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LOCUIREA ENEOLITICĂ TÂRZIE DE LA ORADEA – STR. CIREŞILOR

Gruia Traian FAZECAŞ*,
Doru Mircea MARTA**

LATE COPPER AGE SETTLEMENT FROM ORADEA – CIREŞILOR STREET
Abstract
In this article we present an archaeological complex belonging to the end Copper
Age found in Oradea – Cireşelor street. This complex was uncovered during of an
preventive archaeological research caused by the construction of a residential district.
In addition to this complex were discovered another two ovens, which also belong
to the Baden culture, but those will be subject of another study. In addition to Baden
culture specific pottery has been found an awl made of copper with both ends sharp and
rectangular section. Baden culture settlement from Oradea – Cireşilor street presents a
particular feature regarding the type of habitat. Is a settlement the heights different from
what we know that this culture people prefer. However, the small area that has been
researched and where have been discovered archaeological materials belonging to the
Late Copper Age, does not allow us to establish with certainty whether it is a settlement
belonging exclusively Baden culture or mixed settlements Coţofeni - Baden, as were
discovered and other places in Oradea or surrounding area.
Key words: Late Copper Age, Baden culture, pottery, copper artefacts, Oradea
(Bihor county).

În vara anului 2013, au fost desfăşurată o cercetare arheologică preventivă în
vederea eliberării unei suprafeţe de sarcină arheologică, în perspectiva demarării unui
proiect imobiliar în zona străzii Cireşilor din municipiul Oradea1. În planul de urbanism
al oraşului Oradea zona era protejată datorită semnalării în documente a unei mănăstirii
pauline atestate în 1321 (Borcea 2007, 94).
Perimetrul vizat de cercetarea arheologică se află în zona nord-vestică a oraşului
Oradea, pe ultimele trepte ce coboară înspre vest ale Dealurilor Oradiei, la o altitudine
absolută de 150-160 m şi care domină cu circa 35-40 metri zona joasă dinspre sud, fapt ce
permite o bună vizibilitate la mare distanţă. Expunerea dealului este înspre E-SE şi în zona
sitului arheologic are o înclinaţie de doar 3%, situaţie la care se adaugă şi un izvor activ
cu o poziţie centrală în mijlocul platoului, lucru ce face ca acest areal să ofere condiţii
ideale de locuire şi habitat. Pomicultura intensivă din ultimul secol a degradat puternic
terenul, zona fiind afectată de terasări mecanizate, distrugând în mare parte peisajul iniţial,
observându-se în teren amenajări agro-industriale.
Muzeul Ţării Crişurilor Oradea, gruia74@yahoo.com
Muzeul Ţării Crişurilor Oradea, dorumarta67@yahoo.com
1
Cercetarea arheologică a fost desfăşurată sub conducerea lui Doru Marta, din colectiv mai făcând parte C.
Bora şi C. Tănăsescu (Universitatea din Oradea).
*
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Înainte de a se trece efectiv la cercetarea arheologică propriu-zisă, în luna februarie
a aceluiaşi an au fost executate măsurători geofizice. Din suprafaţa de aproximativ 2,5
ha. au fost prospectate magnetometric 0,25 ha. Cauza neacoperirii întregului perimetru se
datorează condiţiilor întâlnite la faţa locului, zona fiind acoperită de vegetaţie (livadă de
cireşi) care a împiedicat desfăşurarea activităţilor specifice. Au fost deschise 24 de suprafeţe
de cercetare arheologică, ce au însumat o suprafaţă de aproximativ 450 mp. În cazul a 6
dintre acestea au fost sterile din punct de vedere arheologic.
Pe parcursul cercetării arheologice, în partea de est a perimetrului cercetat arheologic
în suprafaţa denumită arbitrar C VI (6 x 3 m.), au fost descoperite, în afară de materiale
aparţinând evului mediu şi perioadei premoderne, două cuptoare şi o groapă menajeră
aparţinând eneoliticului târziu, care face obiectul prezentului articol. Cuptoarele nu conţineau
nici un material arheologic şi se aflau în acelaşi nivel din care pornea groapa menajeră.
Groapa s-a conturat la o adâncime de 0,5 metri sub stratul vegetal şi un nivel cu materiale
Baden sporadice, şi conţinea un pământ cu pigmenţi de arsură şi cenuşă, adâncindu-se până
la 1,75 metri, având o formă elipsoidală în grund sub care se află sterilul arheologic. În profilul
complexului s-au putut observa mai multe straturi de depunere precum şi urme de ardere.
Materialul descoperit în acest complex este în ceea mai mare parte compus din fragmente
ceramice. Ca repertoriu ceramic putem deosebi ceşti (pl. III/1-3), străchini (III/9; V/5, 6, 13),
uneori cu două compartimente (pl. III/6), ulcior (III/11), vase de mari dimensiuni (pl. III/5; IV/10,
11, 12, 13, 17; VII/2-11), linguri (pl. III/5; 6/1). A mai fost găsită o turtă de lut de formă discoidală
care păstrează amprenta recipientului (probabil din lemn) în care s-a păstrat (pl. III/7).
În interiorul complexului a fost găsită şi o importantă cantitate de material osteologic,
în cea mai mare parte păstrând urme de ardere şi fiind foarte fragmentat, lucru care nu a
permis identificarea speciilor aparţinătoare decât în cazul a câtorva resturi cu dimensiuni
mai mari (porc, pasăre)2.
O descoperire aparte o constituie o sulă din cupru cu secţiunea rectangulară cu
o lungime de 3,2 cm (fig. 1). Astfel de piese se întâlnesc atât în mediul culturii Baden –
la Pişcolt (Roman, Nemeti 1978, 24, pl. 34/9), cât şi Coţofeni: Ciugud, Băile Herculane
„Peştera Hoţilor”, Şincai şi Moldova Veche
(Ciugudean 2002, 97-98, pl. 2/3, 14, 17,
19). Unii cercetători consideră că astfel de
artefacte foloseau la perforarea pieilor (Popa
2009, 524).
Pe baza materialului ceramic şi a
analogiilor care le prezintă, precum şi pe baza
Fig. 1.
datării sulei de cupru descoperite în complex,
putem să încadrăm locuirea eneolitică de la
Oradea – str. Cireşilor în ultima fază de dezvoltare a culturii Baden.
Importanţa descoperirilor aparţinând ultimei etape de dezvoltare a epocii cuprului
de la Oradea – str. Cireşilor este în primul rând reprezentată de existenţa unei locuiri Baden
pe înălţime, foarte diferită ca loc de amplasare de ceea ce se cunoaşte despre preferinţa
purtătorilor acestei culturi pentru zonele joase. O astfel de aşezare mai cunoaştem în
mediul culturii Baden de pe teritoriul României la Cladova.
Lista ilustraţiilor / List of plates:
Fig. 1: sulă din cupru / copper awl.
Pl. I: 1 – Marcarea zonei situate în Oradea, str. Cireşilor, jud. Bihor, pe Zweite oder
Franziszeische Landesaufnahme (A doua ridicare topografică a Imperiului Habsburgic) –
1806-1869 / Marking the area located in Oradea, Cireşilor street, Bihor County on Zweite
Mulţumim şi pe această cale colegului Venczel Márton, de la secţia de Ştinţele Naturii a Muzeului Ţării
Crişurilor pentru determinările făcute.
2
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oder Franziszeische Landesaufnahme (The second surveying the Habsburg Empire) – 18061869; 2 – Marcarea zonei situate în Oradea, str. Cireşilor, jud. Bihor, pe Harta topografică
1:25000 (apud Direcţia Topografică Militară) / Marking the area located in Oradea,
Cireşilor street, Bihor County on 1:25.000 topographical maps (apud Military Topographic
Department); 3 – Plan de situaţie a suprafeţelor cercetate arheologic / Situation plan of the
archaeologically investigated areas; 4 – Marcarea zonei de vizibilitate cu o rază de 5 km
de pe situl arheologic din perimetrul Oradea – str. Cireşilor pe Harta topografică 1:25000
(apud Direcţia Topografică Militară) / Marking the visibility zone with a radius of 5 km from
the archaeological site perimeter on topographic map 1: 25000 (apud Military Topographic
Department); 5 – Harta distribuţiei spaţiale a gridurilor de prospecţiune geofizică / Spatial
distribution map of geophysical prospected grids; 6 – Profil transversal în zona sectorul
vizat de cercetarea arheologică / Transverse profile in the area targeted by archaeological
research; 7 – Interpretarea rezultatelor prospecţiunii geofizice efectuate în arealul desemnat
de gridurile 10-11 / Interpretation of geophysical prospecting results conducted in the area
designated by the grids 10 to 11.
Pl. II: 1 – profilul sud-estic al casetei VI / southeast profile of the cassette no. VI; 2 –
grundul casetei VI / cassette no. VI ground; 3 – vedere dinspre nord-vest asupra profilului
complexului eneolitic / northwest view of the Copper Age complex; 4 – vedere dinspre
nord-est asupra casetei VI / northeast view of the cassette no. VI.
Pl. III: 1-11 – ceramică / pottery.
Pl. IV: 1-18 – ceramică / pottery.
Pl. V: 1-25 – ceramică / pottery.
Pl. VI: 1-16 – ceramică / pottery.
Pl. VII: 1-11 – ceramică / pottery.
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ÎNTRE SACRU ŞI PROFAN – O DESCOPERIRE APARŢINÂND
CULTURII COŢOFENI DIN PEŞTERA „STANU CERBULUI”
(SAT. LUNCASPRIE, COM. DOBREŞTI, JUD.BIHOR)*
Călin GHEMIŞ**,
Tudor RUS***,
Robert Kovács****

BETWEEN SACRED AND PROFANE - A DISCOVERY BELONGING TO
COŢOFENI CULTURE FOM „STANU CERBULUI” CAVE (BIHOR COUNTY)
Abstract
This brief paper present a recent ceramic find, discovered at „Stanu Cerbului”
cave in Vida Valley, Bihor County. It can be remarked an pattern which is specifc to the
Coţofeni culture, in its third stage of evolution. The other three situations in wich pots
are discovered in caves: Igriţa, Izbândiş and Moanei seems to proove an special religious
comportament regarding and subterraneous deity. These discoveries proove the fact that
in the late stage of Coţofeni culture under others cultural influences ritual places are
often used, and as we know from the literature they are specific to the Pădurea Craiului
Mountains.
Key words: Copper Age, Caves, deposit, ritual, archaeology.

Omagiu lui Emődi János
Emődi János, „Jancsi bácsi” pentru apropiaţi, este una dintre proeminentele figuri ale
arheologiei peşterilor bihorene. Animat de o pasiune vie pentru arheologia „lumii de dincolo”- a
peşterilor nu numai din Apuseni ci şi din alte zone, „Jáncsi bácsi” a avut grijă să recupereze cu
tenacitate şi profesionalism materiale care altfel s-ar fi pierdut şi mai ales a avut grijă ca aceste
materiale să vadă lumina tiparului în diverse publicaţii1, practic nu se poate face o cercetare a
Autorii doresc să mulţumească colegilor: Dr. Florin Gogâltan, pentru unele sugestii, Dr. Victor Sava şi Gruia
Fazecaş pentru unele indicaţii biliografice.
**
Muzeul Ţării Crişurilor, ereshu@yahoo.com
***
Speodava, Ştei, tudor_rus81@yahoo.com
****
Speodava, Ştei, speodava@gmail.com
1
Dintre lucrările dedicate arheologiei endocarstului amintim: Emödi, J., Noi date privind depozitul de la
Cioclovina, în S.C.I.V.A., 29, 4, 1978, p. 481-495; Emődi, J., Necropola de la sfârşitul epocii bronzului din
peştera Igriţa, în, S.C.I.V.A. 31, 2, 1980, p. 229 – 273; Emődi, J., Descoperiri arheologice din peşterile din
Cheile Vîrghişului, în Aluta, XII-XIII, p. 429-431; Emődi, J., Chidioşan, N., Grupul cultural Igriţa de la sfârşitul
epocii bronzului, în, Crisia, Xll, 1982, p. 61- 86; Emődi, J., Descoperiri ale culturilor Coţofeni şi Baden în
peşterile Igriţa şi Izbândiş, în, Acta M.N. XXl, 1984, p.405 -431; Halasi, G., Emődi, J., Descoperire arheologică
în peştera Izbucu Topliţei, în, S.C.I.V.A., 36 (3), 1985, p. 232-234; Emődi, J., Asupra începuturilor epocii
bronzului în Bihor, în, Thr. Dac., Vl, t.1-2, p. 123-144; Emődi, J., Ceramica ornamentată cu şnur din peşterile
Igriţa şi Izbândiş, în, Acta, M.N., XXlV- XXV, 1987-1988, p.485 -506; Emödi, J., Die Schnurkeramik aus der
Igriţa- und Izbîndiş-Höhle, în, Roman, P., Dodd-Opriţescu, A., Pál J., (Hrsg.), Beiträge zur Problematik der
schnurverzierten Keramik Südosteuropa, Mainz am Rhein, 1992, p. 192-194; Emődi, J., Descoperiri din epoca
bronzului din peştera Mişidului, în, Crisia, XXV, 1995 p. 9-23; Emődi, J., Az Igric – barlangi eremlelet, în,
Partium, 1995, p.4-5; Emődi, J., Descoperiri de la sfârşitul epocii bronzului în peştera Ungurului, în, Acta M.N.
34, 1, 1997, p.485-501; Emődi, J., Erdely barlangféliratok a 16 – 20 sazadbol, Partiumi Fűzetek, 17, Oradea
*
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endocarstului Apusenilor fără raportarea la opera de peste 40 de ani a arheologului orădean.
Privaţiunile de tot felul din perioada „marilor realizări ale socialismului”, dificultatea unor cercetări,
amintim aici doar cercetările din peştera Izbucul Topliţei, nu l-au făcut să renunţe la pasiunea sa.
Arheologia transilvăneană îi datorează definirea unor orizonturi culturale deosebit de
importante pentru cunoaştera preistoriei acestei zone, ne referim aici la grupul Roşia sau la grupul
Igriţa, descoperirea aşezării de la Tăşad sau recuperarea unei importante părţi a depozitului de la
Cioclovina sunt numai câteva dintre reuşitele unui om pasionat de arheologia şi istoria locului, pe
care dorim să îl omagiem prin această contribuţie la cunoaştera arheologiei peşterilor.

Cultura Coţofeni este una dintre cele mai reprezentative culturi ale Epocii Cuprului
transilvănean, descoperirile atribuite acesteia acoperă un spaţiu geografic imens ilustrat
prin cele 15002 de puncte cu descoperiri dintre care 686 aparţinând spaţiului transilvan3.
Spiritualitatea4 acesteia este una deosebită cu manifestări foarte diferite şi în acelaşi
timp specifice unor anumite zone.
Din literatura legată de arheologia peşterilor, rezultă că depuneri cu caracter cultic
atribuite acestei culturi sunt puţine, cele peste 54 de peşteri cu materiale Coţofeni,
analizate de S.M. Petrescu, au fost incluse în categoria mai largă a adăposturilor cu
caracter sezonier5. De altfel în capitolul Vl, al lucrării sale, amintitul cercetător distinge
pentru endocarsul bănăţean patru tipuri de funcţionalitate a peşterilor din zona avută în
vedere6.
Situaţia pare a fi similară şi pentru Transilvania Sud-Vestică, unde C. Roman identifică
nu mai puţin de nouă tipuri de funcţionalitate a endocarstului, dar pentru Epoca Cuprului
nu sunt cunoscute decât locuiri sezoniere7.
Majoritatea descoperirilor amintite se concetrează în zonele din portalul cavităţilor,
care oferea de cele mai multe ori un adăpost sigur şi simplu de utilizat.
Cu ocazia unei vizite în peştera „Stanu Cerbului”, a fost identificat un punct cu
materiale aparţinând culturii Coţofeni8. Verificarea în teren a acestei descoperiri dar şi a
peşterii a dus la identificarea unor materiale care aparţin unor epoci diferite9.
Peştera „Stanu Cerbului” este situată în bazinul văii Vida, aproximativ la mijlocul
acesteia în versantul drept, ea face parte dintr-un sistem mai vast, format din trei peşteri
2001, 110 p.; Emődi, J., Descoperiri de la sfârşitul epocii bronzului în Bihor, în, In memoriam N. Chidioşan,
(ed. L. Cornea, A. Chiriac, C. Ghemiş, G. Moisa), Oradea, 2003, p. 115 – 128; Emődi, J., Bronzleletek a
homorodálmási Orbán Balazs barlangbol, în, Acta Siculica, l, 2003, p. 77-94; Dénes, I., Emődi, J., Két bronz
tárgy a Vargyas-völgyi Orbán Balázs-barlangból, în Acta (Siculica), 2003 (2004), p. 95-98.
2
Popa, C.I., Cultura Coţofeni. Cu privire specială asupra Transilvaniei, teza de doctorat, Alba Iulia, 2009,
partea a doua, p. 3.
3
Referitor la sinteza lui H.Ciugudean: Eneoliticul final în Transilvania şi Banat: cultura Coţofeni, Timişoara,
2000., trebuiesc făcute câteva precizări referitoare la repertoriul descoperirilor astfel: la p.63, nr. 42, este
repertoriat gresit Aştileu (oraş Aleşd, jud. Bihor,); „Peştera Igric” (corect Igriţa)., la.nr.440, Peştere (oraş Aleşd,
jud. Bihor), la nr. 599. Şuncuiuş, Peştera „Igriţa”., cu siguranţă că reputatul cercetător se referea la descoperirile
din: peştera Igriţa, sat Peştera, com.Aştileu, Jud. Bihor. Aşa se face că în repertoriul său din 2000, apar trei
puncte cu descoperiri Coţofeni, cînd de fapt este vorba despre unul singur: peştera Igriţa.
4
Popa, C.I., Cultura Coţofeni. Cu privire specială asupra Transilvaniei, teza de doctorat, Alba Iulia, 2009,
p.672 – 864, autorul discută toate aspectele legate de viaţa spirituală a comunităţilor culturii Coţofeni, legat de
descoperirile din peşterile din Munţii Pădurea Craiului, sunt necesare câteva rectificări. Materialele amintite
de colegul C.I.Popa, după Emodi, J., Descoperiri ale culturilor Coţofeni şi Baden în peşterile Igriţa şi Izbândiş,
în, Acta, M.N., XXl, 1984, p. 405, sunt de fapt materialele publicate de Ghemiş, C., Sava, V., Descoperiri
arheologice aparţinând culturii Coţofeni din peştera Moanei (com. Şuncuiuş, jud. Bihor), în, Crisia, XXXlV,
2004, p.19-31., la Şuncuiuş, nu există o peşteră Mişid, există însă valea Mişidului unde sunt localizate o serie
de peşteri cu descoperiri preistorice, unele încă nepublicate.
5
Petrescu, S.M., Locuirea umană a peşterilor din Banat până în epoca romană, Timişoara, 2000, p.85.
6
Ibidem., p.75-83.
7
Roman, C.C., Habitatul uman în peşterile din Sud-Vestul Transilvaniei, Sibiu, 2008, p. 223-229.
8
Descoperirea a fost anunţată în data de 23.03.2014 de către Turdor Rus, din echipă au mai făcut parte: Kovacs
Robert, Cozma Lavinia, Frentiu Lucian, Lolea Camelia, Ţucudean Rodica, Olah Radu, Rus Tudor (SpeodavaŞtei) şi Posmoşanu Andrei (Federaţia Română de Speologie).
9
În data de 22.06.2014 am făcut verificarea descoperirii împreună cu Alina, Dan Pitic şi Dezideriu Szabo,
cărora le mulţumim pentru suportul acordat în timpul cercetărilor de teren.

3

Între sacru şi profan – o descoperire aparţinând culturii Coţofeni din peştera...

21

deschise într-un abri de dimesiuni extrem de mari. Cartarea golurilor subterane de aici a
fost efectuată de membrii clubului de speologie „Cristal” coordonaţi de Victor Ursu.
Din cele trei galerii, cea din mijloc, cunoscută în literatura speologică sub denumirea
de „peştera nr. 2 de la Stanu Cerbului”, cod:3707/4410, face obiectul acestui articol.
Cercetările de teren din peşteră au dus la identificarea a două zone cu materiale
arheologice la suprafaţă, în afara galeriei în care a fost descoperită depunerea preistorică.
Prima este situată în zona intrării în peşteră de unde au fost recoltate fragmente
ceramice puternic rulate, cea de a doua este situată la o distanţă de circa 15 metri, într-un
diverticol din peretele stâng. Nu este exclus ca fragmentele ceramice de la intrare să fie
rulate din acest punct în timpul unor puternice viituri din peşteră.
Condiţiile de descoperire
După parcursul galeriei principale peştera se ramifică, în stânga după un prag
urmează o săritoare şi un horn, pe partea dreaptă de acces în galerie. Din punct de
vedere geomorfologic galeria este o galerie fosilă, suspendată. În partea finală a galeriei
într-o nişă de dimensiuni reduse a fost depus un vas, alături de o unghie de bovideu.
Recipentul nu a fost acoperit cu argilă sau pietre, ci depus pur şi simplu pe podeaua
galeriei11. În timp acesta s-a spart, parte a fragmentelor având în unele zone depuneri
semnificative de calcit.
Depunerea nu a fost marcată în epocă, sau dacă a fost, a fost marcată cu materiale
organice care în timp au dispărut dezintegrându-se. Pe podeaua galeriei pot fi observate
mici fragmente de cărbune, dar şi oase de animale mici.
Descrierea materialului
Cană de dimensiuni medii, cu pereţii bombaţi, gâtul este arcuit, iar buza uşor evazată,
cu marginea rotunjită. Toarta este supraînălţată în bandă, este ornamentată pe suprafaţa
exterioară. Vasul a fost confecţionat din pastă semifină, de culoare brun-negricioasă, pereţii
neteziţi uniform, cu flecuri negre datorită unei arderi secundare. Întreaga ornamentică a
recipientului a fost realizată prin tehnica inciziei. Pe toartă au fost realizate benzi în „V”,
umplute cu linii întrerupte, la baza gâtului apare un şir de liniuţe verticale, corpul piesei
este ornamentat cu benzi în forma literei „V” dispuse cu vârful în jos spre fund suprapuse/
întretăiate de liniuţe oblice. Dimensiuni: înălţime: 22,00 cm., diametru gurii: 7,5 cm.,
diametru maxim: 19,9 cm., diametru fund: 6,8 cm.
Analogii
De la început trebuie să precizăm că majoritate analogiilor plasează descoperirea
din peştera în discuţie pe parcursul fazei a treia de evoluţie a culturii Coţofeni.
Conform tipologiei stabilite de P.Roman în 1976, cana descoperită în peştera „Stanu
Cerbului” aparţine Tipului X, variantei 3, reprezentată prin căni cu pereţii arcuiţi, buza uşor
evazată şi rotunjită, toarta fiind realizată în bandă.
Astfel de recipiente apar în descoperirile din peşteri, spre exemplu, în peştera Igriţa12,
apare un exemplar aproape identic, încadrat de Emődi în faza a lll-a a culturii13.
Discuţii
Aşa cum o demonstrează o serie de descoperiri din Transilvania şi nu numai, peştera
a însemnat nu numai un adăpost sigur împotriva intemperiilor sau un loc de refugiu în
vremuri de criză.
Goran, C., Catalogul sistematic al peşterilor din România, Bucureşti, 1982, p.258.
În câteva cazuri recipientele au fost depuse sau sparte în cadrul unor ceremonii desfăşurate în afara cavităţilor,
alături de exemplele discutate în text, vom aminti descoperirea unui vas aparţinând grupului Roşia descoperit
în peştera Meziad, sau o ceaşcă descoperită în peştera Roşie de la Şuncuiuş.
12
Emődi, J., Descoperiri ale culturilor Coţofeni şi Baden în peşterile de la Igriţa şi Izbândiş, în, Acta, M.N., XXl,
1984, Fig.2, nr.3., Fig. 5, nr.24.
13
Ibidem., p. 408.
10
11
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Golurile subterane, prin dezvoltarea lor uneori supradimensionată au impresionat
omul pe parcursul întregii preistorii, ducând la apariţia unui prim comportament cu
caracter religios, practic aici în intimitatea întunericului şi a liniştei primordiale strămoşii
noştri realizează un dialog între sacru şi profan sau cum spunea I.Ghinoiu între „lumea de
aici şi lumea de dincolo”14.
Pentru preistorie, documentul arheologic este cel mai relevant, însă nu întotdeauna el
oferă informaţii pentru reconstituirea fidelă a unor comportamente profane sau religioase,
astfel că nu vom şti niciodată detaliile unei procesiuni funerare sau a unei procesiuni de
fundare a unor locuinţe15, fie ele neolitice sau aparţinând unor alte epoci.
De altfel această „arheologie imaterială” este abia la începuturile ei nu numai în
Transilvania ci şi în România în general, iar reconstituirea unui comportament ritual este
dificil de făcut în lipsa unor cercetări mai aprofundate16. Şansa a făcut ca descoperirile
culturii Coţofeni să se bucure de o mai mare atenţie în rândul cercetătorilor preistoricieni
şi astfel monumentele acesteia să fie mult mai bine cunoscute decât cele ale altor culturi17.
Înainte de a trece la discutarea elementelor de ritual legate de acest tip de descoperire
vom prezenta câteva descoperiri care contribuie substanţial la crearea unei imagini asupra
acestui tip de depunere.
Peştera Izbîndiş este situată în valea Izbândişului (com. Şuncuiuş, jud.Bihor),
deasupra izbucului cu acelaşi nume, cavitatea este destul de greu accesibilă. Cu prilejul
unor cercetări arheologice, J.Emődi a recuperat dintre bolovanii primei săli fragmentele
unei amfore şi alte câteva fragmente ceramice atipice18.
Peştera Igriţa, este situată într-o zonă dominantă din versantul stâng, în hotarul
satului Peştera, com. Aştileu, jud. Bihor, de aici tot J.Emődi a recuperat o serie de materiale
aparţinând Epocii Cuprului şi finalului Epocii Bronzului.
Pentru problematica aici tratată este deosebit de importantă descoperirea de la întrarea
în „Galeria Lungă” a peşterii. De pe podeaua cavităţii au fost recuperate fragmentele unei
amfore şi a două ceşti încadrate de descoperitor în faza a treia a culturii Coţofeni19.
Peştera Moanei este situată în capătul văii Mişidului (com. Şuncuiuş, jud.Bihor), în
vecinătatea peşterii Lesiana. Cu ocazia unei expediţii de explorare în august 1980, o echipă
condusă de T. Borodan a descoperit pe o banchetă situată la o altitudine de opt metri şi o
distanţă de 70 de metri de la intrarea în peşteră o depunere care conţinea trei vase dintre
care unul întreg20. Descoperirea a fost încadrată în faza a treia a Culturii Coţofeni21.
Condiţiile descoperirii din peştera „Stanu Cerbului” – Valea Vida (sat. Luncasprie,
com.Dobreşti, jud.Bihor) fiind descrise mai sus ne vom mărgini să subliniem doar faptul că
şi în acest caz accesul la zona depunerii este dificil, iar pentru omul Epocii Cuprului era
mult mai greu de ajuns în această zonă.
Din descrierile de mai sus rezultă faptul că în toate cazurile vasele au fost depuse în
zonele ferite, ale peşterilor unele greu accesibile. O trăsătură comună a acestor descoperiri
este aceea că în majoritatea cazurilor sunt depuse vase pentru păstrat alimente sau lichide
(amfore, ulcioare, căni) şi într-un singur caz vase pentru băut (ceşti).
Ghinoiu, I., Lumea de aici, lumea de dincolo, Bucureşti, 1999, passim.
Ciută, M., Despre o groapă de fundare a unei locuinţe Coţofeni descoperită la Şeuşa Gorgan (com. Ciugud,
jud. Alba), în, Terra Sebus, 2, 2010, p.47-69.
16
Dintre lucrările de sinteză legate de subiectul oarecum ocultat ale arheologiei teoretice la noi amintim aici
sinteza lui M.Anghelinu., Evoluţia gândirii teoretice în arheologia din România. Concepte şi modele aplicate
în preistorie, Târgovişte, 2014.
17
Gogâltan, F., Molnar, Zs., Locuirea Coţofeni, în, Cercetări arheologice preventive la Floreşti- Polus Center,
Jud.Cluj (2007), ed. S.Mustaţă, F.Gogâltan, S.Cociş, A.Ursuţiu, Cluj-Napoca, 2009, p. 27-203., sau Popa, C.I.,
Cultura Coţofeni. Cu privire specială asupra Transilvaniei, teza de doctorat, Alba Iulia, 2009., cu literatura
veche.
18
Emődi, J., Descoperiri ale culturilor Coţofeni şi Baden în peşterile Igriţa şi Izbândiş, în, Acta, M.N., XXl, 1984,
p. 407.
19
Ibidem., p.
20
Ghemiş, C., Sava, V., Descoperiri arheologice aparţinând culturii Coţofeni din peştera Moanei (com.
Şuncuiuş, jud. Bihor), în, Crisia, XXXlV, 2004, p.19-31.
21
Ibidem, p. 21.
14
15
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Altă observaţie care se impune este aceea că vasele depuse în peşteri sunt vase de uz
comun, nu sunt vase cu o destinaţie specială sau create pentru a fi folosite în cadrul unor
ceremonii/ritualuri şi în consecinţă cu o durată de folosire redusă, în aproape toate cazurile
în zonele cu descoperiri au fost descoperite şi urme de cenuşă sau fragmente de cărbune.
Zonele în care au fost descoperite aceste depuneri fiind improprii oricărei locuiri
recomandă complexele citate la interpretarea lor ca fiind descoperiri care ţin mai degrabă
de spiritualul omului Epocii Cuprului, interpretare care a fost acceptată de majoritatea
cercetătorilor care s-au aplecat asupra vestigiilor acestei culturi22.
Descoperirea acestor zone cu depuneri în profunzimea peşterilor deschide
posibilitatea unor discuţii mai ample legate de ceea ce F. Gogâltan numea acum 10 ani
„arheologia ritualului”23.
Resorturile care au determinat comunităţile culturii Coţofeni să practice astfel de
depuneri rămân în intimitatea oamenilor Epocii Cuprului, datoria noastră fiind aceea de a
încerca explicarea acestor depuneri/ofrande.
Majoritatea cercetătorilor preistoriei transilvănene sunt de acord cu faptul că pe
parcusul fazei a treia a culturii Coţofeni, aceasta atinge maximum de expansiune în teritoriu
şi în acelaşi timp în unele zone se produce un fenomen firesc de aculturaţie care va duce
la apariţia unor aspecte/grupuri culturale noi.
Regionalizarea culturii24 pe parcursul acestei faze are ca rezultat apariţia unor
fenomene noi legate de manifestările cu caracter „special” şi ne referim aici în mod explicit
la cele cu caracter ritual.
Faptul că în peşterile din Transilvania25 sau Banat26 nu există astfel de manifestări
sau cel puţin nu au fost descoperite depuneri care să poată fi puse în legătură cu viaţa
spirituală a populaţiei Coţofeni, poate fi un indiciu în interpretarea acestor descoperiri
ca fiind specifice unei anumite grupe sau mai bine spus unui anumit grup de populaţie
Coţofeni, la a cărei definire poate fi adăugată şi această componentă a obiceiului de a
aduce ofrande în peşteri.
Pe de altă parte acest aspect poate reflecta un stadiu al cercetărilor sau o lipsă a
explorărilor mai detaliate a endocarstului din zonele amintite.
Prezenţa unor locuri speciale27, a unor locuri consacrate, sau mai bine spus învestite
cu o încărcătură spirituală, existenţa unor tipare în organizarea acestor depuneri, marchează
începutul unei tradiţii care se va perpetua timp de câteva generaţii şi va duce în opinia
noastră la apariţia necropolelor în peşteri28.
Desigur că există şi o posibiltate pe care mulţi preistoricieni o adoptă şi anume aceea
de a interpreta orice descoperire din peşteri prin prisma depunerilor rituale. Credem că
descoperirile trebuiesc analizate cu atenţie şi mai ales cu prudenţă.
Este imposibil să stabilim locul individului în acest dialog între vizibil şi invizibil,
tiparele sesizate însă cu ocazia analizei acestei descoperiri sunt evidente şi ne duc cu
Dintre opiniile exprimate le reţinem pe cele ale lui C.I.Popa, care trece în revistă toate referirile la descoperirile
din peşteri, mai ales cele legate de peştera Igriţa din defileul Crişului Repede, cf., Popa, C.I., Cultura Coţofeni.
Cu privire specială asupra Transilvaniei, teza de doctorat, Alba Iulia, 2009, passim.
23
Gogâltan, F., Nevoia de teorie?, în Centru şi periferie, Bistriţa-Năsăud, 2004, p.7-17.
24
Dintre contribuţiile din ultimii ani, le amintim pe cele al lui Sava, V., Situri ale finalului Epocii cuprului
din Câmpia de Vest, în, Analele Banatului, S.N., XVl, p. 45-80., o ultimă discuţie legată de faza finală a
culturii Coţofeni şi relaţiile acesteia cu culturile vecine la: Popa, C.I., Fazecaş, G.T., Contribuţii la cunoaşterea
etapei finale a culturii Coţofeni în Crişana. Aşezarea de la Tăşad, în, Apulum, L, Series Archaeologica et
Anthropologica, 2013, p.47- 85.
25
Roman, C.C., Habitatul uman în peşterile din Sud-Vestul Transilvaniei, Sibiu, 2008, passim., cu bibliografia
mai veche legată de arheologia peşterilor din arealul studiat.
26
Petrescu, S.M., Locuirea umană a peşterilor din Banat până în epoca romană, Timişoara, 2000., pass.
27
Despre unele locuri de cult în preistoria Europei:Kacso, C., Descoperiri din epoca bronzului în peştera Valea
Rea de la Vălenii Şomcutei, în, S.C.I.V.A., p. 113-126.
28
Acest fapt este argumetat de recenta descoperire din portalul peşterii Meziad, unde într-un ring de pietre
situat în portal, marcat în preistorie cu un bolovan de dimensiuni impresionante, a fost descoperit craniul unui
individ cu urme de lovire perimortem, alături de acesta au fost descoperite câteva fragmente ceramice şi oase
de animale dintre care unul cu urme evidente de ardere secundară. Întregul complex poate fi datat pe baza
fragmentelor ceramice în faza a lll-a a culturii Coţofeni.
22
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ideea la o divinitate sub-pământeană, ale cărei atribute nu ne sunt cunoscute dar a cărei
importanţă pentru un anume grup al culturii Coţofeni este acum subliniată. Poate că viitoare
cercetări să aducă noi contribuţii la ceea ce colegul C.Roman desemna sub noţiunea mai
vastă de „geografie sacră”29, acest fenomen nu este imposibil iar existenţa lui va trebui
cercetată şi dovedită prin noi abordări ale descoperirilor din peşteri şi mai ales din zonele
montane.
Descoperirile unor astfel de depuneri indică zona Munţilor Apuseni şi mai precis
cea a Munţilor Pădurea Craiului ca o zonă „preferată” a acestui grup, nu este exclusă
însă posibilitatea ca astfel de descoperiri să apară şi în alte zone cu un endocarst la fel de
spectaculos ca cel din zona vestică a Carpaţilor.
Fără a avea pretenţia de a fi rezolvat problema atât de atrăgătoare a depunerilor
preistorice din peşteri, asupra cărora vom reveni, vom încheia în loc de concluzie cu o
parafrază a lui J.P. Bayard după M.Random: „la porte étroite était pour nous ancêtres, celle
qui conduissait au lieu le plus sacré de la caverne. La communion avesc les dieux devait se
mériter par une progression dificile, symbole de la mutation de l’homme, e sa régénération
nécessaire á l’approche du sacré”30.

29
30

Roman, C., Roman, C.C., Habitatul uman în peşterile din Sud-Vestul Transilvaniei, Sibiu, 2008, p.225.
Bayard, J.P., La symbolique du monde souterrain et de la caverne, Paris, 2009.
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Fig. 1. Planul sistemului carstic „Stanu Cerbului”

Fig. 2. Galeria cu depunerea Coţofeni
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Fig. 3. Depunerea Coţofeni

Fig. 4. Detaliu cu depunerea Coţofeni
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Fig. 5. Detaliu 2 cu depunerea

Fig. 6. Cana reconstituită (foto)
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Fig. 7. Cana reconstituită (desen)
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NOI INTERPRETĂRI PRIVIND SEMNIFICAŢIA LESPEZII FUNERARE DE LA
TEMELIA BISERICII SATULUI MEDIEVAL RĂDVANI

Ioan CRIŞAN*

NEW INTERPRETATIONS REGARDING THE SIGNIFICANCE
OF THE TOMBSTONE AT THE FOUNDATION OF THE
CHURCH IN THE MEDIEVAL VILLAGE, RĂDVANI
Abstract
The church in Radvani village - a settlement, documentary certified beginning with
1214 till the 17th century, when it was abandoned - from medieval Bihor county, was
built at an unspecified period, between the last part of the 12th century and the last part
of the 13th century, on a stone foundation. The construction material was retrieved from
an older demolished building, whose placement has not been identified yet.
Two of the stones in the foundation of the church had been previously tombstones,
one of them having the maximum dimensions: 1, 64 m length, 0, 62 m width, 0, 25
thickness; it was placed at the basis of the south-west of the nave, at the recessed apse.
The surface of this tombstone, down on the earth, has a rich sculptured decoration,
having as main motif a Maltese cross, a religious procession type and a cross with bent
arms, composed of 4 quadrilaterals, considered as Solomon’s knot.
This tombstone, of 500 kg weight was, on the whole, an angular stone building, a
fundamental element. In biblical sense, the angular stone refers to the massive stone from
Solomon’s temple.
The author wants to suggest the hypothesis that the tombstone with its decorations
is Jesus Christ’s symbol that stayed at the basis of the church in Radvani, seen both as a
material edifice and a human community united by its faith in Christ.
Key words: village, church, tombstone, angular stone, Maltese cross, Solomon’s
knot

