem de util şi care demonstrează seriozitatea şi aplecarea istoricului spre 
cercetarea istorică.

Gabriel MOISA

3 Gheorghe Palade, Integrarea Basarabiei în viaţa spirituală românească (1918-1940), Editura Cartdidact, 
Chişinău, 2010, 306 p.
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L’Europa del disincanto. Dal’68 praghese alla crisi del neoliberismo, a cura di 
Francesco Leoncini, Rubbettino editore, 2011, 210 p. 

Volumul îngrijit de profesorul Francesco Leoncini, care de mai mult timp este 
preocupat de studierea, în manieră comparată, a transformărilor sociale dintre Estul şi 
Vestul Europei, conţine 11 studii care abordează problemele cu care se confruntă astăzi 
statele europene ex-comuniste. După cum afirmă coordonatorul volumului, la cincizeci 
de ani de la construirea Zidului Berlinului şi la peste douăzeci de ani de la căderea lui 
era necesar să se facă un bilanţ al istoriei europene, începând cu evenimentul central din 
a doua jumătate a secolului XX –  Primăvara de la Praga. Ideile reformatoare promovate 
de acest fenomen, menite a crea un „socialism cu faţă umană”, sunt astăzi mai actuale ca 
niciodată, în momentul în care neoliberalismul impus peste tot după 1989 îşi arată pe pe 
deplin falimentul. 