Biserica satului Rădvani din Bihorul medieval1 – aşezare atestată documentar
începând cu anul 1214 până în secolul al XVII-lea când a fost părăsită - demolată în epoca
modernă la o dată neprecizată, a fost ridicată în a doua jumătate a secolului al XII-lea sau la
începutul secolului următor, din cărămizi pe o fundaţie din piatră. În faza finală lungimea
întregului edificiu, măsurată pe axa de simetrie între marginile exterioare, era de 16,70 m,
latura de vest având 7 m în exterior. Era, deci, o construcţie de dimensiuni obişnuite pentru
bisericile parohiale din acea epocă. Materialul de construcţie folosit a fost recuperat de la o
construcţie mai veche, dezafectată, al cărei amplasament nu a fost identificat în perimetrul
sitului. Marea majoritate a pietrelor din fundaţie erau fasonate şi prezentau urme de decor
sculptat, indicii ale unui edificiu superior ca realizare artistică, două dintre pietre servind
Muzeul Ţării Crişurilor Oradea, crisanioancris @gmail.com
Situl arheologic se află în extravilanul localităţii Cefa din judeţul Bihor, fiind cunoscut în literatura de
specialitate sub denumirea de Cefa-La Pădure.
*
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anterior ca pietre funerare. Structura identică lasă loc presupunerii că pietrele refolosite
proveneau de la două obiective (biserică şi cimitirul din jurul acesteia), aflate în acelaşi
punct geografic ce rămâne în continuare necunoscut2.
Una dintre cele două pietre de mormânt s-a impus încă de la început atenţiei
prin proporţiile sale, nedepăşite de ale vreunui alt exemplar, motiv pentru care ea a fost
aşezată la baza umărului de sud-est al navei, la decroşul absidei. Este o piatră nefasonată,
de formă poligonală alungită, având laturile scurte ca ale unui romb. Dimensiunile sale
maxime sunt: 1,64 m lungime, 0,62 m lăţime şi 0,25 m grosime. Partea de deasupra nu
prezenta nici un element demn de luat în considerare. Suprafaţa părţii opuse prezenta
însă un decor bogat având ca motiv principal o cruce de tip procesiune alături de care,
au mai fost redate o cruce gamată compusă din patru patrulatere, o cruce cu braţe simple,
o pentagramă şi o scenă de vânătoare3. Având în vedere dimensiunile şi decorul acestei
pietre, databilă în secolele XI-XII, considerăm că defunctul, al cărui loc de veci era menită
să-l fixeze, a fost o persoană de un anumit rang din cinurile preoţesc sau călugăresc. În
diferite producţii artistice, dintre care nu lipsesc monumentele funerare, sfinţii, martirii,
slujitorii bisericii, redaţi în diferite ipostaze, ţin în mână crucea procesională. Astfel
de imagini au fost identificate pe întreg spaţiul populat de creştini, începând cu arta
paleocreştină4. Crucea procesională apare ca element central şi pe lespedea funerară
de la Abaujvár (comit.Borsod-Abaúj-Zemplén,Ungaria)-cu care lespedea de la Rădvani
prezintă cele mai apropiate analogii-datată în secolul al XII-lea5. Această din urmă
lespede a fost descoperită în cimitirul din jurul bisericii protopopiale construite în prima
jumătate a secolului XII6.
Lespedea funerară de la Rădvani a fost introdusă în circuitul ştiinţific de către
autorul descoperirii7 care, fără pretenţia de a fi epuizat subiectul cu privire la descoperirea
prezentată şi aşteptând reacţia celor interesaţi, îşi rezervă sieşi şi altora dreptul de a reveni.
Această piatră de mari dimensiuni, în greutate de circa 500 kg, era în ansamblul
construcţiei o piatră unghiulară. Potrivit DEX piatra unghiulară este: a) piatră aşezată în colţul
fundaţiei unei cădiri; b) fig. element de bază, fundamental8. Expresia biblică de “piatra din
capul unghiului” are în vedere că „Pentru a ţine două ziduri unite într-un unghi, în vechime
se punea între ele (în capul unghiului) o piatră care, câteodată, era foarte mare, mai ales la
zidurile din piatră”9. Ea îşi derivă sensul din câteva pasaje din Vechiul Testament, cu referire la
lucrătura în piatră masivă de la Templul lui Solomon, reprezentarea pământească a lăcaşului
ceresc, împodobit ca un microcosmos al lumii, tărâmul lui Dumnezeu:
”Şi mai avea Solomon încă şaptezeci de mii de salahori şi optzeci de mii de tăietori
de piatră în munte”. (Regi, III, 5/15)10;
„Când s-a zidit tempul, la ridicarea lui au întrebuinţat pietre cioplite, lucrate mai
dinainte. Aşa că nici ciocan, nici topor, nici orice altă unealtă de fier nu s-au auzit la zidirea
lui”. (Regi, III, 6/7)11;
”Piatra pe care n-au băgat-o în seamă ziditorii, aceasta s-a făcut în capul unghiului”.
(Psalmul 117/22)12;
2
Prospecţiunile geofizice efectuate în toamna anului 2013 în sit nu au indicat prezenţa vestigiilor unei
construcţii anterioare şi, foarte probabil, materialul a fost adus din alt loc.
3
A se vedea I. Crişan, O piatră funerară descoperită în necropola satului medieval Rădvani, în Crisia, XXXV,
2005, p. 51-67, pl. I.
4
M. Schulze-Dörrlamm, Das steinerne Monument des Hrabanus Maurus auf dem Reliquiengrab des hl.
Bonifatius (+ 754) in Mainz, în Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuzeums Mainz, 51, 1, 2004, p.
310-328; fig. 24 -29, 31, 36.
5
Lővei P., Posuit hoc monumentum pro aeterna memoria. Bevezető fejezetek a középkori Magyarország
siremlékeinek katalógusához, II, Budapest, 2009, k. 958-959.
6
J. Gádor, 1980, Ausgrabung in der erdburg von Abaujvár. Eine kirche in der Gespanschaftsburg, în Acta
Archaeologica, XXXII, 1980, p. 453.
7
I. Crişan, op.cit.
8
DEX. Diţionarul explicativ al limbii române, ediţia a II-a, Bucureşti, 1998, p.787.
9
Dictionnaire de la Bible, Vigouroux, t.1, col. 601.
10
Biblia, Bucureşti, 1975, p. 365.
11
Ibidem, p. 366.
12
Ibidem, p. 622.
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În viziune profetică i se arătase lui Isaia că această piatră era un simbol al lui Christos.
Christos (pe care L-a numit “Emanuel” ceea ce înseamnă – Dumnezeu este cu noi) urma să
sufere încercări şi greutăţi simbolizate prin tratamentul suferit de piatra din capul unghiului
din templul lui Solomon:
„Pentru aceasta aşa zice Dumnezeu: Pus-am în Sion o piatră, o piatră de încercare,
piatra din capul unghiului, de mare preţ, bine pusă în temelie; cel care se va bizui pe ea
nu se va clătina”. (Isaia 28/16)13.
În profeţia lui Isaia se mai spune despre Christos că:
„El va fi pentru voi piatră de încercare şi stâncă de poticnire” (Isaia, 8/14)14.
Christos Însuşi a spus în templu în faţa arhiereilor şi bătrânilor poporului:
„Oare n-aţi citit niciodată în Scripturi: «Piatra pe care n-au luat-o în seamă ziditorii
a ajuns să fie în capul unghiului. De la Domnul a fost aceasta şi este minunat în ochii
noştri»”. (Matei, 21/42)15.
„Cine va cădea pe piatra aceasta se va sfărâma, iar pe cine va cădea îl va zdrobi”.
(Matei, 21/42, 44) 16.
Apostolul Petru arată pentru cine este Christos o stâncă de temelie şi pentru cine este
o piatră de poticnire:
„Pentru voi, deci care credeţi, piatra e de mare preţ; pentru cei ce nu cred însă este
piatra pe care n-au băgat-o în seamă ziditorii; aceasta a ajuns să fie în capul unghiului”.
(Petru, 2/7)17
Apostolul Pavel le spune creştinilor din Efes:
„Deci dar nu mai sunteţi străini şi locuitori vremelnici ci sunteţi împreună cetăţeni
cu sfinţii şi casnici ai lui Dumnezeu, zidiţi fiind pe temelia apostolilor şi a prorocilor, piatra
cea din capul unghiului fiind Însuşi Christos. Întru El, orice zidire bine alcătuită creşte, ca
să ajungă un locaş sfânt în Domnul ”. (Pavel, Efeseni, 2/19, 20, 21) 18
Au dorit constructorii bisericii satului Rădvani să confere o conotaţie biblică pietrei
unghiulare de la temelia edificiului sacru pe care îl ridicau? Menţionăm în primul rând
că la colţul opus al temeliei edificiului (şi nici în alt loc) nu a fost aşezată o piatră de
asemenea proporţii. Este vorba deci, întocmai ca în textele biblice, doar de o singură piatră
unghiulară. Considerăm că poziţionarea acestei pietre la temelia bisericii reprezintă mai
mult decât simpla aplicare a unui principiu tehnic, sugerând un scenariu asemănător celor
imaginate de exegeţi ai Bibliei, identificate în producţii accesibile şi publicului larg: „Când
s-a zidit templul lui Solomon pietrele imense pentru ziduri au fost pregătite întru totul în
carieră; după ce au fost aduse la locul de zidire nici o unealtă nu trebuia să le mai atingă;
lucrătorii trebuiau numai să le aşeze pe fiecare la locul ei. Pentru a fi folosită la temelie se
aduse o piatră de o mărime neobişnuită şi de o formă deosebită; dar lucrătorii nu puteau
să-i găsească loc şi nu voiau să o primească. Multă vreme a rămas ca piatră lepădată. Dar
când meşterii au ajuns la zidirea colţului au căutat o piatră destul de mare şi rezistentă şi de
o formă potrivită care să ocupe tocmai locul acela şi să suporte marea povară care urma să
apese asupra ei. Dacă făceau o alegere neînţeleaptă, nepotrivită pentru acel loc important,
întreaga clădire urma să fie primejduită. Trebuia să se găsească o piatră în stare să reziste la
acţiunea soarelui, a frigului şi a furtunii. De mai multe ori au încercat mai multe pietre dar
sub apăsarea unei poveri mari s-au sfărâmat. Altele nu puteau să sufere proba schimbărilor
rapide din atmosferă. Dar în cele din urmă atenţia le-a fost atrasă de piatra lepădată atâta
vreme. Fusese expusă la aer, soare şi furtună fără să arate cea mai mică fisură. Zidarii au
cercetat piatra. Trecuse toate probele, afară de una. Dacă putea să treacă proba presiunii,
aveau să o admită piatră unghiulară. Proba s-a făcut. Piatra a fost acceptată, dusă la locul
destinat şi s-a văzut că era potrivită exact pe locul acela”19.
Ibidem, p. 697.
Ibidem, p. 683.
15
Ibidem, p. 1123.
16
Ibidem.
17
Ibidem, p. 1359.
18
Ibidem, p. 1312.
19
E. White, Viaţa lui Iisus, Bucureşti, 2011, p. 564.
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Demn de remarcat este faptul că meşterii constructori ai bisericii de la Rădvani au
aşezat piatra unghiulară cu faţa în jos, pe pământ, cu grijă ca decorul ei să nu fie cu nimic
afectat. Crucea procesională, principalul element de decor de pe piatră, este un obiect
de cult specific manifestărilor religioase la care participau grupuri mari de credincioşi.
Ea este un semn al victoriei asupra morţii, dar şi un semn al martiriului. Pe lespedea de la
Rădvani crucea procesională este aşezată deasupra unei movile, reprezentare schematică a
Golgotei sau a mormântului lui Adam, simbolizând şi mai evident învierea Mântuitorului20.
Crucea gamată compusă de pe piatra funerară de la Rădvani a fost imprimată
probabil de către meşterii constructori ai bisericii când i s-a dat pietrei o nouă destinaţie,
cea de piatră fundamentală. Acest tip de cruce este considerată a fi un Nod al lui Solomon
în varianta cu linii unghiulare21. Termenul cel mai frecvent folosit în sursele medievale
este sigillum Salomonis (pecetea lui Solomon), asocierea cu regele biblic provenind din
renumele său dobândit prin înţelepciune şi cunoaştere.
Având în vedere larga propensiune în spaţiu şi timp a motivului, în absenţa unor
texte teologice clare, există variate interpretări care menţin semnificaţia sa medievală în
domeniul ipotezelor. Alături de legătura cu regele biblic, s-a interpretat că prin Christos
nodurile sau încurcăturile lumii sunt dezlegate, propunându-se şi alte abordări teoretice
legate de practicile creştine. Nodurile au fost socotite ca având sigure rosturi apotropaice,
că ar reprezenta o abstracţiune a luptei împotriva demonologiei. S-a mai sugerat că nodurile
simbolizează ordinea şi armonia22.
În concluzie avansăm ipoteza că piatra funerară de la temelia bisericii satului Rădvani
a fost marcată cu pecetea lui Solomon pentru a fi confirmată astfel în ipostaza de piatră
unghiulară a unui edificiu sacru. Urmând o desfăşurare cu un traseu factologic pe care ni-l
imaginăm asemănător, meşterii constructori ai bisericii de la Rădvani reiterau în mod mai
mult sau mai puţin conştient construirea Templului lui Solomon, îndeplinind în mod voit
sau nu, un ritual sacru.
Utilizarea pietrei funerare cu reprezentarea crucii de diferite tipuri ca piatră unghiulară
îi conferea acesteia, mai presus de toate, calitatea de simbol al lui Christos. În acest fel
Christos stătea la temelia bisericii satului Rădvani, văzută atât ca edificiu material cât şi ca
o comunitate umană unită prin credinţa întru Christos.

M. Cocagnac, Simbolurile biblice. Lexic teologic, Bucureşti, 1967, p. 116.
A. A. Rusu, O cahlă de la Baia şi complicatele ei mesajele decorative, 16. 02. 2013, în www.medievistica.ro.
22
Ibidem.
20
21
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Fig.1. Biserica satului medieval Rădvani. Talpa fundaţiei.

Fig. 2. Biserica satului medieval Rădvani. Talpa fundaţiei peretului de sud cu
decroşul absidei şi poziţia lespezii funerare.
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Fig. 3. Biserica satului medieval Rădvani. Talpa fundaţiei peretelui de nord cu
decroşul absidei.

Pl. I. 1, 2. Biserica satului medieval Rădvani. Lespedea funerară.
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CONSIDERAŢII PRIVIND POLITICA BENEFICIALĂ A
PAPILOR INOCENŢIU AL VI-LEA, URBAN AL V-LEA
ŞI GRIGORE AL XI-LEA ÎN DIECEZA DE ORADEA

Răzvan Mihai NEAGU*

CONSIDERATIONS REGARDIND THE BENEFICIAL POLICY OF POPES
INNOCENT VI, URBAN V AND GREGORY XI IN THE DIOCESE OF ORADEA
Abstract
This study represents a sequel of our material published in this journal last year,
regardind the beneficial policy of pope Clement VI in the diocese of Oradea. The
succesors of Clement VI, Innocent VI, Urban V and Gregory XI continued his policy and
were involved in the distribution of the ecclesiastical benefits in the diocese of Oradea.
Thus, this popes granted eleven canonries. All those who were named were subjects of
the King of Hungary. There were no allogeneic elements. Most of the cannons came from
the diocese of Transylvania. As we have previously demonstrated, the canonries were
granted by the pope due to the intervention of a secular or ecclesiastical high dignitary
who wanted to reward his loyal servants.
Key words: Beneficial policy, Innocent VI, Urban V, Gregory XI, Oradea, Canon,
chapter

Scurtă privire asupra personalităţii şi a pontificatelor lui Inocenţiu al VI-lea, Urban al
V-lea şi Grigore al XI-lea. După încheierea pontificatului lui Clement al VI-lea la 18 decembrie
1352 a fost ales papă Étienne Aubert, cardinal episcop de Ostia, care şi-a luat numele de
Inocenţiu al VI-lea (1352-1362). El s-a născut în 1282 la Monts, lângă Pompadour, într-o
familie de o oarecare importanţă, tatăl său fiind Adhemar Aubert, senior de Montel-de-Gelat
(provincia Limousin). A studiat dreptul civil la Universitatea din Toulouse, unde a obţinut
doctoratul în drept civil (1329 sau 1330), fiind ulterior judecător şef al oraşului. Étienne
Aubert a fost canonic al capitlului catedral din Paris, postură din care ajunge în ambianţa
curţii regale franceze. Regele Filip al VI-lea i-a încredinţat trei solii la Curia Apostolică (1337,
1338 şi 1341), unde se remarcă datorită calităţilor sale, ajungând auditor al tribunalului
Rotei. Viitorul papă a devenit episcop de Noyon (1338-1339) şi episcop de Clermont (13401352). La 20 septembrie 1342, Étienne Aubert a fost creat cardinal preot de San Giovanni e
Paolo de papa Clement al VI-lea. A îndeplinit misiunea de legat apostolic în Anglia şi Franţa
în 1342, iar ulterior ajunge mare penitenţiar şi administrator al episcopiei de Avignon (1348).
La 13 februarie 1352 este numit cardinal episcop de Ostia şi Velletri1.
Preocuparea cea mai intensă a acestui papă a fost situaţia din Italia, dorind recuperarea
oraşelor din Marca Anconei şi din Romagna. Inocenţiu al VI-lea a considerat că este într-o
Colegiul Tehnic Turda (doctor în istorie); neagurazvan10@yahoo.com
John Norman Davidson Kelly, The Oxford Dictionary of Popes, Oxford University Press, Oxford, New York,
1988, p. 221 (în continuare Oxford Dictionary of Popes); Jean Favier, Les Papes d’Avignon, Fayard, Paris, 2006,
p. 143 (în continuare Les Papes d’Avignon).
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asemenea poziţie, care îi permite să organizeze o campanie pe scară largă în Italia. Cu
această misiune a fost însărcinat cardinalul spaniol Gil Álvarez Carrillo de Albornoz2. Acest
personaj s-a distins în luptele cu maurii, dobândind funcţia de arhiepiscop de Toledo, fiind
numit legal papal pentru Italia la 30 iunie 1353. Cardinalul spaniol a reuşit în câţiva ani să
readucă pacea în teritoriile papale din centrul Italiei şi să impună dominaţia Bisericii asupra
Mărcii de Ancona şi a regiunii Romagna. În anul 1357 la Fano, cardinalul spaniol a emis
celebrul său document Constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae, o adevărată constituţie
care va reglementa funcţionarea statului papal până în 18163. Potrivit acestei constituţii
teritoriul statului papal era împărţit în 5 provincii: ducatul de Spoleto, Marca Anconei,
Romagna, Patrimoniul Sfântului Petru şi Campagna şi Marittima. Fiecare dintre aceste
unităţi era condusă de un rector, numit personal de către papă. Fiecare rector avea dreptul
să îşi aleagă un consiliu alcătuit din 7 judecători. După campania victorioasă a cardinalului
spaniol teritoriul papal cuprindea: Emilia-Romagna, Marche, Umbria şi Lazio. Plecarea lui
Gil Álvarez Carrillo de Albornoz din Italia a însemnat refacerea foştilor duşmani papali,
astfel că Inocenţiu al VI-lea şi-a dat seama de greşeala făcută şi l-a retrimis în peninsulă
pe cardinal în 1358. Albornoz a rămas în Italia 5 ani perioadă în care a reuşit să aducă
sub ascultarea Bisericii oraşul Bologna. El a murit în anul 1367, fiind onorat cu titlul de
Pater Ecclesiae. Campaniile cardinalului spaniol au însemnat refacerea prestigiului papal
în Italia şi stingerea, cel puţin parţială, a focarelor de conflict. Acest fapt a pregătit terenul
pentru reîntoarcerea suveranilor pontifi în cetatea eternă.
Papa Inocenţiu al VI-lea a fost un om auster, adversar al luxului, cu o mare severitate
a moravurilor. A fost extrem de strict cu franciscanii spirituali, pe care i-a deferit Inchiziţiei.
El a girat încoronarea imperială a lui Carol al IV-lea la Roma în 13554. Pontificatul său a
însemnat şi completa separare a papalităţii de Imperiu, în sensul în care în anul 1356, Carol
al IV-lea a emis Bula de Aur, care va consfinţi faptul că papa nu mai deţine niciun rol în
alegerea împăratului, acest act fiind de competenţa celor 7 principi electori: regele Boemiei,
ducele Saxoniei, marchizul de Brandenburg, contele palatin al Rinului şi arhiepiscopii de
Köln, Mainz şi Trier. Inocenţiu al VI-lea a murit la 12 septembrie 1362 la Avignon şi este
înhumat la mănăsitrea din Villeneuve-les-Avignon.
După moartea lui Inocenţiu al VI-lea, conclavul întrunit în oraşul de pe malurile
Ronului l-a ales suveran pontif pe abatele mănăstirii Sfântul Victor din Marsilia, Guillaume
de Grimoard, care îşi va lua numele de Urban al V-lea (1362-1370). Ca formaţie Urban
era călugăr benedictin şi profesor de drept canonic la Universitatea din Montpellier. El
s-a născut în 1310 la Grizac, într-o familie importantă, tatăl său fiind Guillaume al II-lea
de Grimoard, senior de Grizac. Viitorul papă a studiat la universităţile din Montpellier şi
Toulouse. În 1327 intră în ordinul benedictin la abaţia Chriac, unde unchiul său matern era
prior, iar în 1342 devine doctor în drept canonic la Montpellier, unde şi-a început cariera
didactică, pe care a continuat-o predând la universităţile din Toulouse, Paris şi Avignon.
În 1352 devine abatele mănăstirii Saint-Germain d’Auxerre. Papa Inocenţiu al VI-lea îl
numeşte la 2 februarie 1361 abatele mănăstirii Sf. Victor din Marsilia, una dintre cele mai
prestigioase şi bogate abaţii din Franţa5. Devenind un apropiat al cercurilor pontificale,
viitorul Urban al V-lea a fost trimis ca legat papal în regatul napoletan (1362). În momentul
alegerii el se găsea la Napoli. Urban al V-lea a fost o personalitate austeră, un spirit profund
religios, care a păstrat obiceiurile călugărilor benedictini, chiar şi după alegerea ca papă.
El a redus luxul la curtea papală.
Pontificatul său a fost dominat de perspectiva reîntoarcerii la Roma, în contextul
acţiunii pacificatoare întreprinse anterior în peninsulă de cardinalul Albornoz. Presiunea
opiniei publice în favoarea reîntoarcerii papalităţii la Roma a crescut în intensitate. Astfel,
2
Paolo Brezzi, Paolo Brezzi, La civiltà del Medioevo europeo, vol. 4 Il dissolversi del mondo medioevale:
(1313-1453/1454), Eurodes, Roma, 1978, p. 90; August Franzen, Remigius Bäumer, August Franzen, Remigius
Bäumer, Istoria papilor, Ed. Arhiepiscopiei Romano-Catolice, Bucureşti, 1996, p. 263.
3
Francis Rapp, L’église et la vie religieuse en Occident à la fin du Moyen Age, Presses Universitaires de France,
Paris, 1971, p. 48.
4
Oxford Dictionary of Popes, p. 222.
5
Ibidem, p. 223; Les Papes d’Avignon, p. 146.
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în primăvara anului 1363 o delegaţie romană soseşte la Avignon pentru a-i cere papei
reîntoarcerea în Cetatea Eternă. De asemenea, Sfânta Brigita a Suediei şi poetul Francesco
Petrarca insistau pentru reîntoarcerea papei la Roma. Într-o scrisoare trimisă papei Urban
din Veneţia la 28 iunie 1366, Petrarca scria: Consideraţi că Biserica Romei vă este ca
o soţie! Cineva ar putea să obiecteze că soţia pontifului roman nu este doar o anumită
biserică în sine, ci Biserica Universală. Ştiu, Prea Sfinte Părinte şi ferească Dumnezeu
să vă cer o limitare a puterii, ba chiar eu aş extinde-o şi mai mult, ducând-o până la
ţărmul oceanului. Cred că tronul vostru este peste tot unde Iisus Christos are credincioşi,
dar aceasta nu înseamnă că nu sunteţi legat de Roma printr-o relaţie specială; oricare alt
oraş îşi are propriul episcop, dar numai unul este episcopul Romei6. Împotriva întoarcerii
la Roma s-a pronunţat regele Franţei, Carol al V-lea cel Înţelept (1364-1380). Cu toate
acestea papa era decis să se reîntoarcă la Roma. Astfel, în aprilie 1367 el a plecat din
Avignon în direcţia Marsilia, unde îl aşteptau 23 de corăbii trimise în mare parte de regina
Ioana a Neapolelui. Ajuns în Italia la Corneto (3 iunie 1367), alaiul papal s-a îndreptat
spre Viterbo, unde a staţionat din cauza epidemiei de febră contagioasă, care bântuia în
Lazio şi căreia îi va cădea victimă Albornoz7. La 16 octombrie 1367 Urban al V-lea a intrat
triumfal în Roma, unde-l aşteptau marchizul d’Este şi contele Amedeo al VI-lea de Savoia.
Papa a rămas la Roma până în anul 1370, fapt care va genera o redeşteptere a Cetăţii
Eterne8. El îşi va petrece verile la Viterbo şi Montefiascone. Urban al V-lea s-a preocupat
îndeaproape de repararea şi redecorarea bisericilor din Roma, mai ales a complexului de
la Lateran. În intervalul de timp petrecut la Roma, pontiful a fost vizitat de către regina
Ioana a Neapolelui şi de împăratul Carol al IV-lea de Luxemburg (1368)9. O interesantă
vizită a avut loc în anul 1369, când la Roma a venit împăratul constantinopolitan Ioan al
V-lea Paleologul, cu speranţa obţinerii unui ajutor împotriva turcilor otomani infiltraţi deja
în Europa. În timpul acestei vizite, pe scările catedralei Sf. Petru de la Vatican, împăratul
a abjurat în faţa papei credinţa ortodoxă. În urma acestui gest s-a proclamat unirea celor
două Biserici, în lipsa vreunui oficial ecleziastic constantinopolitan.
Revenirea la Roma nu i-a împlinit aşteptările lui Urban al V-lea, care deziluzionat
şi presat de cardinalii francezi şi-a dorit revenirea la Avignon. Pretextul a apărut în 1370,
când în oraşul Perugia a izbucnit o revoltă antipapală, iar romanii au venit în sprijinul
acestui oraş. Urban s-a refugiat la Viterbo, unde a fost asediat de rebeli şi de compania
de mercenari a condotierului englez John Hawkwood. În timpul asediului papa a primit
o ofertă de ajutor de la regele Ungariei, Ludovic de Anjou, care s-a oferit să intervină cu
10000 de oameni, însă Urban a refuzat10. Nedispunând de mijloacele necesare pentru a
opune rezistenţă rebelilor, papa a luat decizia de a se retrage spre Franţa. La 5 septembrie
1370 se îmbarcă la Corneto, iar la 16 septembrie ajunge la Marsilia, intrând în Avignon
la 27 septembrie. Fiind bolnav, moare la 19 decembrie 137011, fiind îngropat iniţial în
catedrala din Avignon, dar rămăşiţele sale au fost transferat de fratele său, cardinalul Anglic
de Grimoard la Mănăstirea Sfântul Victor din Marsilia (5 iunie 1372). În anul 1870 Urban
al V-lea a fost beatificat de papa Pius al IX-lea, fiind singurul papă de la Avignon, care s-a
bucurat de o asemenea cinste. În timpul pontificatului lui Urban al V-lea mişcarea cruciată
a cunoscut un mic reviriment datorită regelui Petru I de Lusignan al Ciprului (1358-1369),
care a cucerit oraşul microasiatic Atalia (1361) şi oraşul Alexandria din Egipt (1365)12.
Noul suveran pontif ales de conclav a fost Pierre Roger de Beaufort, nepotul lui Clement
al VI-lea, care îşi va lua numele de Grigore al XI-lea (1370-1378). Interesant este faptul că
conclavul a durat doar două zile, iar decizia finală a fost luată în unanimitate. Pierre s-a
născut în 1329, la castelul Maumont, lângă Limoges, fiind fiul lui Guillaume Roger, comite
Textul scrisorii lui Petrarca în Claudio Rendina, Claudio Rendina, Papii. Secrete şi Istorie, All, Bucureşti, 2003,
p. 548.
7
Ibidem, p. 550.
8
Paolo Brezzi, op. cit., p. 48.
9
Oxford Dictionary of Popes, p. 224.
10
Claudio Rendina, op. cit., p. 551.
11
Philip Hughes, A history of the Church, vol. III, Sheed & Ward, London, 1960, p. 201.
12
Katia Hadjidemetriou, Istoria Ciprului, Ed. Meronia, Bucureşti, 2011, p. 124-125.
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de Beaufort, fratele papei Clement al VI-lea. Legăturile de rudenie cu Clement al VI-lea i-au
asigurat tânărului Pierre o ascensiune sigură şi rapidă în ierarhia clericală. La 11 ani era
canonic la Rodez, Rouen şi Paris, deţinând şi alte beneficii ecleziastice: decan de Bayeux
(din 1348), arhidiacon în capitlul din Sens, arhipreot la bazilicii San Giovanni in Laterano
(1348). La 19 ani, Pierre Roger este creat cardinal diacon de Santa Maria Nouva, de către
unchiul, (28 mai 1348). Pierre Roger şi-a început studiile la Universitatea din Angers, iar
ulterior s-a îndreptat spre Universitatea din Perugia, unde a studiat dreptul cu renumitul
jurist Pietro Baldo degli Ubaldi13. Respectat pentru cunoştiinţele şi educaţia sa, cardinalul
Pierre devine una dintre cele mai proeminente figuri ale colegiului cardinalilor. Viitorul
papă s-a remarcat printr-o fire modestă, profund religioasă, cu înclinaţii spre misticism. Îşi
dorea revenirea la Roma, o cruciadă generală, precum şi reunificarea Bisericilor14.
Grigore al XI-lea a fost ultimul papă canonic din perioada avignoneză, fiind cel care se
va reîntoarce definitiv la Roma15. Situaţia din Italia nu era, însă una propice revenirii papale
în peninsulă. Astfel, Bernabo Visconti ducele de Milano a început un război cu familiile Este
şi Gonzaga, fapt care a antrenat dezaprobarea papală. Grigore l-a excomunicat pe ducele
Milanului în 1373. Oraşul Florenţa o va trimite la Avignon pe călugăriţa Ecaterina de Siena
cu misiunea de a-l convinge pe Grigore să se stabilească la Roma16. Călugăriţa dominicană
este primită de papă la 18 iunie 1376. Grigore al XI-lea a fost impresionat de aceasta, astfel
că la 13 septembrie 1376 a părăsit definitiv Avignonul, intrând în Roma la 17 ianuarie
1377, stabilindu-se la Vatican17. Grigore al XI-lea a promovat o politică intransigentă faţă
de erezie şi eretici, mai ales în sudul Franţei, Peninsula Iberică şi spaţiul german. În legătură
cu această la 22 mai 1377 el a trimis o serie de scrisori în Anglia adresate regelui Eduard
al III-lea, arhiepiscopului de Canterbury, episcopului de Londra şi Universităţii din Oxford,
prin care a condamnat 19 propoziţii ale lui John Wycliffe (1320-1384), cerând ca operele
şi activitatea acestuia să fie minuţios investigate. La scurt timp, în 27 martie 1378, Grigore
al XI-lea a trecut la cele veşnice, fiind înmormântat în biserica Santa Francesca Romana.
Grigore al XI-lea este considerat ultimul pontif din perioada clasică a papalităţii
avignoneze. Cu el se încheie perioada în care suveranii pontifi, presaţi de situaţia politică
au fost nevoiţi să îşi aleagă o altă reşedinţă, alta decât cea tradiţională. Avignonul, micul
oraş de pe Ron, s-a transformat în secolul al XIV-lea în capitala lumii creştine, în timp ce
Roma cădea pradă haosului.
Pe de altă parte în a doua jumătate a secolului al XIV-lea dieceza de Oradea şi-a
continuat evoluţia anterioară, fiind una dintre cele mai importante episcopii din estul
Ungariei, sufragana arhiepiscopiei de la Kalocsa. Evenimentul major care s-a produs
în această perioadă la nivelul diecezei a fost redactarea Statutelor capitlului în timpul
păstoririi episcopului Dominic (1373-1374). Contextul redactării importantului document
care regulariza funcţionarea instituţiei capitulare a fost cel al unui conflict între canonici
şi episcop. Membrii capitlului l-au reclamat pe episcopul Dominic la Sfântul Scaun sub
pretextul că nu doreşte restituirea către membrii capitlului a drepturilor uzurpate de
înaintaşul său, Dumitru. Statutele capitlului, act de importanţă deosebită, este unul dintre
puţinele documente de acest fel din Ungaria medievală, care s-au păstrat până astăzi.
Apariţia acestor Statute poate fi explicată din nevoia de a codifica drepturile şi privilegiile
capitlului şi ale episcopului pentru a se evita declanşarea unor conflicte pe această temă18.
Politica beneficială a papilor Inocenţiu al VI-lea, Urban al V-lea şi Grigore al XI-lea
în dieceza de Oradea. Anvergura politicii beneficiale a acestor papi la nivelul diecezei
orădene a fost una redusă, fenomen explicabil prin amploarea acestei politici promovată
de predecesorul lor, Clement al VI-lea, care a numit nu mai puţin de 23 de canonici între
1342-1350.
Les Papes d’Avignon, p. 152.
Oxford Dictionary of Popes, p. 225.
15
Vintilă Horia, Dicţionarul papilor, Ed. Saeculum, Bucureşti, 1999, p. 134.
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Warren Hollister, Judith Bennett, Medieval Europe: A short history, McGraw-Hill Companies Inc., Boston,
2002, p. 343.
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Prima numire a unui canonic la Oradea, făcută de Inocenţiu al VI-lea s-a produs la
24 decembrie 1353, când Toma al lui Simion din Teiuş, a primit un astfel de post. Acesta
era solul episcopului Andrei al Transilvaniei, la Curia papală şi mai deţinea arhidiaconatul
de Crasna din aceeaşi dieceză19.
Având în vedere faptul că dieceza de Oradea se afla la graniţa lumii creştine, papa
putea delega o parte a atribuţiilor sale privind politica beneficială. Astfel, la 12 ianuarie
1357 Inocenţiu al VI-lea i-a permis episcopului Dumitru de Oradea să numească în
beneficiile bisericeşti pe o perioadă de trei ani20. Acest fapt nu implica şi absenţa totală a
pontifului din sfera politicii beneficiale. La 6 august 1358 Inocenţiu VI-lea, la cererea lui
Ladislau, episcop de Veszprém, acorda un canonicat la Oradea lui Petru, canonic şi cantor
la Buda21.
Regina Elisabeta a intervenit pe lângă papă la 30 decembrie 1358 şi a obţinut pentru
Grigore al lui Nicolae, cleric din dieceza Transilvaniei, un canonicat la Oradea22. La aceeaşi
dată pontiful francez poruncea episcopului Dominic al Transilvaniei să se îngrijească de un
canonicat în aşteptarea prebendei la Oradea, pentru Petru al lui Andrei23. Dintr-un document
ulterior, emis la 18 mai 1359 aflăm că Petru al lui Andrei era cleric din dieceza Eger, iar la
data respectivă nu a intrat în posesia canonicatului, pentru el intervenind Benedict Himfi,
comite de Pilis, solul regelui Ungariei24. Ca urmare a acestor demersuri, la data mai sus
menţionată, Inocenţiu al VI-lea poruncea arhiepiscopului de Kalocsa, episcopului de Nitra
şi sacristanului bisericii din Avignon, să-l instaleze pe Petru al lui Andrei, în canonicatul
de la Oradea.
La 17 mai 1359 Inocenţiu al VI-lea ordona episcopului Transilvaniei, arhidiaconului
de Hunedoara şi sacristanului bisericii din Avignon, să-l instaleze pe Ioan al lui Simion,
într-un canonicat la Biserica din Oradea25. Pentru acesta va interveni şi Andrei Lackfi,
voievodul Transilvaniei26. Ioan al lui Simion era cleric din dieceza Transilvaniei şi putea
păstra funcţia de preot paroh la Bonţida.
Regele Ludovic I de Anjou a continuat intervenţiile la papă pentru a-şi pune apropiaţii
în diverse posturi. La 2 iunie 1359 el a cerut şi a obţinut de la Inocenţiu al VI-lea un
canonicat la Oradea pentru capelanul său, Nicolae al lui Arnold, arhidiacon de Szabolcs.
Acesta primea şi demnitatea de custode de Oradea, care se va elibera prin sfinţirea lui
Grigore, ca episcop al Cenadului. Nicolae putea păstra canonicatele şi prebendele pe
care le avea la Poznan (Polonia) şi Agria27. Capelanul regelui nu va intra în posesia noilor
demnităţi dobândite la Oradea, deoarece episcopul Paul de Freising cere şi obţine de la
papă numirea lui Nicolae al lui Arnold într-un canonicat la Meissen şi în postul de paroh
la Dresda. El trebuie să renunţe la demnitatea de custode de Oradea şi la arhidiaconatul de
Szabolcs28. Nicolae al lui Arnold a fost ultimul canonic numit la Oradea de Inocenţiu al VIlea, despre care pomenesc documentele interne. Aşadar, papa Inocenţiu al VI-lea a numit
la Oradea şase canonici. O explicaţie a acestui număr mic este politica beneficială amplă
a predecesorului său, Clement al VI-lea. Cu toate acestea Inocenţiu al VI-lea nu a neglijat
politica beneficială din dieceza Oradiei.
Urban al V-lea nu s-a remarcat printr-o politică beneficială de anvergură, la Oradea.
Astfel, din epoca acestui papă ne-au rămas doar trei documente interne, care amintesc de
Bossányi Árpád, Regesta Supplicationum. A Pápai Kérvénykönyvek Magyar Vonatkozásu Okmányai Avignoni
Korszak, II. Kötet, VI. Ince Pápa 1352-1322. V Orbán Pápa 1362-1370. VII Kelemen EllenPápa 1378-1394,
Stephaneum Nyomda, Budapest, 1918, p. 243 (în continuare Regesta Supplicationum II); Documenta Romanaie
Historica, seria C Transilvania, vol. X, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1977, p. 246-247.
20
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Academiei Române, Bucureşti, 1981, p. 69 (în continuare DRH C, XI)
21
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numirea în postul de canonic la Oradea. La 23 iunie 1366, papa, la cererea regelui Ludovic
I şi a reginei Elisabeta, îl numeşte pe Nicolae al lui Ioan al lui Alexandru, canonic prebendar
la Oradea. Totodată acesta primea şi demnitatea de custode. Nicolae era canonic la Eger,
pe care îl putea păstra, dar deţinea şi un arhidiaconat în Biserica Oradiei, la care trebuia
să renunţe29. Cel de-al doilea canonic numit de Urban al V-lea la Oradea a fost Ladislau al
lui Pavel, la 29 iunie 1366. Pentru el a intervenit Gheorghe, cancelarul şi solul împăratului
constantinopolitan. Ladislau era preot în dieceza orădeană şi ţinea altarul Sf. Ecaterina
din aceeaşi provincie episcopală, la care trebuia să renunţe după ce va intra în posesia
canonicatului şi a prebendei30. Tot la 29 iunie 1366 prin-un act papal se aminteşte despre o
altă numire canonicală făcută la Oradea. Documentul în cauză este pentru Dominic al lui
Iacob, care în urma intervenţiei lui Gheorghe, solul împăratului constantinopolitan, primea
un canonicat şi o demnitate la Pécs. Actul amintit menţionează că Dominic al lui Iacob a
primit tot de la papa Urban al V-lea un canonicat la Oradea. Respectivul preot mai deţinea
în dieceza orădeană capela Sf. Andrei, la care era dispus să renunţe31.
Ultimul papă de la Avignon, Grigore al XI-lea a făcut doar două numiri de canonici la
Oradea. La 14 ianuarie 1374 pontiful francez cerea episcopului Dumitru al Transilvaniei să
întărească numirea lui Grigore al lui Gheorghe, cleric din dieceza Transilvaniei, în postul
de canonic la Oradea şi la conducerea arhidiaconatului de Kuleser şi aceeaşi biserică.
Documentul papal conţine şi unele detalii despre procedura care a stat la baza acestei
numiri. Astfel, din acest act aflăm că respectivul canonicat şi arhidiaconat erau vacante
rămânând atunci vacante prin renunţarea liberă a iubitului fiu Gaspar al lui Pancraţiu,
canonic al numitei biserici şi arhidiacon de Kuleser din aceeaşi episcopie, <renunţare>
făcută în afara curţii romane, de bună voie, în mâinile lui Dumitru, de bună aducere
aminte, episcopul de Oradea, şi primită de numitul episcop în afara numitei curţi, în temeiul
autorităţii sale episcopale, pomenitul episcop – întrucât, după vechiul obicei încuviinţat
şi păzit până acum în pace, dania şi numirea acelor canonicat, prebendă şi arhidiaconat
ţin de episcopul de Oradea aflător atunci în slujbă- a hărăzit şi a numit, după canoane
numitului Grigore, în temeiul aceleiaşi autorităţi, canonicatul, prebenda şi arhidiaconatul
sus-pomenite, rămase astfel vacante, afară numai dacă nu s-ar împotrivi rezervaţiile
apostolice, sau dacă dreptul de danie a acelui canonicat, prebendă şi arhidiaconat nu ar fi
trecute în chip legiuit asupra scaunului apostolic, prin rânduielile conciliului de la Lateran,
iar acest Grigore dobândind canonicatul, prebenda şi arhidiconatul le-a ţinut şi stăpânit de
atunci în temeiul daniei şi numirii pomenite, după cum le ţine şi le stăpâneşte <şi acum>
în pace şi linişte32. Numirea lui Grigore în aceste posturi a fost făcută de episcopul Dumitru
de Oradea, aceasta fiind prerogativa sa. Respectivele posturi ecleziastice au rămas vacante
prin renunţarea fostului titular. Noul titular le-a luat în stăpânire, iar papa confirma decizia
fostului episcop de Oradea.
Confirmarea era necesară pentru ca decizia episcopului de Oradea să aibă o
valabilitate absolută, Grigore a fost preocupat să o obţină: Grigore stă la îndoială dacă, la
timpul daniei şi numirii lor, canonicatul, prebenda şi arhidiaconatul <amintite mai sus> au
fost osebit păstrate pe seama dreptului de hotărâre al scaunului apostolic sau dacă, precum
se spune mai sus, dreptul de danie a lor trecuse asupra numitului scaun şi dacă el ar putea,
în viitor, să fie supărat cu privire la canonicatul, prebenda şi arhidiaconatul pomenite <mai
înainte>33. Grigore al XI-lea aproba şi confirma decizia episcopului Dumitru.
Ultima numire a unui canonic de către un papă de la Avignon la Oradea a fost
Documenta Romanaie Historica, seria C Transilvania, vol. XIII, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1994, p.
152-153.
30
Ibidem, p. 166.
31
auctoritate litterarum eiusdem Sanctitatis canonicatum ecclesie Varadiensis et quandam capellam sancti
Andree in eadem ecclesia obtinet et prebendam acceptaverit et per executorem sibi fecerit provideri, cuius
prebende nondum possessionem corporalem est assecutus, quam capellaniam paratus est dimittere cf. Regesta
Supplicationum II, p. 449.
32
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făcută la 5 iunie 1377, când Grigore al XI-lea poruncea lui Ladislau, prepozitul Bisericii
Transilvaniei, să-l introducă pe Andrei, fiul lui Petru, cleric din dieceza Kalocsa, într-un
canonicat la Oradea. Noul canonic avea o imagine deosebit de bună la curie: lăudat în
multe feluri în faţa noastră pentru cinstea vieţii şi a obiceiurilor, şi alte merite ale virtuţile
<sale>34.
Cine au fost canonicii numiţi? Ultimii trei papi canonici de la Avignon au numit,
în total, la nivelul diecezei orădene unsprezece canonici. Analiza documentelor epocii
relevă faptul că toţi aceştia au fost supuşi ai regelui Ungariei, lipsind total elementul alogen.
Cu privire dieceza din care proveneau situaţia era următoarea: din dieceza Transilvaniei
proveneau patru canonici, din dieceza de Eger proveneau doi canonici, din dieceza de
Oradea tot doi, în timp ce diecezele Kalocsa, Pécs şi Veszprém erau reprezentate de câte
un canonic fiecare. Aşadar, cei mai mulţi proveneau din dieceza Transilvaniei, fapt care
vine să confirme importanţa acestei unităţi ecleziastice, dar şi preoţilor care slujeau acolo.
Ca şi în cazul lui Clement al VI-lea, prezentat de noi în numărul pe anul 2013 la acestei
reviste, şi în cazul ultimilor trei papi canonici de la Avignon, canonicatele erau acordate de
pontifi la cererea unor mari demnitari laici sau ecleziastici, care doreau în acest mod să-şi
recompensese apropiaţii pentru devotamentul lor şi pentru slujbele credincioase aduse. În
cazul de faţă se constată trei intervenţii regale (fie că este vorba despre regele Ludovic I
de Anjou sau de regina Elisabeta), trei intervenţii diplomatice (de la solul regal, Benedict
Himfi, comite de Pilis şi de la solul împăratului Constantinopolitan, care intervine pentru
doi clerici), o intervenţie voievodală (din partea lui Andrei Lackfi, voievodul Transilvaniei)
şi o intervenţie episcopală (venită de la Ladislau, episcop de Veszprém). Pentru trei canonici
documentele păstrate nu consemnează la intervenţia cui au primit canonicatele respective.
Pe lângă un canonicat şi o prebendă în capitlul orădean, unii clerici au primit şi demnităţi
în ierarhia capitulară. Astfel, Nicolae al lui Arnold a fost numit şi custode. Un caz identic
a fost şi cel alui Nicolae al lui Ioan. Alţii au primit arhidiaconate (Grigore al lui Gheorghe
a fost numit arhidiacon de Kuleser). Cei numiţi nu erau străini de domeniul ecleziastic,
având exerienţa altor posturi, numirea la Oradea, fiind făcută uneori cu scopul de a-i
creşte venitul respectivului. Astfel, Toma al lui Simion era arhidiacon de Crasna, deci şi
canonic în cadrul capitlului Bisericii Transilvaniei, Petru de Buda era cantor şi canonic
în capitlul colegial din Buda, iar Ioan al lui Simion era paroh de Bonţida (azi jud. Cluj).
Uneori numirea într-un canonicat putea să prezinte unele incompatibilităţi: Ladislau al lui
Pavel primind un canonicat la Oradea trebuia să renunţe la altarul Sf. Ecaterina din cadrul
aceleiaşi dieceze.
Consideraţii finale. Papii Ioncenţiu al VI-lea, Urban al V-lea şi Grigore al XI-lea au
continuat politica beneficială la nivel diecezei de Oradea incepută de predecesorii lor, Ioan
al XXII-lea şi Clement al VI-lea. Ultimii trei papi canonici de la Avignon au numit la nivelul
diecezei orădene unsprezece canonici. Toţi cei numiţi erau supuşi ai regelui Ungariei,
neexistând alogeni. Cei mai mulţi canonici numiţi proveneau din dieceza Transilvaniei.
Precum am demonstrat anterior, canonicatele erau acordate de papă la intervenţia unui
mare demnitar laic sau ecleziastic, care dorea să-şi gratifice apropiaţii. Pe lângă un
canonicat propriu-zis, cei numiţi puteau primi şi o demnitate în ierarhia capitulară, dacă
acest fapt nu era incompatibil cu un alt post bisericesc.