Cartea, rezultat al unei intense munci de echipă, se doreşte a fi un instrument de reflecţie 
istorică asupra unor ţări care au trăit în mod direct şi dramatic efectele Războiului Rece şi 
răsturnările de situaţie din perioada postcomunistă. Originalitatea contribuţiilor prezente 
în acest volum rezidă în faptul că ele merg dincolo de ’89 şi, prin intermediul analizei 
unor cazuri distincte, caută motivaţiile profunde şi originile procesului de deconstrucţie 
progresivă, atât ideală cât şi socială, care a dus la destrămarea blocului sovietic şi a 
Iugoslaviei, în acelaşi timp fiind prezentate şi gravele probleme ce au decurs din această 
nouă situaţie, probleme care au făcut ca regretarea trecutului să fie o caracteristică a tuturor 
popoarelor, nu numai a celor din Est. Sunt expuse studii de caz semnificative, care vizează 
diferite arii geografice, de la Lituania la Slovenia, de la fosta Cehoslovacie la Germania. 
Studiul din debutul lucrării, semnat de Francesco Leoncini, se axează pe deziluzia pe care 
neoliberalismul o produce în întreaga Europă, o „a doua înfrângere a Primăverii de la Praga”, 
după marile speranţe din ’68 şi ’89, şi aceasta datorită faptului că, deşi economiştii nu au 
optat pentru introducerea unui capitalism pur şi „sălbatic” în ţările eliberate de comunism, 
până la urmă exact acest lucru s-a întâmplat, s-a trecut la un liberalism crud care a cauzat 
sărăcirea din ce în ce mai accentuată a populaţiilor şi concentrarea bogăţiilor în sectoare 
restrânse de activitate, fenomene care s-au manifestat acut şi în Occident şi în restul lumii, 
deoarece peste tot a prevalat aceeaşi logică, iar în Est corupţia generalizată s-a identificat 
cu aşa-zisa democraţie instaurată după căderea sistemului sovietic, neoliberalismul 
înrăutăţind condiţia democraţiilor tradiţionale, destrămând orice formă de umanitate şi 
orice perspectivă de „socialism cu faţă umană”. Pornind de la reflecţiile lui Kant asupra 
nostalgiei, Giuseppe Goisis analizează, oferind exemple concrete ce ţin de particularităţile 
fiecărei ţări în parte, difuziunea generalizată a regretului, a nostalgiei pentru regimurile 
comuniste demult prăbuşite în sud-estul Europei, ataşamentul disperat al atâtor popoare 
faţă de trecut datorându-se unei duble deziluzii: prima faţă de promisiunile regimurilor 
comuniste pe fondul amprentei birocratic autoritare, a doua faţă de promisunile nerespectate 
ale unui capitalism care se arăta deschis spre obţinerea unei facile prosperităţi colective. 
Prin contribuţia sa, Giovanni Bernardini propune câteva corespondenţe ideale între faza 
de elaborare a „noii politici estice” germane şi cursul reformator indicat de Primăvara de 
la Praga, în acelaşi timp evidenţiind învăţămintele pe care conducerea social-democrată 
germană le-a tras în urma suprimării brutale a mişcării cehoslovace şi care au influenţat 
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în mod decisiv viitorul curs al aşa-numitei „Politici Estice” (Ostpolitik) promovate de către 
cancelarul Willy Brandt începând cu octombrie 1969. Andrea Griffante se concentrează 
pe identitatea politică a statului naţional lituanian după destrămărea Uniunii Sovietice, 
reliefând prezenţa unei duble matrici identitare: internă şi externă. La fel ca Republiciile 
vecine, Letonă şi Estonă, Lituania post-comunistă şi-a înţeles propria identitate politică 
drept o continuare a Republicii independente de dinainte de război, dar, spre deosebire 
de celelalte două Republici Baltice, aceasta a optat pentru acordarea cetăţeniei tuturor 
rezidenţilor de pe teritoriul său, care au solicitat-o, aspectul etnolingvistic rămânând 
fundamentul comunităţii politice lituaniene şi al identităţii sale statale. Prin prezentarea 
unor mărturii ale unor persoane care au trăit în Cehoslovacia în perioada anterioară anului 
1989 şi care au participat activ la zilele intense ale „revoluţiei de catifea”, Alberto Tronchin 
încearcă să-l facă pe cititor părtaş la aceste importante transformări politice. În prealabil 
punctează acţiunile ulterioare anului 1968, foarte timide, atmosfera liniştită fiind motivată 
de nivelul de trai ridicat al poporului cehoslovac în comparaţie cu celelalte state comuniste. 
În schimb, Gabriella Fusi îşi începe incursiunea în istoria Cehoslovaciei cu momentul ’89, 
iar după divizarea acesteia în 1993 pune accent îndeosebi pe evenimentele din Republica 
Cehă, marcate de trecerea de la „socialismul de stat” la neocapitalism. Stefano Lusa dedică 
o analiză amănunţită Sloveniei la douăzeci de ani de la ieşirea  acesteia din comunism, 
dar şi o privire retrospectivă asupra premiselor dezmembrării Federaţiei Iugoslave. Sub 
titlul sugestiv „Unificarea înjumătăţită”, Gernot Wapler  abordează problemele cu care 
se confruntă Germania pe parcursul perioadei scurse de la căderea Zidului Berlinului, 
consecinţele tratatului de unificare, ale armonizării legislaţiei, decalajele dintre Est şi 
Vest, aşa cum sunt ele percepute astăzi de toţi locuitorii Germaniei. Massimo Armellini 
îşi pune întrebări asupra rolului pe care l-ar putea avea Rusia şi Uniunea Europeană în 
relaţiile lor bilaterale în lumina evenimentelor din ‘68 şi ’89, iar Valentine Lomellini îşi 
propune recuperarea trecutului şi a stadiului raporturilor dintre Partidul Comunist Italian şi 
liderul cehoslovac Alexander Dubček, din anii ’60 până la suprimarea frontierei materiale 
a Războiului Rece – Zidul Berlinului, precum şi evidenţierea strădaniilor ambilor actori 
politici de relansare a imaginii lor între 1989 şi 1990. Ultimul studiu este consacrat de 
Michelle Campagnolo Bouvier celor 60 de ani de activitate susţinută, desfăşurată de 
Société Européenne de Culture, organism gândit şi fondat de către Umberto Campagnolo 
cu scopul de a da curs voinţei de reconstrucţie, manifestată cu ardoare în acele vremuri.

Studiile conţin, de asemenea, analize punctuale asupra condiţiilor sociale şi politice 
din noile democraţii, dar şi din cele tradiţionale, văzute în contextul mondial marcat de 
declinul Statelor Unite şi afirmarea Chinei, scoţându-se în evidenţă involuţiile accentuate, 
distanţa tot mai mare dintre guverne şi guvernaţi, impactul devastator al economiei 
asupra structurilor instituţionale, dar şi nostalgia trecutului. De aici şi deziluzia că vraja 
s-a destrămat, suferită de marea majoritate a populaţiilor care sperau că după sfârşitul 
comunismului va urma o lungă perioadă de pace şi prosperitate.