Documenta Romanaie Historica, seria C Transilvania, vol. XV, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2006, p.
247.
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Anexă
Canonici numiţi de papii Inocenţiu al VI-lea, Urban al V-lea şi Grigore al XI-lea la
Oradea
Nr. Numele
crt. canonicului
1

Toma al lui
Simion

2

Petru de Buda

Persoana care
a intervenit
pentru el

Anul numirii

Alte informaţii şi observaţii

24 decembrie
1353

Beneficiarul era cleric
din dieceza Transilvaniei,
arhidiacon de Crasna şi sol al
episcopului Andrei la Curia
apostolică
Beneficiarul era canonic şi
custode la Buda

3 Grigore al lui
Nicolae

Ladislau,
6 august 1358
episcop de
Veszprém
Regina Elisabeta 30 decembrie
1358

Beneficiarul era cleric din
dieceza Transilvaniei

4 Petru al lui
Andrei

Benedict, solul 30 decembrie
regelui Ungariei 1358

Beneficiarul era cleric din
dieceza Eger

5 Ioan al lui Simion Andrei Lackfi,
17 mai 1359
voievodul
Transilvaniei
6 Nicolae al lui
Ludovic I de
2 iunie 1359
Arnold
Anjou, regele
Ungariei
23 iunie 1366
7 Nicolae al lui
Ludovic I de
Ioan
Anjou, regele
Ungariei şi
regina Elisabeta

8 Ladislau al lui
Pavel
9 Dominic al lui
Iacob

Gheorghe,
solul împăratul
constantinopo
litan
Gheorghe,
solul împăratul
constantino
politan

29 iunie 1366

29 iunie 1366

10 Grigore al lui
Gheorghe

14 ianuarie
1374

11 Andrei al lui
Petru

5 iunie 1377

Beneficiarul era cleric din
dieceza Transilvaniei, paroh
de Bonţida
Beneficiarul era capelan
regal, arhidiacon de Szabolcc,
primind şi funcţia de custode
Beneficiarul era cleric din
dieceza Eger, având acolo un
canonicat. Primeşte şi funcţia
de custode, dar trebuia să
renunţe la arhidiaconatul pe
care îl deţinea în Biserica de
la Oradea
Beneficiarul era preot în
dieceza Oradea şi trebuia să
renunţe la altarul Sf. Ecaterina
din aceaiaşi biserică
Beneficiarul era capelan regal
şi mai deţinea un canonicat
şi o demnitate la Pécs,
precum şi capela Sf. Andrei
din dieceza orădeană la care
trebuia să renunţe
Beneficiarul era cleric din
dieceza Transilvania şi mai
primea arhidiaconatul de
Kuleser din dieceza Oradiei
Beneficiarul era cleric din
arhidieceza Kalocsa

IL “DIARIO DI VIAGGIO” DI PIERRE LESCALOPIER: DAL BOSFORO IN
TRANSILVANIAATTRAVERSO LA BULGARIA E LA VALACCHIA (1574)
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“THE TRAVEL-DIARY” BY PIERRE LESCALOPIER: FROM BOSPHORUS TO
TRANSYLVANIA THROUGH BULGARIA AND WALLACHIA (1574)
Abstract
The Travel-Diary by Pierre Lescalopier is a series of notes taken by its Author during
a voyage he went on in 1574 from Venice to Istanbul along the Adriatic and through the
Balkans returning to Padua through Bulgaria, Wallachia and Transylvania. At that time,
he was a law student in Padua. Pierre Lescalopier was born in Paris in the middle of
1550 from an Italian patrician family which had moved to France. This paper deals with
the second part of the voyage, i.e. the return from Istanbul to Padua through Bulgaria,
Wallachia, Transylvania, Austria and Friuli. The diary is not only a description of the
voyage,but a true historical source. In fact, it gives us some information about the project
of alliance among the Poles, the French, and the Transylvanians, the settling of Hungarian
Protestants in Istanbul, the economic life of Transylvania, the working mines, the local
traditions, the life conditions of people the author of the diary encountered.
Key words: Pierre Lescalopier, Transylvania, Stephen Báthori,XVIth century, travelliterature

Pierre Lescalopier era nato a Parigi intorno al 1550 da una famiglia patrizia1, che,
secondo la tradizione, derivava da un ramo dei della Scala stabilitosi in Francia nel Medioevo. Nel 1571 si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza dell’Università di Padova. Tre anni
dopo, ancor prima d’aver concluso il ciclo di studi, fu attratto dal desiderio di conoscere la
Terrasanta e l’Impero Ottomano. S’imbarcò quindi con in tasca una lettera di presentazione
dell’ambasciatore di Francia a Venezia, e, toccando i porti adriatici veneziani e ragusei,
arrivò a Costantinopoli attraversando i territori ottomani dei Balcani. Giunto sul Bosforo
consegnò all’ambasciatore francese François de Noailles, vescovo di Dax, la lettera di presentazione ricevuta nella città lagunare e, dopo alcuni giorni di soggiorno nella capitale
ottomana, partì, a quanto sembra volontariamente, come corriere diplomatico alla volta
della corte principesca di Alba Iulia (ungh. Gyulafehérvár; ted. Weissenburg): aveva ricevuto dall’ambasciatore francese l’incarico di portare al principe di Transilvania e futuro re
di Polonia Stefano Báthori la notizia del consenso del sultano Selim II (1566-74) al matriCentro Studi Adria-Danubia, Duino Aurisina (Italy), apgn@libero.it
Le notizie biografiche di Pierre Lescalopier sono ricavate dalla «Postfazione» [Utószó] al libro Pierre Lescalopier
utazása Erdélybe. 1574[Il viaggio di Pierre Lescalopier in Transilvania. 1574], a cura di K. Benda e L. Tardy,
traduzione dal francese di Gy. Benda, K. Benda e L. Tardy, Budapest 1982, pp. 111-12, cui si fa riferimento in
questo articolo. Il diario di Lescalopier è stato parzialmente tradotto in croato da M. Šamić col titolo Prijepis
putovanja Pjera Leskalopjera kroz naše zemlje [Trascrizione del viaggio di Pierre Lescalopier attraverso i nostri
paesi], in «Glasnik arhiva i društva arhivista BIH» (Sarajevo), III, 1963, pp. 329-56.
*
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monio che avrebbe dovuto contrarre con Renée de Rieux, principessa di Chateauneuf, una
giovane donna che apparteneva a una illustre famiglia della nobiltà bretone. La bellissima
principessa di Chateauneuf era stata scelta come sposa per il Báthori dalla stessa regina
madre di Francia Caterina de’ Medici, la quale voleva estendere l’alleanza antiasburgica
franco-polacco-ottomana anche alla Transilvania del principe Báthori. Un obiettivo secondario che intendeva conseguire con queste nozze era l’allontanamento della giovane
Renée, da lei non gradita, dalla corte di Parigi, impedendole che diventasse moglie del
figlio Enrico, dal 1˚ maggio 1573 re di Polonia col nome di Enrico V, dal 30 maggio 1574
anche re di Francia col quello di Enrico III. François de Noailles era riuscito con le sue armi
diplomatiche a convincere il gran visir dei vantaggi politici che sarebbero potuti derivare
da quelle nozze, un’alternativa alle quali era il matrimonio di Stefano Báthori con una principessa della Casa d’Austria e il conseguente rafforzamento dell’asse austrotransilvano2.
Il 12 ottobre 1574 Pierre Lescalopier fece ritorno a Padova, dove portò a termine gli
studi giuridici. Rientrato in Francia, si sposò con Madeleine Segnier, figlia del procuratore
di Parigi; dal loro matrimonio nacquero diversi figli e i loro discendenti abiteranno nel
palazzo al numero 25 di Place Royale fino agli anni Sessanta del XIX secolo. Nel 1583 Lescalopier fu nominato consigliere di tribunale e nel 1597 consulente legale a palazzo reale.
Al culmine della carriera fu presidente della Chambre des Enquêtes.
Il diario di Pierre Lescalopier, di sessantasei pagine, è una serie di appunti di viaggio, che molto probabilmente furono messi nella stesura definitiva soltanto in una fase
successiva. Sappiamo con certezza che nel 1721 il diario si trovava nella biblioteca di Jean
Bouher, presidente del tribunale di Digione; non sappiamo invece come il manoscritto sia
finito nella Biblioteca della Scuola di Medicina di Montpellier3. Il testo originale, completato con le annotazioni di uno sconosciuto, fu spedito allo studioso olandese Jan Gruter
(*1560-†1627), uno degli autori del Corpus inscriptionum antiquae totius orbis Romanorum. Il Gruter lo inserì nella propria raccolta di testi antichi. La prima notizia sul diario di
Pierre Lescalopier apparve nel 1921 nella «Revue d’Histoire Diplomatique» per opera di
Edmond Cleray4. Appena nel 1960 il rumeno Cernovodeanu descrisse con annotazioni
filologiche la parte della Transilvania e della Valacchia di cui si parla nel diario5. Ancora
nel 1979, Dezső Prágai citava il diario come fosse un’opera sconosciuta6. L’anno seguente
Lajos Tardy scrisse sul diario e sul suo autore nel periodico «Magyar Tudomány» e tradusse
le parti che riguardano la Transilvania7. Il diario completo è stato tradotto in ungherese nel
1982 nel qui già citato libro curato da Kálmán Benda e Lajos Tardy.
In un precedente articolo gli Autori hanno descritto la prima parte del viaggio8, cioè
quella compiuta per via mare da Venezia a Ragusa lungo le coste dell’Istria e della Dalmazia. Di seguito, verrà invece descritto il viaggio di ritorno da Costantinopoli con particolare
riguardo all’attraversamento della Bulgaria, della Valacchia e della Transilvania.
Il 1˚ giugno 1574 Pierre Lescalopier e i suoi compagni di viaggio lasciarono Pera, dopo
aver dormito l’ultima sera a Costantinopoli nell’alloggio degli ambasciatori del Principato di
Su questo tema il Diario di viaggio Pierre Lescalopier è l’unica fonte finora accertata.
Voyage faict par moy Pierre Lescalopier, MS H. 385.
4
E. Cleray, Le voyage de Pierre Lescalopier Parisien de Venise à Constantinople l’an 1574, in «Revue d’Histoire
Diplomatique», XXXV, 1921, pp. 21-55. L’opera è stata pubblicata incompleta.
5
P. Cernovodeanu, Călătoria lui Pierre Lescalopier in ţara Romîneasca şi Transilvania la 1574, in «Studii
şimateriale de Istorie Medie», IV, 1960, pp. 433-62.
6
D. Prágai, Pierre Lescalopier útinaplója, in «Külhoni Szövegtár. Magyar Irodalmi Évkönyv», I, a cura di G.
Bikich, Boston 1979, pp. 75-85.
7
L. Tardy, Erdély és Franciaország szövetségének terve egy 1574 évi útleírás tükrében, in «Magyar Tudomány»,
n. 4, 1980, pp. 253-60.
8
Cfr. G. Nemeth – A. Papo, Dal “Diario di viaggio” di Pierre Lescalopier lungo le coste dell’Istria e della
Dalmazia (1574), in «Studia historica adriatica ac danubiana», III, n. 1-2, 2010, pp. 59-74 (Atti del Convegno
Internazionale di Studi «Viaggi e viaggiatori nella Mitteleuropa», Trieste-Pirano, 17-18 settembre 2010). Sul
diario di Lescalopier si veda anche il saggio di A. di Francesco, Il Friuli, l’Ungheria e i Balcani nel Diario di
viaggio di Pierre Lescalopier (1574), apparso nel libro Da Aquileia al Baltico attraverso i Paesi della nuova Europa
(pp. 77-82), uscito nel 2005 a cura di A. Litwornia, G. Nemeth e A. Papo per i tipi delle Edizioni della Laguna
di Mariano del Friuli (Gorizia).
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Transilvania. Durante il soggiorno sul Bosforo, Lescalopier aveva fatto conoscenza con parecchi ungheresi, polacchi e transilvani che si erano turchizzati; tra questi alcuni erano antitrinitari, altri anabattisti, zwingliani, luterani o seguaci di altre nuove religioni, i quali sotto l’abito
turco potevano professare la loro fede più liberamente che nel proprio paese. In effetti – si
seppe – tutti questi predicatori erano scappati per motivi politici o giudiziari e avevano colà
cercato e trovato rifugio. Ma per alcuni di loro la verità era un’altra: tanto per citare un esempio,
Lescalopier aveva conosciuto a Costantinopoli un predicatore di Lione, il quale, inizialmente
cattolico, poi calvinista, “su suggerimento divino“ aveva abbracciato l’Islam. Il motivo del suo
rifugio sul Bosforo non c’entrava però nulla con la religione: era dovuto scappare dalla Francia
e rifugiarsi colà per aver commesso adulterio con la moglie del suo principale9.
Partiti da Costantinopoli il Lescalopier e i suoi compagni seguirono per un tratto
di strada la costa lungo il mar di Marmara. Il 4 giugno sostarono a Çorlu (Chiorlich)10,
pernottando in un caravanserraglio, dove a ogni ospite veniva offerto come cibo carne di
manzo e agnello, riso e pane d‘orzo, oltreché fieno per i cavalli. Il giorno seguente, sostarono, in riva al mare, a Burgaz (Burgazada), dove al tempo del gran vizir Maometto era
stata costruita una moschea e realizzata una fondazione per preti e insegnanti che metteva
a disposizione dei viaggiatori un caravanserraglio con vitto e alloggio per tre giorni, pozzi
d’acqua e stabilimenti balneari. Lungo tutta la strada incontrarono soltanto turchi, i quali
li rifornivano gratuitamente di acqua potabile, che trasportavano da lontano in otri e borse
di pelle di capra e che offrivano ai viaggiatori in tazze di metallo stagnato. Mettevano a
disposizione dei viaggiatori anche degli specchi per la toeletta. Questi ‘venditori’ si accontentavano d’un semplice ringraziamento, alcuni invero accettavano spiccioli, ma anche
somme di denaro più consistenti se gliele venivano offerte11.
Il 6 giugno giunsero a Babaeski (Eschibaba), dove sorgeva una cappella sotto il cui
altare si diceva fosse stato sepolto il corpo di san Niccolò, che lì era stato trasportato da una
vicina collina. Sull’altare era appoggiata una lampada di rame che liquefaceva il sego di
pecore sacrificate con cui alcuni preti turchi, lì sempre presenti, benedicevano i visitatori,
qualsiasi religione essi avessero professato12.
Il 7 giugno, verso mezzogiorno, i nostri viaggiatori si diressero verso il confine bulgaro. Pernottarono in una località denominata nel testo Quetlic. Qui assistettero a un corteo
nuziale, dovela promessa sposa si recava al matrimonio in sella a un cavallo, accompagnata da quattro turchi a piedi, che tenevano sollevata una tenda, e seguita da un carro trainato
da buoi e da altri turchi, chi a cavallo chi a piedi, che schiamazzavano suonando fischietti
e flauti e percuotendo pentole di rame. Il conto dell’alloggio fu molto salato13.
Lasciata Adrianopoli, l’8 giugno passarono la notte a Todula, un paesino immerso in
un bosco frequentato da predoni. Il giorno seguente entrarono nel villaggio turco di Chilee
attraversando un fossato pieno d’acqua, che i cavalli passarono a nuoto, gli uomini sistemati su un tronco di legno tenendo sollevati i bagagli, le selle e le bardature dei cavalli. Il
10 giugno giunsero nel villaggio bulgaro di Mokren (Mocran), da cuisi dipartivano le quasi
inaccessibili montagne della Bulgaria. Il giorno seguente erano a Tiça (Tisce), dove ancora
vigevano le consuetudini greche, come risultava dalla vista della fila di croci disseminate
lunga la strada. Il 12 giugno arrivarono nel villaggio greco-bulgaro di Konak (Caunac) dopo
aver percorso una strada di montagna molto suggestiva. In tutti questi villaggi, dalla Bulgaria alla Transilvania, al posto delle campane usavano delle grosse tavole di legno, che percuotevano ogniqualvolta il popolo era convocato in adunanza. Il giorno seguente pernottarono a Kacelovo (Catzello), da cui raggiunsero Ruse (Risci), l’ultima località bulgara prima
dell’attraversamento del Danubio, percorrendo una strada fiancheggiata da rocce e dirupi.
Qui sostarono e si riposarono dopo il faticoso passaggio attraverso le montagne bulgare14.
Pierre Lescalopier utazása Erdélybe cit., p. 55.
Çorlu è una città della Tracia orientale interna appartenente alla provincia di Tekirdağ.Qui e nel prosieguo
saranno scritti in corsivo i nomi delle località citate nel testo originale francese.
11
Pierre Lescalopier utazása Erdélybe cit., p. 56.
12
Ivi, pp. 56-57.
13
Ivi, p. 57.
14
Ivi, pp. 57-58.
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In Bulgaria avevano molto spesso dormito all’aperto, perché la regione era scarsamente abitata; le case, scarse e a un solo piano, di circa sei piedi di altezza, erano costruite
con tronchi interrati, tavole di legno e intonaci di fango rinforzato con fili d’erba; il tetto era
di paglia. Al centro della casa c’era il camino: il fumo usciva da un foro praticato sul tetto.
Gli inquilini abitavano insieme coi loro animali, nel sudiciume: per questo motivo Lescalopier e i suoi compagni preferivano dormire all’aperto, riparati dalle fronde di qualche
albero. Una notte però furono sorpresi dalla pioggia e, il giorno seguente, furono costretti
a proseguire il viaggio con gli abiti fradici d’acqua. Ruse era una città popolosa, dove si
trovavano in abbondanza merci e alimenti acquistabili a buon prezzo15.
Alla frontiera con la Valacchia dovettero esibire i passaporti. Il 16 giugno attraversarono il Danubio con un grande traghetto, dove furono controllati che non portassero
al seguito servi della gleba eventualmente scappati dal loro padrone. Non si potevano
esportare dalla Bulgaria cavalli di valore superiore a 20 ducati o 1.000 akçe16. In Valacchia
(in Ungheria, scrive il diarista) usavano il Kreutzer, che veniva scambiato con 1/100 di
tallero o con mezzo akçe (in Turchia il cambio era però meno favorevole). Anche oltre il
Danubio vivevano molti turchi, quimescolati coi valacchi.
Il 17 giugno pernottarono a Ioneşti (Schat Joaneschte, vicino a Giurgiu, oggi in Romania). Qui si rifornirono con difficoltà di vettovaglie, perché gli ottomani, dopo aver rimesso sul trono del voivodato Alexandru II Mircea17, passando per Giurgiu proprio in quel
periodo avevano depredato la città di tutte le riserve alimentari18.
Nel prosieguo del viaggio, per gran parte della giornata del 18 giugno Lescalopier e i
suoi compagni incrociarono per strada truppe ottomane a cavallo, che stavano rientrando
in Turchia: fu una sfilata interminabile, che durò dalla mattina fino alle due e mezzo del
pomeriggio. I soldati ottomani erano armati di una lunghissima lancia e protetti da uno
scudo bombato, quadrato nella parte inferiore – dove poggiava sulla sella – e dotato nella
parte superiore di una fessura che consentisse la visuale; lo scudo sopravanzava di due dita
la testa del cavaliere; era di legno, con borchie dorate, rivestito di pelle conciata e decorato
con ali di aquila e otarda nonché con frammenti metallici luccicanti come specchi. Alcuni
cavalieri usavano copricapi di pelle d’animali con penne luminose di ali d’uccelli. A vederli era uno spettacolo pauroso. Solo pochi di loro si proteggevano il petto e l’avambraccio
con una corazza, un quarto dei soldati era anche sprovvisto d’elmo. Tutto sommato non
erano ben armati e protetti, ma potevano confidare su un numero elevato. Nessuno dei
soldati turchi disturbò i compagni di Lescalopier, anzi in molti li salutarono19.
Partiti avanti l’alba, arrivarono di notte a Bucarest (Bocareschte). Il Lescalopier ci
fornisce una sommaria descrizione della città. Le mura erano costruite con grossi tronchi
d’albero conficcati nella terra e tenuti assieme da tavole orizzontali rinforzate con grandi
e lunghi chiodi di legno. Lestradeerano rivestite di doghe di legno. I tetti delle case erano
ricoperti di paglia. La città era attraversata da un fiumiciattolo, il Dîmbovica. Nel corso della visita, Lescalopier non notò alcun bell’edificio, solo due chiese di legno, una luterana e
l’altra greca; per contro, la campagna era fertile. I nostri viaggiatori incontrarono e omaggiarono il voivoda Alexandru nel suo castello; trovarono però con difficoltà un interprete che
conoscesse il latino. Anche il palazzo del voivoda era costruito internamente con tavole di
legno intonacate con fango rinforzato da fili d’erba. Furono portati al cospetto del principe
in una grande sala rivestita di tappeti turchi; come nei caravanserragli, anche qui lungo
le pareti, peraltro decorate con azze e mazze, correva una panca alta tre piedi: il voivoda
Ivi, p. 59.
Moneta d’argento coniata per la prima volta dal sultano Orhan I (1326-59). Nel 1550 uno zecchino d’oro
veneziano valeva 84 akçe. Precisa lo stesso Lescalopier che un ducato corrispondeva a 60 akçe, la moneta
d’oro francese a 52 akçe, quella d’oro spagnola e quella italiana a 50 akçe, il tallero a 40. Il tallero circolava
in tutta la Turchia.
17
Alexandru II Mircea (1568-74; 1574-77), figlio di Mircea III, discendente di Vlad II Dracul, noto anche
come Oaie Seacă (Pecora Sterile), era stato spodestato nel 1574 da Vintilă, figlio di Petru Pătraşcu cel Bun (il
Buono), già voivoda di Valacchia tra il 1554 e il 1558.
18
Pierre Lescalopier utazása Erdélybe cit., p. 59.
19
Ivi, pp. 59-60.
15
16
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era seduto su un trono di fronte all’ingresso, al suo fianco c’era soltanto un paggio, il quale
prese la lettera dell’ambasciatore francese dalle mani di Lescalopier per porgerla al suo
signore; un interprete gliela lesse e tradusse soltanto in presenza del giovane viaggiatore
francese, il quale notò come la traduzione dal latino fosse alquanto lunga, mentre brevi
erano le risposte del principe. Il voivoda alfine ospitò tutti i viaggiatori in un’abitazione
cittadina, offrì loro un banchetto eccezionale, li rifornì di buoni cavalli e prestò loro la sua
carrozza da viaggio facendoli accompagnarea spese proprie da uno dei suoi segretari fino
al confine del paese20.
Proseguirono quindi il viaggio per Târgovişte (Tergouista), capitale della Valacchia,
che raggiunsero il 22 giugno. Il giorno dopo furono al confine, che era sorvegliato da alcuni soldati del voivoda, i quali dall’alto di una torre vigilavano la strada, chiusa da una
sbarra21.
A questo punto il diarista traccia un breve profilo degli abitanti della Valacchia, i
quali, insieme con quelli di gran parte della Transilvania e della Moldavia, si consideravano discendenti dei romani: parlavano una lingua con un lessico in parte italiano, in parte
latino, mescolato con parole greche e di altri idiomi. Odiavano oltremodo il papa e la
chiesa di Roma; onoravano il loro voivoda come un dio. Erano smodati nel bere: col primo
bicchiere brindavano a Dio, col secondo al voivoda, col terzo al sultano, col quarto a tutti
i buoni cristiani, col quinto alla pace, col sesto e coi successivi ai presenti, alla loro salute, ai loro viaggi. Gli ospiti erano apprezzati se li accompagnavano in tutti i loro brindisi.
Bevevano direttamente da una bottiglia dal collo lungo. Il voivoda pranzava su un tavolo
sopraelevato rispetto agli altri. Se qualcuno desiderava bere, era prima obbligato a baciare
il piede del principe. I commensali mangiavano a capo scoperto22.
Il 24 giugno Lescalopier e i suoi compagni arrivarono ai piedi delle montagne della
Transilvania, quindi giunsero al castello di Bran (Tercvar; ungh. Törcsvár, vicino a Braşov/
Brassó/Kronstadt), da cui scesero nel villaggio tedesco di Neustadt (Noistat o Cristian falua;
oggi Cristian). Qui assistettero a una messa luterana in latino, dove i fedeli nella loro preghiera finale imploravano Dio di “distruggere la tirannide dei papi e dei turchi”. La sera del
25 giugno giunsero nella città transilvana di Braşov (Brassovia o Coronestat)23.
Braşov si presentava come una città elegante, protetta da mura robuste, con belle
chiese, le pareti esterne delle case con dipinti a olio, una buona pavimentazione stradale,
abitanti gentili e borghesizzati. Il giorno dopo Lescalopier si presentò al primo magistrato
della città per comunicargli lo scopo del suo viaggio. Seppe che il principe di Transilvania,
in previsione delle nozze con la principessa francese Chateauneuf, aveva dato ordine di
trattare i francesi con un occhio di riguardo, provvedere al loro mantenimento durante il
loro soggiorno e fornir loro una guida per gli spostamenti nel paese24.
Il 28 giugno partirono da Braşov insieme col segretario dell’ambasciatore ungherese
in Transilvania. Il giorno seguente giunsero a Făgăraş (Fougarest; ungh. Fogaras; ted. Fogarasch), dove sorgeva un grande castello circondato da un fossato pieno d’acqua, sito al
centro di una città abbastanza popolata. L’ultimo giorno del mese pranzarono a Fofeldea
(Flalda; ungh. Fófeld; ted. Hochfeld), un villaggio abitato da tedeschi, rumeni e ungheresi,
dove le lingue tedesca e rumena si erano conservate25.
Attraversarono quindi una dozzina-quindicina di villaggi in cui si parlava rumeno,
ma che, nonostante ciò, erano sottomessi al principe di Transilvania. Il 1˚ luglio pranzarono a Sibiu (Harmestat o Sebin; ungh. Szeben; ted. Hermannstadt), una grande e bella città
coi muri esterni delle case affrescati; i suoi abitanti erano tedeschi e luterani; davanti alla
porta della città vigilava una guardia nonostante che in tutto il paese si vivesse pacificamente. Passarono quindi la notte ad Amnaş (Homelac; ungh. Omlás). Il giorno seguente
pranzarono a Sebeş (Milhboc o Sebesum; ungh. Szászsebes; ted. Mühlbach); quindi, laIvi, pp. 60-61.
Ivi, p. 62.
22
Ivi, pp. 62-63.
23
Ivi, pp. 63-64.
24
Ivi, p. 67.
25
Ivi, p. 68.
20
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sciata Sebeş, attraversarono il fiume Mureş (ungh. Maros) e subito dopo arrivarono ad Alba
Iulia (Alba Julia), una fortezza grande e solida prossima a una città molto popolata. Qui
non abitavano né tedeschi né valacchi, ma tutti parlavano l’ungherese, la lingua originale
della Transilvania, che una volta – ricorda il Lescalopier – era stata una provincia ungherese, diventata poi un principato vassallo della Porta, cui doveva corrispondere un tributo
annuo di 70.000 ducati (in effetti, solo 10.000). Alba Iulia era stata scelta come sede del
principe a motivo dell’aria salubre che lì si respirava. Numerose scritte latine testimoniavano la presenza del re dei Daci, Decebalo, che era stato sconfitto da Traiano26.
Il 3 luglio Lescalopier rese gli onori al principe Báthori, un discendente della nobile
famiglia di Somlyó; il principe gli strinse calorosamente la mano ma non gli permise che
gli baciasse la sua. L’ospite francese gli consegnò quindi la lettera con le credenziali del
vescovo di Dax. Discorsero a lungo in latino sul suo contenuto; il principe si dimostrò
molto curioso di conoscere le esperienze del viaggio del Lescalopier. Quindi invitò l’ospite
francese a far visita al suo cancelliere, Márton Berzeviczy, e al suo consigliere, Giorgio
Blandrata, il quale, secondo il principe, era pure lui di nazionalità francese. Lescalopier
ritrovò ad Alba Iulia il suo ex compagno di studi di Padova degli anni 1571-73, Stefano
Báthori, nipote del principe27.
Il principe si informò presso il suo ospite sull’età della sua futura sposa, sulla sua
bellezza, sulle sue origini, sulla sua parentela con la corte francese, sul suo rango, sulla
sua famiglia. Lescalopier ne era però completamente disinformato: se ne scusò perché a
causa dei suoi studi giuridici si era assentato per lunghi anni dal suo paese natale. Il principe lo pregò quindi di contattare l’ambasciatore francese Thomas Le Normand, che era
venuto alla sua corte proprio per trattare le condizioni del suo matrimonio con la signorina
Chateauneuf. Le Normand non conosceva il latino e pertanto poteva e voleva colloquiare
col principe soltanto nella lingua tedesca, che il Báthori non gradiva, anche se conosceva
bene, onde non fare un torto al sultano, grande nemico della Casa d’Austria. Il Nostro
avrebbe pertanto dovuto fare da interprete servendosi del latino tra l’ambasciatore francese e il principe. Nei giorni seguenti Lescalopier accompagnò il principe nelle battute di
caccia col falco alla lepre insieme con l’ambasciatore francese; il principe parlava sempre
in latino all’ambasciatore, che per dispetto rispondeva in tedesco, non desiderando che il
Lescalopier partecipasse alle loto conversazioni e trattative, che peraltro non suscitavano
l’interesse del nostro viaggiatore. In quel periodo arrivò dalla Francia presentandosi alla
corte del Báthori un suonatore di liuto italiano, il quale sparse la voce che la signorina
Chateauneuf non era parente del re di Francia28.
Nei giorni seguenti il Lescalopier visitò, in compagnia del nipote del principe, le miniere d’oro e di mercurio di Zlatna (Slatina; ungh. Zalatna; ted. Schlatten), che erano state
affittate dal veneziano Giacomo Grison e dal romano Fausto Guai. Il nostro viaggiatore si
mostrò molto interessato al processo di estrazione dei due minerali, che descrisse dettagliatamente nei suoi appunti29.
Lescalopier fu convinto dal Blandrata afermarsi ad Alba Iulia finché non fosse stata
preparata l’ambasceria del principe che egli avrebbe dovuto accompagnare alla corte di
Francia per la richiesta della mano della signorina Chateauneuf. Per questa missione gli
furono promessi una carrozza con quattro cavalli, una catena d’oro e il pagamento di tutte
le spese di viaggio. Ma ben presto il Blandrata cominciò a manifestare le proprie perplessità sulla riuscita di quel matrimonio, dato che erano giunte da Parigi alle orecchie dello
stesso principe inquietanti notizie sulla fragilità morale della sposa; d’altro canto, dopo la
morte del re di Francia Carlo IX, il fratello Enrico era rientrato frettolosamente a Parigi dalla
Polonia per occupare il trono francese, anche perché si temevano insurrezioni da parte
del principe di Alençon e del re di Navarra che avrebbero potuto sovvertire le istituzioni

Ivi, pp. 71-72.
Ivi, p. 72.
28
Ivi, pp. 75-76.
29
Ivi, pp. 76 e 80-81.
26
27
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statali. La situazione in Francia non era quindi delle migliori30: nessun vantaggio sarebbe
pertanto derivato al principe Báthori da un imparentamento con la dinastia dei Valois. I
polacchi per contro intendevano eleggere un nuovo re. Il Nostro decise pertanto di prolungare il proprio soggiorno ad Alba Iulia in attesa che la situazione si schiarisse31.
Il 20 luglio alfine il Lescalopier fu convocato dal principe insieme col signor Le Normand. Báthori comunicò in latino all’ambasciatore francese di essersi accertato della veridicità delle notizie provenienti da Parigi, dove in effetti era in corso una lotta per la corona
francese. Per questo motivo il re di Polonia si era affrettato a ritornare a Parigi per prendere
possesso di quel regno. I tempi non erano quindi maturi per occuparsi di matrimoni: il progetto delle sue nozze era pertanto rinviato a tempi migliori. Avrebbe peraltro informato la
regina Caterina de’ Medici della sua decisione ringraziandola per la benevolenza mostrata
verso la sua persona. Dopo questo incontro chiarificatore il Lescalopier e il Le Normand
presero entrambi congedo dal principe: l’ambasciatore ricevette in dono una carrozza con
quattro cavalli, quella cioè che avrebbe dovuto ricevere il Lescalopier, il quale invece dovette accontentarsi d’un solo cavallo per il prosieguo del viaggio32.
A questo punto è plausibile arguire che Stefano Báthori abbia rinunciato alle nozze
con la signorina Chateauneuf non tanto perché la situazione politica in Francia fosse torbida, né tanto meno a causa dei ‘facili costumi’ della promessa sposa: il principe aveva
intravisto una buona occasione di sistemarsi sul trono vacante di Polonia (come difatti
sarebbe di lì a poco avvenuto)33.
Il viaggio di Lescalopier proseguì alla volta di Aiud (Agnedi; ungh. Enyed; ted.
Strassburg), una località abitata da ungheresi e tedeschi34. La fortezza di Aiud era stata
confiscata a Gáspár Bekes, i cui antenati l’avevano ricevuta come pegno in cambio di
30.000 talleri erogati alla madre del re Giovanni Zápolya. Stefano Báthori sarebbe stato
disponibile a riacquistarla, ma a causa del diniego di Bekes fu costretto ad assediare il suo
avversario nella fortezza di Făgăraş; Bekes riuscì però a scappare e a rifugiarsi alla corte del
suo protettore Massimiliano d’Asburgo35.
Il 23 luglio arrivarono a Cluj (Collosuar; ungh. Kolozsvár; ted. Klausenburg) dopo
esser passati per Turda (Torda; ungh. Torda; ted. Thorenburg), una città ricca di miniere di
sale sulle riva d’un fiume in cui abbondava l’oro, da cui il suo nome ungherese di Aranyos. Cluj era abitata da ungheresi e tedeschi, alcuni anni prima (in effetti fino al XIV sec.)
solo da tedeschi. Lescalopier riporta la leggenda secondo cui Carlo Magno, dopo aver
sconfitto i magiari, aveva fatto costruire in Transilvania sette fortezze: Mediaş (Meges o
Meduis; ungh. Medgyes; ted. Medwisch), Sebeş (Sasebes o Millenbach), Bistriţa (Beistrich
o Neesleit; ungh. Beszterce; ted. Bistritz), Sibiu (Sebin o Hermestat), Braşov, Sighişoara (SeIl nuovo re di Francia Enrico III avrebbe infatti dovuto affrontare ben quattro guerre di religione durante il
suo regno quindicennale.
31
Pierre Lescalopier utazása Erdélybe cit., pp. 82-83.
32
Ivi, pp. 86 e 88.
33
Il 12 dicembre 1575 la nobiltà polacca avrebbe scelto come regina di Polonia Anna Jagellone, la figlia di
Sigismondo I e Bona Sforza, sorella quindi del re Sigismondo II Augusto e di Isabella, già regina d’Ungheria
e madre del primo principe di Transilvania Giovanni Sigismondo. Il 1˚ maggio 1576 Stefano Báthori sarà
incoronato a Cracovia re di Polonia come coregnante insieme con la consorte Anna. Dopo l’ascesa al trono
polacco (e a quello del Granducato di Lituania) Báthori comincerà a usare anche il titolo di principe di
Transilvania, di cui dal 1571 al 1576 era stato voivoda, conservandolo fino alla morte, che sarebbe avvenuta
nel 1586.
34
Pierre Lescalopier utazása Erdélybe cit., p. 88.
35
Gáspár Bekes Kornyáti (*1520-†1579), di origine rumena e di fede unitariana, era cresciuto alla corte di
Giovanni Sigismondo Zápolya, di cui fu anche tesoriere. Nel 1570, in qualità di ambasciatore di Giovanni
Sigismondo, allora ancora re d’Ungheria, aveva sottoscritto col re dei Romani Massimiliano II d’Asburgo la
pace di Spira. Pur essendo stato designato nel testamento di Giovanni Sigismondo voivoda di Transilvania, i
nobili transilvani gli preferirono Stefano Báthori. Fino al 1573 Bekes fece parte del Consiglio del principe. Dopo
l’abdicazione dal trono polacco di Enrico di Valois, riaccesasi la rivalità tra Báthori e il re Massimiliano, Bekes
ne avrebbe approfittato per armarsi contro Báthori, ma il 19 luglio 1575 sarà sconfitto nella battaglia di Sânpaul
(ungh. Kerelőszentpál); perduti tutti i suoi possessi (sarà anche condannato a morte) si ritirerà in esilio a Vienna.
In seguito, sarà perdonato dal suo rivale. Nel 1577, con Báthori già re di Polonia, sarà nominato dallo stesso
suo ex avversario capo supremo della cavalleria; in seguito sarà ascritto alla nobiltà polacca. Cfr. la voce Békes
Gáspár, in Új magyar életrajzi lexikon, vol. I, a cura di L. Markó, Budapest 2001, p. 567.
30
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guesvar o Saxebourg; ungh. Segesvár; ted. Schässburg) e Cluj (Collosvar o Clausembourg).
Nessun ungherese poteva prendere la residenza in una di queste città; se avesse sposata
una ragazza del luogo, avrebbe dovuto portarsela via. Neanche il principe poteva entrarvi
se accompagnato da più di 300 persone. Ai tempi di Lescalopier, questa legge non era più
osservata a Cluj, i cui abitanti volevano vivere secondo le usanze magiare. C’erano tanti
sassoni in Transilvania che secondo il Nostro avrebbero potuto in caso di guerra allestire
un esercito anche di 100.000 uomini36.
Lasciata Cluj arrivarono nel monastero di Cluj-Mănăstur (ungh. Kolozsmonostor; ted.
Appersdorf). Il 25 luglio pernottarono a Cehu Silvaniei (Sillacheie; ungh. Szilágycsehe;
ted. Bömischdorf), l’ultimo paese prima del confine con le Parti d’Ungheria. Il primo paese toccato in Ungheria fu Ardud (Erdeult; ungh. Erdőd; ted. Erdeed), dove il re Giovanni
Sigismondo aveva combattuto contro Massimiliano d’Asburgo con l’aiuto dei turchi dal 1˚
giugno al 2 agosto 156537. Quindi raggiunsero Satu Mare (Sachmar; ungh. Szatmár; ted.
Sathmar), una grande città agricola38, protetta dal fiume Someş (ungh. Szamos), nonché da
una solida fortezza difesa da veterani tedeschi e lanzichenecchi. A causa della malattia
dell’ambasciatore Le Normand, dovettero fermarsi a Satu Mare fino al 16 agosto39.
Ripreso il viaggio, proseguirono per Csenger, Dobos, Szalka, Kisvárda40 e, entrati nell’attuale Slovacchia, il 21 agosto raggiunsero Kosiče (ungh. Kassa) passando per
Král’ovsky Chimec (Elmes; ungh. Helmec) e Zemplín (ungh. Zemplén). A Kosiče sostarono
fino al 9 settembre, a causa del riacutizzarsi della malattia del Le Normand. Da Kosiče
si diressero, senza l’ambasciatore francese, verso Prešov (Eperiés; ungh. Eperjes), Spišský
hrad (Sepesvar; ungh. Szepesvár), Levoča (Leuche; ungh. Lőcse), Trnava (Tirnavia; ungh.
Nagyszombat) per arrivare il 17 settembre a Bratislava (Posonia o Presbourg; ungh. Pozsony), la capitale del regno d’Ungheria – scrive Lescalopier – sotto la giurisdizione dell’imperatore, con una fortezza eretta con mura spesse quanto due carrozze accostate. Attraversato il Danubio, sbarcarono in Austria, la notte del 18 settembre arrivarono a Vienna.
Il 29 settembre, infine, insieme con un corriere milanese, presero la strada per l’Italia. Il
nostro viaggiatore ci descrive quindi molto sommariamente l’attraversamento dell’Austria
e del Friuli – Malborghetto (Malborge), Resciutta (Rasciuté), San Daniele (San Daniel), Cordenons (Cordenon), Sacile (Chasil), Conegliano (Coniglian) e Treviso (Treuise)–, prima di
arrivare alla meta finale di Padova (Padoue) il 12 ottobre 1574.

Pierre Lescalopier utazása Erdélybe cit., pp. 88-90.
Oggi nel distretto di Satu Mare, in Romania.
38
Città non di diritto regio, in ungh. mezőváros, in latino oppidum.
39
Pierre Lescalopier utazása Erdélybe cit., pp. 90-94.
40
Che il Lescalopier confonde con Nagyvárad, oggi Oradea (ted. Grosswardein).
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PARTEA A II-A: MATERIA MEDICA

Budaházy István*
Alexandru Pop*

A FARMACEUTICAL RECIPE FROM 1761
SECOND PART: MATERIA MEDICA
Abstract
The work represents the second part of the study „A Farmaceutical Recipe from
1761” (CRISIA, XLIII, 2013) offering data on materia medica of it. Out of the 1200
positions from the inventary, only 77 are presented, those with „A” letter initial, with
exemples not included in TAXA PHARMACEUTICA POSONIENSIS, reference document.
Key words: Recipe, materia medica, history of pharmacy, pharmeceutical fee.

La prezentarea „Manualului” farmaceutic din anul 17611, între multiplele aspecte
abordabile, se recomandă prezentarea exhaustivă a substanţelor medicamentoase din cele
trei regnuri – vegetal, animal, mineral – şi preparate farmaceutice care formează aşa-zisa
materia medica sinonim cu arsenal medicamentos sau care reprezintă totalitatea substanţelor
şi preparatelor utilizate într-o epocă. Studierea acestor Manuale farmaceutice ne oferă o privire
asupra terapiei şi medicamentelor dintr-o perioadă sau teritoriu dat (o mică parte din materia
medica era exemplificată doar prin simbolurile iatrochimice folosite).
Ca reper în studierea reţetarului s-a folosit „TAXA PHARMACEUTICA POSONIENSIS”
(1745) întocmită de Justus Johann Torkos, medic şef al oraşului Bratislava (Posonium), un
îndreptar cunoscut şi utilizat, cu siguranţă, de autorul reţetarului.
Complexitatea analizei materiei medica din reţetar a impus o abordare diferită de aceea a
secolului al XVIII-lea, iar numărul substanţelor de bază depăşind 4002 ne-a obligat la o prezentare
în indexul alfabetic întocmit, doar a materiei medica având iniţiala „A” (77 de poziţii).
Faţă de nomenclatura tradiţonală a materiei medica din „TAXA...”3 am folosit modul
Cercetători independenţi
Alexandru Pop: „Un reţetar farmaceutic din anul 1761” în CRISIA, XLIII (2013), pp.118-124, manuscris
intitulat de autorul său anonim „MANUAL...”
2
Cifră estimativă având în vedere că nu sunt incluse formele farmaceutice – ape, extracte, licorti, uleiuri, tincturi
etc. – şi nici părţile folosite din aceeaşi plantă – rădăcină, scoarţă, flori, fructe. De exemplu, pelinul alb (Artemisia
absinthium) se regăseşte în reţete, folosit sub forme de esentia, extractum, herba, oleum, sal, succus, iar nalba
mare (Althea officinalis) ca aqua, folia, herba, pulvis, semen, syrupus, unguentum.
Numărul real al materialelor medicamentoase (materia medica) indicate în reţetar pentru prepararea
medicamentelor depăşeşte 1200. Pentru orientare, menţionăm că în „TAXA...” sunt prezentate cca 2000 de poziţii.
3
În „TAXA...”, materia medica este clasificată astfel:
Partea I-a: SIMPLICIA (materiale/substanţe comune, naturale, neamestecate) cuprinzând 4 secţiuni:
I. Regnul vegetal cu 10 grupe: Aromate, Scoarţe (coji), Flori, Fructe, Răşini, Frunze, Rădăcini, ş.a.m.d.
II. Regnul animal
III. Regnul mineral
*
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de prezentare din farmacopeile moderne, în ordine alfabetică, cu indicarea substanţei de
bază. De exemplu, flores sulphuris (flori de sulf – sulf sublimat) figura în „TAXA...” în Partea
a II-a (COMPOSITA – medicamente preparate), grupa a V-a (chymico sicca – substanţe
chimice solide) în ordine alfabetică la litera „F” (Flores sulphuris), pe când în lucrarea noastră
figurează la litera „S” (SULPHUR-flores), în rând cu SULPHUR citrinum, S.crudum, S.lac,
S.optim., S.stilat, S.vivus, denumiri care figurează în reţetar.
De asemenea, pe acelaşi principiu, de exemplu, pelinul alb (Artemisia absinthium)
figurând în mai multe reţete, inclusiv în mai multe poziţii în „TAXA...” (în funcţie de
modul de preparare şi partea utilizată din plantă) figurează în lucrarea noastră doar la
ABSYNTHIUM (vezi şi nota de subsol nr. 2).
Trebuie să menţionăm că un număr relativ redus (cca 25 de poziţii) din reţetar nu au
putut fi descifrate, foarte probabil unele dintre acestea regăsindu-se în indexul întocmit.
În fine, apreciem că cca 30% din materia medica a reţetarului prezentată de noi în
indexul întocmit nu figurează în „TAXA...”, unele dintre acestea fiind varietăţi (variante),
inclusiv în modul de preparare, altele fiind de uz comun: acetum passulatum (oţet de
stafide), aloë lucida (aloë lucioasă), amylum album (amidon alb), amylum coeruleum
(granule de amidon albăstrui), aqua calcis (apă de var), alkermes (cârmâz), axungia anatis
(grăsime de raţă), axungia porcinae (grăsime de porc) etc., dar şi unele cu caracter de
„noutate”: calamus aromatus (trestie aromată), cortex betulae (coajă de mesteacăn), crocus
orientalis (şofron oriental), resina formicae („răşină de furnici”), syrupus jujubae (sirop de
jujuba), piperis hyspanii (piper spaniol), o întreagă listă de „săruri” cum ar fi sal anglicum,
s.arcanum, s.perlatum orientalis, s.prunel, s.saturni etc., sau specialităţi: species emoli,
sp.de gemmis frigidis (vezi reţeta în CRISIA XLIII, 2013, p.119), sp.imperat, sp.panon,
sp.pectoral etc.
Concluzii: prin studierea unei părţi a arsenalului medicamentos din manualul
farmaceutic din 1761, ne putem forma o imagine asupra materialelor utilizate în terapie,
care a fost predominant de origine vegetală.
Rămâne ca sarcină pentru viitor, efectuarea unui studiu mai cuprinzător asupra
întregii materia medica din Manual.