În ansamblu, cartea, un bilanţ critic al ultimelor decenii, lansează un mesaj 
provocator, dar şi unul de speranţă, din moment ce recunoaşte importanţa revenirii în plin 
plan a actorilor sociali înzestraţi cu o puternică conştiinţă civică şi cu voinţă de schimbare.

Florina CIURE
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OAMENI CARE AU FOST:  CORNELIU CRĂCIUN

Gabriel MOISA* 

La începutul lunii octombrie a anului 2011 ne-a părăsit una dintre cele mai cunoscute 
figuri ale intelectualităţii bihorene a ultimei jumătăţi de secol: profesorul Corneliu Crăciun.

Corneliu Crăciun s-a născut la 20 mai 1944, la Rupea, judeţul Braşov, într-o perioadă 
în care vicisitudinile istoriei au trimis părinţii săi, Ilie şi Maria Crăciun, în refugiu. Revenit 
din refugiu alături de părinţii săi, Corneliu Crăciun urmează cursurile şcolii elementare 
nr. 7 din Beiuş (1950-1957), iar între 1957-1961 pe cele ale Şcolii Medii nr. 1 din Beiuş 
(actualmente Colegiul Naţional „Samuil Vulcan”). Studiile universitare le-a efectuat la 
Facultatea de Filologie a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (1961-1966). După 
absolvirea acestora şi-a desfăşurat activitatea la Şcoala generală Sudrigiu (1966-1967), 
Liceul nr. 2 şi Liceul pedagogic de Educatoare din Beiuş 1967-1975) după care, mai 
bine de un sfert de secol, a fost profesor la Liceul Pedagogic „Iosif Vulcan” (actualmente 
Colegiul Pedagogic „Iosif Vulcan”) din Oradea (1975-2001). Începând cu 2001 a devenit 
cadru didactic universitar la Colegiul de Institutori al Universităţii din Oradea (2001-2002), 
Colegiul de Institutori Oradea al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (2002-2006, 
şi, în paralel, din martie 2003 până la trecerea sa în nefiinţă, la Universitatea Creştină 
Partium1.

Corneliu Crăciun s-a remarcat de-a lungul timpului printr-o conduită ireproşabilă, 
fiind unul dintre puţinii intelectuali orădeni şi bihoreni despre care nu se poate spune că a 
depăşit sfera discursului academic, indiferent de context. Corneliu Crăciun a ştiut ca nimeni 
altul să devină prieten al celor cu care venea în contact. El a fost un Om în adevăratul sens 
al cuvântului şi un cetăţean activ în viaţa cetăţii atât înainte cât şi după 1989.

Dincolo de aceasta, Corneliu Crăciun a fost un cercetător apreciat de breasla din 
care făcea partea. El a lăsat în urma sa numeroase studii şi cărţi din domeniile filologiei şi 
istoriei, acesta din urmă un teritoriu descoperit şi cercetat tot mai mult de Corneliu Crăciun 
în ultimele două decenii. Cele peste 100 de studii de specialitate sunt o mărturie vie că 
profesorul Corneliu Crăciun s-a implicat activ în viaţa ştiinţifică a comunităţii din care 
făcea parte. Alături de acestea, alte peste 25 de cărţi întregesc profilul intelectual al celui 
care a fost Corneliu Crăciun. Toate ar merita o atenţie şi o discuţie aprofundată. Spaţiul 
limitat şi peocupările ne fac să creionăm câteva din direcţiile de cercetare ale istoricului 
Corneliu Crăciun. Despre filologul Corneliu Crăciun vor fi cu siguranţă alţii care să o facă. 

 Debutul publicistic a avut loc în anul 1968. Corneliu Crăciun a devenit încă de 
atunci un apropiat al istoriei, al celei culturale într-o primă fază2. Aceste demersuri ale 
sale au continuat în deceniile următoare, cu apariţii editoriale în revistele Familia, Crisia, 
Revista de Pedagogie, Aletheia, Convorbiri Didactice, Cele Trei Crişuri, Aurora, Caietele 
Mircea Eliade, Revista de istorie contemporană, Caietele Oradiei, încheindu-se cu o teză 
de doctorat consacrată societăţilor academice române din Bucovina şi Viena, care a văzut 
lumina tiparului în două volume de referinţă în domeniu3. 