A
ABSYNTHIUM • PELIN-ALB
Artemisia absinthium
- esentia
- extractum
- herba
- oleum
- sal
- succus
ABSYNTHIUM ROMANUM •
ABSINT ROMAN
- sumitat

ABSYNTHIUM VULGARIS •
ABSINT COMUN
- sumitat
ACATIA [ACACIA] • SALCÂM
Robinia pseudoacacia
- aqua
- bacca
- flores
ACETOSA • MĂCRIŞ
Rumex acetosa

IV. „Marina” (Materii extrase din cele 3 regnuri aflate în ape marine)
Partea a II-a: COMPOSITA (materiale/forme farmaceutice, amestecuri) cuprinzând 43 de grupe,
între care: Ape, Balsamuri, Elixire, Emplastre, Licori, Magisterii, Pilule, Pulberi, Sucuri, Spirturi, Trochisturi,
Unguente, ş.a.m.d.
În cadrul grupelor, aşezarea componentelor este în ordine alfabetică.
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- herba
- radix
- semen
ACETUM • OŢET
ACETUM DESTILLATUM •
ACID ACETIC
ACETUM PASSULATUM •
OŢET DE STAFIDE
ACETUM SAMBUCCI •
OŢET DE SOC
ACETUM VINI •
OŢET DE VIN
ADIANTHUM AUREI •
PĂRUL VENEREI
Adianthum capillus Veneris
- herba
AGARICUS ALBUS •
CIUPERCĂ AGARIC
Boletus laricis
AGARICUS CRUDUS •
AGARIC BRUT
AGARICUS TROCHISCATUS •
AGARIC PASTILAT
AGNUS CASTUS •
MIELĂREAUA
Vitex agnus castus
- semen
AGRIMONIA • TURTIŢA-MARE
Agrimonia eupatoria
- herba
- folia
- succus
ALCHIMILLA • CREŢIŞOARĂ
Alchemilla vulgaris
- flores
- folia
- herba
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ALKERMES • CÂRMÂZ
Phytolacca decandra
- confecta
ALOËS • ALOE
Aloe ferox, vera sau variegata
- balsamum
- lignum (pulvis)
ALOËS EPATICA •
ALOE CAFENIE
- gummi
ALOËS LUCIDA • ALOE LUCIOASĂ
ALOËS SUCCOTRINA •
ALOE DIN INSULA SOCOTRA
ALTHEA • NALBA-MARE
Althea officinalis
- aqua
- folia
- herba
- pulvis
- semen
- syrupus
- unguentum
ALUMEN • ALAUN (PIATRĂ ACRĂ)
Sulfat dublu de aluminiu şi potasiu
ALUMEN CRUDUM • ALAUN BRUT
(cu apă de cristalizare)
ALUMEN PLUMOSUM •
FULGI DE ALAUN
ALUMEN USTUM • ALAUN CALCINAT
(anhidru)
AMBRA • AMBRĂ
AMOMUM AROMATUM •MIRT ARAB
Amomum verum
- semen
AMONIAC [SAL. AMMONIACUM] •
SALMIAC
Clorură de amoniu
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AMYGDALA AMARA •
MIGDALE AMARE
Prunus dulcis
- oleum
AMYGDALA DULCIS •
MIGDALE DULCI
Prunus dulcis
- fructus
- oleum
- species
AMYLUM ALBUM • AMIDON ALB
- pulvis
AMYLUM CAERULEM • AMIDON
ALBĂSTRUI (granule)
- flores
ANETHUM • MĂRAR
Anethum graveolens
- herba
- oleum
- semen
- sumitat
ANGELICA • ANGELICA
Angelica archangelica
- extractum
- oleum
- radix
- sumitat
ANISUM • ANASON
Pimpinella anisum
- oleum
ANTHOS • ROZMARIN
Rosmarinus officinalis
- conserva
- flores
- herba
- oleum
- sumitat

ANTIMONIUM • ANTIMONIU
(STIBINĂ, sulfură de stibiu)
ANTIMONIUM CRUDUM •
STIBINĂ BRUTĂ
ANTIMONIUM DIAPHORETICUM•
ANTIMONIU SUDORIFIC
(oxid alb de stibiu)
ANTIMONIUM ELECTUARIUM •
ELECTUAR DE ANTIMONIU
(pastă îndulcită)
ANTIMONIUM NATIVUM • STIBINĂ
NATURALĂ (Mineral)
AQUA ASTHMATICA •
APĂ PENTRU ASTM
AQUA CALCIS • APĂ DE VAR
AQUA VIVAE • APĂ VIE (alcool)
AQUA CORDIALIS •
APĂ CĂLDUŢĂ TEMPERATĂ
AQUA FONTANA •
APĂ DE FÂNTÂNĂ
AQUA FORTIS •
APĂ TARE (acid azotic)
AQUA PETROSELINI •
APĂ PETROSELINI
AQUA PLUVIALIS •
APĂ DE PLOAIE
AQUA REGIA •
APĂ REGALĂ
(Acid clorhidric+Acid azotic)
AQUILEGIA • CĂLDĂRUŞA
Aquilegia vulgaris
ARCANUM CORALLINUM •
SECRET CORALIER
(oxid mercuric roşu)
ARCANUM DUPLICATUM •
SECRET DUBLU
(sulfat de potasiu)
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ARGENTUM • ARGINT
-folia (foiţe)
ARISTOLOCHIA • MĂRUL LUPULUI
Aristolochia clematitis
- herba
- radix
- sumitat
ARISTOLOCHIA LONGA •
(planta masculină)
ARISTOLOCHIA ROTUNDA •
(planta feminină)
ARSENICUM • ARSENIC
(sulfură naturală de arsen)
ARSENICUM ALBUM • ARSENIC ALB
(trioxid de arsen)
ARSENICUM CITRINUM •
ARSENIC GALBEN
(auripigment)
ARTHEMISIA • PELIN NEGRU
Arthemisia vulgaris
- herba
- sumitat
- unguentum
ASARUM • POCHIVNICUL
(PIPERUL LUPULUI)
Asarum europeum
- radix
ASPARAGUS • SPARANGHEL
Asparagus officinalis

- herba
- radix
ASSA DULCIS v. BENZOËS
ASSA FOETIDA • ASA FETIDĂ
(răşină de) Scorodosma foetidum
AURANTIA • PORTOCALA
Citrus aurantium
- cortex
- essentia
- pomor
AURUM • AUR
- folia (foiţă)
AXUNGIA •
GRĂSIME (UNTURĂ)
AXUNGIA ANATIS •
GRĂSIME DE RAŢĂ
AXUNGIA CAPONIS •
GRĂSIME DE CLAPON
AXUNGIA GALLINAE •
GRĂSIME DE GĂINĂ
AXUNGIA HOMINIS •
GRĂSIME DE OM
AXUNGIA MURIS MONTANI •
GRĂSIME DE MARMOTĂ
AXUNGIA PORCI •
GRĂSIME DE PORC
AXUNGIA TAXI •
GRĂSIME DE BURSUC
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DRAMA CELORLALŢI ÎN OCHII NOŞTRI: REFLECTAREA MARII FOAMETE
IRLANDEZE DE LA MIJLOCUL SECOLULUI AL XIX-LEA ÎN PRESA
ROMÂNEASCĂ

Ioan CIORBA*

DRAMA OF OTHERS IN OUR EYES: THE REFLECTION OF THE GREAT IRISH
FAMINE IN THE MID-NINETEENTH CENTURY ROMANIAN PRESS
Abstract
In the mid nineteenth century a terrible famine hit Ireland, causing a variety
of negative consequences. These have impacted equally on demographic behavior,
economic and social life, attitudes etc. Manifestation of this food crisis coincided with
the first years of existence of some Romanian newspapers. They strove as much as they
could to inform their readers about internal and external situations. Taking this into
consideration, and also considering the similarities between the rural Romanian world
(Transylvanian) and the Irish one, the famine that hit Ireland would take considerable
space in the newspapers, and its evolution is followed with interest and constancy from
the first moments of the event to the beginning of 1848.
Issues arising from the scourge range which have been reflected in regular
newspapers were surprisingly extensive, recording the potato crop failure, increased food
grain prices and generally decrease the amount of food and difficulties in obtaining food,
the occurrence of diseases due to starvation, death, emigration, increased crime rates and
crime etc.. While famine was extended in some parts of Ireland until 1849 the Romanian
language newspapers followed its evolution only until the beginning of 1848. The start of
European revolution has shifted the focus towards other foreign policy issues.
Key words: famine, Irish, mid-nineteenth century, romanian press

Cercetările istorice ale ultimelor decenii au acordat o atenţie din ce în ce mai mare –
din noianul larg de problematici abordate - şi feluritelor flageluri care au afectat colectivităţile
umane pe parcursul timpului, provocând serioase sincope, derapaje, bulversări. Din rândul
acestora s-a detaşat prin incisivitate, repetabilitate şi frecvenţă foametea, una din cele mai
temute calamităţi ale antichităţii şi evului mediu, cu zvâcniri tragice inclusiv în epoca modernă,
probate de consecinţele multiple din domeniul evoluţiei demografice, vieţii economice,
sensibilităţilor etc.
Eforturile istoricilor care şi-au îndreptat atenţia în mod special asupra acestui flagel, adăugate
acelora care au abordat acest aspect într-o manieră indirectă, au dus la rezultate notabile. Graţie
lor suntem mulţumitor de bine informaţi în legătură cu principalele momente din cronologia lui,
cu impactul avut asupra celor afectaţi, cu eforturile individuale, colective ori venite din partea
autorităţilor statale sau bisericeşti menite a preîntâmina, sau, după caz, îndepărta efectele lui.
Suntem cu toate acestea, departe de a concluziona că subiectul e pe cale de a secătui, de a nu
mai putea contribui cu nimic la prospectarea şi înţelegerea mai deplină a trecutului.
*

Primăria Municipiului Oradea, e-mail: ciorbaionut@yahoo.com.
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Abordarea diverselor crize alimentare şi a istoriei alimentaţiei în general s-a făcut
adesea atât la scară redusă (localitate, microregiuni, provincii) cât şi la scară mare (de
pildă, la nivel de continent). Pornind de la această din urmă arie spaţială găsim drept
surprinzătoare afirmaţia cu caracter general prezentă în unele lucrări consacrate istoriei
europene potrivit căreia spaţiul occidental s-a debarasat definitiv de pericolul foametei
încă din cursul veacului al XVIII-lea, - aspect văzut ca o consecinţă directă a celor
două revoluţii gemene, agrară şi industrială -, spre deosebire de părţile răsăritene, grav
calamitate de consecinţele ei, inclusiv în primele decenii ale secolului următor. Cazul
Irlandei, puternic lovită de o lungă foamete întinsă între anii 1845-1849 e cel mai potrivit
exemplu că o afirmaţie precum cea invocată mai sus trebuie neaparat amendată. Mai mult
chiar, exemplul irlandez poate fi completat de cel al altor spaţii vest-europene afectate în
aproximativ acelaşi interval ce a precedat anul evoluţionar 1848, dar şi înainte, în timpul
marii crize care a afectat aproape întreg continentul între anii 1816-1817.
Criza alimentară care a lovit Irlanda în chiar anii de sfârşit ai primei jumătăţi a
secolului al XIX-lea a beneficiat până în prezent de o multitudine de abordări, majoritatea,
evident, venite din parta istoriografiei britanice, astfel încât desfăşurarea lucrurilor este
bine cunoscută. Factorul declanşator al acesteia l-a reprezentat răspândirea bolii fungice
Phytophora infestans în rândul culturilor de cartofi, aceştia constituind unul din alimentele
de bază ale populaţiei irlandeze. Manifestările ei pe parcursul mai multor ani va avea
consecinţe profunde asupra locuitorilor insulei, unele, precum cele demografice, fiind
vizibile până în prezent. Se estimează că împreună cu cortegiul de boli datorat subnutriţiei
pe care l-a vehiculat, aceasta s-a făcut responsabilă de moartea a aproximativ 1 600 000
de persoane, generând, în paralel, şi emigrarea a mai mult de 1 300 000 de locuitori în
intervalul 1846-1851. Dintre celelalte urmări majore ale manifestării ei demne de semnalat
ar fi apoi cele legate de distrugerea limbii galice care reuşise să se menţină pe parcursul
mai multor secole de ocupaţie engleză, reanimarea animozităţilor cu Anglia ori cea legată
de slaba raliere a Irlandei la evenimentele generale ale anului 18481.
Marea foamete irlandeză a coincis cu primii ani de fiinţare a unor periodice
româneşti care şi-au propus o creştere a gradului de informare şi culturalizare prin
informarea publicului în legătură cu evenimentele politice de seamă de pe scena locală
sau externă, cu desfăşurarea principalelor conflagraţii, prin publicarea unor articole de
istorie, cu conţinut literar, filologic, economic etc. Convinşi că trecerea societăţii româneşti
pe o treaptă superioară de dezvoltare se va putea face şi prin cunoaşterea realităţilor
din alte spaţii – atât a a celor demne de urmat cât şi a celor opuse acestora – redactorii
însărcinaţi cu destinele acestor periodice vor acorda acestui aspect o mare pondere din
cuprinsul fiecărui număr apărut, ajungându-se la situaţii în care cuantumul ştirilor externe
să depăşească uneori jumătate din cuprinsul lor. Pe această filieră publicul român va avea
ocazia să fie destul de bine informat în legătură cu apariţia, dramatismul şi cu depăşirea
teribilei încercări din cadrul istoriei irlandeze de la jumătatea veacului al XIX-lea.
Desigur, dincolo de interesul pur jurnalistic faţă de o problemă spectaculoasă prin
amploarea şi vastitatea manifestărilor şi urmărilor ei, atenţia oamenilor de presă români
faţă de dosarul irlandez a avut şi alte punţi de legătură, cu claritate relevate de universitarul
clujean Sorin Mitu cu referire la paralelismul dintre Irlanda şi lumea transilvăneană din
prima parte a secolului al XIX-lea: ambele au cunoscut atunci povara unei multiple apăsări
resimţită deopotrivă în plan social-economic, religios, politic şi naţional. Tabloul celor două
societăţi grupa o populaţie în categorică măsură rurală, dar săracă, fără pământ suficient,
ce trebuia să se opună unor mari proprietari latifundiari tot mai antrenaţi în activităţi
comerciale; se adaugă slaba industrializare şi, implicit, eludarea şanselor populaţiei rurale
de a se consacra activităţilor specifice acestui sector, precum şi discriminările de natură
1
Histoire du XIX-e siècle. Sous la direction de Serge Berstein et Pierre Milza, Paris, 1996, p. 139-140; vezi şi:
David Ross, Ireland history of nation, New Lanark, 2006, p. 223-228. În ce priveşte numărul de decese datorat
foametei, cel din urmă autor vehiculează valoarea de aproximativ un milion. De asemenea, se poate aminti
şi faptul că drama trăită de irlandezi în pragul mijlocului de secol al XIX-lea şi-a lăsat puternic amprenta şi
asupra memoriei generaţiilor următoare. Vezi, History and memory in Modern Ireland. Edided by Ian Mc Bride,
Cambridge, 2001, p. 95-117.
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etnică şi confesională (nobilime protestantă şi engleză şi ţărănime catolică în Irlanda versus
nobilime protestantă şi catolică maghiară în lumea transilvăneană în opoziţie cu imensa
masă rurală ortodoxă, română)2.
Acestor elemente comune, care au constituit fără nicio urmă de îndoială baza
interesului sporit al presei române faţă de problemele lumii irlandeze, li se mai poate
adăuga încă unul care explică spaţiile largi consacrate flagelului. Facem referire aici la
persistenţa, adânc înrădăcinată încă, a fricii de foamete în cadrul societăţii româneşti,
aspect uşor de înţeles dacă ţinem cont că aceasta a fost grav afectată de teribilul flagel
în repetate rânduri pe parcursul secolului al XVIII-lea şi în primele decenii ale celui
următor. Devastatoarea foamete care a lovit, de pildă, Transilvania între anii 1813-1817 a
continuat să rămână în memoria contemporanilor acesteia chiar şi la o distanţă de câteva
decenii, informaţii legate de dramatismul ei fiind colporate până înclusiv în debutul
secolului XX. Putem conchide astfel că nevoia de informare a cititorilor în legătură cu
evenimentele legate de derularea marii foamete irlandeze din acea perioadă, în vederea
racordării la nivel informaţional a acestora cu principalele aspecte care dominau viaţa
Europei Occidentale, s-a calchiat perfect peste teama de flagelul foametei resimţită încă
de o bună parte a societăţii româneşti. Credem că nu greşim dacă afirmăm că reflectarea
foametei ce a bulversat Irlanda în această perioadă în publicaţiile româneşti, dincolo de
nevoia de informare, a menţinut, indirect, la cote înalte sentimentul de insecuritate în
faţa flagelului şi pe cel al credinţei că spaţiul românesc este departe de a fi securizat încă
din acest punct de vedere.
Pe fondul mai sus amintitului cumul de asemănări dintre societatea transilvăneană
şi cea irlandeză, dosarul problemei insulare şi-a găsit loc, de pildă, în paginile Gazetei de
Transilvania încă din primul an al apariţiei acesteia. Cu binecunoscuta putere de surprindere
a esenţialului din noianul unei întregi puzderii de fapte disipate, George Bariţ semnala în
numărul 14 din 1838 al publicaţiei, într-un mic articol intitulat „Britania Mare” discrepanţa
dintre numărul mare, deopotrivă, al bogaţilor şi săracilor, în paralel cu slaba reprezentare a
„stării de mijloc” şi cu monotonia regimului alimentar. „Aceasta se dovedeşte mai vârtos cu
Irlanda”, avea să consemneze gazetarul, „unde pe lângă rodirea cea bună a ţării şi aşezarea
ei aşa de întocmită pentru negustorie, fiind de toate părţile înconjurată de mare, totuşi o
mulţime din locuitori îşi trag viaţa mai numai cu cartofle (crumpene)”3. Din păcate remarca
sa în legătură cu dezavantajele unei agriculturi bazate excesiv pe cultura cartofilor avea
să-şi arate la scurt timp consecinţele dezastruoase, eşecul repetat al producţiei cu începere
din anul 1845 aruncând insula în cea mai plină de consecinţe perioadă de foamete din
întreaga sa istorie.
În mod oarecum neaşteptat, în acest ultim pomenit an s-a putut constata o scădere
a numărului de articole dedicate lumii irlandeze, după ce până atunci acestea (şi în
special lupta politico-naţională) îşi găsiseră spaţii relativ largi în paginile acestor publicaţii.
Reactivarea interesului pentru acest spaţiu îşi va găsi punctul de plecare tocmai în foametea
care se va instala aici tot mai temeinic, cu un vârf atins în cursul anilor 1846-18474 când
majoritatea articolelor vor face fie referire directă la problema alimentară, fie o vor reflecta,
intercalat, între rânduri consacrate altor problematici aparţinând aceluiaşi dosar irlandez.
Compromiterea culturilor de cartofi cu începere din anul 1845 şi apariţia greutăţilor
legate de acoperirea necesarului nutriţional vor fi reflectate într-o primă fază, în cursul anului
Sorin Mitu, Imagini europene şi mentalităţi româneşti din Transilvania, Cluj Napoca, 2000, p. 125-126.
Gazeta de Transilvania (în ontinuare: GT), nr. 14, 1838, p. 53. Articolul a fost republicat în George Bariţ.
Scrieri social-politice. Studiu şi antologie de Victor Cheresteşiu, Camil Mureşan, George Em, Marica, Bucureşti,
1962, p. 50. Dincolo de similitudinile remarcate până aici între societatea irlandeză şi cea transilvăneană de
la începutul veacului al XIX-lea putem remarca, în legătură cu atitudinea celor două faţă de cultura cartofilor,
o situaţie diametral opusă: dacă în Transilvania aceştia s-au impus greu, cu aportul autorităţilor şi în urma
anilor de foamete, în Irlanda lucrurile s-au petrecut mult mai rapid, cartofii ajungând aici să reprezinte unul
din alimentele de bază.
4
În ce priveşte, de pildă, Gazeta de Transilvania, din 104 numere apărute în cursul anului 1846, 43 (adică 41
% din totalul apariţiilor) cuprind ştiri referitoare la Irlanda, problematica foametei fiind atinsă de nu mai puţin
de 31 de ori; pentru anul 1847 ştiri cu privire la acelaşi spaţiu geografic se regăsesc în 42 de numere apărute
din acelaşi total ca şi în anul precedent. (Sorin Mitu, op. cit., p. 153-155).
2
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1846, în paginile Gazetei de Transilvania5, iar mai apoi, cu începere din toamna aceluiaşi
an, şi în cele ale Vestitorului românesc apărut la Bucureşti; în 1847 ele vor fi prezentate şi în
mai multe numere din Organul Luminarei, un periodic cu o apariţie scurtă, de doar 2 ani.
În ce priveşte Gazeta de Transilvania primele referiri la lipsurile alimentare se
găsesc în numere apărute în ultima parte a lunii februarie a anului 1846 şi fac referire,
mai cu seamă, la încercările guvernului de a rezolva această carenţă. „În urma celor mai
multe jurnale”, se scrie de pildă în acest sens „aflăm că guvernul englez ar fi cumpărat 1
000 toane grâu de America, care ar fi a se-mpărţi pe la osebitele porturi din Irlandia, cu
nădejde că prin această jertfă ce face statul se va coperi lipsa carofilor”6. Ni se indică în
paragraful citat, precum şi în alte ocurenţe posterioare, unul din mijloacele de informare
ale redactorilor, respectiv ziarele străine. După cum vom avea ocazia să constatăm cu alte
ocazii o bună parte din acestea apăreau chiar în Irlanda sau Anglia astfel încât le putem
investi cu un plus de acurateţe a informaţiilor legate de evoluţia foametei.
Tot în această categorie trebuie inclus şi planul şefului cabinetului de la Londra Robert
Peel „pentru rădicarea legilor ce stau în contra slobodei aduceri a bucatelor” iniţiativă
despre care suntem informaţi că „au aflat şi prietini, dar şi vrăşmaşi, carii se silesc a suci în
feliuri de chipuri părerea obştească în privinţa acestora”. Desigur, arsenalul măsurilor luate
în vederea eradicării foametei a fost încă şi mai larg, o corespondenţă datată în Londra
la 17 februarie, dar publicată în numărul apărut 11 zile mai târziu amintind de iniţiativa
guvernamentală de „a trimite un jumătate de milion punţi sterl. pentru ajutorarea sărăcimei
din Irlandia; pe lângă aceasta parlamentul mai votă doă mil. p. sterl. spre a clădi şi acolo
drumuri de fier, ca aşa pe de o parte să se ajute ţara întreagă, iar pe de alta să poată căpăta
şi sărăcimea de lucru”7.
Trecerea lunilor nu a făcut decât să adâncească criza alimentară şi să determine
identificarea altor şi altor soluţii. Demnă de interes pentru cititorii gazetei transilvănene
trebuie să fi fost informaţia apărută la sfârşitul lunii martie porivit căreia „guvernul cearcă
a deda pe bieţii irlanzi la hrana cu mămăligă de cucuruz şi cu pâne (mălaiu) din acelaşi,
dar ei nu se pricep la acestea, pentru că, cum ştim, în ţările apusene ale Europei şi anume
în Irlandia cucuruzul abia e cunoscut din nume, şi acuma numai importat din alte ţări
până să se dedea şi ei a(-)l semăna şi cultiva”8. Dincolo de exagerarea în legătură cu slaba
cultivare a acestei adevărate „plante minune”, cum denumea Fernand Braudel porumbul
în regiunile vestice ale Europei, paragraful de mai sus evidenţiază paralelismul şi greutatea
impunerii acestuia în cadrul lumii irlandeze, scenariu împărtăşit până în urmă cu câteva
decenii în urmă în spaţiul românesc de cealaltă cultură-minune, respectiv cartoful, impus
şi el în alimentaţie îndeosebi cu concursul anilor de lipsuri alimentare severe. Identitatea
celor două situaţii a fost şi ea în măsură, credem, să sporească, o dată în plus, interesul
pentru problemele dosarului irlandez.
Dacă aruncăm o privire atentă asupra distribuirii pe perioade ale anului a referirilor
din periodicele româneşti cu privire la foametea irlandeză (şi îndeosebi cu vârful acesteia,
atins, aşadar, între anii 1846-1847), vom constata că o bună parte a acestora au apărut
în numere din lunile suprapuse „sudurii”. Desigur, situaţia e perfect explicabilă dacă
ţinem cont de faptul că intervalul a constituit mereu, până în timpurile modernităţii chiar,
perioada cea mai dificilă din punct de vedere al asigurării rezervelor de hrană, cele ale
anului precedent trebuind cu grijă gestionate până la accesul la producţia culturilor în curs.
Deloc întâmplător, în opinia noastră, cu prilejul primei perioadă de „sudură” de
după instalarea foametei (cea circumscrisă anului 1846) a putut fi constatat şi debutul
unei sporiri extraordinare a fenomenului infracţional, îmbrăcând forme diverse, de la mici
răbufniri şi atacuri asupra celor bogaţi la acţiuni contra brutarilor sau a celor suspectaţi
că ar deţine surplusuri alimentare, ajungându-se inclusiv la crime. Aspectul se va găsi cu
5
Pentru a uşura lectura, am făcut unele intervenţii tacite în conţinutul citatelor provenite din aceste ziare,
punând cratime unde acest lucru se impunea sau în locul apostrofului, despărţind sau unind după caz cuvinte
etc.
6
GT, nr. 16, 21 februarie 1846, p. 63.
7
Idem, nr 18, 28 februarie 1846, p. 71.
8
Idem, nr. 25, 25 martie 1846, p. 98.
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constanţă semnalat pe întreaga perioadă de manifestare a foametei, dincolo de caracterul
senzaţional al relatărilor cu privire la astfel de manifestări anti-sociale, cu priză la publicul
cititor, el constituind şi un barometru important în încercarea de estimare a amplorii şi
implicaţiilor groaznicei foamete. „Într-aceea omorurile săvârşite de cei desperaţi se mulţesc
pe zi ce trece”, se preciza în acest sens în numărul din 25 martie 1846 al Gazetei de
Transilvania „mai fiece număr al gazetelor de Irlandia ne aduce câte o ştire crâncenă. Întrun singur ţinut Maio stau în faţa tribunalului criminal 16 învinuiţi ca ucigători”9. Foarte
clar apare conturat profilul posibilelor victime şi e prezentat mobilul declanşator al unor
astfel de gesturi disperate într-un alt număr al Gazetei, de la începutul lui aprilie: „se
mulţesc omorurile şi acestea fără osebire de ce este ucisul: catolic, protestant, regalist sau
franchist, un ce neaşteptat până acum. În cele mai multe întâmplări îndemnurile nu sânt
politice, ci sau isbândă privată, sau ură neştearsă ce poartă săracii sau lipsiţii de mijloace
asupra celor ce au averi destule şi nu se îndură măcar acum în aceste minute de fomete
a întinde din prinosul lor şi celor lipsiţi”10. Cercul celor direct ameninţaţi de actele de
violenţă ale populaţiei înfometate e completat de o altă ştire apărută în numărul din 2
mai: „Din Irlandia nu se aude alt ceva decât strigări de fomete şi ucideri de proprietari
şi arendatori, carii nevrând a întinde de bună voie ajutoriu ţăranilor, se văd siliţi ale da
de frică”11. Desigur, nu putem să nu semnalăm şi noi, alături de cititorii contemporani
ai acestor gazete, propagarea generală a sentimentului de insecuritate resimţit la nivelul
întregii societăţi irlandeze, având un punct de plecare comun, respectiv foametea, dar o
manifestare a raportării la aceasta diferită: dacă cei direct afectaţi de lipsa alimentelor se
temeau efectiv de moartea prin inaniţie cei avuţi resimţeau în schimb pericolul unei morţi
violente, pricinuită de furia înfometaţilor.
Informaţiile vehiculate de publicţiile româneşti în cursul verii aceluiaşi an surprind
aceiaşi stare deplorabilă a Irlandei, pecetluită de încă o ratare a recoltelor, atât a celor de
cereale, cât şi a celor de cartofi12, lucru confirmat şi pentru Scoţia „unde după raporturile
oficiale pe la câteva locuri mai des împoporate au isbutit fometea”13. Agravarea situaţiei
alimentare în cursul toamnei avea să atragă după sine o întreagă serie de consecinţe, de
iniţiative, de planuri menite a aduce situaţia sub control. Publicul român era informat
astfel „că fometea creşte (iar) poporul ne având ce mânca au început a sparge grânarele
proprietarilor şi arendatorilor”14.
Rolul Gazetei de Transilvania, aflată mult timp în ipostaza de singura publicaţie care
informa cititorii români în legătură cu evoluţia foametei din Irlanda va fi completat cu
începere din luna octombrie a anului 1846 de contribuţia adusă de Vestitorul românesc
apărut la Bucureşti. Completând informaţiile regăsite în primul organ de presă amintit,
nuanţându-le uneori sau punând în circuitul informaţional ştiri absolut inedite, acesta va
contribui din plin la creionarea cu o mai mare doză de exacticitate a problemei irlandeze,
având în plus meritul de a o face cunoscută şi locuitorilor de la sud de Carpaţi.
Într-o primă abordare a problematicii noastre atenţia redactorilor gazetei bucureştene
a fost concentrată pe eforturile executivului englez de a suplini lipsa cartofilor prin
introducerea culturilor de porumb: „Pentru acest sfârşit guvernul a trimis un mare număr
de corăbii până în Africa şi America ca să cumpere o mare câtăţime de porumb care prin
lesnicioasa sa producere şi calităţile sale cele hrănitoare este cel mai potrivit a împlini lipsa
cartofilor”15. Doar câteva zile mai târziu publicaţia informa că 250 de corăbii închiriate
Ibidem.
Idem, nr. 28, 4 aprilie 1846, p. 110.
11
Idem, nr. 36, 2 mai 1846, p. 143.
12
„Ştirile economice din Irlandia încep a fi de tot mai triste; secerişul preste tot va eşi sărac şi de cât în anul
trecut; cartofii iar s-au stricat. Toţi se tem că o foamete poate produce răsturnare cumplită”. (Idem, nr. 67, 19
august 1846, p. 267); „raporturile ce vin la guvern mai din toate ţinuturile Irlandei, coprind ştiri forte supărătoare
în privinţa sărăcimei, care şi estimp remâne fără nutremânt din pricină că cartofii iarăşi au început a se strica”.
(Idem, nr. 70, 29 august 1846, p.279); „Tot ce mai nelinişteşte pe regină pentru viitoriu este primejdia stricării
cartofilor care estimp e mai mare decât în anul trecut”. (Idem, nr. 72, 5 septembrie 1846, p. 287).
13
Idem, nr. 74, 12 septembrie 1846, p. 295.
14
Idem, nr. 80, 3 octombrie 1846, p. 320.
15
Vestitorul românesc (în continuare: VR), anul 10, nr. 77, 1 octombrie 1846, p. 306.
9
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urmau să se îndrepte spre „Marea Neagră şi Mediterania, Portugalia, Staturile Unite şi
chiar Patagonia spre a merge să caute porumb”, prezentând, în paralel, şi ştirea extrasă
dintr-un jurnal englezesc care opina că foametea ce bântuia atunci Irlanda ar putea avea
pentru locuitorii insulei şi o consecinţă pozitivă, ea putând marca debutul modoficării
comportamentului lor alimentar bazat excesiv pe un singur aliment: „Irlandezii trebue mai
a se felicita”, se arăta în ziarul englezesc căruia nu i se indică numele „pentru lipsa ce
au a încerca dacă aceasta trebue a pricinui o prefacere în sistema hranei lor şi a-i sili să
mănânce mai puţin cartofi, care nu dau (...) o bună hrană”16.
În paralel cu aceste lucruri jurnalele româneşti semnalează spre sfârşitul anului o
nouă escaladare a tensiunilor sociale şi a acţiunilor violente venite din partea suferinzilor
de foame. Prezentarea unor exemple concrete de astfel de manifestări a fost, cu siguranţă, în
măsură să sensibilizeze publicul cititor, dar şi să-l informeze exact în legătură cu amploarea
dezastrului. Numărul 80 al Vestitorului românesc din 12 octombrie 1846 prezenta astfel pe
larg cazul oraşului ,,Kilkeni,, (Kilkenny, n. n. I. C) „teatrul unei adevărate răscoale. Mai multe
sute de lucrători întruniţi pentru a cere autorităţilor de lucru pentru a obţine bani şi a scăpa
astfel de foame se răspândi în năuntrul oraşului şi jefui într-o clipă prăvăliile neguţătorilor
cu lucruri de mâncare precum şi a brutarilor. Abia prin ajutorul poliţii întovărăşită de câţiva infanterii au putut autorităţile să potolească aceste neorânduieli şi să gonească din
oraş pe turburători”. O săptămână mai târziu era relatată situaţia din localitatea Golen
asaltată de „o mulţime nenumărată de săraci, pradă celei mai grozave nenorociri (care)
au năvoit ca o împotopire (...) declarând că ticăloşia lor nu mai e de îngăduit, că a trecut
cele din următoare (limite, n. n. I. C.) a le suferinţei omeneşti. «Noi abia putem», strigau
nenorociţi(i)” «să facem un mic prânz în 24 de ceasuri şi nu mai putem răbda foamea; noi
am vrea mai bine să murim de foame decât a ne atinge de ceea ce este al altora de ar fi
numai despre noi; dar numai putem împăca strigările copiilor noştri, care ne cere pâinea
ce n(-)avem a le da»”17. Cazul relatat aici avusese loc la data de 13 septembrie; informarea
cititorilor în legătură cu el la o distanţă de peste o lună de zile (mai precis în numărul din 19
octombrie) dovedeşte faptul că, în unele cazuri, circuitul ştirilor era greoi; în acelaşi timp
e de semnalat, cu pornire de la exemplul de faţă, amploarea deosebită a foamei, probată
de manifestarea ei încă din lunile toamnei când, cel puţin teoretic, rezervele alimentare de
peste an trebuiau să fie la cel mai înalt nivel din punct de vedere cantitativ.
Exemple asemănătoare pot fi identificate şi în alte numere ulterioare, informaţiile,
extrase după cum suntem iarăşi informaţi din „jurnalele englezeşti”, neomiţând să
amintească faptul că în disperarea lor jafurile înfometaţilor nu vor „cruţa nici măcar pe
aceia care sânt de omenire şi prin silinţele lor spre a îndulci soarta săracilor”18. Colajului de
nenorociri avându-şi punctul de plecare în lipsurile alimentare semnalate până aici i se va
adăuga cel a creşterii consumului de alcool, în lipsa hranei acesta putându-se constitui întrun excitant suficient de puternic pentru a anihila senzaţia de foame sau pentru a permite
evadarea din atmosfera generală tensionată; (re)încetăţenirea acestui obicei în rândul
irlandezilor era considerată nu doar ca păguboasă ci şi mai dificil de eradicat chiar decât
foamea însăşi19.
Pe fondul agravării iremediabile a situaţiei, atât Vestitorul românesc cât şi Gazeta
de Transilvania relatau în ultima parte a lunii octombrie despre strădaniile guvernului de a
aduce situaţia sub control prin trimiterea unor trupe armate menite a asigura liniştea20; în
ambele gazete se regăseşte apoi informaţia că „Locuitorii avuţi din Irlandia, mai vârtos în
comitatul Limerik sânt cuprinşi de frică mare; ei se tem că poporul care se lăţeşte de fome
Idem nr. 80, 12 octombrie 1846, p. 318.
Idem, nr. 82, 19 octombrie 1846, p. 327.
18
Idem, nr. 81, 15 octombrie 1846, p. 322.
19
„S(-)au băgat de seamă că de la începutul foametii încoace poporul preste toată Irlandia au început a se
slobozi de nuou la beţie încât după ce se va şi depărta oarecum răul acesta va rămânea celălalt, care va fi cu
mult mai anevoie de desbărat...” (Idem, nr. 85, 29 octombrie 1846, p. 339).
20
„Escesuri între poporul ajuns la ticăloşie şi între miliţia ce se află acolo se întâmplă în tot minutul. Din pricina
aceasta guvernul englez din London au dat pounci să se concentreze mai multe trupe ostăşeşti în Irlandia;
câteva regimente au şi primit porunci de îmbrăcare”. (GT, nr. 84, 17 octombrie 1846, p. 335).
16
17
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le va prăda tot ce au”21. În paralel cu începere de la mijlocul aceleiaşi luni în Gazeta de
Transilvania au început să fie publicate primele ştiri în legătură cu înregistrarea unor decese
datorate foametei, ulterior acestea urmând a fi completate cu cele datorate îmbolnăvirilor
cauzate de consumul unor pseudo-alimente. De la ştiri laconice în legătură cu acest aspect
(„de la Irlandia se scrie, că la şese locuri oamenii au şi început a muri de fome”, se scria, de
pildă, în numărul 83 al Gazetei din 14 oct 1846), informaţiile în legătură cu acest zguduitor
aspect al foametei se vor înmulţi şi vor deveni tot mai pline de amănunte. Numărul 84
din 17 octombrie informa, la rândul lui că „Cele mai multe jurnale patriotice îşi împlu
foile cu listele celor ce au murit de fome”22. Prima referire la apariţia deceselor cauzate
de inaniţie din Vestitorul românesc datează in 5 noiembrie, tonul sumbru al ştirii fiind
contrabalansat de precizarea că mai multe mii de irlandezi şi-au găsit deja de lucru, în
paralel strângându-se bani pentru efectuarea unor noi lucrări publice ce ar putea reclama
efortul a aproximativ 300 000 de persoane23. Creşterea ratei mortalităţii ca urmare a
apariţiei unor boli datorate alimentaţiei improprii e semnalată de ambele gazete; preluând
informaţii „Daili Nevs” (Daily News) Vestitorul românesc amintea pe prima sa pagină din
numărul 91 din cursul lunii noiembrie (mai mult de jumătate din spaţiul aferent acesteia a
fost, de altfel, destinat foametei irlandeze) despre faptul că „populaţia muncitoare (...) are a
se lupta într aceaş vreme cu lungoarea neagră ce s-a încins din pricina unei hrani crude şi a
nevoie de mistuit”24; informaţia se regăseşte şi în Gazeta de Transilvania care consemnează
în plus că „Mai ales în spitaluri şi în prinsori au apucat a se întinde mai mult această bolă
înfiorătore”25; tot în acest senst trebuie interpretată, în opinia noastră, şi exemplul concret
al unui medic „de la Kilrug (care) au arătat oficial că în ţinutul său ar fi murit de curând
10 persoane de foame”; în sfârşit, efectele debilitării organismelor e probat de afirmaţia că
într-un anumit loc „băeţii au încetat a merge la şcoală pentru că foametea i(-)au lâncezit
prea tare”26.
Sfârşitul toamnei şi debutul iernii nu a făcut decât să agraveze şi mai mult soarta
suferinzilor irlandezi. Înrăutăţirea situaţiei lor a fost cu promptitudine reflectată şi în
gazetele româneşti amintite până aici, spaţiul dedicat calamităţii şi implicaţiilor acesteia
devenind mai generos, surprinzând imaginea unei lumi dinamice, instabilă emoţional, în
căutare de soluţii salvatoare, inclusiv din gama celor pe care orice societate neasaltată de o
astfel de încercare le-ar condamna ca reprobabile, înglobându-le în categoria nefirescului.
Seria acţiunilor şi comportamentelor generate de foamete a cuprins revolte27, atacuri ale
convoaielor cu alimente28, creşterea numărului cerşetorilor, a furturilor şi omorurilor29.
Cotele uriaşe ale gradului de disperare a populaţiei afectată de inaniţie sunt susţinute de
exemple concrete, cu un puternic impact asupra sensibilităţilor: Gazeta de Transilvania,
de pildă, relata în numărul din data de 11 noiembrie despre gestul unui bărbat care ajuns
alături de alţi nefericiţi la locuinţa dregătorului de poliţie dintr-o localitate „îşi resfrânse
veştmântul cel avea pe deasupra şi arătă că pe trupul său n(-)are cămaşă din pricină că în
zioa trecută au fost silit să o vânză şi să cumpere pe ea copiilor mâncare; un al doile se jură
Idem, nr. 85, 21 octombrie 1846, p. 339; VR, nr. 85, 29 octombrie 1846, p. 339.
GT, nr. 84, 17 octombrie 1846, p. 335.
23
„ ... celelalte ştiinţe primite de la Londra despre starea populaţiei irlandeze sânt mai îndestulătoare. Acum
mai mult de 20 000 persoane au găsit de lucru la nişte lucrări publice intreprinse din porunca guvernului din
porunca guvernului în deosebite judeţe. Se adaogă că prin ajutorul unor bani strânşi din cele mai multe judeţe
de către autorităţile locale, se vor înlesni mijloace a se întrebuinţa la lucrări de folos public până la 300 000
oameni”. (VR, nr. 87, 5 noiembrie 1846, p. 346).
24
Idem,, nr. 91, 19 noiembrie 1846, p. 361.
25
GT, nr 91, 11 noiembrie 1846, p. 359.
26
VR, nr 92, 23 noiembrie 1846, p. 367
27
„Dela Irlandia nimic îmbucurător. În mercurea trecută o ceată de 5-6000 de ţărani, omeni ajunşi la ticăloşie
intrară în Listovel şi începură a striga pe uliţe: daţi(-)ne pâine ori că vărsăm sânge omenesc!”. (GT, nr. 100, 12
decembrie 1846, p. 399).
28
„Ticăloşia e atât de mare în Irlandia în cât cel mai mic transport cu de a le mâncării nu se poate duce de la
un loc la altul fără o numeroasă însoţire de militari. Soldaţii au obosit de osteneală şi n-ajung pentru slujba ce
li se impune, de şi numărul lor în Irlandia se urcă la 25 000”. (VR, nr. 88, 9 noiembrie 1846, p. 350)
29
„Umblă cu sutele sau mai bine cu miile intrând în oraşe şi cerând milostenie cu amerinţarea în gură şi cu
armele în mână. Furtişagul şi omorul se săvârşesc pe toată ziua”. (Idem, nr. 91, 19 noiembrie 1846, p. 361).
21
22

64

Ioan Ciorba

8

pe tot ce are mai sfânt, că de trei zile n(-)au intrat în gura lui bucată de pâne sau altfeliu de
nutremânt, şi că îi e groază a merge la femee şi copii acasă din pricină că n(-)are ce să le
arunce în gură şi e mai hotărât a nu se întoarce în veci la casa sa decât a merge cu mâna
goală; al treilea zicea că el întru atâta îşi iubeşte femeea şi copii, în cât e hotărât sau a se
reîntoarce cu nutremânt acasă, sau a se lupta până la eşirea sufletului pentru câştigarea
aceluia, va să zică e hotărât a lua cu puterea de unde va afla”30; pe aceiaşi notă se înscrie
şi darea de seamă din Vestitorul românesc potrivit căruia ajutoarele date înfometaţilor „se
împart subt vârful baionetei, şi de multe ori se şi trage asupra acestor nenorociţi”.
Cu începere din acest an criza alimentară şi consecinţele ei negative vor fi reflectate
şi în câteva numere ale Curierului românesc31, în paralel fiind consemnată şi o creştere a
interesului englezilor pentru a cumpăra cereale din spaţiul românesc destinate populaţiei
înfometate, prezenţa lor în porturi precum Brăila sau Galaţi fiind din ce în ce mai vizibilă32.
Favorizată de acest eveniment capital care s-a dovedit a fi în timp pentru Ţările Române –
avem în vedere Tratatul de la Adrianopol din 1829 – aceasta va atinge cu acest prilej un prim
vârf atât din punct de vedere numeric cât şi din cel al cantităţilor de grâne tranzacţionate,
oferind prilejul trimiterii înspre spaţiul calamitat a unor cantităţi considerabile.
Cu toate acestea soluţiile identificate de oficialităţi pentru depăşirea crizei, parte
din ele aplicate şi în anii de debut ai foametei, deşi bine intenţionate, nu-şi vor atinge
decât parţial obiectivul. Nici acordarea unor sume de bani pentru începerea unor lucrări
publice33, nici acordarea de lucru pentru mai multe mii de infometati34 sau aducerea de
alimente din America nu au fost în măsură să aducă îndestularea alimentară.
Pe aproximativ aceleaşi coordonate va fi abordată chestiunea irlandeză şi în cursul
anului 1847 rolul principal al aducerii la cunoştinţa cititorilor români a situaţiei de acolo
revenindu-i in continuare Gazetei de Transilvania, ei alăturându-i-se însă din acest moment
şi Organul Luminarei. Aplecându-se în scurta sa existenţă de doar doi ani preponderent
asupra unor chestiuni de ordin religios, politic şi literar, acesta va acorda o mare atenţie
şi problemelor externe, context în care capitolul foamei irlandeze îşi va găsi cu constanţă
loc în paginile sale. Mai mult chiar, referirile din cuprinsul său vor ocupa, de regulă, spaţii
mai mari în comparaţie cu cele din Gazeta de Transilvania, tonul articolelor fiind de regulă
unul „cald”, mai subiectiv, deplângând soarta suferinzilor.
O privire generală asupra modului în care criza alimentară a fost reflectată în anul
avut în discuţie (1847) în cele două periodice mai sus amintite indică cu uşurinţă faptul
că, preponderent, informaţiile vehiculate pot fi încadrate capitolului mortalităţii datorate
subalimentaţiei şi bolilor legate de aceasta, străduinţelor guvernului şi parlamentului de a
găsi soluţii pentru ieşirea din impas, eşecului culturilor de cartofi şi al fricii de persistenţa
foametei, violenţelor şi tensiunilor sociale etc. Adiţionat ştirilor din cursul anilor anteriori
discursul păstrează în linii mari acelaşi conţinut devenit prin repetabilitatea lui stereotip şi
monoton, nu lipsit însă de puterea de a reliefa amploarea dramei.
Impactul marii încercări care a lovit populaţia insulei asupra mentalităţii publicului
cititor a fost cu siguranţă accentuat în acest ultim an de faptul că numeroase alte spaţii
geografice ale Europei (inclusiv cel românesc) au fost confruntate cu un val de lipsuri
alimentare, scumpete, violenţe, reflectate repetat, dar surprinzător, doar în paginile Gazetei
de Transilvania35.
GT, nr. 91, 11 noiembrie 1846, p. 359.
Bibliografia analitică a periodicelor româneşti, 1790-1850, vol. I, Partea I, Bucureşti, 1967, p. 256.
32
Constantin Ardeleanu, Evoluţia intereselor economice şi politice britanice la gurile Dunării (1829-1914),
Brăila, 2008, p. 58.
33
„De şi autoritatea lucrărilor publice a dat o sumă de 700 000 livre sterling (o liv. st. e doi galbeni) spre a
înlesni de lucru poporului încă nu e de ajuns ca starea sa se va mai îmbunătăţi”. VR, nr. 88, 9 noiembrie 1846,
p. 350
34
„În mai multe locuri s-au făcut dispoziţii de a da poporului de lucru la zidirile publice ş. a. se dădură de lucru
la 52 000 de persoane”. VR, nr. 92, 23 noiembrie 1846, p. 367.
35
„În cetatea Rennes şi în ţinutul ei se întâmplă de curând prea seriose turburări din pricina scumpetei de
pâne, fiind nevoie de intervenţia armatei pentru liniştirea situaţiei”. GT, nr 6, 20 ianuarie 1847, p. 24; „La
Marsilia ajung corăbii încărcate cu bucate şi totuşi preţul bucatelor în loc să scază, mai suie...”. Idem, nr. 11,
6 februarie 1847, p. 44; „Din toate ţările apusene vine ştirea oficială că guvernele de frica fometei au oprit
30
31
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La fel ca şi în precedentul an şi în 1847 articolele cu referire la foametea irlandeză36
sunt concentrate mai cu seamă în lunile de debut şi în cele finale care se suprapun,
după cum s-a mai precizat, cu perioada „sudurii”. Ocurenţele de la mijlocul anului fac
referire mai ales la evaluarea stării culturilor de cartofi, semnalând precaritatea acestora şi
menţinerea fricii de foamete.
O primă consemnare a multiplelor şi negativelor moduri de a se manifesta a apărut
în Vestitorul Românesc (numărul din 11 ianuarie), informaţiile provenind însă din surse
aferente lunii decembrie (mai precis din Gazeta de Frankfurt, nr. din 26 decembrie). Puţine
din multitudinea articolelor consacrate temei noastre au o asemenea abundenţă de datalii
şi surprind o gamă atât de largă de consecinţe asupra organismelor, precum cel în cauză.
Debilitatea fizică, se spune, a ajuns până acolo încât „la unele locuri, cei vii, slăbiţi de
suferinţele foametei şi neavând putere a săpa şi îngropa pe cei morţi, îi acoperă cu zăpadă
lăsându(-)i fără voea lor pradă fiarelor”. Credibilitatea tabloului zugrăvit creşte atunci când
în susţinerea elementelor sale e folosită mărturia scrisă a magistratului de Gork care, ajutat
de 5 oameni, a vizitat parohia Mirg-Sut-Ren. „Răspândindu-să în sat vestea despre sosirea
noastră”, avea să consemneze el puţin mai târziu, „mă văzui înconjurat ca de vreo 200 de
fantome, cele mai multe în nebunie. Nişte ţipete sălbatice, nişte ochi în fundul capului şi
căutătura spăimântătoare, nişte chipuri desfigurate în cât nu mai semănau a oameni îmi
pricinuiră o mare groază în cât vruiu să mă trag şi să es din sat”. Animalele suferă şi ele
deopotrivă cu oamenii, fiind uneori victime (ucise pentru hrană)37, inclusiv cele a căror
carne nu intră în mod normal în alimentaţia umană; nu lipsesc nici situaţiile în care, la
rândul lor, acestea se hrănesc din trupurile celor răpuşi de foame38. Singulară în întreg
noianul de referiri la foametea irlandeză rămâne nota redacţiei de la finalul articolului în
care făcându-se o paralelă între „aceste sfâşâietoare nenorociri” şi îmbelşugarea „întru care
ne răsfăţăm” se făcea apel la recunoştinţă şi smerenie în faţa divinităţii care „nu încetează
a revărsa preste noi milele sale cele bogate”, dar şi de recunoaştere a meritelor guvernului
„care îngrijaşte cu atât de vie şi neobosită stăruinţă a nu ne lipsi nimic şi a avea toate din
destul şi la vreme”.
La finalul lunii ianuarie atât Gazeta de Transilvania cât şi Organul Luminarei
informau, foarte probabil din aceiaşi sursă, despre rata mare a mortalităţii din unele
ţinuturi. ,,În Irlandia”, se scria în periodicul din urmă amintit, „la atâta se înaltia fometea
câtu în comitatulu Cork în septemana de anteiu a anului nou, preste tota dioa mureau de
fome 25 de omeni. Alţii cu sutele moru de langorile ce suntu urmarile acestei misielitati”39.
Complementare în esenţa lor şi la fel de îngrozitoare au fost ştirile referitoare la creşterea ratei
de decese şi în următoarele luni, aspectul având darul de a sublinia nu doar dramatismul
situaţiei, cât şi lipsa unei perspective datătoare de speranţă, materializată în cazul de faţă
prin destructurarea ordinii sociale şi bulversarea activităţii instituţionale. „Perirea de fome”,
se nota în acelaşi organ chiar pe prima pagină, „la atâta a ajuns acum în Irlandia, câtu
acum nu se mai numera cu diecile ci cu sutele şi deregatoria pentru cercetarea mortiloru
esportaţia bucatelor...”. Idem, nr. 18, 3 martie 1847, p. 72; „Revolte din lipsa bucatelor se întâmplaseră la
Mihen (Munchen, n. n), capitala Bavariei în 1 Mart., asemenea în 2 Mart. în Brigge, în Belgiu şi în Elveţia la
19 Febr. unde rebelii flămânzi răpiră şi prădară peste 3 500 saci bucate”. Idem, nr. 20, 10 martie 1847, p. 80;
„Belgiu. Brusel, 4 Martie. Eri se întâmplară şi în această capitală escesuri din pricina foametei”. Ibidem, nr. 21,
13 martie 1847, p. 82; „Belgiu. Brusel, 15Mart. Baionetele şi preoţimea se silesc din tote puterile a ţinea în frâu
pe poporul flămând şi desperat”. Idem, nr. 22, 17 martie 1847, p. 87; „În Viena e scumpete mare. 1 punt şi 1,
¼ laţi pâne se vinde pe Martie cu 6 cr. arţ., iar carnea de vită scăzu deocamdată la 10 cr. arţ.”. Idem, nr. 26, 31
martie 1847, p. 102; „În Viena se formă de cîteva septămâni în coce o insoţire filantropică a cărei scop este a
sătura în tote zilele cu nutremântul vieţii pe un însemnătoriu număr de lucrători de pe la fabrici, carii au ajuns
a fi fără pâine”. Idem, nr. 33, 24 aprilie 1847, p. 130.
36
De pildă, în GT din 42 de numere care conţin referiri la Irlanda la modul general, 18 ocurenţe sunt strict
conferite dosarului foametei. (Sorin Mitu, op. cit., p. 155).
37
„O familie alcătuită din opt persoane, înjunghie singurul câine ce(-)i mai rămăsese ca să-şi mai poată prelungi
viaţa cu căteva zile din carnea lui”. VR, nr. 3, 11 ianuarie 1847, p. 12.
38
„Poliţia deschise o casă din carea de câteva zile nu se văzuse nimenea eşind, în năuntru se găsiră două leşuri
întinse pe pământ îngheţate, mâncate pe jumătate de pisici”. Idem, nr. 3, 11 ianuarie 1847, p. 12; „şi câinii,
leşinaţi ca şi oamenii de foame, desgroapă şi sfâşâie cadavrele”. Idem, nr. 22, 18 martie, 1847, p. 87.
39
Organul Luminarei (în continuare: OL), IV, 25 ianuarie 1847, p. 13; vezi şi GT, nr. 7, 23 ianuarie 1847, p. 27.
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ne fiendu în stare de a si împlini detoria, pentru multimea mortiloru, înceta dela funcţiunile
sale”40. Pe acelaşi ton e relatată situaţia şi în Gazeta de Transilvania: „Ştirile dela Irlandia
trec peste totă închipuirea: mortalitatea creşte pe zi ce merge, în cât în Corc, o cetate cu 90
000 de locuitori, singur într-un ţinţirimu se îngropară într-o zi peste o sută de morţi. Într-o
casă de a săracilor singur într-o zi se află peste patruzeci şi patru trupuri morte. În alte doă
spitaluri muriră în câteva zile peste 400 de omeni. Întâmplările morţilor din pricina fometei
nime nu le mai înseamnă”41. Cotele mortalităţii confirmate de exemple precum cele de
mai sus sunt, credem noi, suficient de relevante în a creiona dimensiunile cantitative ale
fenomenului. Masivitatea lui şi transformarea într-o parte componentă a cotidianului a avut,
evident, consecinţe imediate şi de durată asupra comportamentelor mentale, întreţinute de
zecile şi sutele de decese înregistrate zilnic inclusiv în localităţi cu o populaţie nu foarte
mare, de cele consemnate în spitale sau aşezăminte menite a asigura asistenţă saracilor ori
de haosul responsabil de imposibilitatea ţinerii unei evidenţe a celor deja dispăruţi.
Ivirea unor boli e şi ea semnalată cu promptitudine, dar şi îngrijorare. Aspectul
nu scapă nici din discursul reginei ţinut în Camera Lorzilor la data de 19 ianuarie42.
Corelarea alimentaţie slabă – mortalitate ridicată e surprinsă şi în numărul din 8 martie al
Vestitorului Românesc43, în paralel fiind reliefată rata ridicată a celei din urmă, îndeosebi
a celei infantile: „În Irlanda au murit de foame 5 mii de flăcăi şi 10 mii copii”44. Gazeta de
Transilvania redă şi ea fenomenul: „nu e de destul că poporul se luptă cu fomete, dar se
mai adauseră şi neşte bole urâte, care ameninţă totala cotropire (a) poporului irlandic”45.
În numărul următor informaţia e reluată, de această dată fiind indicate ţinuturile cele mai
afectate, respectiv „Corcu, Sligo şi Maio”46.
Ştirile referitoare la puseele de mortalitate vor înceta o dată cu luna aprilie, fără ca
foametea să înceteze însă să-şi manifeste în alte chipuri efectele nocive. În tot acest tablou
trist sunt de semnalat şi câteva ştiri pozitive datorate reculului bolilor cu începere chiar
de la sfârşitul acestei luni47, unor iniţiative menite a reîntrona râvnita îndestulare ori a
organizării unor colecte de bani pentru ajutorarea suferinzilor.
Strângerea unor sume pentru cumpărarea de alimente pentru irlandezi şi pentru
locuitorii din Scoţia de Sus, atinşi şi ei în acest interval de foamete, e semnalată încă de la
începutul anului, între filantropi numărându-se inclusiv regina Victoria, principele Albert,
ducesa de Gloucester; „suma subscrisa se sui la 20 000 p. st.”, se preciza, de pildă, în
numărul din 25 ianuarie al Organului Luminarei. Adunarea de ajutoare va continua şi
în săptămânile următoare astfel că la sfârşitul lunii valoarea lor depăşea „100 mii p. st.
Adunările ce se facu în besericile anglesci şi la Metodisci, pote încă voru aduce la 300
mii”. Atitudinea redactorului ştirii faţă de această stare de lucruri e una de mijloc, flancată
de bucuria iniţiativei, dar şi de convingerea că sumele strânse „suntu numai picuri în mare,
şi atata nefericire întraceste doa tieri a nevoie voru cere un sacrificiu (nu) mai giosu de 10
mil. p. st.”48. Ştiri despre felurite forme de ajutorare a înfometaţilor irlandezi au apărut şi în
Gazeta de Transilvania dintre exemplele oferite remarcându-se cel al oraşului Liverpol care
va trimite „la doi episcopi catolici din Irlandia 2000 punţi sterling spre a se împărţi între
săraci”49; bani şi alimente au sosit apoi inclusiv din America şi din India50.
O atenţie aparte e alocată apoi iniţiativelor autorităţilor centrale (regină, parlament,
guvern) menite a îndepărta foametea. Inventarierea lor lasă să se întrevadă intenţia acestora
OL, nr. VII, 15 februarie 1847, p. 29.
GT, nr. 18, 3 martie 1847, p. 72.
42
„Din Irlanda mai cu seamă, lipsa hranei obicinuite a poporului a pricinuit suferinţele cele mai crude şi boale
din care s(-)au înmulţit foarte mult mortalitatea între clasele sărace”. VR, nr. 9, 1 februarie 1847, p. 35.
43
„Din reaoa mâncare s-a scornit în sărăcime friguri tifoide de care din 10 mor 9 bolnavi”.
44
Idem, nr. 19 , 8 martie 1847, p. 75.
45
GT, nr. 30, 14 aprilie 1847, p. 120.
46
Idem, nr. 31, 17 aprilie 1847, p. 122.
47
„Bolele escate tot din acea rădăcină (a foametei, n. n.) acum încep a se mai rări câtva”. Idem, nr. 35, 1 mai
1847, p. 140.
48
OL, nr. VII, 15 februarie 1847, p. 29.
49
GT, nr. 18, 3 martie 1847, p. 72.
50
Idem, nr. 37, 8 mai 1847, p. 148.
40
41
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de a aplica cele mai eficiente măsuri, dar şi dificultăţile multiple ivite în încercarea de
aplicare concretă. Încă de la deschiderea Parlamentului englez, la 19 ianuarie, discursul
reginei Victoria a fost centrat în principal pe prolematica foametei, subliniindu-i nivelul de
ferocitate „ce cere toată luarea aminte atât a cămărilor cât şi a cabinetului”. N-au lipsit din
cuvântul suveranei nici propunerile practice. „Pe un anumit restimp, era de părere aceasta,
n-ar strica a (se) şterge totă vama ce se obişnuieşte a se lua şi acum pentru importarea
bucatelor, ba încă ar fi forte potrivit a se slobozi şi premii la cei ce voru fi mai silitori
întru a aduce bucate în Englitera”. Divagată apoi spre alte probleme intervenţia reginei s-a
concentrat în final tot pe situaţia Irlandei, cuprinzând recomandări adresate parlamentarilor
„ca să cerceteze cu amăruntul şi fără ţinere de parte tote isvorele stricăciunei din carea
se revarsă atâtea rele asupra acestei ţări”, totodată amintind şi de „măsuri(le) legiuitore
ce e hotărât guvernul a le întreprinde în favorul sermanilor irlanzi, şi care, de cumva
parlamentul încă le va afla bune, vor regula forte mult reporturile între proprietarii şi ţeranii
din Irlandia”51. Tot aici credem că e locul potrivit şi pentru amintirea ştirii apărute în
Vestitorul Românesc din 8 aprilie 1847 potrivit căreia suverana şi-a manifestat dorinţa de
a deschide „un târg sub protecţia M. Sale, unde se va vinde tot lucrul de mână şi altele”52,
ajutată fiind în acest sens de mai multe doamne din înalta societate, toate câştigurile fiind
direcţionate spre ajutorul suferinzilor.
Rapiditatea transpunerii în practică a demersului e surprinsă în numărul următor al
aceleiaşi gazete. „La deschiderea pazarului”, se scria în rândurile sale, „se vedeau aci o
mulţime de lucruri de mână de deosebite frumuseţi lucrate atât cu gust cât şi cu meşteşug”.
Între exponatele prezente la „târg”, în fapt la o licitaţie caritabilă, s-a remarcat, după cum
erau înştiinţaţi şi cititorii, „o foarte frumoasă pernă cusută cu mătăsuri şi dăruită de M. Sa.
Regina Franţei”; suma obţinută de pe valoarea acestor obiecte s-a urcat în primele zile la
valoarea de 3000 de galbeni53; inclusiv la puterea exemplului a recurs regina în intenţia de
a se putea astfel face utilă semenilor ei, la cunoştinţa publicului cititor fiind adusă situaţia
prin care aceasta „socotind că poate fi folosito(a)r(e) pentru clasele sărace (a hotărât) ca (pe
viitor) consumaţia pâinei să fie redusă, numai la cât îi trebuie unui om ca să trăiască şi la o
calitate cât să fie în stare să-l hrănească”, poruncind, în consecinţă, „ca pâinea de Luke şi
jimbla să nu mai intre la curte şi să nu mai figureze nici chiar la masa M. Sale, şi ca toate
persoanele ce se află în slujba palatului şi a curţii să primească de om numai câte o livră
de pâine pe zi şi aceia de al doilea clas”54. Nu avem din păcate ştiri în plus în legătură cu
acest nobil gest însă e de bănuit că el a avut menirea, alături de toate celelalte semnalate
până aici, de a sensibiliza mentalităţile tuturor celor care au ajuns să-l cunoască prin
intermediul gazetei amintite. Tot pe seama lui poate fi pusă şi o sugestionare, indirectă, e
adevărat, de repliere a tuturor în jurul puterii centrale, singura alături de divinitate capabilă
a ţine situaţia sub control.
Eforturile guvernului de rezolvare a problemei sunt şi ele surprinse în paginile celor
două gazete. Într-o primă fază e pomenită intenţia acestuia „de a da economilor din Irlandia
bucate pentru semănătură în preţ de 50 000 punţi sterling”55. Măsura, adusă la cunoştinţa
cititorilor români în cursul lunii februarie, trebuie să fi fost activată, în opinia noastră,
de faptul că populaţia înfometată consumase pe timpul iernii inclusiv rezervele destinate
însămânţării, necultivarea unor suprafeţe agricole din această cauză având, evident,
consecinţe negative vizavi de îndepărtarea flagelului.
Pe larg este descrisă apoi iniţiativa lordului G. Bentinck înaintată Camerei Comunelor
referitoare la planul construirii unor căi ferate în Irlanda cu dublul scop de a contribui la
dezvoltarea economică a acesteia şi de a da sărăcimii de lucru. Măsura, deşi evident,
rapid şi cu bucurie îmbrăţişată de deputaţii irlandezi, a fost apoi pe punctul de a duce la
căderea ministrului Russel întrucât calculele aproximative ale întreprinderii se învârteau în
Idem, nr. 9, 30 ianuarie 1847, p. 35.
VR, nr. 29, 8 aprilie 1847, p. 107.
53
Idem, nr. 29, 15 aprilie 1847, p. 115.
54
Idem, nr. 40, 24 mai 1847.
55
GT, nr. 19, 6 martie 1847, p. 75.
51
52
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jurul uriaşei valori de 40 milioane de lire. Acesta „se înfiora a lua atâta responsabilitate pre
sine” punându-i pe reprezentanţii irlandezi din forul legislativ într-un serios impas, aceştia,
după cum se nota într-un articol din Organul Luminarei fiind „recunoscători ministeriului
de acum, dar şi buni patrioţi, (nedorind) nici scăpătarea ministeriului, nici la lepădarea
unei ocasiuni asia favoritoare pentru patria”. Deznodământul fu în cele din urmă hotarât
de cumpănirea la rece în cel mai strict sens pragmatic cu putinţă: „Frica de a vede(a)
resturnatu un ministeriu amicu pane nuse întări de catru parlamentu mesurele provisorie
luate de acestu ministeriu atâtu de amicu ca acestu de acum, îndupleca pre Irlandiari şi
bilululu lui L. Bentinck se lapeda în noaptea de 14 (februarie)”56.
Măsuri intervenţioniste în favoarea înfometaţilor vor continua să fie semnalate şi în
alte momente ale primei părţi a anului. E de semnalat, de pildă, cea apărută în nr. 42 din
26 mai 1847 al Gazetei de Transilvania. Dacă în alte referiri la chestiunea foametei tonul a
fost de regula unul neutru, autorii rezumându-se la a relata lucrurile într-o manieră seacă,
impersonală, de această dată atitudinea este ferm îndreptată împotriva marilor latifundiari
irlandezi cu asprime criticaţi pentru lipsa lor de implicare în vederea îmbunătăţirii soartei
celor flămânzi: „Proiectul de lege pentru sprijinirea sărăcimei din Irlandia căzu, din pricină
că proprietarii din Irlandia, carii şi alte daţi au dat dovadă că au inimi de peatră şi le place
a suge ca lipitorile de pe biata sărăcime, i se lungiră în cale şi protestară că ei în puterea
legii nu vor a da sărăcimei nici un feliu de ajutoriu”. Eforturile celor bine intenţionaţi însă
vor continua, aproximativ în aceiaşi perioadă fiind amintită întâlnirea secretă ce o reuni pe
regină, pe soţul acesteia şi pe ministri şi fu axată în principal pe problematica foamei, iar
pe urmă şi pe cea a situaţiei politice din Portugalia şi Grecia57.
Tot în prima jumătate a anului, ca de altfel şi în chiar ultimele luni sunt consemnate
diferite tulburări pricinuite de răbufnirile înfometaţilor58. Nu au lipsit nici crimele din
acest sumbru tablou, Organul Luminarei, de pildă, informând în ultimul număr din luna
noiembrie despre faptul că „jurnalele anglesci aportă dein Irlandia cele mai triste sciri
noue. Mai multe ucideri de curundu înspăimentara acesta patria misie si o aduseră la
cea mai pre urma consternare”. Spre exemplificare e redat cazul „dregătorului unui avutu
propritariu a comitelui Limerick” pe numele său John Ryan, ucis împreună cu soţia şi o altă
persoană în propria locuinţă. În acelaşi loc, ca un barometru al stării tensionate existente
şi a fricii în continuă expansiune se preciza că, din această pricină „nobilimea împreună
cu arendatorii, în comitatele Tipperary, Clare, Limerick, Roscommon şi King începu a
se fortifica în casele sale”59 şi că valul urii nu cunoaşte bariere confesionale, protestanţii
ori catolicii fiind deopotrivă vizaţi. Interesantă e şi partea finală a ştirii care informează
despre publicarea de către „Lordulu Locutientoriu al Irlandei, Com. de Clarendon” a unei
proclamaţii, probabil cu intenţia de a linişti populaţia în care preciza că „rapiturile înarmate
şi agresele de noapte ce asia desu se templa (...) nu suntu ocasiunate dein impinsulu lipsei,
ci sunt faptele dedaţilor turburători ai pacei publice, carii prein cumeterea atari crime
cerca sa se spaimente pre tote celelalte clasi a societatei”. Dincolo de discrepanţa mare
dintre rolul atribuit lipsurilor în declanşarea unor comportamente violente de la începutul
şi finalul articolului, conţinutul acestuia lasă să se întrevadă existenţa unor multiple
acţiuni având ca şi cauză foametea, pe lângă răbufnirile declanşate de neputinţa suportării
efectelor ei fiindu-ne indicate aici şi faptul că ea a fost folosită uneori şi doar ca pretext al
unor tulburări mai generale îndreptate împotriva ordinii sociale existente.
Agravarea efectelor foametei în cursul anului 1847 a determinat autorităţile politice
să activeze pe lângă măsurile concrete de îndepărtare a ei şi pe cele subsumate spiritualului.
Faptul merită reţinut, în opinia noastră, din cel puţin două motive. El dovedeşte într-o
primă fază ideea că marile calamităţi (foametea în cauză, epidemiile generale de holeră din
prima jumătate a veacului etc.) au fost capabile să menţină, inclusiv în arealele geografice
OL, nr. IX, 1 martie 1847, p. 40.
GT, nr. 44, 2 iunie 1847, p. 174.
58
„În mai multe ţinuturi ale Irlandei se întâmplară de nou escesuri urâte din pricina foametei, care însă se
compuseră fără vărsare de sânge”. Idem, nr. 35, 1 mai 1847, p. 138; „În mai multe ţinuturi se întâmplaseră
tulburări noă din pricina foametei”. Idem, nr. 44, 22 iunie 1847, p. 174.
59
OL, nr. XLVIII, 29 noiembrie 1847, p. 266.
56
57
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cele mai dezvoltate din punct de vedere economic (Britania, Franţa), sentimentul „cetăţii
asediate” a cărei depresurare reclamă obligatoriu şi instrumente din aria religiosului.
În egală măsură el întăreşte încă o dată convingerea că periodizarea istoriei în tranşe
flancate de evenimente politico-religioase nu se poate aplica şi în cazul mentalităţilor.
Colportatea unor gesturi, atitudini ori comportamente specifice îndeobşte lumii medievale
până în inima modernităţii probează cu prisosinţă acest fapt. În cazul nostru concret avem
în vedere apelurile la supunere în faţa divinităţii venite în special din partea reginei, în
vederea îndepărtării foametei, văzută ca o pedeapsă trimisă de Dumnezeu pentru păcatele
oamenilor.
Textul proclamaţiei prin care suverana îşi invita supuşii săi la ascultare şi îndreptarea
moravurilor şi la „un ajunu publicu” în ziua de miercuri 25 martie 1847 atât în Anglia
cât şi în Irlanda dedicat rugăciunilor şi postului, preluat din Gazeta de London avea să
fie publicat, spre pildă, în Organul Luminarei din 29 martie; intenţia reginei a fost făcută
cunoscută în acelaşi timp şi cititorilor Vestitorului Românesc60. Cuprinsul documentului
debutează cu justificarea clară a întregului demers: „Luându la seriosa socotela grelele
calamităţi pre în carele plăcu a totu-potentiosului D.dieu a certa nedreptăţile acestei tieri,
bătundu(-)o cu un ne ajunsu de provisiuni şi obiecte de cea mai primaria lipse”. „Noi
ordinamu şi recomandamu strânsu”, se spune în continuarea documentului, „ca acestu
ajunu publicu se se observe cu tota reverentia de ai noştri supuşi credincioşi dein Anglia
şi Irlandia deca voiescu bunatatea d.diesca atotu putentiosa, şi dorescu a întoarce mânia
şi aprenderea lui, şi suptu pedepsa de bătăi ce aru putea a se înflinge tuturoriu, ce aru
nesocoti au negrigi împlinirea unei detorintie atatu de religiose şi necesarie”. Nu lipseşte
din final nici precizarea că întâii capi bisericeşti au fost încredinţaţi cu sarcina de a întocmi
o rugăciune specială în acest sens şi de a o difuza tuturor. Textul acesteia publicat, după
cum ni se spune, în jurnalele englezeşti din 15 martie, nu va mai apărea şi în Organul
Luminarei. Oarecum surprinzător, ecoul zilei de rugăciune nu va apărea reflectat tot în
gazeta blăjeană ci în Gazeta de Transilvania, desfăşurarea ei fiind catalogată ca având
loc „într-un chip minunat”, scurta referire la aceasta indicând totuşi şi alte elemente care
au însoţit-o, având ca numitor comun solidaritatea cu cei năpăstuiţi şi pietatea menită a
îndepărta supărarea divină: „Toate prăvăliile steteră închise, tote bisericile era pline de
oameni, însuşi evreii se înduplecară a face rugăciuni în sinagogile lor pentru depărtarea
răului de care se află ţara bântuită”61.
În cursul lunilor de la mijlocul anului (cele suprapuse verii şi începutului toamnei),
la fel ca şi în 1846 numărul ştirilor despre situaţia din Irlanda e simţitor mai redus în
comparaţie cu cele de la început. Sporirea şanselor de acoperire a necesarului nutriţional
ca urmare a accesului la noile culturi, posibilităţile sporite de diversificare şi completare
a regimului alimentar, inclusiv cu fructe sălbatice ori ciuperci, perspectivele sporite de a
participa le fel de fel de munci şi de a obţine astfel bani pentru cumpărarea de alimente sunt
doar câteva din posibilele explicaţii ale acestei situaţii. Ocurenţele aferente acestui interval
surprind mai cu seamă îngrijorările legate de evoluţia culturilor la cartofi şi, implicit, teama
de persistenţa flagelului. Agresarea de către aceasta a mentalităţilor colective a fost atât de
profundă încât până şi ştirile cu potenţial pozitiv sunt tratate cu circumspecţie şi cu teama
că oricând situaţia poate bascula ireversibil în sens negativ: „Jurnalele ce sosescu de catra
media di şi media-nopte grăescu de o stare multiemetoria a pomeloru de pamentu, ci nu
e ase încrede înca de totu, pentru ca se pote ca în luna venitoria se vina bola; în 1846 se
începu cu 6 septămâni mai curundu decatu în 1845, şi este de a se teme ca după analogia
se nu se începă în estu tempu cu capetulu lui juniu”62. Din păcate scenariul negativ avea
să se confirme, încă din luna august „jurnalele englezeşti (fiind) pline de triste amărunturi
VR, nr. 22, 18 martie 1847, p. 87.
GT, nr. 30 14 aprilie 1847, p. 120; Foarte asemănător apare scena relatată şi în Vestitorul Românesc: „Astăzi
a fost zioa de jale şi de pocăinţă pentru toată Englitera. Toate magaziile, canţelariile, administraţiile publice au
fost închise. De la M. Sa Regina şi până la cel din urmă cerşetor sau aflat de faţă la sfintele slujbe şi rugăciuni ce
s-au urmat în vreme de şase ceasuri necontenit în toate bisericile şi capelele capitalei...”. VR. Nr. 27, 8 aprilie
1947, p. 107.
62
OL, nr. XXIV, 14 iunie 1847, p. 122.
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asupra boalei cartofilor mai cu seamă în Irlanda”63. Gazeta de Transilvania, preluând ştiri
din publicaţia Dunărea apărută la Galaţi preciza şi ea că „Din scrisori particulare (se ştie)
că boala cartofilor este cu bună seamă şi că calitatea grânelor e mai mult proastă decât
bună”64. Tot pentru acest interval mai sunt amintite şi sosirea unor ajutoare din America65.
În mod surprinzător, foarte slab e relatat în paginile Gazetei de Transilvania şi a
Organului Luminarei fenomenul emigraţiei care a însoţit marea foamete încă din anii de
debut şi a continuat şi după sfârşitul acesteia, teama de moartea ca urmare a inaniţiei ori
de repetabilitatea flagelului îndemnându-i pe mulţi locuitori ai insulei să caute o viaţă
mai bună în alte părţi. Deşi împreună cu decesele datorate direct sau indirect foametei
ieşirile de populaţie au contribuit decisiv la prăbuşirea demografică a insulei, estimările în
legătură cu nivelul atins de aceasta învârtindu-se în jurul valorii de un milion de oameni,
şi chiar dacă fenomenul în sine a fost spectaculos putând lesne reţine atenţia jurnaliştilor,
acest lucru, paradoxal, nu s-a întâmplat. Singura referire concretă la acest aspect a fost
reperată de către noi într-un număr al Gazetei de Transilvania din luna mai a anului 1847,
aceasta lăsând însă să se întrevadă dimensiunea fenomenului: „Întraceea aflăm că mulţi
din nenorociţii Irlandiei ar fi eşit la America, unde vor a-ş căuta o noă patrie. Singur din
oraşul Dublin s-au îmbercat în septămânile acestea din urmă 8 corăbii mari, dintre care
4 merg la Nev-Iork. O parte mare din proletari au pornit a cerşi către London; numărul
acestora suie la 24 700”66.
Mai numeroase informaţii în legătură cu acestă adevărată „hemoragie de oameni”
au apărut, în schimb, în Vestitorul Românesc, şi acestea însă făcând referire tot la situaţii
aferente anului 1847, mai precis intervalului cuprins între lunile februarie–iunie. Nimic
din ceea ce fenomenul a fost capabil să producă pentru a-i impresiona pe contemporani
nu a scăpat conţinutului articolelor apărut în această gazetă. A fost reliefată astfel greutatea
întâmpinată de unele oraşe-porturi pentru asigurarea necesarului de hrană al înfometaţilor
ce soseau necontenit în speranţa îmbarcării şi părăsirii spaţiului calamitat67, cea a lungii
călătorii spre America ce punea la grea încercare organismele şi aşa istovite de pe urma
inaniţiei68 ori amploarea fenomenului de pe urma căruia, după cum se preciza într-un loc,
preluându-se în fapt o expresie apărută în jurnalul Liverpool Times, întreaga Irlandă „o să
rămână pustie”69, doar în oraşul de obârşie a gazetei amintite estimându-se că numărul
celor sosiţi cu scopul părăsirii insulei s-a ridicat numai în luna martie la peste 50 000 şi
că valoarea indicată se modifică, în sus, de la zi la zi; într-un număr ulterior se estima că
media celor care se îmbarcă din oraş este de 1000 de suflete pe zi70.
Precedat, aşadar, de un lung interval de timp punctat de probleme legate de acoperirea
necesarului nutriţional, sfârşitul anului 1847 avea să se desfăşoare în linii mari după aceleaşi
scenarii întâlnite şi în anii precedenţi. Efectele negative ale acestei stări de lucruri însă se
vor înmulţi, greutăţilor legate de lipsa hranei datorită putrezirii cartofilor adăugându-li-se
cele legate de închiderea fabricilor ca urmare a problemelor financiare „ivite din căderea
atâtor însemnătoare case de comerţ”71. Diminuarea generală a consumului şi direcţionarea
VR, nr. 69, 3 septembrie 1847 (dintr-o eroare anul indicat e 1846), p. 275.
GT, 13 oct 1847, p. 328.
65
„De curundu sosi la portul dela Cove, în comitatul Cork o fregata de Nord-America de la New York (...)
încărcată cu 1 800 de tone de bucate”; „Din Statele-Unite doă-spre-zece corăbii încărcate de grâu au sosit în
câteva zile în singurul port de Liverpol”. VR, nr. 69, 3 septembrie 1847, p. 275
66
GT, nr 37, 8 mai 1847, p. 148
67
„Se vesteşte de la Liverpool că acest oraş s-a umplut de sărăcime, carii aleargă aci spre a se mântui de
foametea ce domneşte în Irlandia. Aceşti nenorociţi ajung cu miile aci într-o stare vrednică de jale; până
acum numărul lor se aridică la 20 000 suflete, şi s-au cheltuit o sumă de 126 000 livre sterl., aproape 300 000
galbeni, ca să le poată împleni oraşul măcar cele de întâia trebuinţă”. VR, nr. 12, 11 februarie 1847, p. 47.
68
O ştire primită din Dublin aducea îmbucurătoarea veste că numărul corăbiilor destinat traversării Atlanticului
e mare, ca urmare a sosirii lor aici cu grâne. „”Tot ce e trist întraceasta însă, se spunea mai departe, este că cea
mai mare parte de aceşti emigranţi şi mai ales femeele şi copiii vor peri într-această lungă călătorie, din pricina
că aceste corăbii orânduite a căra bucate, n-au de loc lăcuinţi în năuntru sănătoase, nici aer curat străbate în
trânsele”. Idem, nr. 23, 22 martie 1847, p. 92.
69
Idem, nr. 30, 19 aprilie 1847, p. 120.
70
Idem, nr. 45, 10 iunie 1857, p. 179-180.
71
Idem, nr. 86, 1 noiembrie 1847, p. 343.
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exclusivă a disponibilităţilor financiare ale populaţiei înspre procurarea de alimente sunt
doi dintre factorii care au avut repercusiuni nefavorabile asupra industriei şi activităţilor
comerciale în general, extinzând astfel pericolul foametei şi în restul regatului, numărul
celor direct ameninţaţi de un astfel de risc fiind aproximat la peste 20 000 de persoane72.
Nu au lipsit nici acum din acest tablou crimele sau furturile73 pentru diminuarea celui
dintâi fenomen amintit la 19 decembrie fiind consemnată emiterea unei legi speciale74.
Regina îşi va exprima şi ea punctul de vedere asupra situaţiei cu ocazia deschiderii
Parlamentului, manifestându-şi regretul în legătură cu „revenirea apasatoriei fometi” şi cu
faptul că „în unele comitate a Irlandiei se templa atentate înfieratorie”; îşi făcea cunoscută
cu aceiaşi ocazie bucuria de a constata că unii proprietari de pământ au adoptat măsuri
menite a ameliora viaţa locuitorilor de pe domeniile lor şi speranţa că iniţiativele operate
de vice-rege şi Parlament vor duce la diminuarea fenomenului infracţional75.
În paralel au fost consemnate şi eforturi ale liderilor irlandezi adunaţi într-o întâlnire
la Dublin la 2 noiembrie „de a îndatora guvernul a se îndeletnici îndată după deschiderea
sesiei legislative, despre starea Irlandei ce din zi în zi ajunge mai ameninţătoare”. S-a
încercat în acelaşi timp identificarea cauzelor mai profunde care au făcut posibilă apariţia
flagelului. Discuţii în acest sens s-au purtat, după cum se consemnează în paginile
Organului Luminarei, inclusiv în cadrul Parlamentului, fiind reţinută opinia deputatului D.
Bright care susţinea că „reulu de căpetâiu de care (poporul irlandez) patemesce, e lenea,
şi numai asta a-l împedeca a se redica la o stare mai bună. Cându anglulu, catu e anulu de
mare, cu acrululu sufletului se nevoesce asi castiga cele de traiu, irlandulu inse preste totu
nu lucra mai multu de catu in doua dile într-o septemena. De se templa apoi seceraturi rele
au alte misielitati, elu firesce nu scie cum sese ajuture, ci trebue se flamindeasca, er fomea-l
împinge la desperaţiune şi ucideri. Tote mesurele guberniului dar voru remane fara folosu,
pana ce nu va suc(c)ede a frange acesta neplecare a irlandului catra lucrare”76.
Problemele economice şi alimentare ale Irlandei aveau să fie resimţite şi de Anglia
în acest interval circumscris finalului de an 1847, dincolo de greutăţile impuse de acestea
faptul în sine constituind şi un bun prilej pentru căutarea adevăratelor rădăcini ale „răului”.
„Casa Deputaţilor” din Londra, informa Gazeta de Transilvania, a fost în cursul lunii
decembrie locul de dezbatere al unor chestiuni ce ţineau de criza financiară, ce afecta cu
putere încă din toamnă întreaga Anglie, între factorii identificaţi de cancelarul visteriei Sir
Bood ca făcând posibilă această situaţie detaşându-se importurile masive de cereale încă
din vara anului 1846 şi sumele uriaşe alocate construcţiei unor căi ferate77.
O scurtă şi rapidă privire asupra modului în care foametea irlandeză s-a reflectat
în paginile gazetelor româneşti în cursul anului 1848 va permite cu uşurinţă constatarea
că după câteva referinţe consemnate mai cu seamă în primele 3 luni ale sale, acestea
vor dispărea lăsând loc mai cu seamă ştirilor legate de evenimentele revoluţionare care
începeau atunci să bulverseze lumea europeană. Valul declanşat la Paris şi propagat peste
aproape întreaga Europa va aglutina practic şirul ocurenţelor referitoare la foamete. Puţinele
ştiri contemporane cu dezvoltarea sa vor vehicula însă, în linii mari, acelaşi conţinut
informaţional întâlnit şi în numerele precedente, consolidând astfel pe mai departe ideea
de repetivitate şi monotonie a discursului.
O bună radiografiere a stării „morale şi politice” a societăţii irlandeze la capătul
a trei ani de la debutul foametei o va oferi Organul Luminarei preluând practic o
analiză subtilă dintr-un „organ politicu” căruia nu i se dă numele. Principalele concluzii
desprinse din lecturarea articolului în cauză – unul din cele mai lungi dintre toate cele
apărute în întreg intervalul 1845-1848 dedicat crizei alimentare irlandeze – aveau să
Idem, nr. 87, 4 noiembrie, 1847, p. 346-347.
„Londra, 6 Noembrie. Ştirile din Irlanda sânt dincele mai tânguitoare. Crimele cele mai grozave au început a
se săvârşi aci, ucideri şi hoţii ce nu se pot descri(e), cu toate că timpul cel greu al iernei nu au sosit încă”. Idem,
nr. 90, 25 noiembrie 1847, p. 359.
74
GT, nr. 101, 18 decembrie 1847, p. 404.
75
OL nr. XLIX, 6 decembrie 1847, p. 272-273.
76
Idem, nr. LII, 27 decembrie 1847, p. 290.
77
GT, nr. 101, 18 decembrie 1847, p. 403-404.
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constituie încă un pertinent barometru al estimării situaţiei dezastruoase. Rata uriaşă a
criminalităţii şi infracţionalităţii la modul general, precum şi nesiguranţă generală general
sunt iarăşi incriminate şi asociate celorlalte flageluri şi nenorociri pricinuite de lipsa
disponibilităţilor alimentare, împreună fiind considerate ca principalele responsabile de
decăderea moravurilor, de răsturnarea sistemelor de valori ce funcţionează într-o societate
„neasediată”, de climatul general de insecuritate mentală, materială ori fizică.
Exemplele oferite nu fac decât să întărească această idee, crimele săvârşite de cei
flămânzi fiind considerate mai nocive chiar şi decât un război civil când „celu pucinu, în
bataia se cunosce omulu pre al seu inamicu si(-)l astepta cu arma a mana; ci în Irlandia
proprietarii mai buni, carii se află ca întru o prinsoria în casa şi gradina loru, sciendu
că numele lor e înscrisu în lista negra”; tot în gama acestor exemple poate fi trecut şi
cel al participării la anumite acţiuni anti-sociale inclusiv a unor copii, greutatea prinderii
ucigaşilor şi răufăcătorilor fiind mult îngreunată, în opinia autorului articolului, de teama
celor care ştiau sau puteau să dea indicii pentru prinderea lor de răzbunări care nu-i scăpau
nici măcar odată ajunşi în America78.
Nici celelalte ocurenţe consemnate pentru anul 1848 nu se depărtează mult prin
conţinut de cele anterioare, între ştirile aduse la cunoştinţa lectorilor români remarcânduse iar cele legate de criminalitatea a cărei ţintă erau cei cu o situaţie materială mai bună79
sau cele referitoare la persistenţa foametei şi în 184880. Treptat, odată cu apropierea de
luna martie şi de declanşarea valului revoluţionar în întreaga Europă, numărul articolelor
dedicate Irlandei va coborî brusc, surprinzând şi ele mai degrabă instabilitatea politică81
fără a fi relevat cu claritate dacă aceasta datorează ceva sau a fost accentuată de foamete;
în fine, în numărul 27 din 3 aprilie al Vestitorului Românesc era consemnată o adunare
la Dublin a unei „confederaţii” ce ar fi cuprins „ca la zece mii de persoane” şi care ar fi
prezentat reginei „o adresă” în care starea insulei era descrisă în cuvinte de o gravitate
aparte: „O populaţie murind de foame pe un pământ din cele mai roditoare, o aritocraţie
degradată şi ruinată, neguţători şi cultivatori mofluji, o mulţime de lucrători fără a putea
găsi de lucru şi prin urmare fără pâne, un norod, în sfârşit, care înaintează cu paşi repezi
către prăpastia ticăloşiei şi a anarhiei”.
Teribilă prin întinderea sa temporală şi prin consecinţele multiple marea foamete
ce a zguduit Irlanda cu începere din anul 1845 s-a constituit într-un bun prilej pentru
presa română de a aduce la cunoştinţa publicului cititor crâmpeie de realitate cotidiană
provenite dintr-un mediu îndepărtat geografic, în aparenţă fără multe conexiuni cu spaţiul
românesc. Nu încape nicio îndoială în legătură cu faptulcă aceasta s-a constituit într-una
din cele mai constant dezbătute capitole ale politicii externe din acei ani, chiar dacă în
unele numere spaţiul acordat evoluţiei ei nu a fost neaparat unul considerabil.
Imaginea irlandezului de ofensat politic, naţional şi religios degajată din primele
articole consacrate lumii irlandeze va primi acum noi valenţe. Lecturarea articolelor din
ziarele româneşti consacrate foametei82 lasă cu uşurinţă să se întrevadă faptul că atât
pentru cei care au trăit-o în mod nemijlocit, cât şi pentru cei care au fost doar martorii
ei indirecţi, aceasta s-a dovedit a fi şi a se manifesta ca un adevărat şoc ecenimenţial şi,
deopotrivă, existenţial. Încă de la începutul manifestării ei şi accentuându-se o dată cu
trecerea lunilor, atmosfera pe care calamitatea a întreţinut-o în rândul cititorilor a fost una
OL, nr. LIII, 3 ianuarie 1848, p. 299-300.
„Dela Irlandia tot rău. Singur în prinsorile capitalei Dublin zac aproape la o sută inşi învinuiţi mai vârtos ai
proprietarilor. Într aceea aceştia încă nu înceată a scoate din moşioare pe ţăranii câţi nu plătesc arenda, carii
apoi vin în cea din urmă desperaţie”. GT, nr. 6, 19 ianuarie 1848, p. 23.
80
Idem, nr. 7, 23 ianuarie 1848, p. 27.
81
„ Dela Irlandia încă se aud ştiri sgomotoase. Partida ce se numeşte Tinera Irlandie face pregătiri mai spre a se
trage de tot de supt guberniul din London, formându-şi parlament osebit în Dublin, capitala acestei ţări”. Idem,
nr. 23, 18 martie 1848, p. 96; „Scrisorile din Irlandia coprind mişcări turburătore în cât tote jurnalele engleze
se întrupesc că Irlandia se află în preseara unei rescole (...). Gazetele din Dublin, capitala Irlandiei spuseră
gubeniului în faţă că de va mai întârzâia nu mai câteva zile ne împlinind cererile acestui popor apăsat, atunci
va fi prea târziu, atunci poporul ba apuca a mână frânele”. GT, nr 29, 08 aprilie 1848, p. 122.
82
Facem aici precizarea că ele s-au constituit în cel mai important vehicul în toată această perioadă prin
intermediul căruia în spaţiul românesc parveneau ştiri din Irlanda şi din spaţiul extern în general.
78
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sufocantă, alimentată de întinderea ei cronologică şi de lipsa de eficienţă a evantaiului larg
de măsuri pe care factorii decizionali l-au activat în vederea suprimării ei.
Graţie numărului mare de articole şi referiri la criza alimentară atitudinea faţă de
locuitorii insulei va fi în tot acest interval una firească, de compansiune, alimentată şi de
tonul ştirilor care va oscila între o limită pe care o putem încadra în categoria neutrului
(dominată de referiri laconice, uneori simple preluări din presa străină, fară multe comentarii
sau adăugiri din partea redacţiei, de un discurs, cu alte cuvinte, eliberat de emotivitate) şi
una în care se poate distinge cu uşurinţă simpatia pentru cei oropsiţi.
Dincolo de varietatea aspectelor legate de manifestarea foametei irlandeze surprinse
în toate aceste ziare (eşecul culturilor de cartofi, creşterea preţurilor la alimente, violenţe
şi tensiuni sociale, apariţia unor boli şi înregistrarea unor decese, emigrări, măsuri de
ajutorare, filantropism etc.) surprinde oarecum discursul întâlnit în mai multe numere
potrivit căruia flagelul nu ar fi avut neaparat cauze economice, politice ori meteorologice,
ci ar fi fost mai degrabă o pedeapsă divină. Ideea, preluată în formă brută din jurnalele
străine (în general britanice) fără un aport aşadar din partea redactorilor români vine să
întărească, în opinia noastră, faptul că foametea a fost în măsură să colporteze până în
mijlocul perioadei moderne chiar, un set de comportamente şi atitudini atribuite de regulă
manifestării ei din perioada medievală, caracterizate, îndeobşte, printr-o accentuare pe
timpul manifestării ei a religiozităţii.
Percepută în întreaga Europă ca un lest stânjenitor al timpurilor moderne, manifestată
la doar câţiva kilometri de unul din spaţiile cele mai dezvoltate ale bătrânului continent
(Anglia), foametea irlandeză a avut menirea de a se fi transformat în ochii cititorilor români
într-un adevărat semnal de alarmă şi într-un exemplu concret că nenorocirea ar putea afecta
oricând încă şi spaţiul românesc. Criza alimentară care avea să afecteze o bună parte din
regiunea de câmpie a Transilvaniei şi Banatul în 1863-1864 avea să confirme acest fapt.
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CONTRIBUTIONS TO THE HISTORY OF ACTIVITES OF THE ROMANIAN
WOMEN REUNION OF LUGOJ (1863-1918)
Abstract
Through a ceaseless activity carried out for more than 55 years (1863-1918), The
Romanian Women Reunion in Lugoj brought its contribution to the unification of the
Romanian social and cultural life of the area. A significant dimension of its activity was
the philanthropic one, most of its incomes being meant for some charity works. The
aspect of promoting the national values was not neglected either, the musical-theatrical
events and the conferences being means within the easy reach of the reunion for the
promotion and strengthening of the national feeling.
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În spaţiul românesc, cea dintâi asociaţie de femei a fost organizată la data de 12/24
martie 1850, sub denumirea de Reuniunea femeilor române din Braşov. Scopul iniţial al
societăţii a fost ocrotirea copiilor rămaşi orfani în urma evenimentelor revoluţionare din
anii 1848-1849, pentru ca, ulterior, să promoveze necesitatea dezvoltării învăţământului
pentru fete în limba maternă.
Înfiinţarea reuniunii braşovene a impulsionat mişcarea pentru crearea unor societăţi
similare în localităţile mai importante ale Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului,
reflectând debutul firav al afirmării femeilor în plan social şi cultural-naţional.
Demersurile pentru înfiinţarea Reuniunii femeilor române din Lugoj au fost iniţiate
în atmosfera favorabilă a începutului aşa-numitei epoci liberale, când premisele pentru
concretizarea unei asemenea iniţiative erau mult mai prielnice. Înfiinţată la 1 august 1863,
a reprezentat prima entitate feministă română din Banat, fiind, în ordine cronologică, a doua
din Transilvania, succedându-i celei din Braşov. Sediu al societăţii a fost Lugojul, important
centru cultural şi spiritual românesc al epocii moderne. Statutele sale de funcţionare au fost
aprobate de Consiliul Locumtenenţial Regal Ungar la 9 septembrie 1864.
Un prim obiectiv al Reuniunii a fost acordarea de sprijin material tinerilor români
lipsiţi de mijloace materiale „de la şcolile poporale” să-şi continue studiile, oferindu-le
hrană şi îmbrăcăminte. Pentru aceasta, s-a îngrijit de înfiinţarea şi susţinerea unei cantine
şcolare. Un al doilea obiectiv, pentru concretizarea căruia şi-a canalizat o parte importantă
din activitate, l-a reprezentat educaţia în spirit naţional a tinerelor române. De altfel, încă
de la înfiinţare, la baza Reuniunii s-a găsit ideea fondării unei şcoli româneşti superioare
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de fete în oraşul Lugoj destinată întregului Banat, prin intermediul căreia tinerele să poată
urma cursuri secundare în limba română şi să primească educaţie în spirit naţional1.
Însufleţirea care a însoţit constituirea sa, firească pentru epoca modernă, nu a fost
urmată de o activitate culturală pe măsură. Societatea a avut un început greu, ezitant, presărat
cu numeroase piedici. Ani la rând, a avut o existenţă formală, fiind o prezenţă discretă în
viaţa culturală a Lugojului, organizând manifestări de mică amploare, cu un impact culturalfilantropic şi naţional redus. Reuniunea s-a confruntat permanent cu dificultatea strângerii
taxelor din partea membrilor, realitate care i-a afectat într-o măsură apreciabilă eficienţa şi
anvergura culturală, situate mult sub potenţialul spiritual al populaţiei româneşti a zonei.
La începutul secolului al XX-lea, după o perioadă relativ îndelungată în care
inactivitatea a fost nota dominantă, Reuniunea ajunge în pragul dezorganizării. Pentru
depăşirea situaţiei de pasivitate, care se prelungea cu consecinţe negative în planul
promovării intereselor naţionale, în toamna anului 1905 se întreprind demersuri de
reactivare a Societăţii, prin eforturile Paulinei Rădulescu - preşedinte şi a dr.-ului George
Dobrin - secretar. În şedinţa din 8 octombrie a comitetului central, pentru a creşte baza
socială şi, implicit, forţa umană şi financiară a Reuniunii, condiţii indispensabile îndeplinirii
obiectivelor cultural-educaţionale şi filantropice, membrele Aurelia Petrovici, Sabina
Florescu, Elena Dobrin şi Alexandrina Vălean au fost însărcinate să intensifice strădaniile
înscrierii de noi membri. În decurs de doar două luni, numărul membrilor Reuniunii ajunge
la 160 de persoane, din care 5 fondatori, 95 ordinari şi 60 ajutători, de la care s-a încasat
536,60 coroane ca taxe şi ajutoare. În total, averea Reuniunii consta din 1.050 coroane,
sumă depusă spre fructificare la Institutul de Credit şi Economii „Lugoşana” din Lugoj2.
Complementar măsurilor de natură administrativă, se ia decizia organizării de
manifestări cultural-artistice, veniturile rezultate urmând a fi utilizate pentru concretizarea
unor iniţiative filantropice.
Un reuşit festival este organizat sub egida Reuniunii la 11/24 februarie 1906, în
pavilionul hotelului „Concordia” din Lugoj, în faţa unei săli arhipline. Manifestarea a
inclus un program variat şi divers. După discursul inaugural, rostit de fruntaşul lugojean
dr. Valeriu Branişte (1869-1928), în care a relevat căile îndeplinirii obiectivelor Reuniunii,
tenorul dr. Demetriu Florescu a cântat romanţa Dormi în pace (de Gheorghe S. Vasiliu). În
continuare domnişoara Riţi Radu a interpretat la pian Rapsodia a III-a (de Zd. Lubics), Lucia
Barbu a cântat Musica proibita (de Stanislao Gastaldon), Spune-mi mândro şi Ardeleana
(de Tiberiu Brediceanu), cele două din urmă cu acompaniamentul la pian a doamnei Maria
V. Branişte. „Punctul de rezistenţă” al festivalului a fost reprezentarea piesei de teatru Un
trandafir în livrea (comedie într-un act, de Theodor V. Stefanelli). La final a urmat dans3.
Dacă până acum veniturile Reuniunii au fost utilizate integral pentru sprijinirea
tinerilor lipsiţi de mijloace materiale să-şi continue studiile sau pentru acordarea de
ajutoare persoanelor vârstnice, adunarea generală din 12/25 martie 1906 adoptă decizia
ca, în următorii 3 ani, fondurile obţinute să fie capitalizate în vederea materializării unor
obiective educaţionale pe termen mai îndelungat.
Este ales şi un nou comitet de conducere pentru următorii trei ani, astfel: Paulina
Rădulescu - preşedinte, Hermina Maniu - vicepreşedinte, Sabina Florescu - casier, dr.
George Dobrin - secretar I, dr. Nicolae Ioanovici - secretar II, Cornelia Brediceanu, Aurelia
Petrovici, Elena Dobrin, Emilia Rezei, Alexandrina Vălean, Maria Iorga Burencia - membri
în comitet. Suplimentar, a fost aleasă o comisie de organizare, constând din doamnele
Cornelia Terfaloga, Maria V. Branişte, Lucreţia Popeţ, Ersilia Petrovici, Melania Onae,
Maria Popoviciu (Criciova), Alice Ioanoviciu, Ana Ienea, Catiţa Maier şi domnişoarele
Silvia Iorga, Maria Jurca şi Sofia Florescu, respectiv o comisie de revizuire: doamnele Alma
Pop, Olga Chiriţa şi Lucreţia Popeţ4.
Simona Ştiger, Mişcarea feministă din Transilvania. Constituirea şi evoluţia reuniunilor de femei, în Crisia,
1989, 19, p. 441; Drapelul, 1906, nr. 20, p. 2.
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În toamna aceluiaşi an, sub semnătura lui Paulina Rădulescu (preşedinte) şi a dr.
George Dobrin (secretar), Reuniunea a lansat un apel către populaţia românească prin care
a solicitat daruri în bani şi obiecte destinate contribuirii la educaţia şi instruirea tinerimii
române de ambele sexe din Banat5.
Pentru a aduna fondurile necesare materializării obiectivelor fixate, în şedinţa din
15 mai 1906, conducerea acesteia a hotărât aranjarea unei loterii de obiecte. În octombrie
acelaşi an, au fost deja expediate 328 de apeluri şi liste de contribuire. Până în aprilie
1907, intraseră 1597,36 coroane şi 65 de obiecte. Un demers similar este întreprins în
toamna anului 1907, când Reuniunea lansează un apel către populaţia românească la
contribuiri financiare6.
În paralel, Reuniunea şi-a continuat eforturile de organizare a unor activităţi culturale
şi instructiv-educative.
Astfel, o reuşită acţiune culturală are loc la 2 februarie 1908, în pavilionul hotelului
„Concordia”, în cooperare cu reprezentanţi ai tinerimii române din localitate. Cu această
ocazie s-a organizat o tombolă, printre cele 110 obiecte puse în joc, cele mai numeroase
au fost produse ale industriei de casă româneşti. La final, a început petrecerea dansantă,
care s-a prelungit până târziu după miezul nopţii. Venitul evenimentului a fost de 3.030,57
coroane7.
În iarna aceluiaşi an, la 27 decembrie, cu concursul comitetului filial Lugoj al
Societăţii pentru crearea unui fond de teatru român, Reuniunea a pus în scenă piesele
teatrale: Un leu şi un zlot (comedie într-un act, de Radu D. Rosetti) şi Două lumi (piesă
în două acte, localizată de Mihail Gaşpar). Aprecierea de care s-au bucurat din partea
publicului lugojean a impus repetarea spectacolelor în seara zilei de 1 ianuarie 1909, de
această dată în cooperare cu Reuniunea română de cânt şi muzică din Lugoj, aflată sub
bagheta dirijorală a compozitorului Ion Vidu. Venitul manifestărilor, în sumă de 303,82
coroane, a intrat, de asemenea, în fondul Reuniunii femeilor române din Lugoj8.
Un alt eveniment muzical-teatral al perioadei, organizat sub egida Reuniunii femeilor
române din Lugoj, a avut loc la 26 decembrie 1909, în incinta teatrului orăşenesc. Programul
a fost inaugurat de Maria V. Branişte, Ella Ioanovici şi Zeno Beşan, care au interpretat
Adagio religioso (de Vieux Temps). În continuare s-au cântat compoziţii de Richard Wagner
(Albumsblatt) şi de Antonín Dvořák (Humoresque), executate de Maria V. Branişte la pian
şi Ella Ioanovici la violină. A urmat punerea în scenă a piesei Un tutore, comedie în două
acte şi un tablou de Matilda-Cugler-Poni. Seara s-a încheiat cu o petrecere dansantă, ţinută
în pavilionul hotelului „Concordia”9.
La 19 februarie/4 martie 1911 este organizată o nouă petrecere dansantă”, la care
doamnele au fost invitate să vină îmbrăcate în costum naţional10.
O nouă serată artistică este aranjată sub egida Reuniunii la 18 februarie 1912, la
reuşita căreia şi-au dat concursul mai mulţi tineri din localitate. Programul a fost, de
asemenea, unul generos: Madrigale, Orchestra piccola (de Achille Simonetti), Sonata IV (de
Niccolò Paganini), executată la vioară de Adalbert Moldovan, Air Varie 8-me (de Charles
Beriot), executată la vioară de Adalbert Moldovan, în acompaniament de pian, Suita Peer
Gynt I (de Edvard Grieg), executată la flaut de Alexandru Iorga, cu acompaniament la pian,
Simfonie, op. 39 (de Charles Dancla), interpretată de Alexandru Iorga (flaut) şi Adalbert
Moldovan (vioară), cu acompaniament de pian, Concert de cameră (de Ignaz Pleyel),
două flaute şi o vioară, Reflectoriu din misa de încoronare (de Franz Liszt), susţinută la
vioară de Adalbert Moldovan, cu acompaniament de orgă, Hora Jiului, Hora Oltului, Hora
Dâmboviţei (de Constantin Dimitrescu), Serenata espanola (de Gabriel Pierné), orchestră
Ibidem, nr. 116, p. 1-2.
Ibidem, 1907, nr. 98, p. 3; nr. 99, p. 3; nr. 102, p. 3; nr. 103, p. 3; nr. 104, p. 3; nr. 105, p. 3; nr. 107, p. 3;
nr. 110, p. 3; nr. 111, p. 3; nr. 112, p. 3; nr. 113, p. 3; nr. 114, p. 3; nr. 115, p. 3; nr. 120, p. 3; Ibidem, 1908,
nr. 1, p. 3.
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cu solo de violină executată de Adalbert Moldovan. În pauză s-a declamat: Cârda, Arvinte
şi Pepelea (vodevil într-un act de Vasile Alecsandri), jucat de domnii Alexandru S. Iorga şi
V. Vlad şi domnişoara Veturia Terfaloga11.
Spre sfârşitul deceniului I al secolului al XX-lea, conducerea Reuniunii depune
eforturi pentru îmbunătăţirea şi diversificarea ofertei culturale, incluzând în activitatea
culturalizatoare conferinţele cu o tematică diversă. Complementar rosturilor culturale, prin
intermediul acestor întruniri se viza închegarea şi animarea vieţii sociale din oraş, prin
strângerea legăturilor dintre familiile intelectualităţii româneşti.
Seria conferinţelor a fost inaugurată la 2/15 martie 1908, în incinta Casinei române
din Lugoj, dr. Valeriu Branişte vorbind despre Individualitatea naţională a poporului român.
Au urmat alte cinci conferinţe, în cadrul cărora au fost abordate teme diverse din domeniul
istoriei şi literaturii naţionale, precum Locul şi timpul formării poporului român (9/22
martie), Despre limba românească (16/29 martie), Veacuri de patimi ale istoriei româneşti
(22 martie/5 aprilie), Românii macedoneni (30 martie/12 aprilie) şi Temeiurile literaturii
naţionale române (6/19 aprilie), ce s-au bucurat de un real interes din partea cetăţenilor
urbei12.
Audienţa crescută a conferinţelor a convins conducerea Societăţii de necesitatea
susţinerii unor asemenea cuvântări şi în toamna anului 1908.
O primă acţiune a avut loc la 15/28 noiembrie, dr. Valeriu Branişte vorbind despre
Artele frumoase, evidenţiind raportul dintre ştiinţă, artă şi morală şi subliniind importanţa
artei în viaţa popoarelor13.
Următoarea conferinţă s-a ţinut la 22 noiembrie/4 decembrie, în sala Casinei române
din Lugoj. De această dată, dr. Valeriu Branişte a vorbit Despre poezie, teoriile despre
frumos şi mijloacele de realizare, ilustrând cele expuse cu exemple din poeziile poetului
naţional Mihai Eminescu. De altfel, aceasta a reprezentat prelegerea introductivă la
cuvântările din săptămânile ce au urmat şi care au abordat, particularizat, diferitele genuri
ale poeziei române, şi anume: Despre genurile literare (7 decembrie) şi Despre poezia
epică (14 decembrie).
Cu acestea se încheia şirul conferinţelor literare, proxima conferinţă abordând o
temă de actualitate, şi anume Colinda (21 decembrie), urmată de o alta, despre Călindarul
poporului român (28 decembrie 1908/10 ianuarie 1909). Presa vremii semnala creşterea
constantă a interesului pentru aceste conferinţe, publicul asistând cu atenţie şi răsplătind
conferenţiarul cu aplauze generoase14.
Noi conferinţe sunt susţinute sub egida Reuniunii femeilor române din Lugoj în
cursul anului 1909. La 4/17 ianuarie, dr. Valeriu Branişte a susţinut cuvântarea Renaşterea
literară a poporului român. Şi în cadrul conferinţelor următoare au fost abordate teme
cultural-naţionale, astfel: Poezia populară română (11/24 ianuarie), Poezia lui Dimitrie
Bolintineanu (18/31 ianuarie) şi Andrei Mureşianu (1/14 februarie)15.
În toamna aceluiaşi an, seria conferinţelor a fost inaugurată la 29 noiembrie/12
decembrie 1909, acelaşi dr. Valeriu Branişte vorbind Despre Logofătul Conachi. Proxima
conferinţă a avut loc la data de 13/26 decembrie 1909, dr. Valeriu Branişte vorbind despre
Începuturile artei dramatice, evidenţiind, în partea introductivă, importanţa acestui gen literar,
prin ilustrarea cu exemple din literatura universală. Ulterior, a relevat împrejurările care au
împiedicat avansarea artei dramatice la români, cât şi perspectiva pentru viitor. O ultimă
conferinţă este ţinută la data de 10/23 ianuarie 1910, dr. Caius Brediceanu vorbind despre
Stăpânirea şi limba popoarelor din Monarhie în epoca de la Maria Terezia până la 184816.
Privind în ansamblul preocupărilor Societăţii, se poate observa că susţinerea unor
prelegeri în Lugoj a reprezentat o activitate culturală prioritară a perioadei, parte importantă
Ibidem, 1912, nr. 29, p. 10.
Drapelul, 1908, nr. 25, p. 3; nr. 26, p. 3; nr. 29, p. 3; nr. 30, p. 3; nr. 31, p. 3; nr. 33, p. 3; nr. 36, p. 3; nr. 38,
p. 3; nr. 39, p. 3; nr. 41, p. 3; nr. 128, p. 3; nr. 129, p. 3.
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Ibidem, nr. 132, p. 3.
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a procesului de culturalizare iniţiat în societatea românească. Presa vremii a evidenţiat o
receptivitate crescută a publicului faţă de asemenea demersuri, numărul audienţei crescând
în mod constant.
În 21 noiembrie/4 decembrie 1910 s-a inaugurat a IV-a serie de conferinţe, dr. Valeriu
Branişte susţinând interesanta cuvântare intitulată Contele Leo Tolstoi. Alte conferinţe
au abordat teme precum Problema vieţii (28 noiembrie/11 decembrie 1910), Despre
democraţie şi naţionalism (5/18 decembrie 1910), Despre sociologie (12/25 decembrie
1910), Despre feminism (19 decembrie 1910/1 ianuarie 1911), susţinute deopotrivă de
acelaşi dr. Valeriu Branişte 17.
Potrivit relatărilor din presa vremii, interesul publicului român pentru conferinţe se
menţinea activ, cuvântările devenind deja „o trebuinţă de care nu ne mai putem lipsi.
Îndeosebi îmbucurător este că publicul nostru de dame participă cu mare interes la aceste
conferinţe, cari, în multe privinţe, servesc preţioase îndrumări”18. O serie nouă de conferinţe
s-a inaugurat la începutul anului 191119.
Din punct de vedere administrativ, expirând mandatul de trei ani al comitetului de
conducere al Reuniunii, la adunarea generală din 31 mai/13 iunie 1909, acesta este reales
în unanimitate în aceeaşi componenţă. Totodată, Cornelia Terfaloga, Maria V. Branişte,
Alma Pop, Olga Chiriţă, Lucreţia Popeţi, Melania Onae, Alice Ioanovici, Ana Ienea, Catiţa
Maier, Livia Crăciun şi domnişoarele Sofia Florescu şi Mariţi Jurca au fost desemnate ca
membre în comisiunea de aranjare. De asemenea, s-a hotărât ca nici în următorii trei ani,
reuniunea să nu distribuie ajutoare, veniturile realizate urmând a fi capitalizate într-un fond
special20. Acţiunile de factură culturală iniţiate de Reuniune i-au permis acumularea până
la acel moment a unui însemnat fond financiar. La sfârşitul anului 1908 dispunea de 7.130
coroane, iar peste un an de 8.695,01 coroane21.
Ca atare, în şedinţa ţinută la 24 septembrie/7 octombrie 1910, comitetul Reuniunii
a adoptat hotărârea înfiinţării, pe lângă cele două şcoli elementare confesionale româneşti
din Lugoj - ortodoxă, respectiv greco-catolică - a unei cantine şcolare, unde, în lunile
de iarnă, să se servească elevilor un prânz cald. Pentru materializarea acestui obiectiv,
comitetul a votat suma de 400 coroane. De asemenea, se spera în sprijinirea iniţiativei
din partea celorlalte societăţi culturale şi economice din zonă, prin donarea de fonduri.
Cantina era, pentru început, proiectată a fi deschisă timp de patru luni, în perioada iernii.
Pentru a asigura bunul mers al cantinei, conducerea Reuniunii a hotărât ca, zilnic, o
membră a sa să inspecteze aşezământul. De asemenea, şi-a manifestat disponibilitatea de
a exercita benevol inspecţii zilnice şi la internatele româneşti din localitate, în măsura în
care conducerile acestora solicitau22.
Cantina a început să funcţioneze începând cu data de 1/14 noiembrie 1910, de
serviciile acesteia beneficiind de un prânz cald, în decurs de aproximativ 5 luni, 30
de elevi şi eleve, ortodocşi şi greco-catolici deopotrivă. Pentru susţinerea cantinei,
reuniunea a beneficiat de sprijinul financiar al unor instituţii financiar-bancare româneşti
ale vremii, printre care filiala „Albinei” din Lugoj, respectiv a unor binefăcători,
precum Antoniu Mocsonyi (mare proprietar în Birchiş), care doar în 1910 a donat 200
de coroane23.
De asemenea, un an mai târziu, episcopul dr. Miron Cristea din Caransebeş a donat
Reuniunii pentru acelaşi scop suma de 1.000 coroane. Un comitet, format din doamnele
Cornelia Brediceanu, Sabina Florescu şi Alma Pop s-au deplasat personal pentru a-i mulţumi
episcopului pentru darul făcut, fiind primite cu cordialitate de înaltul prelat24.
Ibidem, 1910, nr. 125, p. 3; nr. 127, p. 3; nr. 130, p. 3; nr. 131, p. 3; nr. 132, p. 3; nr. 135, p. 3; nr. 138, p. 3.
Ibidem, nr. 131, p. 3.
19
Ibidem, nr. 139, p. 3.
20
Ibidem, 1909, nr. 53, p. 3; nr. 57, p. 3.
21
Ibidem, 1910, nr. 30, p. 2.
22
Ibidem, 1910, nr. 105, p. 3.
23
Ibidem, 1910, nr. 33, p. 3; nr. 112, p. 3; nr. 120, p. 3; nr. 121, p. 1-2; nr. 141, p. 3.
24
Tribuna, 1911, nr. 241, p. 7.
17
18
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O privire retrospectivă în istoria Reuniunii femeilor române din Lugoj scoate în
evidenţă faptul că de la înfiinţare, şi, cu precădere, după 1900, aceasta s-a dovedit a fi un
importat factor de afirmare culturală românească în zona de vest a ţării. Iniţiativele sale s-au
încadrat în vasta activitate întreprinsă de societăţile culturale româneşti din Lugoj pentru
fortificarea conştiinţei naţionale prin intermediul culturii, reprezentând expresia orientării
moderne şi totodată patriotice în acest domeniu. Societatea îşi intensifică activitatea cu
precădere la începutul secolului al XX-lea, crescându-i influenţa în aceste părţi locuite de
români şi obţinând realizări notabile în plan cultural-filantropic.