 * Conf. univ. dr. Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării, Universitatea 
din Oradea, email: gabimoisa@hotmail.com 
1 Corneliu Crăciun, Curriculum Vitae, în Societate, Istorie şi Filologie, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 
2009, p. 17
2 Idem, Preocupări de limbă la Miron Pompiliu. Interesul lingvistic al colecţiilor sale de poezii populare, în 
Miron Pompiliu. 1848-1968, Comitetul de Cultură şi Artă al Judeţului Bihor, 1968, p. 68-79
3  Idem, Societăţi academice din Bucovina, Editura Cele Trei Crişuri, Oradea, 1997, 227 p.; Idem, Societăţile 
academice române din Viena (1861-1918), Editura Logos 94, Oradea, 2001, 358 p.
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După o serie de realizări istoriografice circumscrise aceleiaşi istorii culturale, Ady 
Endre şi cultura română4, Imaginea Europei în revista Familia5, în ultimul deceniu şi 
jumătate de viaţă, începând cu mijlocul anilor ’90, Corneliu Crăciun s-a apropiat din ce în 
ce mai mult de istoria postbelică, a Bihorului şi a României deopotrivă. Studiul Opţiunea 
Maniu. Contribuţii documentare la istoria alegerilor parlamentare din 19 noiembrie 1946 
(I)6, a fost deschizător de drumuri din acest punct de vedere, materializat ulterior, peste 
ani, într-un volum de sine stătător intitulat Opţiunea Maniu. Contribuţii documentare 
la istoria P.N.Ţ. (1945-1948)7. Aceste apropieri intelectuale sunt continuate de cercetări 
ulterioare racordabile aceleiaşi perioade istorice. Toate încearcă să descifreze o istorie 
aflată în mişcare, aşa cum a fost cea circumscrisă anilor 1944-1948. Cărţi precum: Proiecte 
şi practici electorale în 19468, Supuşii germani în România anilor 1944-19479 reflectă din 
plin preocupările istoricului Corneliu Crăciun în această direcţie.

Altă direcţie de studiu a istoricului Corneliu Crăciun vizează viaţa unor structuri 
politice bihorene şi naţionale în periada interbelică şi imediat postbelică. Comuniştii au 
fost cei mai vizaţi din acst punct de vedere. În 2004 vedea lumina tiparului studiul Aspecte 
din viaţa politică a Biroului Judeţean Bihor al P.C.R. în campania electorală a anului 194610. 
era doar începutul, deoarece acesta a fost urmat de mai multe volume consacrate mişcării 
comuniste din România. Primul se intitulează Comunism şi comunişti în presa de limbă 
română din Oradea11, şi era o premieră absolută în peisajul istoriografic bihorean. Cel de-
al doilea volum consacrat istoriei comunismului din România este rezultatul unui efort 
considerabil. Cineva spunea că este opera unui întreg institutut de cercetare. Dicţionarul 
comunizanţilor din noaptea de 23 spre 24 august 194412, căci despre el este vorba este 
o lucrare monumentală nu numai prin dimensiunile sale, 670 pagini, dar mai ales prin 
conţinutul său. În realizarea acestei cărţi, Corneliu Crăciun a dat dovadă de o voinţă 
extraordinară şi de o putere de muncă exemplară. Volumul este unul fundamental pentru 
cunoaşterea istoriei comunismului în România fiind definitoriu pentru profilul intelectual 
al istoricului Corneliu Crăciun.

Alte lucrări precum Contribuţii documentare la istoria evreilor din Bihor, Contribuţii 
la istoria Partidului Naţional Liberal din Bihor (1921-1947) vin să întregească această 
direcţie de cercetare profesată de Corneliu Crăciun în ultima vreme. 