TIPARUL SIGILAR AL BRESLEI FIERARILOR, ROTARILOR, FIERARILOR
DE CUIE, FRÂNGHIERILOR, CURELARILOR, ŞELARILOR, DOGARILOR,
BRUTARILOR ŞI SĂPUNARILOR DIN JIMBOLIA (1824)

Augustin MUREŞAN*

THE 1824 SEAL PATTERN OF THE UNITED GUILD OF BLACKSMITHS,
WHEELWRIGHTS, IRON NAILS MANUFACTURERS, ROPE MAKERS,
BELT MANUFACTURERS, SADDLERS, COOPERS, BAKERS AND SOAP
MANUFACTURERS IN JIMBOLIA
Abstract
The author presents a seal belonging to the United Guild of Jimbolia, dating from
1824. This seal is included in the category of heraldic seals.On the emblem, there are
representations of the craftsmen who joined this professional association: blacksmiths,
wheelwrights, iron nail manufacturers, rope makers, belt manufacturers, saddlers,
coopers, bakers and soap manufacturers.
Key words: Banat, Guilds, 19th century, sigilography, guilds seals

În prima jumătate a secolului al XIX-lea în unele localităţi din Banat s-au organizat
diferite bresle1. Existenţa unor astfel de asociaţii profesionale în Jimbolia este atestată
documentar din anul 1823, când meşteşugarii s-au organizat în 4 bresle2: 1. Breasla
pantofarilor, pălărierilor, tăbăcarilor, vopsitorilor, turtelarilor, sitarilor şi măcelarilor; 2.
Breasla zidarilor, dulgherilor, lăcătuşilor, geamgiilor, armurierilor, strungarilor, tinichigiilor,
morarilor şi argintarilor; 3. Breasla fierarilor, rotarilor, fierarilor de cuie, frânghierilor,
curelarilor, şelarilor, dogarilor, brutarilor şi săpunarilor; 4. Breasla croitorilor, cizmarilor,
Complexul Muzeal Arad; E-mail: augmuresan@gmail.com
În legătură cu breslele organizate în Banat, vezi: Miletz János, A temeszvári céhek, în “Történeti és Régészeti
a Délmagyarország Történeti és Régészeti Museum Társulat”, Timişoara, 1875; Szádeczky Lajos, A czéhek
történetéről Magyarországon, Budapest, 1889, p. 99, în “Értekezések a történelmi tudományok köréből”,
Budapest,1890, p. 99; Borovszky Samu, Temes vármegye, Budapest, f. a., pp. 266-267; Szádeczky Lajos,
Iparfejlödés és a czéhek története Magyarorságon, okirattáral (1307-1848), II, Budapest, 1913, p. 279; Milleker
Felix, Geschichte des Gewerbe in Banat 1716-1919, Wien, 1940; Eperjessy Géza, Mezővárosi és falusi céhek
az Alföldön és a Dunántúlon (1686-1848), Acad. Kiadó, Budapest, 1967, pp. 253-254; Gertrude Bartoş, Din
viaţa meseriaşilor timişoreni (1716-1779), în “Studii şi articole de istorie”, 1961, pp. 101-119; Géza Kovách,
Răspândirea breslelor rurale în partea de vest a României în secolul al XVIII-lea şi la începutul secolului al XIXlea, în “Ialomiţa materiale de istorie agrară a României”, Slobozia, 1983, pp. 526-528; Gabriela Trostovszky,
Céhiratok a Magyar Országos Levéltárban. I. Kötet, Budapest, 1996; Géza Kovách, A bánság demográfiai és
gazdasági fejlődése (1716-1848), Szeged, 1998, p. 262; Lajos Kakucs, Breslele, manufacturile şi dezvoltarea
industrială a Banatului între anii 1717-1918, Editura Mirton, Timişoara 2008.
2
Despre breslele organizate în 1823, în Jimbolia, vezi Szádeczky Lajos, A czéhek történetéről…, p. 139;
Borovszky Samu, Temes vármegye, Budapest, f. a., pp. 266-267; Szádeczky Lajos, Iparfejlödés és a czéhek…,
pp. 253-254; Eperjessy Géza, op. cit., pp 253-254; Géza Kovách, Răspândirea breslelor rurale…, p. 528;
idem, A bánság demográfiai…, p. 265; Lajos Kakucs, op. cit., pp. 304-306; Anton Peter Petri, Heimatbuch des
Heidenstådtchens Hatzfeld im Banat, Hatzfeld 1991.
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cojocarilor, mănuşarilor, pieptănarilor, compactorilor, ţesătorilor şi năsturarilor. În 1843 în
localitate se organizează şi breasla negustorilor3.
Actele emise de aceste bresle, ca şi în cazul altor asociaţii profesionale de acest fel,
erau întărite cu sigilii4, lucru care presupunea utilizarea unui tipar sigilar5 sau mai multe6.
Privilegiul Breslei comune a fierarilor, rotarilor, fierarilor de cuie, frânghierilor, curelarilor,
şelarilor, dogarilor, brutarilor şi săpunarilor din Jimbolia se păstrează la Arhivele Naţionale
Maghiare din Budapesta7. De la această breaslă formată în 1823 s-a păstrat un tipar sigilar
din 18248. În rândurile de mai jos ne propunem să prezentăm amănunţit acest interesant
tipar sigilar. Având în vedere faptul că, în câmpul sigilar se află un scut el se include în
categoria sigiliilor de breaslă de tip heraldic9.
Tiparul sigilar la care ne referim este confecţionat din alamă. Rondela sigilară are o
formă oval-verticală (32 x 33 mm), lucrată în incizie pentru sigilarea cu ceară. Înălţimea
totală a piesei sigilare (rondela sigilară împreună cu mânerul) este de 65 mm. În câmpul
sigilar al rondelei sigilare s-a gravat o compoziţie menită a individualiza posesorul. În
emblemă (Fig. 1) scut dreptunghiular, partajat în 9 cartiere10. În cele 9 cartiere ale scutului
s-au inclus figuri heraldice reprezentând meseriile reunite în breaslă. Cele 9 cartiere au fost
încărcate cu următoarele mobile heraldice11:
În partea superioară, în primul cartier, o potcoavă, care îi desemnează pe fierariipotcovari; în cartierul al doilea, o roată de căruţă, amintindu-i pe rotari; în cartierul al
treilea, două răşchitoare încrucişate şi un pieptene de scărmănat cânepa, suprapuse de un
element în formă de inimă, simboluri care vorbesc de activitatea frânghierilor.
În partea centrală, în cartierul patru, un butoi care îi reprezintă pe dogari; în cartierul
cinci, o şa de călărie, aşezată spre dreapta, simbol al şelarilor; în cartierul şase, un produs
finit probabil căpăstru, cu hăţurile adiacente, elemente ce-i desemnează pe curelari.
În partea inferioară, şi în ultimul rând de compartimente, în cartierul al şaptelea,
însemne ale fierarilor de cuie sau pintene; în cartierul al optulea, o unealtă de săpunărit, cu
referire la săpunari; în ultimul cartier (al nouălea), un covrig, simbolizându-i pe brutari. Scutul
Eperjessy Géza, op. cit., p. 254; Géza Kovách, Răspândirea breslelor rurale..., p. 526; Lajos Kakucs, op. cit, p. 304.
În conformitate cu normele ştiinţei sigilografice prin sigiliu sau pecete, se defineşte urmele rămase pe suportul
actelor prin aplicarea tiparului sigilar introdus într-o substanţă de sigilat (ceară, chinovar, soluţie de aur, fum, tuş
etc), vezi Dicţionar al ştiinţelor speciale ale istoriei, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982, p. 213.
5
Prin tipar sigilar sau matrice sigilară se denumeşte obiectul confecţionat dintr-un material dur (fier, oţel, alamă,
bronz, argint, sau diferite pietre pretioase etc), având gravată pe suprafaţa sa în negativ, o reprezentare menită
a individualiza posesorul, exprimând atributele sale în viaţa socială, vezi idem, p. 163.
6
Unele bresle foloseau spre exemplu două tipare sigilare, vezi Augustin Mureşan, Livia Grozi, Două tipare
sigilare aparţinând breslei olarilor din Lipova, în “Revista Muzeelor şi Monumentelor, Seria Muzee”, Anul XXVI,
nr. 3, 1989, pp. 39-42; Augustin Mureşan, Două tipare sigilare ale breslei croitorilor din Oradea, în “Analele
Universităţii din Oradea”, Istorie-arheologie, tom X, 2000, pp. 61-64; idem, Două sigilii ale breslei croitorilor
de sumane din Timişoara, în “Analele Banatului”, Serie Nouă, Arheologie-Istorie, XIV, 2, 2006, pp. 183-187.
7
Vezi A magyarországi céhes kézmüipar forrásanyagának catasztere, II, Budapest, 1976, p. 325.
8
Tiparul sigilar se păstrează în colecţia de matrice sigilare a Muzeului Banatului Timişoara, nr. inv. 10498. Acest
tipar sigilar a fost reprodus în cataloagele cercetătoarei Maria Vertan, vezi Maria Vertan, Colecţia de matrice sigilare
a Muzeului Banatului, Catalog, Edit. Mirton, Timişoara, 2007, p. 16, fig. 14 (p. 60); idem, Colecţia de matrice sigilare
a Muzeului Banatului, Catalog, Ediţia a II-a adăugită, Edit. Marineasa, Timişoara 2008, p. 17, fig. 14. Autoarea
prezintă dimensiunile matricei sigilare (H: 65 mm şi d. 32 x 33 mm) dar nu descrie emblema sigilară. Cercetătorul
Lajos Kakucs indică forma rondelei sigilare (ovală), dimensiunile rondelei sigilare (6,8 x 3,4 mm) şi menţionează
cele 9 însemne ale meseriilor incluse în scutul heraldic, fără a le descrie, vezi Lajos Kakucs, op. cit., p. 307.
9
Din punct de vedere al reprezentării din emblemă, sigiliile de bresle şi corporaţii, în general de instituţii
economice au fost împărţite de către cercetătoarea Maria Dogaru, în două categorii: 1. sigilii cu reprezentări
simbolice şi 2. Sigilii de tip heraldic, vezi Maria Dogaru, Sigiliile mărturii ale trecutului istoric, Edit. Ştiinţifică
şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976, p. 179.
10
În funcţie de liniile trasate scutul a fost împărţit în nouă partiţiuni prin trasarea a două linii verticale şi a
două linii orizontale, vezi Maria Dogaru, Din heraldica României, Album, Edit. JIF, Bucureşti, 1994, p. 25, fig.
2/M. Un sigiliu având scutul heraldic partajat ca şi al acestui tipar sigilar este sigiliul breslei unite a zidarilor,
pietrarilor, dulgherilor, tâmplarilor, lăcătuşilor, sticlarilor, strungarilor în lemn, ceasornicarilor şi aurarilor şi
argintarilor din Lipova (1821), vezi Augustin Mureşan, Sigilii de bresle din Vestul şi Nord-Vestul României
(secolele XVI-XIX), Edit. Mega, 2006, pp. 182-183, fig. 47.
11
Pentru termenul mobilă heraldică, element utilizat la alcătuirea stemelor, vezi Marcel Sturdza-Săuceşti,
Heraldica, Tratat tehnic, Edit. Ştiinţifică, Bucureşti, 1974, pp. 70-81; Dicţionar al ştiinţelor speciale ale istoriei,
p. 168; Maria Dogaru, Din heraldica României, Edit. JIF, 1994, pp. 23-25.
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Tiparul sigilar al breslei fierarilor, rotarilor, fierarilor de cuie...
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este timbrat de acvila bicefală
imperială austriacă (ce poartă
pe piept un scut), încoronată şi
susţinut de doi lei rampanţi care
stau fiecare pe un postament.
Legenda s-a scris cu litere
majuscule în limba germană: K.
K. PRI: VEREINIGTE: ZUNFTE:
182412. Textul legendei ne dă
ştiri în legătură cu: 1. Tipul
breslei: a. breaslă unită, formată
din mai multe ramuri meşte
şugăreşti (meserii sau branşe)
din localitate. 2. Privilegiile
obţinute: a. breaslă privilegiată
(în textul legendei apare numai
denumirea generală). b. breaslă
cezaro-crăiască (în conţinutul
legendei aceste privilegii sunt
menţionate în mod expres). La
marginea spaţiului sigilar cerc Fig. 1. Tiparul sigilar al Breslei Unite din Jimbolia (1824)
ovoidal perlat.
Modul în care s-a gravat suprafaţa rondelei sigilare, ne arată grija pentru respectarea
raportului dintre diferitele elemente cuprinse în scutul heraldic, proporţionalitatea dintre
figurile heraldice reprezentate, dovedesc străduinţa meşterului pecetar-gravor anonim, de
a realiza o execuţie artistică.
Pentru a se evoca simbolic diferitele meşteşuguri reunite în breaslă în unele cazuri s-au
utilizat însemne înfăţişând: a. unelte specifice (frânghierii, săpunarii); b. produse finite ale
activităţii (fierari-potcovari, fierarii de cuie sau pintene, rotarii, dogarii, şelarii, curelarii, brutarii). În alte cazuri activitatea specifică a meşteşugarilor a fost reprezentată prin compoziţii
mixte, precum unelte şi produse finite (fierarii de cuie şi probabil frânghierii ş.a.).
În cartierele din scut s-au reprezentat meşteşuguri legate de gospodăriile ţărăneşti
(fierari de cuie, potcovari, rotari, dogari, şelari, curelari, frânghieri ş.a.) meşteşuguri legate
de îmbrăcăminte (săpunari) şi meşteşuguri legate de alimente (brutarii)13.
După cum s-a apreciat, reprezentările de pe sigiliile de breaslă simbolizează prin
uneltele şi produsele cele mai caracteristice, organizaţia meşteşugarilor aparţinând aceleaşi
branşe, a breslei14. Studierea reprezentărilor de unelte şi de produse meşteşugăreşti din
imaginile acestor sigilii prezintă o însemnătate deosebită pentru istoria tehnicii, pentru
cunoaşterea evoluţiei uneltelor15.
Studiat din punct de vedere al structurii meseriilor reprezentate simbolic, acest tipar
sigilar de tip heraldic descris şi analizat mai sus, evidenţiază laturile activităţii economice
şi nivelul tehnicii existent în cadrul acestei asociaţii profesionale din Jimbolia, la acea dată.
În legătură cu locul de confecţionare a tiparului sigilar al acestei bresle, opiniem că el este
opera unui meşter pecetar local care a lucrat la cererea conducerii breslei.

Textul legendei tiparului sigilar nu conţine numele localităţii în care îşi desfăşura activitatea această breaslă.
Pentru a fi sigur, localitatea am identificat-o pe baza emblemei din câmpul sigilar ţinând cont de două elemente:
a. faptul că pe scutul din câmpul sigilar s-au gravat însemnele a 9 meserii reunite în breaslă în 1823: fierari,
rotari, fierari de cuie, frânghieri, curelari, şelari, dogari, brutari şi săpunari; b. Un Privilegiu al Breslei comune
acordat meşterilor din Jimbolia în 1823 se referă la aceleaşi meserii.
13
Pentru această clasificare a meseriilor vezi: Géza Kovách, Răspândirea breslelor rurale…, pp. 533-534.
14
Magdalena Bunta, Sigilii de breaslă din colecţia Muzeului de Istorie din Cluj, în “Acta Musei Napocensis”,
III, 1966, p. 225.
15
Ibidem, p. 224.
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UN MANUSCRIS DIN 1840, DESPRE SITUAŢIA PRINCIPATELOR
MOLDOVA ŞI ŢARA ROMÂNEASCĂ. CONŢINUT ŞI
ÎNCADRARE ÎN CONTEXT EUROPEAN

Blaga MIHOC*

A MANUSCRIPT ABOUT MOLDAVIA AND WALLACHIA, DATING FROM
1840. CONTENT AND CLASSIFICATION IN THE EUROPEAN CONTEXT
Abstract
In this work, the author presents and comments a translation from French into
Romanian of an article published in “Journal des débats…” dating from 25 november
1839, wrote by the agent of the Greco-catholic episcopate, Lauran Popescu from Viena,
at 27.04.1840. The article presents the political situation of Romanian Principalities and
Moldavia in the period of the reigns elected as a consequence of the regulations made
by Organic Statute, and is based on a book written by Felix Colson, which was published
in 1839.
Key words: manuscript, 1840, Wallachia, Felix Colson

Filosoful Constantin Noica le reproşa, odată, istoricilor români „năravul” de a scrie
istoria ţării şi poporului lor fără a apela la izvoare documentare străine1. În bună măsură
el avea dreptate, dacă ne gândim la perioada din primii ani ai guvernării comuniste, când
accesul la informaţia externă fusese întrerupt şi când „canoanele” impuse autorilor de lucrări
istorice „epuraseră” din câmpul cercetării personalităţi de renume internaţional, favorizând,
în acelaşi timp, pe scena publică, accesul impostorilor. Cei care ar vrea, deci, să socotească
de adevărată afirmaţia lui Noica ar trebui să pornească, scriind lucrări de istorie, de la „alţii
înspre noi”, sau „despre noi prin alţii”, cum spunea filosoful, în stilul său cu iz de paradox.
Şi câmpul informaţiilor din surse străine despre români s-ar îmbia acestora cu generozitate.
Când ar scrie, de exemplu, despre epoca domniilor regulamentare, aceea a apariţiei mişcării
de redeşteptare naţională2, de promovare a ideilor unirii, ar trebui să facă apel, între altele şi
la lucrările cunoscutului publicist francez filoromân Felix Colson (1804-1870), fost câţiva ani
secretar al consulului francez la Bucureşti, profesor de „poetică” al mai vârstnicului Iancu
Văcărescu (1792-1863), apropiat al „turbulentului” patriot antirus, Ion Câmpineanu (17981863) şi al altor promotori ai ideii de emancipare a românilor şi, la rigoare, un susţinător al
înfăptuirii unităţii şi independenţei lor statale3. Ion Câmpineanu şi mai mulţi boieri liberali se
Muzeul Ţării Crişurilor, e-mail: istorie@mtariicrisurilor.ro
Vezi Blaga Mihoc, „Monologul” maestrului. O întâlnire cu Constantin Noica, în Familia, nr. 12, decembrie,
1997, p. 35-40.
2
Vezi I.C. Filitti, Domniile române sub Regulamentul Organic, 1834-1848, Bucureşti, 1915, passim; N. Iorga,
Istoria Românilor, Unificatorii, vol. IX, Bucureşti, 1938, p. 211; C. Bodea, Lupta românilor pentru unitatea
naţională, 1834-1849, Editura Academiei RSR, Bucureşti, 1967, passim; C. Vlăduţ, Ion Câmpineanu, Editura
ştiinţifică, Bucureşti, 1973, passim.
3
Alex. Lapedatu, Abolirea protectoratului rusesc în Ţările Române (1834-1858), Tipografia „Cartea
Românească”, Cluj, 1933, p. 5-10; N. Iorga, loc. cit.; C. Vlăduţ, loc. cit.
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opuseseră, precum se ştie, revizuirii Regulamentului Organic, făcută pentru a spori amestecul
Rusiei în treburile interne ale Ţării Româneşti, prin adăugarea la acesta, peste voinţa (şi
aprobarea) Adunării Obşteşti, a unui „articol adiţional”, votat din dispoziţia guvernului
turcesc4. Împreună cu Felix Colson şi cu câţiva boieri cu idei liberale, constituiţi în aşa-numita
„Partidă Naţională”, Ion Câmpineanu a elaborat un proiect de Constituţie, menit a asigura
independenţa Ţării Româneşti, atât faţă de Rusia cât şi faţă de Poarta Otomană. În virtutea
acestuia urma ca el să fie ales domn ereditar şi să introducă în ţară, cu ajutorul Puterilor
occidentale, anumite reforme, între care se număra votul universal şi emanciparea clăcaşilor.
Sprijinit de Colson, pentru realizarea acestui scop el s-a deplasat, în 1839, la Constantinopol,
Paris şi Londra, fără, însă, a obţine vreo promisiune pentru punerea în practică a ideilor sale5.
Pentru cauza românească, desigur, la cererea prietenilor pe care şi i-a făcut în Ţările
Române, Felix Colson a tipărit la Paris, în anul 1839, o lucrare întitulată L’etat présent et de
l’avenir des Principautes de Moldavie et de Valachie, suivi des Traités de la Turquie. Avec les
Traités de la Turquie et d’une Carte des Pays Roumains par Felix Colson, Paris, chez A. Pougin
Libraire, 18396. Nu este, desigur, o lucrare genială, ci una de colportaj, în sensul frumos al
cuvântului, conţinând cunoştinţe „comune” despre istoria celor două Provincii româneşti,
dar şi câteva consideraţii despre viitorul lor. Nu intenţionăm aici să prezentăm conţinutul
cărţii, ci doar să ne referim tangenţial la ea, aşa cum a fost discutată într-un articol apărut în
paginile unui număr din cunoscuta publicaţie franceză Journal des débats politiques littéraires
din 25 noiembrie 1839. Articolul cu pricina a fost scris de către A. Guéroult şi a avut un ecou
mare, inclusiv în rândurile „intelighenţiei” româneşti din Transilvania. Prin intermediul unor
feţe bisericeşti desigur, dacă decelăm din contextul naţional pe cel local, şi ne referim aici la
partea de nord-vest a României, respectiv la judeţul Bihor, peste care se „întindea”, în acele
vremuri, cea mai mare parte din „cuprinderea” Eparhiei greco-catolice de Oradea, conţinutul
acestui articol a putut fi cunoscut de către o mulţime de intelectuali români. În timpul apariţiei
cărţii lui Colson şi a articolului din Journal des débats....în fruntea acestei eparhii se afla
încă înţeleptul episcop Samuil Vulcan (1758-1839), deşi conducerea propriu zisă o deţinea
vicarul său, viitorul episcop Vasile Erdelyi (1794-1862). Aceasta pentru că episcopul, afectat
de pârele împotriva sa, făcute din partea unor răuvoitori din Beiuş, şi de dezastrul provocat
bisericii Sfântul Nicolae şi reşedinţei episcopale de pe urma incendiului din vara lui 1836, era
pe atunci foarte bătrân şi bolnav. Asemenea înaintaşilor săi întru arhipăstorire, Samuil Vulcan
avea în „străinătate” agenţi-informatori sau oameni plătiţi, folosiţi la promovarea intereselor
eparhiale, variate, desigur, acestea din urmă. Unul dintre ei era, în ultima perioadă a vieţii
episcopului, un tânăr pe nume Lauran Popescu, angajat ca „adjunct geometru” cu rezidenţa
în Viena, aflat în corespondenţă cu vicarul Vasile Erdelyi. În ce ne priveşte deţinem această
informaţie dintr-o discuţie avută în ianuarie 1979 cu monseniorul Coriolan Tămâian de la
Oradea (1904-1990), pe care-l cunoscusem încă în toamna lui 1968, pe când lucram la Baia
Mare. În acel ianuarie pomenit mai sus, am fost invitat să asist la „vizionarea” piesei „Inimă”
scrisă de Mircea Bradu, şi inspirată din viaţa memorandistului Dr. Vasile Lucaciu (18521922), preot greco-catolic, supranumit, datorită curajului său ca luptător pentru drepturile
poporului român din Transilvania, „Leul de la Şişeşti”. Cu acea ocazie l-am reîntâlnit pe
cel amintit mai sus, iar în zilele care au urmat m-a vizitat, în mai multe rânduri, la sediul
Muzeului memorial „Iosif Vulcan”, unde, pe atunci, lucram. Mi-a dăruit un manuscris vechi,
de fapt o traducere făcută de amintitul Lauran Popescu în 27 aprilie 1840, după articolul
scris de A. Guéroult şi publicat, cum am spus, în Journal des débats.... Traducerea (vezi
Anexa), scrisă pe trei pagini a două file în format folio (39,5/25 cm) era menită, probabil, să
fie popularizată în rândul „studenţilor” români de la seminarul greco-catolic orădean, spre a
le arăta că lupta pentru emanciparea fraţilor lor de peste Carpaţi era cunoscută şi într-un fel
sprijinită de către intelectualitatea franceză din acei ani.
4
Ibidem. Vezi şi A.D. Xenopol, Istoria Românilor din Dacia Traiană, vol. XI, Editura „Cartea Românească”,
Bucureşti, 1930, p. 142; Keith Hitckins, Românii, 1774-1866, Editura Humanitas, Bucureşti, 1996, p. 211.
5
Vezi I. C. Filitti, op. cit., p. 38-58; C. Bodea, op. cit., p. 17-18, 216-224; C. Vlăduţ, op. cit., p. 163-175.
6
A.D.Xenopol, loc. cit.; N. Iorga, loc. cit.; C. Bodea, loc. cit.; Keith Hitkins, loc. cit.; Pompiliu Constantinescu,
Influenţa franceză asupra spiritului public în România, Editura Humanitas, Bucureşti, 2000, p. 225; Ion Ghica,
Scrisori către Alexandri, Editura Humanitas, Bucureşti, 2014, p. 135.
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Amintitul ziarist îşi începe articolul sau cronica la cartea lui Colson cu prezentarea (şi
comentarea), pe scurt, a acesteia. „Materialul” său are o introducere sau trecere în revistă a
istoriei celor două Principate, generoasă şi „romantică”, amintind, oarecum de cunoscutul
„poemation” Cântarea României. El îşi pune întrebarea cum de pământul românesc, brăzdat
de râuri numeroase, locuit de un popor înţelept, n-a ajuns să dispună, până în acel moment
„de puterea politică” pe care ar merita-o, şi de ce cele două Principate, Moldova şi Ţara
Românească se află într-o postură de subordonare faţă de alte ţări mai puternice, când ar
trebui să joace rolul Olandei, al Belgiei şi al Elveţiei sau al Portugaliei, cu care se aseamănă
prin „întinderea ţinutului şi mulţimea poporului”. În acelaşi stil interogativ, el continuă să
se întrebe, retoric, de ce aceste ţări, adică Principatele, nu au „(...) încă naţionalitate”, nu-şi
hotărăsc singure viitorul politic, „nu au vot deliberativ” în adunările obşteşti sau parlamentele
lor. „Cine le va studia trecutul (sau istoria)”, scrie publicistul, „îşi va da seama de ce se
află în această stare de înapoiere, şi mai ales care este cauza redeşteptării „sufletului de
naţionalitate, care de vreo câţiva ani se mişcă în întuneric pe râpile (malurile n.n.) Dunării
de mult uitate”. Din cuvintele lui A. Guéroult se simte o oarecare simpatie faţă de subiectul
abordat, chiar dacă acest lucru nu este în mod expres declarat. Nici nu se putea altfel, în
acele condiţii, căci trebuia să se ţină seama de susceptibilităţile guvernelor străine, pornite
să oprească orice imixtiune în chestiunile „pendente” de „starea” Principatelor dunărene.
Se observă, însă, că această simpatie pornea din conştiinţa intelectualităţii franceze, de care
aparţinea desigur şi Guéroult, aupra „originii comune” a „valahilor” şi francezilor, relevată
de el, asemenea contemporanului său Jules Michelet (1798-1874), autor al unor articole de
factură romantică asupra destinului şi mentalităţii poporului român, din care debordează
ataşamentul (şi dragostea) faţă de acesta, dar şi compasiunea faţă de „nenorocirile” care
s-au abătut asupra sa. „Se ştie”, spune Guéroult, (în „stilul” traducătorului pomenit mai
sus, desigur n.n.) „că Românii au pretenţiune de a se trage de la coloniile Romane, formate
de Traian în Dacia veche”, că ei au suferit, în întreg evul mediu, de pe urma năvălirilor
barbare şi că, datorită anarhiei lor interne, au căzut sub „stăpânire(a)” turcilor, veniţi spre „
a se ospăta cu toată greutatea lor pre aceste ţinuturi formoase (frumoase n.n.)”, după anul
1393. În ciuda acestei situaţii, însă, Ţările Române şi-au păstrat „independenţa lor cea
din lountru”, cu preţul plăţii, către turci, a unui tribut anual, achitat de Ţara Românească,
începând din anul 1460 şi de Moldova din 1513.
De fapt această „independenţă” era, totuşi, precum se ştie, limitată de imixtiunile
turceşti, la început, iar mai târziu de cele ale a încă două „puteri” înconjurătoare, Imperiul
habsburgic şi Rusia ţaristă. Acestea au transformat „teritoriul Principatelor Dunărene” în
„câmpul de bătaie” în toate războaiele declanşate între ele, pentru ca în cele din urmă
influenţa rusească să se impună, aşa cum o demonstrează tratatele de pace încheiate de
către Rusia cu Poarta otomană. Prevederile acestora cotigentează sau certifică dreptul
Rusiei de a se amesteca în treburile Ţărilor Române, pe motiv că „apără” sau sprijină
emanciparea lor. Şi mulţi dintre boierii români vedeau acest amestec, la început ca pe ceva
pozitiv, pentru ca în cele din urmă să ajungă la concluzia că el este dăunător. „O privire de
ochi rapidă aruncată pre Traptatele care se făcură de la finitul (sfârşitul n.n.) secolului trecut
(al XVIII-lea n.n.) încoace, între Rusia şi Înalta Poartă ne va îndirepta a preţui înfluenţa cea
din zi în zi crescătoare, care Rusia şi-au agonisit spre Principatele acestea, influenţă mai
întâi emancipatoare (adică pozitivă n.n.), apoi ameninţătoare (dăunătoare n.n.) şi acum cu
dreptul prepusă (impusă n.n.) şi din zi în zi mai urâtă (odioasă)”, scrie Guéroult, preluând
această convingere de la Felix Colson. El intră, apoi, în detalii şi arată că prin tratatul
de la Kuciuk-Kainargi, din 21 iulie 1774, sultanul s-a obligat să respecte „independenţa
şi legea” sau religia românilor, aşa cum cerea Rusia care, spune ironic publicistul, în
privinţa celor două provincii Moldova şi Ţara Românească, nu avea „(...) în ochi alta decât
interesele ceriului”. Principatele primesc, prin acest tratat, dreptul să aibă la Constantinopol
reprezentanţi însărcinaţi să le apere interesele.
Acest fapt era, desigur, pozitiv, bun pentru ele, dacă n-ar fi fost îngrădit, în ce le
priveşte, de o altă prevedere a tratatului, aceea că Rusia are dreptul să poată „lua partea
lor”, adică să-i „protejeze”, ba mai mult „să vorbească” în numele lor atunci „când va fi
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de lipsă”. Cu alte cuvinte, reprezentanţii de la Constantinopol ai Principatelor erau doar
nişte marionete tutelate de diplomaţii Rusiei, a căror putere şi influenţă asupra acestora
va fi mult sporită în anul 1779, prin aşa-numita convenţie explicativă a prevederilor din
tratatul de la Kuciuk-Kainargi. Urmează, în acest şir al creşterii influenţei ruseşti, tratatul
de la Iaşi, din 1792, prin care Rusia ajunge să aibă graniţă cu Moldova pe Nistru, iar
apoi cel din 1812, de la Bucureşti, prin care ea face „un pas mare înante (înainte n.n.)”,
căci „Basarabia, tăiată de Moldavia, se adaugă <<Imperiumului Russesc>>”, în aşa fel
încât graniţa amintită se va muta pe Prut şi Dunăre. În toată această vreme Rusia, susţine
Guéroult, continuă a se declara prietena dezinteresată a Principatelor Române. Drepturile
ei de imixtiune în treburile acestora sporesc îndată după Convenţia de la Akermann, din
7 octombrie 1826, deoarece din acel moment numirea sau demiterea domnitorilor nu se
poate face decât cu acceptul ambelor puteri, Turcia şi Rusia, aceasta din urmă câştigânduşi, în plus, şi privilegiul de a aproba în Principate toate dările.
„Mai pe urmă”, scrie Guéroult, „prin Traptatul de la Adrianopol, în anul 1829, o
concesiune mare şi importantă se scoate din mâinile Turcilor (care n.n.) (...) nu vor putea
ţine pre râpa (sau malul n.n.) Dunării niciun loc fortificat”, iar populaţia musulmană, aşezată
până la această dată aici, trebuia să-şi vândă proprietăţile şi să se retragă de unde venise.
Pentru Poarta otomană aceste îngrădiri erau desigur umilitoare şi păguboase, mai ales că
ruşii le impuneau să ierte anumite „dări, care Principatele era(u) strânse (forţate n.n.) a face
şi, socotind relele războiului trecut, dânşii le lasă dajdie (dar, cadou n.n.) pre doi ani”.
Guéroult remarca, în continuare, că prin fiecare tratat de pace încheiat de ruşi cu turcii,
cu excepţia celui de la Bucureşti, amintit mai sus, Principatele Române au avut câteceva
de câştigat, pe drumul lor către obţinerea independenţei. „Mai (în urmă cu n.n.) şaizeci de
ani, dânsa (Rusia n.n.) nu arăta alte spre Principate decât cugetele cele mai dezinteresate,
(căci n.n.) fieştecare din învingerile (victoriile n.n.) ei aduce coreligionarilor săi (românilor
n.n.) garanţii noi de libertate politică şi religioasă”, scrie Guéroult. Ocuparea Basarabiei,
însă, în 1812 n-a fost un gest de amiciţie, ne face publicistul să înţelegem, găsindu-i,
totuşi, Rusiei pentru acest gest o scuză explicativă. „Cine ar putea defăima (Rusia, pentru
ocuparea Basarabiei, se subînţelege n.n.), se întreabă retoric Guéroult, această Provincie
fructuoasă (roditoare n.n.) şi divicioasă (vinicolă n.n.), care îi dă în mâini coastele Mării
Negre; ea câştigă, de aceea dată şi Gurile Dunării, şi prin aceasta, ca Doamna (stăpâna
n.n.) comerţului, Provinciile moldovene şi muntene, (şi în acest fel n.n.) poate, în caz
decisiv, face să i se simtă puterea până la Viena, şi închide porţile Mării Negre tuturor
exporturilor din Transilvania, Ungaria şi Statele Ereditare (din Imperiul habsburgic n.n.), şi
închide Austria în mijlocul continentului?”
El are, deci, un fel de înţelegere faţă de politica „realistă”, rece, hrăpăreaţă a Rusiei,
dar pentru acest lucru, noi cei de azi, ştiutori a tot ceea ce a urmat după acele evenimente,
nu-i putem face prea multe reproşuri, deoarece el punea „în cântar” urmările bune pentru
Principate, de pe urma victoriilor ruseşti împotriva turcilor, cu cele rele ale acestora (pe
atunci mai greu de sesizat), găsind că cele dintâi sunt mai numeroase. Cu toate acestea
publicistul, în acord, desigur, cu concepţia lui Felix Colson, exprimată în scrierea amintită,
remarcă un fapt neplăcut pentru Rusia, de ordin „sentimental”, de astădată, şi anume că
aceasta, fără voia sa, desigur, substituind dominaţia turcească în Principate, cu cea a ei, „au
(a)tras pre sine repulsiunea, care totdeauna se lipeşte de domnirea străină”. Urmarea a fost
că în Principate a luat avânt, aşa cum am spus, mişcarea naţională, lupta pentru obţinerea
independenţei, pentru neatârnare, căci boierimea cu idei liberale voia ca românii să se
elibereze deopotrivă de sub jugul turcesc, ca şi de sub cel rusesc.
Publicistul francez trece, apoi, la analizarea situaţiei „politice” a celor două
Principate, pe care o socoteşte „foarte încurcată”. De fapt el deploră postura celor doi
domnitori regulamentari, Mihail Sturdza din Moldova (1834-1849) şi Alexandru Ghica
(1834-1842) din Ţara Românească, deoarece în locul lor domnea, de fapt, consulul Rusiei,
„dăruit” cu „toate Privilegiile unui Principe”. În 1837 el a propus revizuirea Regulamentului
Organic, respectiv introducerea în acesta a unor articole menite „a pune în mâinile rusului
domnia reală”, prin acordarea dreptului de a aproba fiecare hotărâre a Adunării Obşteşti.
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Această revizuire a stârnit un protest scris din partea boierilor liberali din Ţara Românească,
adresat consulului rusesc, prin care îi arătau că tratatele dintre cele două puteri protectoare
garantau, pentru ţara lor, „puterea liberă în trebile sale dinlăuntru”, adică o largă autonomie
în chestiunile de politică internă şi de admistraţie. Ca răspuns la acest protest, consulul
împreună cu domnitorul, care a trebuit de voie de nevoie să i se supună, au hotărât să
suspende, pe termen nelimitat, întrunirile Adunării Obşteşti.
Martor la aceste frământări (sau tribulaţii), Felix Colson le-a împărtăşit, prin cartea
amintită, opiniei publice din ţara sa, însoţite, desigur, de comentarii pline de astuţie, preluate
de presa franceză. Datele „despre starea Ţării (Româneşti n.n.) şi despre trebile ei” erau
desigur pentru francezi „inedite”, şi prin aceasta valoroase. Dar valoarea lor ar fi fost, aşa
cum scrie, cu ricană critică, A. Guéroult şi mai mare „dacă autorul (adică Felix Colson n.n.)
ar fi purtat mai multă grijă a ni le da cu mai multă ordine şi claritate”7. Afirmaţia poate fi
adevărată, dacă raportăm scrierea lui Felix Colson la monografiile unor erudiţi ai domeniului,
cu subiecte din istoria ţărilor occidentale. Pentru istoria românilor, la nivelul acelor ani, aşa
cum sunt ele au, totuşi, o importanţă deosebită, deoarece „aşează” fenomenul luptei lor
pentru emancipare naţională pe scena opiniei publice internaţionale. Reproşurile pe care A.
Guéroult i le face lui Colson au în vedere slaba cunoaştere a subiectului cărţii sale de către
cititorii francezi. El spune că aceştia nu-l pot înţelege, atunci când vorbeşte, cum am zice,
cu „jumătate de glas”, sau dacă nu expune lucrurile „in lucem”, cum spune latinul. Publicul
francez nu cunoaşte „antecedentele istorice şi diplomatice” ale epocii şi ale „meleagurilor”,
nu are cunoştinţă despre eforturile boierimii liberale din Ţara Românească, pentru aprobarea
unei constituţii, care să modernizeze organizarea politico-administrativă a ţării. Cartea lui
Colson, crede Guéroult, este, totuşi, preţioasă pentru că include în ea o mulţime de date
şi documente, pe baza cărora se ajunge la concluzia că „Poarta (otomană n.n.) nu au avut
niciodată, prin Traptate, drept de a se (a)mesteca în administraţiunea dinlăuntru(l) Provinciilor
Moldo-Valahice (şi ca atare n.n.) dânsa nu a putut tra(ns)mite Rusiei direpte (drepturi, privilegii
n.n.) carea ea însuşi nu avea şi că, în consecinţă intervenţiunea cea despotică a Rusiei în
trebile Principatelor e o uzurpaţiune arzătoare, către care dreptatea şi interesa (interesul n.n.)
bineînţeleasă a Europei îndatoresc pre Potenţele (marile puteri n.n.) a protesta...”. „Protestul”
lor viza deopotrivă „fericirea obiectului”, recte a Principatelor, dar mai ales sporirea în zonă
a influenţei „potenţelor”, adică a puterilor europene. Maniera aceasta de a acţiona se înscria,
după părerea lui Colson, în „traiectul” sau în „ideea cea domnitoare în Europa acelei vremi”,
axată pe tendinţa de sporire a puterii statelor mici, în detrimentul descreşterii influenţei celor
mari, ca bază a tuturor „combinărilor politice serioase” din epocă. Pe cale de consecinţă ar
urma ca, în viitorul apropiat „toate provinciile române”, adică Moldova, Ţara Românească,
Basarabia, Bulgaria (sic!), Bucovina, Banatul timişan şi Transilvania să se unească „într-o
împărăţie de sine stătătoare”. Ideea naţională, însă, sădită şi „crescută” în inimile popoarelor,
avea să producă alte efecte, căci Bulgaria n-a intrat în „împărăţia” previzionată, ci s-a
constituit într-un stat naţional de sine stătător. Opţiunea lui Colson, şi după el şi a publicistului
de la Journal des Débats... pentru o „împărăţie multietnică”, incluzându-i deopotrivă şi pe
români şi pe bulgari, avea, probabil, în vedere antecedenţele din vremea lui Petru şi Asan şi
a urmaşului acestora, Ioniţă Caloian (1197-1207).
Şansa formării unui stat naţional unitar, împlinită din păcate, pentru multe popoare,
mult mai târziu, o dădea atunci Colson şi Poloniei, despre care spunea că „se va scula
Pe lângă lucrarea comentată în text, Felix Colson a mai publicat încă una, legată tot de Ţările Române şi
intitulată Nationalité et regenaration des paysans moldo-valaques, Paris, E. Dentu, libraire-editeur, 1862. În
aceasta el acreditează aserţiunea că în Dacia se vorbea un dialect special (valahic) al limbii pelasgice, care în
Italia a dat naştere celei latine. Ataşamentul său faţă de cauza poporului român se va fi inspirat, cu siguranţă
din cel al unui alt filoromân, compatriot al său, literat şi om politic, trăitor cu mai bine de jumătate de secol
înanitea sa, numit Jean-Louis Carra, ghilotinat de către iacobinii francezi la 13 iunie 1793. El a fost secretarul
domnitorului Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, şi în 1777 a publicat lucrarea Histoire de la Moldavie et de
la Vlachie avec une dissertation sur l’etat actuel de ces deux provinces par M. C. …qui a fait un long sejour,
tradusă în româneşte în anul 1857. [Bibliografia românească modernă (1831-1918), vol. I (a-c), coordonată
de Gabriel Ştrempel, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Societatea de Ştiinţe Filologice din R. S. România,
Bucureşti, 1984, p. 584, nr. 10576; Constantin Mălinaş, Catalog de carte românească veche 1643-1830,
Editura „Mihai Eminescu”, Oradea, 1993, p. 74-75, nr. 129].
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asemenea din mormântul ei”. Previziunile sale nu se puteau împlini, desigur, decât dacă
Prusia, Austria şi Rusia vor decădea, asemenea Imperiului Otoman, şi în plus, nu atât de
repede precum spera Colson şi cu el desigur şi boierii români din jurul lui Ion Câmpineanu.
Publicistul de la Journal des Débats... este şi el sceptic cu privire la realizarea rapidă a
acestor „gânduri” fericitoare pentru statele mici, previziuni, excurse, parcă, din diamantina
aserţiune, inclusă în Sfânta Scriptură, „care prezice umilire celor mari şi ridicare celor
umiliţi” şi o şi spune în „recenzia” sa, tradusă de „agentul” Lauran Popescu. „Noi nu
vom urma pe Colson în acest hotariu de tot ghicitoriu (îndoielnic, de neprevăzut n.n.),
numai fără a denega ce e sfânt şi onorat în principiul emancipării vicelor (în sensul de
state mici n.n.) asuprite şi al întocmirii naţionalităţilor distinse (statelor naţionale n.n.), noi
ne vom îndestuli a însemna ce ne pare, în aceste prevederi de emancipaţiune, ce se ţine
mai mult se insuflarea (preocuparea, ideile n.n.) secolului trecut, decât (a) acestuia, în care
noi vieţuim”, - scrie A. Guéroult. I se par, aşadar, pragmaticului ziarist de la Journal des
Debats..., îndrăzneţele idei ale lui Colson, nesigure, şi în plus ca ţinând de secolul al XVIIIlea, cel al prefacerilor declanşate în Europa de revoluţia franceză.
El exmite, în subiacenţa subiectului sulevat, câteva consideraţii asupra acelei epoci
din istoria Europei, zguduită de cele două decenii de războaie între „Franţa revoluţionară”,
care „chema popoarele la libertate”, răspândind pretutindeni suflul „revoluţionar al libertăţii
şi egalităţii”, şi statele din „Europa regilor”, incapabile să oprească propagarea acestuia.
Cu timpul, însă, ea, Franţa, respectiv cei care au condus-o, erezii revoluţiei au înţeles că
misiunea de a inocula în cugetul popoarelor „frigurile (sau ideile n.n.) libertăţii” era pe atunci
o idee himerică, deoarece ele nu erau pregătite a „răbda arzătoarele scuturări” ale acesteia.
Credinţa ziaristului Guéroult este că, în faţa acestei situaţii, ţării sale sau mai bine zis fruntaşilor
acesteia, polticienilor şi intelectualilor nu le rămăsese decât şansa de a fi exemplu pentru
celelalte popoare, oferindu-le, cu moderaţie, desigur, „spectacolul unei libertăţi înţelepte,
fecunde, lucrătoare, regulate (pentru ca n.n.) prin aceasta să le aducă pre urmele sale”.
Nu putem să nu întrezărim, în aceste spuse ale lui A. Guéroult, convingerea că Franţa
avea în acel moment în Europa o misiune nobilă, că ea trebuia să fie garantul unui echilibru,
unei armonii menite a se înstăpâni, pe urmele exemplului ei, în toate celelalte ţări. Şi faptul
că în acei ani ea era o mare putere europeană îl îndrituia pe deplin să cugete în acest fel. El
este convins că ideea formării statelor naţionale era îmbrăţişată, în acel moment, de multe
popoare dornice a se elibera de sub jugul sau asuprirea unor imperii, între care nu se sfieşte
să-l numească pe cel habsburgic. Popoarele, spune Guéroult, „vor să se dezlege”, pentru
că „unei centralizaţiuni domnitoare va să urmeze o sfărâmaţiune (fărâmiţare n.n.) fără
finit”, de pe urma căreia „puterile unei Monarhii mari, cumu-i Austria (pentru exemplu)
se vor împărţi într-o grămadă de naţionalităţi mici, neputincioase şi geloase una de alta”.
Aşadar, rezultatul acestor mişcări va fi, după socoteala publicistului francez, într-un viitor
norocos pentru ele, constituirea statelor naţionale. Ele fuseseră „încopciate” în imperiu, şi
în acest fel cunoscuseră o anumită glorie, dar odată emancipate, nu vor mai însemna, pe
arena politică internaţională, aproape nimic. Şi acest lucru Guéroult îl ştie din observarea
cu atenţie a ce s-a întâmplat în Europa în ultimii 50 de ani de după Revoluţia franceză.
În această convingere îl mai întăreşte constatarea că popoarele mici, aflate sub dominaţie
străină vreme îndelungată sunt lipsite de experienţă, adică „necoapte” pentru libertate. Aşa
sunt, după el şi după Felix Colson şi Principatele Române, căci în ele „servitutea ţăranilor e
încă în toată puterea sa (...), sclavitatea (robia n.n.) e încă în vigoare (...) pentru ţigani (...),
clerul e prost, gros şi de tot dedesuptul ministerului (menirii, atribuţiei sale n.n.) său”. Se
subînţelege, de aici, că „valahii” din Principate nu erau pregătiţi pentru a-şi forma o „ţară”
unitară, modernă şi civilizată.
De accea Guéroult mărturiseşte că nu înţelege de ce Felix Colson, care voieşte să
pună stavilă influenţei ruseşti în Principate, opinează concomitent pentru eliberarea lor de
sub patronajul sau influenţa Austriei, mai benefică, subînţelegem, decât cea dintâi. El crede
că unirea Principatelor este necesară, deoarece în acest fel la „Gurile Dunării” s-ar crea un
stat care să le poată „apăra” de Poarta Otomană, respectiv să garanteze libera circulaţie
a navelor comerciale sau, în cazuri limită, a celor de război. Realist din fire, „gazetarul”
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dubitează, însă, asupra capacităţii acestuia, a statului român adică, de a îndeplini misiunea
amintită, la gurile Dunării, socotindu-l „destul de tare spre a le apăra, dar prea slab sprea
a-şi apropia monopolul (sau controlul absolut asupra lor n.n.). El ştie, şi o şi spune, că statul
rezultat după unirea celor două Principate ar fi doar „sâmburele” altuia mai mare unitar
românesc, făcându-ne să ne imaginăm că se va fi gândit şi la o „unire completă”, care să
aibă ca „obiect” şi cealaltă provincie majoritar românească, adică Transilvania. Unirea cea
mică are a presupune ca cele două provincii să scape „din ghearele muscăleşti”, şi acest
lucru nu se poate face, după părerea sa, „fără a se răzima pre Austria”, interesată vital de
ce se întâmplă în strâmtoarea Dardanele şi în zona gurilor Dunării, cu un cuvânt de soarta
„acestor mari şi frumoase Provincii (româneşti n.n.), tăiate de acest râu (Dunărea n.n.)
frumos, unul din cele dintâi ale lumii şi cel mai mare al Europei”. Austria a şi întreprins,
pentru a contracara înstăpânirea Rusiei asupra acestei zone, o acţiune diplomatică
internaţională, încheind, în 1838, un tratat comercial cu Marea Britanie, în virtutea căruia
urma a se construi, prin contribuţia ambelor părţi, desigur, un canal navigabil, care să
lege localitatea „Bassora (Basra din Irak n.n.) de Custenje” (adică Constanţa n.n.), prin
„mijlocul Bulgariei”, asigurând, astfel, fără nicio oprelişte, traficul navelor comerciale din
porturile de pe Dunăre şi legătura, pe mare, cu Orientul. „Austria”, scrie publicistul, „are
ochii deschişi, şi de partea aceasta (adică asupra zonei în discuţie n.n.) (...), ea ar vedea cu
plăcere Principatele Moldo-Româneşti dezlegate de Domnia Rusească, asigurând libertatea
Dunării”. El îşi încheie articolul cu afirmaţia că, deşi nu împărtăşeşte toate ideile cuprinse
în cartea despre Principate a lui Felix Colson, aceasta rămâne, totuşi, „o culegere de fapte
şi de înştiinţări preţioase” despre evenimentele politice din răsăritul Europei, acela care
„ţine lumea în grijă (preocupă n.n.) de la Paris până la Calcuta”.
ANEXA*
Despre statu de acum şi cel viitor al Principaturilor Moldovei şi al Valahiei
de M. Felix Colson
Dacă un Pământ roditor, adăpat de Râuri numeroase, dacă o climă stâmpărată, dacă
o împoporaţiune numeroasă, înţeleaptă şi animoasă (inimoasă, însufleţită n.n.) ar forma
singure elementele potinţei Politice, ar întreba oarecine doară: pentru ce Principatele
Moldaviei şi Valachiei ţin în Europa numai o poziţiune subordonată şi subalternă; pentru
ce în loc de a juca, de cealaltă lature a Europei Rola (rolul n.n.) Olandei, a Belgiului, a
Elveţiei au a Portugalului (Portugaliei n.n.), cu cari se aseamănă prin lăţime(a) ţinutului
şi mulţimea Poporului, ele îs socotite, în Teoria politică, numai atâta cât poate fi un loc
prin starea sa cea Geografică; pentru ce nu au ele încă naţionalitate; pentru ce nu lucră
în trebile politice în numele lor şi nu au vot deliberativ în adunările Potenţelor (Adunările
Obşteşti n.n.)? Iară în loc de a rămâne la aceste consideraţiuni numai din afară, se întreabă
Istoria lor, se vede cu acea clipire de ochi şi causele dependenţei lor celei lungi, în timpul
trecut şi Raţiunea înfiebinţelii cea mare de acuma şi a sufletului de naţionalitate, care de
vreo câţiva ani se mişcă în întuneric pre râpile (malurile n.n.) Dunării de mult uitate.
Se ştie că Românii au pretenţiune de a se trage de la coloniile Romane, formate de
Traian în Dacia Veche. După ce au suferit în secolele erei creştineşti, scuturarea acelor
inundaţiuni (în sensul de năvăliri n.n.) înfricoşate de Barbari, care tempestatele (furtunile,
frământările n.n.) Asiei le-au vărsat cu grămada pre Europa, Principatele Moldaviei şi
a Valahiei era(u) date în pradă, ca şi celelalte părţi ale Europei, sorţii acestei anarhii
dinlăuntru, care în toată meda etate (evul mediu n.n.) fu ca premiul cel mare şi anevoie al
civilizaţiunii de acum, când cursele (incursiunile n.n.) Turcilor şi aşzarea lor în Ţările care
ocupă ei încă astăzi veniră a se ospăta cu toată greutatea lor pre aceste ţinuturi formoase
(frumoase n.n.). În anul 1393 Traptatul (tratatul n.n.) de la Nicopole consacra supunerea
Valachiei suzeranităţii Turcilor. În anul 1460 alt Traptat le asigura dreptele (drepturile,
pretenţiile n.n.) lor şi tocmeala unei dări pre an, scapă independenţa lor cea din lontru
*
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(dinăuntru, din interior n.n.). În anul 1513 Moldavia urmează exemplul vecinilor lui şi
se supun de bună voie. Această poziţie subordonată era încă o împiedecare desvolirii
(dezvoltării n.n.) sentimentului naţional, dară alte împrejurări mai imperioase veniră
curând a aspăsa (a determina n.n.) scularea (deşteptarea, dezvoltarea n.n.) Principatelor.
Puse (aşezate n.n.) în punctul în care se taie au se ating cele trei Imperii, ele trebuia(u) să
sufere toate lovirile acelora, şi fură câmpul de bătaie în toate războaiele care se aprinseră
între Turcia şi Austria, între Turcia şi răsăritoriul Imperium rusesc. O privire de ochi rapidă,
aruncată pre traptatele care se făcură de la finitul (sfârşitul n.n.) secolului trecut încoace
între Rusia şi Înalta Poartă, ne va îndirepta a preţui influenţa cea din zi în zi crescătoare,
care Rusia şi-au agonisit spre Principatele acestea – influenţă mai întâi emancipatoare,
apoi amerinţătoare (ameninţătoare n.n.) şi acum cu dreptul prepusă (impusă n.n.) şi din
zi în zi mai urâtă (odioasă n.n.).
În anul 1774, după un război norocos contra Turciei, Russia, care luase Principatele,
le da îndărăpt Porţii prin Traptatul de la Cainargi (Kuciuk-Kainargi), dară sub condiţia
apriată (obligatorie n.n.):
1. că sultanul va păzi independenţa şi Legea (religia n.n.) locuitorilor din Valachia şi
Moldavia [ Russia nu avea încă în ochi alta decât interesele Ceriului (Religiei n.n.) la anul
1774];
2. că Principatele vor putea ţine, la Constantinopol, Reprezentanţi însărcinaţi cu
paza intereselor lor;
3. că Russia va putea lua partea lor şi vorbi pentru dânşii când va fi de lipsă. În anul
1779 se face o convenţiune explicativă despre Traptatul înante mergător (anterior n.n.),
adică de cel din 1774, care întăreşte acel drept.
În anul 1792 Traptatul de la Eşi (Iaşi n.n.) înnoieşte acele Garanţii şi marginea (graniţa
n.n.) Rusească e tot pre Dnestru (Nistru n.n.). În anul 1812, prin Traptatul de la Bucureşti,
Russia face un pas mare înante (înainte n.n.), Basarabia tăiată de Moldavia se adaugă
Imperiumului Russesc; de la Dnestru marginea se aduse (se mută n.n.) pre Prut şi pre
Dunăre. În câtu-i pentru Principate încă nemica nu e schimbat, Russia e încă amica lor cea
fără argint, (adică fără interes privat sau propriu n.n.). În anul 1826, Convenţiunea de la
Achirman ca espicativă (completatoare n.n.) Traptatului de la Bucureşti, dă Russiei Direpte
(drepturi n.n.) mai late (mai mari n.n.) spre apărarea Principatelor. Numirea Domnilor nu e
subjoasa (subordonată, lăsată la discreţia n.n.) bineplăceri (a) Porţii, ci candidatul trebuie
să fie primit de ambe Curţile (de Rusia şi Turcia n.n.). În caz de greşeală mare, Domnul nu
se poate lăpăda (alunga de pe tron n.n.) fără de cuvioasa sfătuire a ambe Porţilor (Puterilor
n.n.). Consulul Russesc are drept a se (a)mesteca în aşezarea dărilor (birurilor n.n. şi a
sarcinilor). Mai pre urmă, prin Traptatul de la Adrianopol, în anul 1829, o concesiune mare
şi importantă se scoate din mâinile Turcilor. Ei nu vor putea ţine, pre râpa Dunării, nici un
loc fortificat; toţi musulmanii care au bunuri pe râpa stângă a Dunării se îndatoresc a le da
îndărăpt ( a le vinde, a le înstrăina n.n.) şi a trece Râul (Dunărea n.n.). Administraţiunea
Principatelor din lăuntru să fie de tot independentă de Poarta Turcească; aceasta iartă nişte
dări, care Principatele era(u) strânse (obligate n.n.) a face, şi socotind relele războiului
trecut, dânsa le lasă dajdie pre doi ani.
Ar fi de prisos a pune aminte (a aminti n.n.) aici perseverenţa şi înţelepciunea
cea afundă a politicii Russeşti. Mai în şaizeci de ani, dânsa nu arată alta spre Principate
decât cugetele cele mai dezinteresate, fieştecare din învingerile (victoriile n.n.) ei aduce
correligionarilor săi Garanţii noi de libertate Politică şi Religioasă; ea nu cere nemica pentru
sine, se îndestulază a persecva (a persecuta, a asupri n.n.) pre necredinciosul (pe turci
n.n.), fiind asigurată că va moşteni porţile lui; ea îşi face titule nălucite (închipuite n.n.)
spre mulţumire(a) moldovenilor şi muntenilor şi se arată lor numai ca amică putincioasă
(capabilă, puternică n.n.) şi dezinteresată.
Numai odată în Traptatul de la Bucureşti face o excepţiune într-această abnegaţiune
cavalerească; dară cine o ar putea defăima, că fără această Provincie fructuoasă (bogată,
fertilă n.n.) şi divicioasă (vinicolă n.n.), care îi dă în mâini coastele Mării Negre, ea câştigă,
de acea dată şi gurile Dunării şi prin aceasta, ca Doamnă (a) comerţului Provinciilor
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moldovene şi muntene, poate, în caz decisiv, face să i se simtă puterea până la Viena,
şi închide porţile Mării Negre tuturor exportatorilor din Transilvania, Ungaria şi Statele
Ereditare (ale habsburgilor n.n.) şi închide Austria în mijlocul Continentului.
Alt Resultat tocmai aşa vrednic de luare aminte, care fără îndoială Russia nu căuta,
dară care l-au căpătat fără voia ei, e acela că, punându-se în locul puterii turceşti, dânsa au
tras pre sine repulsiunea care totdeauna se lipeşte de domnirea străină. Lucrând de atâţia
ani (pentru n.n.) a alina jugul (asuprirea n.n.) Principatelor, dânsa le învăţară a răsufla o
ţâră mai liber, şi în ziua în care ea vru să apuce pre seama ei puterea care o răpiră de la
Turci, se află în opoziţiune cu un suflet (suflu n.n.) de independenţă naţională, al cărui
răsărit ea însuşi ajutorară. În adevăr, starea Principatelor e astăzi foarte încurcată. Sub
numele Domnului Sturza pentru Moldavia, şi Ghica pentru Valachia, Consulul russesc
domneşte în faptă cu toate Privilegiile unui Principe. Totuşi, graba Russiei a-şi dezveli
focul au ridicat, în anul 1837, o reacţiune solemnă din partea adunării Reprezentanţilor
Româneşti. Întrebaţiunea despre reviziunea Regulamentului organic, şi consulul Russesc
cerea să se strămute (schimbe n.n.) nişte article (articole n.n.) şi să se bage un § (paragraf
n.n.) nou, care nu duce aiurea (altundeva n.n.) decât a pune în mâinile Russului D(omnia)
reală şi mai pre urmă aprobaţiunea tuturor actelor adunării. Intenţiunea era prea dezvoltată
(evidentă n.n.); pentru aceea adunarea nu se îndestulă de a arunca schimbările propuse, ci
crezu a fi îndatorită a protesta cum se cade soniter (puternic, zgomotos n.n.), în o adresă
către (împotriva n.n.) uzurpaţiunile proiectate şi a aduce aminte clausele Traptatelor care
asigură Valachiei Puterea Liberă în trebile sale din lăuntru. Iar această rezistenţă energică
deşteptă frica Russiei, şi din timpul acesta încoace Adunarea nu s-au chemat mai mult, şi
Constituţiunea rămasă spânzurată în faptă.
Opera Domnului Felix Colson, de la care noi împrumutăm aceste date e fruptul mai
multor ani ce dânsul petrecu în Valachia şi cuprinde, despre starea Ţării şi despre trebile
ei, înştiinţări care ar fi încă mai preţioase dacă autorul ar fi purtat mai multă grijă a ni le da
cu mai multă ordine şi claritate. Se vede că dânsul e total cunoscut cu lucrul său, şi încă
cu cele mai mici părţi, iară el îşi uită că Cititoriul nu-l poate totdeauna înţelege din vorbă
jumătate, că antecedenţele istorice şi diplomatice nu-s în domnia publicului, că mai cu
seamă în analiza unei Constituţiuni, ale căreia margini îs sub ceartă, e de lipsă a spune clar
şi amărunt (în amănunţime n.n.) tot ce se ţine de înţelesul lucrului. Totuşi, mulţimea datelor
şi a documentelor adunate de monsieur Felix Colson dau foarte mult interes citirii cărţii
sale. Concluziunea cea mai importantă care iese din lucrul Dnului Colson e aceasta: că,
cum Poarta nu au avut niciodată prin Traptate drept de a se (a)mesteca în administraţiunea
dinlăuntru Provinciilor Moldo-Valahice, dânsa nu a putut tra(ns)mite Russiei Direpte
(drepturi, privilegii n.n.) care ea însuşi nu avea, şi că în consecinţă intervenţiunea cea
despotică a Russiei în trebile Principatelor e o usurpaţiune arzătoare, cătră care dreptatea
şi interesa bine înţeleasă a Europei îndatoresc pre Potenţele a protesta.
Preste aceea aici rămâne lipirea noastră de cogitele (ideile n.n.) lui Colson, despre
venirea Principatelor şi despre legăturile care stau în interesia lor de a căuta. Ideea lui
cea domnitoare e aceasta: că astăzi se lucră în Europa o operă mare ale căror rezultate
vor să fie emanciparea vicelor (statelor n.n.) subpuse şi apăsarea vicelor domnitoare.
Pornind din acest Principiu, care e foarte generos şi foarte absolut spre a servi de
fundament combinărilor politice serioase, el conchide că toate Provinciile Române (toutes
les provinces roumaines), precum îs Moldavia, Valachia, Basarabia, Bulgaria, Bucovina,
Banatul Temeşan şi Transilvania se vor uni odată şi vor face o Împărăţie (în sensul de ţară
n.n.) de sine stătătoare. Polonia se va scula asemnea din mormântul ei. Prusia, Austria
şi Russia domnitoare în ziua de astăzi, vor cădea cum au căzut Turcia; mai pre urmă
prevederile lui Colson de s-ar realiza, ar fi împlinirea acestei vorbe din Sfânta Scriptură,
care prezice umilire celor mari şi ridicarea celor umiliţi. Noi nu vom urma pre Colson în
acest hotariu de tot ghicitoriu (neprevăzut, îndoielnic n.n.), numai fără a denega ce e sfânt
şi onorat în principiul emancipării vicelor asuprite şi al întocmirii naţionalităţilor distinse,
noi ne vom îndestuli a însemna ce ne pare în aceste prevederi de emancipaţiune, ce se ţine
mai mult de însuflarea secolului trecut, decât de (a) acestuia în care noi vieţuim.
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Când Revoluţiunea franceză au rumpt cu puterea legăturile cu puterea cea veche,
şi când şi-au arătat după votul lui Danton, un cap Regariu, chemând la bătaie pre toţi
Regii Europei, mişcarea ei cea dintâi fu a chema Popoarele la libertate şi a căuta a sufla
spre Europa sufletul revoluţionar, deci urmă un război de 20 de ani, al cărui finit arăta
că, deşi toată Europa era neputincioasă a stinge în Franţa sufletul Libertăţii şi egalităţii,
Franţa, de partea ei, nu putea mai mult aştepta să înoiască lumea prin nişte cuvinte magice.
Între Franţa libertaristă şi între Europa absolutistă, se stârni o specie de transapţiune
tăcută (tranzacţie paşnică n.n.); Europa înţelese că în sufletul frâncesc era o potenţă (pe
n.n.) care ea nu (o) poate învinge şi Franţa din partea ei, învăţată prin experienţa foarte
scumpă, au priceput tot ce era himeric în ideea aceea de a înainta lucrarea timpului
şi de a inocula frigurile libertăţii. Popoarelor celor rău pregătite de a răbda arzătoarele
scuturări. Franţa, în ziua de azi, trebuie să lucreze numai prin exemplu, arătându-le dânsa
tuturor Popoarelor spectacolul unei liberăţi înţelepte, fecunde, lucrătoare, regulate şi prin
aceasta să le aducă pre urmele sale. Aşa e adevărat (că) un lucru nemărginit se face azi în
Europa: pretutindenea Popoarele ferbântă (freamătă n.n.), pretutindeni sufletul (suflul n.n.)
libertăţii şi a(l) naţionalităţii umblă şi se mişcă; iară, putem zice, pentru aceea că toate
asociaţiunile Popoarelor vor să se dezlege, că toate centrele lucrării vor să se dezorganeze
(să se destrame n.n.), şi că unei centralizaţiuni domnitoare va să urmeze o sfărâmaţiune
fără finit; că puterile unei Monarhii mari cumu-i Austria (pentru exemplu), se vor risipi şi se
vor împărţi într-o grămadă de naţionalităţi mici, neputincioase şi zeloase (geloase n.n.) una
de alta, şi pentru ce Austria au ştiut uni, pune în viaţă sub o Lege comună, şi lega în fascie
(mănunchi, la un loc n.n.) o mulţime de Popoare mici, care singure ar fi trăit fără glorie şi
fără influenţă, se poate crede că această operă îmbinată de timp şi de Geniul politic va să
se afle lovită de moarte? – Pentru mine eu mărturisesc, fără a pretinde ca am mai mult drept
decât altul spre această venire (acest viitor) de care oameni se ceartă, iară care stă numai în
puterea lui Dumnezeu, că o desfacere (destrămare n.n.)ca aceasta, începută şi purtată de
sufletul Rebeliunii şi al stricăciunii, care necesităţile cele grozave ale Revoluţiunii noastre
cele dintâi explică şi justifică fără îndoială, îmi pare acuma, după o experienţă aşa scumpă,
câştigată prin preţul unei lupte de 50 de ani, numai o aducere aminte de altă etate. Şi fără
de aceasta nu e alta de lipsă decât puterea de a o sfărâma şi dacă noi înşine ne ridicăm
aşa de anevoie din triumfii (victoriile, succesele n.n.) asupra puterii, se pot aştepta întradins rezultate aşa de norocoase din învingerile cele necoapte ale sufletului de libertate
la nişte popoare supuse mai multor mii de un sânge, mai străine decât feudale: ce, ca să
ne întoarcem la lucrul de care vorbim acuma, în vid (în zadar n.n.) din cartea lui Colson,
că servitutea ţăranilor e încă în toată puterea sa la Moldo-Români, că sclavitatea (Robia) e
încă în vigoare pentru ţigani, că clerul e prost, gros şi de tot dedesubtul ministeriului său
(atribuţiei, menirii sale n.n.).
Aşa eu mărturisesc sincer că nu pricep cum, voind a opune o stavilă năvălirilor
Ruşşilor, autorul lapădă mai vârtos încă pentru Principate Patronatul Austriei. Fără îndoială
ar fi în interesul Europei întregi să se formeze un stat independent, carele să fie păzitorul
Gurilor Dunării, destul de tare spre a le apăra şi prea slab spre a-şi apropia monopolul
(controlul acestora n.n.). Principatele par destinate a se face sâmburul acestui stat; iară de
au fost şaizeci de ani de lipsă Russiei spre a le sustrage domniei Turceşti, pare azi foarte
anevoie, uitându-ne la statu (starea n.n.) social puţin cultivat al acestor ţări, că ar putea
scăpa din ghearele muscăleşti, fără a se răzima pre Austria, care măcar ce zice Colson, nu
poate oare ruina Împărăţia Turcească, şi care nu poate, fără a se omorî pre sine însuşi, lăsa
grozavei sale vecine, cu Dardanellele şi Gurile Dunării, sorţile acestor mari şi frumoase
Provincii tăiate de acest râu (Dunărea n.n.) frumos, unul din cele dintâi ale lumii şi cel mai
mare al Europei.
Afară de aceste, Traptatul de comerţ, conchis (încheiat n.n.) anul trecut între Austria
şi Britania Mare, şi care asemnea toate Porturile Dunării, Porturile Austriei, stabilimentul
corăbiilor de vapor austriece pre Dunăre şi Canalul proiectat de la Bassora (Bara de azi n.n.)
la Custenje (Constanţa n.n.) prin mijlocul Bulgariei, un canal care ar lua de la Russia domnirea
Râului, toate aceste fapte arată că Austria are ochii deschişi de partea aceasta, şi (-mi) permit
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a crede că, în contra înţelepciunii sale celei deapururi, ea ar vedea cu plăcere Principatele
Moldo-Româneşti dezlegate de Domnia Russească, asigurând libertatea Dunării.
Preste aceea, dacă nu mi-e cu putinţă a lua parte din cogitele lui Colson spre Politica
generală, Cartea lui totuşi rămâne, spre obiectul special al Principatelor Moldo-Româneşti,
o culegere de fapte şi de înştiinţări preţioase, care declară una din aceste feţe fără număr
despre întrebaţiunea cea nemărginită ce concerne Răsăritul, care ţine lumea în grijă de la
Paris până la Calcutta. A. Guéroult
Din Journal des Débats politiques littéraires de 25 novembrie 1839
Tradus din franceză de zelosul tânăr D. Lauran Popescu, adjunctul Geometru
Rezidenţional Citatea Viena, eu (u)milu descrisei 27 apr. 840 Muntyan
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CÂTEVA INFORMAŢII CU PRIVIRE LA INTERESELE ECONOMICE
PORTUGHEZE ÎN TRANSILVANIA (ÎN PERIOADA INTERBELICĂ)