Contribuţiile ştiinţifice ale profesorului Corneliu Crăciun reprezintă elemente 
importante cel puţin pentru reconstituirea istoriei Bihorului. Lucrările sale referitoare la 
istoria contemporană a spaţiului în care a evolua, sunt imposibil de ocolit la o restituire 
echilibrată a acestuia. Dispariţia sa prematură a lăsat neterminate alte proiecte, care cu 
siguranţă ar fi adus un plus de cunoaştere acestor locuri. 

Dumnezeu să vă odihnească în pace, domnule profesor Corneliu Crăciun.   

4 Idem, Ady Endre şi cultura română, Editura Prolog, Oradea, 2002, 176 p.
5 Idem, Imaginea Europei în revista Familia (1865-1906), Editura Muzeului Ţării Crişurilor, Oradea, 2005, 342 p.
6 Idem, Opţiunea Maniu. Contribuţii documentare la istoria alegerilor parlamentare din 19 noiembrie 1946 (I), 
în Crisia, XXV, 1995, p. 323-366 
7 Idem, Opţiunea Maniu. Contribuţii documentare la istoria P.N.Ţ. (1945-1948), Editura Logos 94, Oradea, 
2003, 287 p.
8 Idem, Proiecte şi practici electorale în 1946, Editura Logos 94, Oradea, 2006, 220 p.
9 Idem, Supuşii germani în România anilor 1944-1947, Editura Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea, Oradea, 
2008, 297 p
10 Idem, Aspecte din viaţa politică a Biroului Judeţean Bihor al P.C.R. în campania electorală a anului 1946, 
în Crisia, XXXIV, 2004, p. 277-312
11 Idem, Comunism şi comunişti în presa de limbă română din Oradea, Editura Pimus, Oradea, 2008, 232 p.
12 Idem, Dicţionarul comunizanţilor din noaptea de 23 spre 24 august 1944, Editura Primus, Oradea, 670 p. . 
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IN MEMORIAM 

IVAN ORDENTLICH

Sever DUMITRAŞCU, Ioan CRIŞAN

Scriem cu durere aceste rânduri, la trecut despre Ivan Ordentlich, coleg şi bun 
prieten. Ca şi în alte cazuri, dispariţia sa lasă un gol în memoria celor care l-au cunoscut. 

Ivan Ordentlich s-a născut la Beiuş şi a urmat şcolile primare şi secundare în mediul 
cultural şi didactic din anii de după cea de-a doua conflagraţie mondială. Ani aşa cum 
au fost. Studiile universitare le-a urmat la Iaşi, unde a devenit discipol al profesorului M. 
Petrescu Dâmboviţa, la care şi-a susţinut şi teza de doctorat cu tema: Cultura Otomani în 
nord-vestul României (Cercetările de la Otomani şi Sălacea şi locul lor în contextul culturii 
Otomani, teză de doctorat, 1973, mss.).

Muzeograf şi şef al Secţiei de Istorie de la Muzeul Ţării Crişurilor, Ivan Ordentlich 
este unul din autorii primelor expoziţii postbelice de la Muzeul din Oradea, prima în 
vechea clădire, grafica a aparţinut lui R. Mottl, şi a doua în actuala clădire în stil baroc 
ce găzduieşte Muzeul Ţării Crişurilor, grafica a aparţinut întreprinderii „Decorativa” din 
Bucureşti, director Domnul Sendel, bine cunoscut în muzeografia românescă a acelor ani. 

Arheolog împătimit Ivan Ordentlich a fost legat de teren, de săpăpturile ce le-a 
efectuat în marile aşezări din epoca bronzului „clasic” Otomani şi Sălacea, dar şi de alte 
situri cum ar fi Diosig unde a descoperit cel mai vechi, poate, torques celtic din vestul 
României (azi în colecţiile muzeului orădean) şi aşezarea dacică de la Berindia (j. Arad), 
descoperiri pe care am avut onoarea să le publicăm împreună (cu S.Dumitraşcu).

Întrega gamă de descoperiri arheologice, inclusiv depozitul de bronzuri de la 
Otomani au fost înregistrate cu acurateţe în registrele Secţiei de Istorie a Muteului Ţării 
Crişurilor şi se păstrează în depozitul-tezaur al acestei secţii.

Ulterior, ca profesor universitar şi cercetător la Tel Aviv, Haifa şi Hebron a efectuat 
cercetări cu grupul de investigaţie a Institutului Smithsonian din S. U. A. cu referire la 
exploatările antice de cupru din Peninsula Sinai.  

Rămâne pentru viitorime travaliul şi opera sa dedicată cunoaşterii epocii bronzului 
în nord-vestul României din care noi amintim studiile sale esenţiale pentru a nu fi uitate:

1. Două statuete cu „cap mobil” descoperite la Sălacea, în SCIV, 18, 1, 1967, p. 
147-154

2. Anordung und Bau der Wohnungen im Rahmen der Otomanikultur in Rumänien, 
în Dacia N. S., XII, 1968, p. 141-153

3. Probleme der Befestigungsanlagen in den Siedlungen der Otomanikultur in deren 
rumänischem Verbreitungsgebiet, în Dacia N. S., XIII, 1969, p. 457-474 

4. Cimitirul din epoca bronzului de la Ciumeşti, în SCIV, 21, 1, 1970 (în colaborare 
cu C. Kacsó-Baia Mare) 

5. Die chronologische Gliederung der Otomani-Kultur auf dem rumänischen Gebiet 
und ihre wichtigsten Merkmale, în Dacia N. S., XIV, 1970, p. 83-97 

6. Aria de răspândire a culturii Otomani pe teritoriul României, în Marmatia, II, 1971, 
p. 19-35

7. Un secol de activitate expoziţională a secţiei de istorie a muzeului orădean, în 
Centenar muzeal orădean, 1973, p. 65-67

8. Aspecte privind cultura Otomani, în Crisia, IV, 1974, p. 135-153
9. Un templu megaron din epoca bronzului, cultura Otomani, de la Sălacea, în 
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Crisia,V, 1975, p. 15-27 (în colaborare cu N. Chidioşan)
10. Cărucioare miniatură din lut aparţinând culturii Otomani (epoca bronzului) pe 

teritoriul României, în Crisia, V, 1975, p. 27-45 
Alături de amintita (v. supra) descoperire de la Diosig, Ivan Ordentlich a publicat mai 

multe tezaure dacice de monede şi podoabe din argint şi aşezarea de la Berindia (j. Arad):
1. Tezaurul de monede dacice de la Feniş, în „Caiet”, nr. 1, editat de Muzeul judeţului 

Bihor, 1967, 59 p (în colaborare cu N. Chidioşan)
2. Tezaurul de monede dacice de la Şilindia, j. Arad, în colaborare cu E. Chirilă, N. 

Chidioşan şi N. Kiss, Oradea, Muzeul Ţării Crişurilor, 1972 (şi versiunea în limba germană) 
3. Un tezaur de argint descoperit la Oradea, în Crisia, III, 1973, p.97-109 (în 

colaborare cu N. Chidioşan)
4. Săpăturile arheologice de la Berindia, în Crisia, III, 1973, p. 47-97 (în colaborare 

cu S. Dumitraşcu)
Dragostea sa pentru arheologie şi istorie, pentru Bihor şi Muzeul Ţării Crişurilor s-a 

împlinit şi prin publicarea în anul 1972 a Ghidului Expoziţiei Secţiei de Istorie a Muzeului 
Ţării Crişirilor, în colaborarecu N. Chidioşan, V. Faur şi I. Marinescu.

Prin Decretul Nr. 1078 din 2004 (Art. 7), Preşedintele României, Ion Iliescu, i-a 
conferit Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, Categoria H-Cercetare ştiinţifică 
„Domnului Ordentlich A. Ivan, muzeograf- arheolog, statul Israel”. 

Cercetător onest, om de caracter, coleg exemplar, muzeograf şi arheolog de prestigiu, 
Ivan Ordentlich ne-a fost un sincer şi adevărat prieten. Exemplul său nu-l vom uita, iar 
opera sa va rămâne un model pentru noi toţi şi desigur pentru cercetătorii care-i vor 
continua opera.

Am scris aceste rânduri cu durere şi tristeţe, dispariţia ta ne-a copleşit. Nu te vom 
uita. Permite-ne să-ţi spunem în cuvinte antice:

SIT TIBI TERRA LEVIS !
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