Cristian CONSTANTIN*

SOME INFORMATION REGARDING THE PORTUGUESE ECONOMIC
INTERESTS IN TRANSYLVANIA (IN INTERWAR PERIOD)
Abstract
The question of the Portuguese interests from the area of the Lower Danube
has been treated insufficiently in the Romanian historiography. This study is based the
some documents stored in the diplomatic archives of the Portugal’s Consulate in Galati.
The interest shown by the Portuguese political and economic circles for the trade and
navigation at the Lower Danube represented a constant of the Romanian - Portuguese
relationship in interwar period. Portugal wanted to transform the Romanian market in
one of their outlets. Economic relations between Romania and Portugal don’t were at
the same level as those of the members of the European Commission of the Danube.
In this context Transylvania played a semnificative role in commerce with wood for the
Portuguese barrel (“douelles”).
Key words: Christopher Macry, Transylvania, commerce, wood, wine

Evoluţia comerţului internaţional la Dunărea de Jos s-a produs în secolul al XIX-lea şi
s-a datorat unor serii de factori dintre care mai diverşi, dar principalele elemente definitorii
ale acestui proces au fost: prevederile Tratatul de la Adrianopol (1829), caracterul şi
structura economiei moldo – valahe şi elementele alogene cu spirit antreprenorial stabilite
în porturile danubiene. Pe parcursul unui veac, prosperitatea economică a Principatelor
Danubiene, ulterior a Vechiului Regat, a creat în mentalul occidental ideea unui tărâm
demn de a fi exploatat. Şi în care debuşeurile proprii pot fi rapid oferite în schimbul unor
sume semnificative sau a unor produse autohtone la mare căutare pe pieţele Europei
de Apus în plină revoluţie industrială1. Sfârşitul primului război mondial a schimbat nu
numai graniţele României, ci şi raporturile sale comerciale cu partenerii tradiţionali.
Paradoxal, un stat cu o întindere mai mare şi o populaţie crescută nu s-a adaptat noilor
nevoi comerciale ale epocii interbelice2. În domeniul relaţiilor româno-portugheze s-au
detaşat studiile Alinei Stoica, care prezintă pe baza documentelor aflate la Bucureşti şi
Lisabona evoluţia intereselor lusitane asupra Peninsulei Balcanice3. Principalul pion în
*
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Constantin Ardeleanu, International Trade and Diplomacy at the Lower Danube: The Sulina Question and
the Economic Premises of the Crimean War (1829-1853), Brăila, Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2014, pp.
95-130.
2
Pentru detalii pe larg vezi Bogdan Murgescu, România şi Europa. Acumularea decalajelor economice (15002010), Bucureşti, Editura Polirom, 2010, pp. 205-273.
3
Alina Stoica, Relaţii diplomatice româno-portugheze 1919-1933. Martinho de Brederode. Ambasador la
Bucureşti, Oradea, Editura Universităţii din Oradea, 2011; eadem, The image of Romania and the Romanians,
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jurul căruia gravitează cercetările este Martinho Brederode, însărcinatul cu afaceri externe
al Portugaliei în acest spaţiu şi şef de legaţie la Bucureşti. După primul război mondial se
înfiinţează o agenţiei consulară portugheză la Galaţi. Păstrarea unui fond documentar în
arhivele gălăţene, pentru intervalul 1920-1946, ne face să ne îndreptăm atenţia asupra
acestui oficiu consular4.
Consul al Portugaliei la Galaţi a devenit în 1927 Christopher Macry, fost angajat
la Banca Chrissoveloni. Relaţiile la nivel înalt ale familiei Macry, înrudite cu personaje
influente din politica portugheză, au făcut ca acest consulat să constituite o sursă
importantă de implicare a intereselor străine în activitatea economică a Galaţilor. Cu
menţiunea că, nu i-am lua în calcul pe ataşaţii diplomatici străini ai Angliei, Franţei şi
Italiei care aveau şi atribuţii în structurile de conducere ale Comisiei Europene a Dunării5.
Christopher Macri a fost fiul doctorului Nicolae Macri şi al Elenei Climis, căsătoriţi în
anul 18896. S-a născut, la fel ca sora sa, Alexandra, la Constantinopol unde tatăl lor a
fost medic voluntar. La 16 mai 1919, Christopher Macri a obţinut diploma de licenţă
în domeniul ştiinţelor fizico-chimice la Universitatea din Geneva. După revenirea sa
în România, a efectuat un stagiu timp de jumătate de an la Banca Crissoveloni. Cariera
diplomatică a fost legată de căsătoria surorii sale, în 1921, cu Martinho Nobre De Mello.
Cumnatul său a fost un important avocat şi om politic portughez, fiind fiul unui fost
guvernator al Insulelor Capului Verde. Iar prin ocuparea funcţiei de ministru al justiţiei
în Portugalia a putut înlesni o carieră diplomatică pentru rudele sale7. Căsătoria lui
Christopher Macri, la Galaţi, cu Carolina Johanna Anneliesel Ost, a constituit un al prilej
de înrudire şi obţinerea unui statut social superior. Înrudirea cu familia Carolinei Johanna
a adus stabilitatea economică şi sprijinul unei familii influente în mediul economic
internaţional. Soţia sa a fost fiica reprezentantului companiilor engleze Bessler, Waechter
& Co. LTD. Lincoln la Galaţi, administrator delegat al Uzinelor Metalurgice Unite, Titan,
Nădrag, Călan S.A.R8.
În acest context, de relaţii personale şi afaceri de familie şi-au făcut locul şi
interesele firmelor portugheze pentru resursele Transilvaniei. Societatea portugheză J.
Froes, L.da. din Lisabona solicita Consulatului din Galaţi, pe data de 23 iunie 1927,
să pregătească actele necesare şi să facă informările către aceştia cu privinţă la casa
comercială a lui Heinrich Freifeld din Oradea. Tranzacţia dintre firma portugheză
şi cea românească a fot intermediată de o societate austriacă şi privea comerţul cu
răşină neclasificată portugheză destinată firmei din Oradea9. Alte situaţii similare,
între societatea portugheză şi Consulatul din Galaţi, au continuat pe perioada verii
şi a toamnei anului 192710. Printre aceste discuţii se numără şi cea din 5 septembrie
1927 cu I. Bunea, prin care solicita firmei orădene date privind calitatea produselor
aflate în butoaie şi cantitatea aflată în acestea, dar şi dacă acestea sunt intacte. Îi cerea
să expertizeze mostre din fiecare butoi, oferindu-i suma de 1.500 de lei pentru cele
the Portuguese Legation Perspective in Bucharest, în Ethno-Confessional Realities in the Romanian Area.
Historical Perspectives (XVIII-XX Centuries), Oradea, Editura Universităţii din Oradea, 2011, pp. 157-170;
eadem, Politica internă românească din primii ani de după Primul Război Mondial în viziunea diplomatului
portughez Martinho de Brederode, în „Analele Universităţii Dimitrie Cantemir”, seria nouă, an IV, nr. 1-2,
Bucureşti, 2013, pp. 93-117.
4
Sursa documentară dedicată acestui capitol cuprinde un fond propriu numit Consulatul Portugaliei la Galaţi.
Acesta dispune de 47 de unităţi arhivistice conservate la Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Galaţi. Sunt
păstrate discuţiile dintre: consulatul gălăţean şi centrala Ministerului Afacerilor Externe de la Lisabona, Legaţia
Portugaliei din Bucureşti, Viceconsulatul Portugaliei din Brăila, Corpul Consular din Galaţi şi diverşi agenţi
economici. Acest fond are ca interval temporal anii 1920-1946.
5
Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Galaţi, fond Consulatul Portugaliei la Galaţi [în continuare SJAN GL,
fond C.P.GL], dos. nr. 5/1921, f. 38 şi urm.
6
Ion N. Caşu, Consulatul Portugaliei - Casa Macri, în „Altă Viaţă magazin”, an V, nr. 4540, 16-17 octombrie
2004, p. 4.
7
Valentin Bodea, Casa Macri în „Dunărea de Jos”, seria nouă, an IX, nr. 99, mai 2010, pp. 44-45.
8
Ibidem.
9
SJAN GL, fond C.P.GL, dos. nr. 5/1921, f. 51-52.
10
Ibidem, f. urm.
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efectuate11. Între timp, a sosit înştiinţarea din Portugalia că solicitantul acestei operaţiuni
comerciale, Heinrich Freifeld a decedat în iulie, iar cel care a preluat afacerile acestuia a
fost Alexandre Cordu. Cu toate impedimentele afacerea cu 10 tone de răşină neclasificată
a continuat12.
Pe 30 ianuarie 1929 firma portugheză The Iberic Import and Export C. Ltd. din
Lisabona cerea date privind exportul pe piaţa românească de produse portugheze. Se
dorea exportul de: conserve de peşte, ulei de măsline, vin de consum şi dopuri de plută13.
Răspunsul către The Iberic Import and Export C. Ltd. din Lisabona a fost expediat pe
data de 22 februarie 192914, de către Cristopher Macry15. Un prim semn al faptului că
afacerile din acest sector, intermediate de către consulul Portugaliei, s-au bucurat de un
oarecare succes se observă din corespondenţa dintre consul şi firmele româneşti. Un
asemenea caz este scrisoarea de răspuns a lui Macry către Rudolf Habermann din Sibiu.
Portugalia este cunoscută ca o mare producătoare de vin, în acest sens, avea nevoie de
mari cantităţi de lemn destinate butoaielor şi dopurilor pentru recipiente. În a doua parte
a perioadei interbelice s-au intensificat schimburile de corespondenţă şi comerciale între
firmele româneşti şi cele portugheze pe această temă. Intermediar a fost, ca mai mereu,
Consulatul Portugaliei la Galaţi. În 1930, a crescut schimbul de corespondenţă între
Consulatul Portugaliei la Galaţi, Camera de Comerţ şi Industrie din mai multe localităţi
din România şi diverse societăţi comerciale. Principalul subiect a fost identificarea unor
posibili producători români de „douelles”. Acest produs reprezenta echivalentul în
română a termenului de „doage”, produs din stejar care în România nu era întrebuinţat
la confecţionarea butoaielor16. De o asemenea afacere au fost interesate societăţile din
Transilvania, unde meşterii ar fi dorit să lucreze în atelierele lor asemenea produse. În
acest sens, Camera de Comerţ şi de Industrie Arad a solicitat mai multe explicaţii legate
de dimensiunile şi calitatea materialelor necesare societăţilor portugheze17. Posibilii
exportatori români de doage au fost identificaţi la Arad şi Sibiu18. Societăţile din Arad erau
gata să producă asemenea produse, dar nu posedau la acea oră, vara lui 1930, materia
primă. La Sibiu situaţia a fost mult mai favorabilă cererilor portugheze, aici existând
„aproximativ 100 de vagoane pentru doage”. Reprezentantul statului român îi oferea lui
Macry, ca punct de plecare pentru solicitările sale, adresa antreprenorului Dumitru Sârbu
din Sibiu (str. Pământul Olarilor nr. 6)19.
În 7 iunie 1930, firma de transport Albert Gross din Arad a început demersurile
legale pe lângă Consulatul Portugaliei la Galaţi „pentru a transporta lemne pentru dogărie
din România la Portugalia”. Pentru acest transport aveau „nevoie de certificate de origine
legalizată […] cari urmează a fi prezentat la autorităţile vamale Portugheze”20. Pe 13 iunie,
Macry a dat indicaţiile necesare firmei Albert Gross din Arad pentru a putea solicita la
Camera de Comerţ şi de Industrie Arad actele necesare exportului de lemn în Portugalia21.
Dintr-o scrisoare, a lui Macry către Ştefan Leopold din Dej, aflăm dimensiunile doagelor
din stejar cioplite de mână solicitate de portughezi.
SJAN GL, fond C.P.GL, dos. nr. 15/1921, f. 35.
„[…] Le titulaire étant mort voici deux mois […]”, în ibidem, f. 37.
13
Preponderent agrară, Portugalia îşi revenise după primul război mondial şi avea nevoie de o piaţă de desfacere
pentru produsele care nu îşi găseau cumpărători în statele din vestul Europei, în ibidem, f. 73.
14
Idem, dos. nr. 15/1921, f. 47.
15
„On RUDOLF HABERMANN, Piaţa Regele Ferdinand n. 6 Sibiu. Am primit scrisoarea Dv. din 26 Junie a. c.
şi vă fac cunoscut că puteţi întra în legătura du firma „THE IBERIC IMPORT AND EXPORT Ltd.” din Lisabona,
rua Arco Bandeira 16. care tocmai doreşte de a desvolta deboucheurile sale [...], în ibidem, f. 50.
16
Adresa Camerei de Comerţ şi de Industrie din Arad, din 1930, menţiona următoarele: „ […] la noi sub
expresiunea „douelles” se înţelege un material de stejar /duşumele/ care însă nu este întrebuinţat la
confecţionarea butoaielor […], în idem, dos. nr. 7/1922, f. 35.
17
[…] vă rugăm, să binevoiţi a ne comunica calitatea şi dimensiunile materialului căutat de Dvs. şi în posesiunea
acestor date vom putea răspunde, dacă acest material este procurabil ori nu în circumscripţia noastră […]”, în
ibidem.
18
Ibidem, f. 38.
19
Ibidem, f. 39.
20
Idem, dos. nr. 5/1921, f. 92.
21
Idem, dos. nr. 15/1921, f. 60.
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Dimensiunile doagelor cerute pe piaţa portugheză22
lungime (în cm)
150
100
85
75

grosime (în mm)
55
45
45
55

lăţime (în cm)
8-16
8-14
8-16
8-16

Acestea sunt doar mărturii sumare ale schimburilor comerciale dintre spaţiul
transilvan şi Portugalia, cândva unul din marile imperii coloniale ale lumii, care era în
pragul unei agonii prelungite de revoluţia internă care avea să conducă la instalarea în
1932 a regimului de extremă dreapta condus de António de Oliveira Salazar. Cu toate
că par relativ nesimnificative pentru balanţa comercială a României Mari, schimburile
comerciale dintre România şi Portugalia nu trebuie privite din punct de vedere cantitativ,
ci prin prisma relaţiilor dintre două state de acelaşi nivel în căutarea unor parteneri de alt
calibru făţă de cei tradiţionali, imperiile coloniale. Aparent nesemnificative, schimburile
de corespondenţă pe tema lemnului românesc întăresc ideea importanţei atribuţiilor
comerciale ale Consulatului Portugaliei la Galaţi. Care avea drept circumscripţie consulară
întreaga ţară, în dauna legaţiei de la Bucureşti conduse de Martinho de Brederode, şi
care avea la timona sa un reprezentant de seamă al intereselor de familiei din politica
portugheză a anilor ’20.
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Anexe
Camera de Comerţ şi de Industrie Arad

Anexa 1

Domnule Consul,
Răspund adresei Dvs din 16 crt, cu regret trebue să vă comunicăm, că de prezent
nici o firmă din circumscripţiunea noastră nu dispune de „doulles”, căutate în ţara Dvs.
Dealtmenterea firmele Soc. An. Forestieră din Lomaş, Arad, Bulv. Regele Ferdinand 4, şi
Patria şi Ferăstrăul Arădean S.A. Arad, Calea Radnei 18 se ocupă cu vânzarea doagelor de
stejar cioplite, acuma însă nu posed stocuri disponibile.
Primiţi, Vă rugăm Domnule Consul asigurarea deosebitei noastre stime şi
consideraţiuni.
Arad, la 30 Iulie 1930.
Camera de Comerţ şi Industrie din Arad
Preşedinte
Secretar
[indescifrabil]
[indescifrabil]
Cătră Consulado de Portugal Galaţi
Sursa: SJAN GL, fond C.P.GL, dos. nr. 7/1922, f. 38.
Anexa 2
Camera de Comerţ şi de Industrie Sibiu

Sibiu, la 5 August 1930.

Domnule Consul,
Prin presenta avea onoare a Vă face cunoscut că în circumscripţia noastră se găsesc
aproximativ 100 vagoane de doage pentru butoaie. Pentru a cunoaşte preţul lor precum şi
modalităţile de furnizare, Vă propunem să binevoiţi a Vă adresa antreprenorului Dumitru
Sârbu din Sibiu, Pământul Olarilor No. 6.
Primiţi, Vă rugăm Domnule Consul, expresiunea deosebitei noastre consideraţiuni.
Preşedinte
[indescifrabil]
Sursa: SJAN GL, fond C.P.GL, dos. nr. 7/1922, f. 39.

Secretar
[indescifrabil]

INFORMAŢII PRIVIND COMUNITATEA EVREIASCĂ DIN ORADEA
PREZENTE ÎN PAGINILE ZIARULUI VESTUL ROMÂNIEI

Doina-Gabriela ANANIE*

INFORMATION REGARDING THE JEWISH COMMUNITY FROM ORADEA
FOUND IN THE ROMANIAN WEST GAZETTE
Abstract
The articles or the short news about the Jewish community from Oradea, included
in the Romanian West gazette offer us information about the relationships, ethnic or
confessional, between this group and the Romanian or the Hungarian community.
Because the Jews were mainly of Hungarian culture, and because of their different religion
and habits, they were regarded with great suspicions by the Romanians, this new formed
nation that was trying to consolidate its status. The chauvinistic accents can be felt from
both sides, with different degrees of intensity.
Key words: Oradea, Jewish community, Romanians, rabbi, the Romanian

West
Cotidianul Vestul României, având ca director fondator pe Ştefan Mărcuş, a fost
primul ziar românesc care a reuşit să se menţină prin propriile puteri timp de doi ani (Anul
I, nr. 1/12 aprilie 1923 – Anul II, nr. 36/6 mai 1924). A fost un ziar cultural, naţional, fără
nuanţă politică. A apărut la „Tipografia Românească Oradea”, al cărei director era tot Ştefan
Mărcuş. Primul număr a fost editat cu ocazia Congresului Avocaţilor din România, cu
scopul de a informa intelectualitatea orădeană. Directorul fondator, avocat şi el, interpret
de muzică clasică, fost prefect de poliţie, inspector general al artelor, a editat acest ziar
„fără pregătire, fără bani; cu punga plină a sentimentului de datorie1”. A beneficiat de
sprijinul unor colaboratori de marcă: George A. Petre, redactorul revistei Cele Trei Crişuri,
George Bota, director al Şcolii Normale de băieţi din Oradea, M.G. Samarineanu, poet şi
scriitor, viitorul director al revistei Familia şi redactor responsabil al Vestului României din
1924.
Dintre diversele probleme dezbătute în paginile cotidianului răzbat şi o serie de
informări privind comunitatea evreiască din Oradea, dar şi alte comunităţi mozaice din
ţară sau din străinătate. În nr. 11 din 1 iunie2 suntem informaţi că termenul de trei luni
acordat de noua Constituţie evreilor pentru depunerea cererilor de încetăţenire va expira
Muzeul Ţării Crişurilor Oradea, email: gabiananie@yahoo.com
Vestul României, Anul II, nr.3/1924, p.5.
(http://documente.bcucluj.ro/web/bibdigit/periodice/vestulromaniei/1924/BCUCLUJ_FP_
P2549_1924_002_0003.pdf).
2
Idem, Anul I, nr. 11/1923, p. 4 (http://documente.bcucluj.ro/web/bibdigit/periodice/vestulromaniei/1923/
BCUCLUJ_FP_P2549_1923_001_0011.pdf).
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în 27 iunie 1923, fără posibilitate de prelungire3. Nr. 12 din 8 iunie ne anunţă că, dacă pe
de o parte s-a aprobat răspândirea liberă prin ţară a ziarului american evreiesc The Day, pe
de altă parte a fost oprită intrarea şi răspândirea în ţară a o serie de publicaţii, dintre care
amintim Jewish Socialist şi Jugend Internationale4.
Informaţiile privind comunitatea din Oradea sunt dintre cele mai variate. De pildă
în câteva rânduri5 ziarul informează că Sime Vasile, Sime Floare şi Mocan Maria, toţi
din Batăr, care furaseră o maşină de cusut în valoare de 20.000 de lei de la Eisenberger
Salamon, domiciliat în P-ţa Mihai Viteazul, fuseseră prinşi şi deferiţi justiţiei.
Un articol interesant semnat de SENECA (unul dintre pseudonimele lui M.G.
Samarineanu) se intitulează „Evreii noştri”. Autorul remarcă faptul că evreii, care sunt conform
Constituţiei cetăţeni români, nu simt acest lucru şi nici nu fac nimic în această direcţie. Formaţi
sub oblăduirea culturii maghiare, aceştia nu doresc să-şi schimbe obiceiurile, mentalităţile
sau limba adoptată: „Metternich a spus cândva că fiecare popor îşi are evreii săi. Dar noi
din nenorocire nu-i avem pe aceia care i-am merita. Îi avem pe cei vechi şi pe cei noui,
înţelegând pe cei rămaşi moştenire delà unguri şi pe cei din vechea ţară. Unii nu sunt ai noştri
ci sunt ai maghiarilor cu limbă, cu suflet, cu venin cu tot; iar ceilalţi (şi aici fac o distincţie
pomenind numai pe intelectuali) sunt internaţionali, sau tot ce vrei afară de români. (…) Nu
este antisemitism să le arăţi calea greşită şi nepotrivită cu vremea. Este dorinţa sinceră a unui
neam, care şi-a recăpătat dreptul său la viaţă. Este un neam de pe spinarea căruia evreii la
rând cu toţii, au trăit şi trăesc şi azi. (…) Nu avem oare dreptul în numele vorbelor mari ale:
drepturilor omului! să pretindem „evreilor noştri” să fie mai înţelegători, deci mai Români?!
E datoria noastră, cari privim lucrurile mai obiectiv, să le spunem evreilor delà noi:
Fiţi evreii noştri şi prin aceasta sunteţi şi ai voştri şi sunteţi mai la înălţimea vremurilor”6.
Dar Seneca nu doreşte moartea păcătosului, ci îndreptarea lui. El doreşte ca evreii să se
integreze cât mai bine în societatea românească pentru a pune capăt oricăror conflicte, de
orice natură ar fi acestea.
Un alt articol intitulat „ Mai catolic decât papa” face referiri la rabinul Kecskémeti
Lipót, conducătorul comunităţii neologe din Oradea (1890-1936) şi la orientările lui
promaghiare, precum şi la atitudinea sa vădit antiromânească. În acelaşi articol este citată
şi opinia comunităţii izraelite din Zürich vizavi de afirmaţiile rabinului izraelit orădean,
opinie făcută cunoscută prin intermediul propriei ei publicaţii, lsraelitsche Wochenblatt für
die Schweiz (Săptămânal israelit pentru Elveţia): “Aflăm că autorităţile româneşti au trebuit
să ia măsuri severe contra primului rabin al Comunităţii israelite din Oradea-Mare, care
a ţinut o predică, spunând următoarele: Precum numai moartea poate separa sufletul de
corp, tot aşa legea eternă a naturei cere că cine s’a născut evreu maghiar să rămână maghiar
până la sfârşitul vieţii sale. Procedarea autorităţilor române a fost riguroasă, continuă ziarul,
însă era oare necesar ca rabinul să întrebuinţeze predica pentru a manifesta un asemenea
patriotism rău plasat şi în orice caz exagerat? Credem că nu este treaba unui Rabin să facă
astfel de manifestări şoviniste, mai ales delà amvon şi mai cu seamă pentru Ungaria, unde
evreii sunt maltrataţi şi omoriţi”7. Atitudinea rabinului Kecskémeti, amendată de societatea
românească, era privită ca exagerată şi neavenită şi de către evreii de peste graniţă. Ar fi
fost de dorit poate ca rabinul să-şi încurajeze oamenii să încerce o apropiere de români şi
de noul stat românesc, ai cărui cetăţeni erau cu toţii.
Despre o aşa numită „dragoste cu sila” pe care evreii, în special conducătorii lor, le-o
arată ungurilor se vorbeşte într-un alt articol. Această atitudine nu-şi găseşte justificarea,
3
Articolul 133 din Constituţie făcea referire la acest aspect, iar potrivit articolul 7 al acesteia, deosebirea de
religie sau confesiune, de etnie şi de limbă nu constituia un obstacol în dobândirea drepturilor civile şi politice.
4
Vestul României, Anul I, nr. 12/1923, p. 4 (http://documente.bcucluj.ro/web/bibdigit/periodice/vestulromaniei/
1923/BCUCLUJ_FP_P2549_1923_001_0012.pdf).
5
Idem, nr. 18 din 20 iulie 1923, p. 4
(http://documente.bcucluj.ro/web/bibdigit/periodice/vestulromaniei/1923/BCUCLUJ_FP_P2549_1923_001_
0018.pdf).
6
Idem, nr. 22 din 17 august 1923, p. 2 (http://documente.bcucluj.ro/web/bibdigit/periodice/vestulromaniei/1923/
BCUCLUJ_FP_P2549_1923_001_0022.pdf).
7
Idem, nr. 26/1923, p. 2 (http://documente.bcucluj.ro/web/bibdigit/periodice/vestulromaniei/1923/BCUCLUJ_
FP_P2549_1923_001_0026.pdf).

3

Informaţii privind comunitatea evreiască din Oradea prezente în...

107

mai ales că unii oameni politici maghiari vorbeau despre organizarea de pogromuri
împotriva evreilor, acţiuni ce nu erau străine de o anumită latură a maghiarimii: “….la o
întrunire aranjată la Seghedin de către Ungurii cari se deşteaptă, au luat cuvântul între
alţii şi deputaţii din parlamentul ungar Stefan Lendvai, Tiberiu Eckardt şi cunoscutul
politician Stefan Friedrich. Vorbind de interesele binepricepute ale ţării ungureşti toţi trei
oratorii au găsit de cuviinţă să accentueze, că prima condiţiune de consolidare a statului
ungar este resolvirea definitivă a problemei evreeşti, adecă revizuirea drepturilor evreilor
pe toate terenèle împedecând cu toate mijloacele estinderea acestui neam acaparator în
dauna ungurilor de rasă. S. Friedrich accentuiază, că întru cât parlamentul ungar nu va
resolvi nici acum, în ora a unsprezecea problema evreimei a acestei cangrene de pe trupul
maghiarimei, nu el va fi acela care răspunde de eventualele tulburări, ce se vor produce
pe această temă. «Dacă vor urma pogromurile— încheie d. Friedrich — vor răspunde
de situaţie aceia, cari au neglijat la timpul său aranjarea chestiunei evreeşti». Aceleaşi
încurajatoare perspective pentru viitor le oferă evreilor şi ceialalţi doi deputaţi oratori.
Tustrei oratorii nu se sfiesc a garanta resolvirea radicală a problemei evreilor unguri prin —
pogromuri. Şi noi îi cunoaştem prea bine, pe autorii masacrelor delà Orgován8, Kecskemét
etc. aşa, că nu ne prea îndoim în cuvântul lor pe acest teren”9.
Numărul 25 al Vestului României înregistrează reînceperea agitaţiilor studenţilor medicinişti
de la Cluj, care i-au scos dintr-o sală de disecţie pe studenţii evrei, deşi cele două grupuri fuseseră
puse să lucreze separat10. Astfel de conflicte se vor mai înregistra pe parcursul anilor ’20-’30.
Proprietarului hotelului „Parc” din Oradea, Emil Waiszlovich, îi sunt dedicate două
intervenţii în două numere consecutive ale revistei, nr. 30 şi 31 din 10 şi 12 octombrie
1923. Atitudinea sa sfidătoare şi arogantă a determinat o serie de conflicte cu persoane
ce au depus plângeri către Consiliul de Război din Cluj, plângeri care au dus la chemarea
în instanţă a vinovatului. Conflictele iscate de domnia sa au vizat atât locatarii unor
imobile închiriate cât şi autorităţile11. Ce i se reproşează d-lui Waiszlovich este atitudinea
promaghiară şi prohorthystă. Acesta chiar ar fi declarat „că el e ungur şi în caz când religia
şi origina e o stavilă pentru a fi ungur el se leapădă de ele numai şi numai pentru a rămâne
ungur”12. Autorul articolului, nesemnat, cere evreilor conştienţi să se desolidarizeze de
astfel de elemente, ca nu cumva manifestările acestora să aibă repercusiuni şi asupra lor.
Numerele 35 şi 37 ale cotidianului din 21 şi 26 octombrie 1923 relatează pedepsirea
unui furt înregistrat la templul evreiesc din Oradea, de unde un evreu din Vişeul de Sus,
pe nume Hersch Pollak, sustrăsese două talus-uri în valoare de aproape 60.000 de lei13.
Deşi este salutată prinderea vinovatului, în acelaşi timp este blamată atitudinea poliţiei
orădene, care i-a aplicat rele tratamente lui Pollak, în urma cărora acesta a ajuns la spital
în stare gravă. Deşi Pollak fusese denunţat pentru furt de către comunitatea izraelită, unii
membri ai acesteia, îngrijoraţi de starea lui, s-au adresat conducerii comunităţii pentru a
interveni pe lângă prefectul V. Hodor şi şeful poliţiei Aurel Catana în rezolvarea problemei.
Solidaritatea între semeni a funcţionat permanent în sânul comunităţii mozaice, chiar şi în
cazuri mai puţin obişnuite, evreul în cauză fiind chiar cel care comisese furtul.
Atitudinea mai puţin patriotică a unor evrei este surprinsă într-un articol privitor la
hotărârea Ministerului Instrucţiunii de a desfiinţa şcolile maghiaro-evreieşti14. Se oferă ca
8
Victimele masacrelor din pădurea Orgovány au fost susţinători ai Republicii Sovietice conduse de Bela Kun,
iar călăii lor miliţieni ai extremei drepte.
9
Vestul României, Anul I, nr. 27 din 21 septembrie 1923, p. 2 (http://documente.bcucluj.ro/web/bibdigit/
periodice/vestulromaniei/1923/BCUCLUJ_FP_P2549_1923_001_0026.pdf).
10
Idem, nr. 25 din 7 septembrie 1923, p. 4 (http://documente.bcucluj.ro/web/bibdigit/periodice/vestulromaniei/
1923/BCUCLUJ_FP_P2549_1923_001_0025.pdf).
11
Este vorba despre un incident petrecut chiar în hotelul “Parc” cu un anume căpitan Petrescu. Vezi Vestul
României, Anul I, nr. 30/1923, p. 2 (http://documente.bcucluj.ro/web/bibdigit/periodice/vestulromaniei/1923/
BCUCLUJ_FP_P2549_1923_001_0030.pdf).
12
Idem, nr. 31/1923, p. 1 (http://documente.bcucluj.ro/web/bibdigit/periodice/vestulromaniei/1923/BCUCLUJ_
FP_P2549_1923_001_0031.pdf).
13
Idem, nr. 35/1923, p. 3 (http://documente.bcucluj.ro/web/bibdigit/periodice/vestulromaniei/1923/BCUCLUJ_
FP_P2549_1923_001_0035.pdf).
14
Idem, nr. 41 din 4 noiembrie 1923, p. 1 (http://documente.bcucluj.ro/web/bibdigit/periodice/vestulromaniei/
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exemplu atitudinea elevilor evrei din clasele a VII-a şi a VIII-a de la liceul Emanuil Gojdu
care au cerut să fie exmatriculaţi pentru a se putea înscrie la liceul izraelit. Li se cere
evreilor, deşi crescuţi sub auspiciile culturii maghiare, ca şi românii în parte de altfel, să
rămână ceea ce sunt: “(…) evreii când se vor trezi la conştiinţa lor naţională, va trebui să
conceadă, că manifestarea ei externă se face prin forme externe unitare, tot aşa după cum
ritul evreesc ar impune viaţa cumpătată — solidară şi cinstea serbătorilor după rânduiala
lui Melchisedec!”15.
Articolul „Evreii maghiari”16 semnat de George Bota este o pledoarie în favoarea
acceptării de facto de către evrei a noii realităţi de după 1918 (recunoaşterea Transilvaniei
ca spaţiu românesc, adoptarea limbii române): „Este şi cuviincios şi prudent să devii evreu
român în ţara românească, după cum ai fost evreu maghiar în Ungaria şi după cum eşti
evreu francez în Franţa. (…) Iar dacă înalte consideraţiuni de sinceră grijă de pace vă mai
poate mişca; dacă sunteţi în stare să vă ridicaţi până la înălţimea frumoaselor raze ale
fericirei lumeşti, atunci ne putem bucura şi noi de voi şi poate şi ungurii”17.
În nr. 48 din 23 noiembrie 1923, la capitolul „Informaţiuni”18, se vorbeşte despre
amendarea de către oficiul vamal, a firmei Gutfried şi Herşovic, cu suma de 100.000lei,
rezultată în urma unui control care a scos la iveală o serie de mărfuri fără facturi şi declaraţii
vamale. Avocatul firmei, dr.Gheorghe Şimonca, avea misiunea de a demonta aceste acuzaţii
şi de a demonstra că firma nu făcea contrabandă.
Tot George Bota este cel care semnează în nr. 58 din 16 decembrie al ziarului
articolul „Svârcolirile evreo-maghiare”19. El critică reprezentaţiile, cum le numeşte domnia
sa, foştilor stăpânitori ai Transilvaniei, ungurii şi evreii, care s-au trezit „fără biciul cu care
stăpâneau peste gloata valahă”, şi care încearcă prin toate mijloacele să-şi redobândească
vechiul statut şi privilegiile. Din cuvintele profesorului Bota reiese foarte clar atitudinea
ostilă faţă de cele două etnii conlocuitoare. Atitudinea antiromânească a acestora nu are
nici o justificare morală sau legală. În acelaşi număr apare o scurtă informaţie, trecută
la rubrica de Ştiri mărunte: la Budapesta studenţii evrei fuseseră bătuţi şi daţi afară din
universitate. Deci iată că nu numai la Cluj se întâmplau astfel de evenimente nedorite şi
de neînţeles, mai ales fiind vorba despre un mediu universitar. Bucureştiul a cunoscut şi
el astfel de momente, la sfârşitul lui 1923, când studenţii evrei au fost scoşi afară de la
prelegeri20.
Nr. 61 al Vestului României citează, într-un articol, din interviul luat inspectorului
şef al învăţământului secundar din Oradea, Simion Gocan, preot greco-catolic, fost
profesor de liceu, privind luarea dreptului de publicitate a Liceului izraelit din Oradea
(liceul Kecskeméti Lipót). Măsura aceasta fusese impusă din mai multe motive: clădirea
nu era corespunzătoare, mijloacele de învăţământ şi corpul profesoral nu erau conform
prevederilor legii, nu se respectase un ordin al ministerului prin care în clasele I şi a II-a
limba de predare trebuia să fie limba română, iar profesorii ce urmau să-i înveţe pe copii
trebuiau să cunoască limba şi să fie calificaţi. Elevii celor opt clase ale liceului urmau să
fie examinaţi de către o comisie alcătuită din profesori de la Liceul Gojdu21. Nici în anul
următor această măsură nu a fost modificată.
Pentru a scoate şi mai bine în evidenţă atitudinea maghiarilor din Ungaria faţă de
evrei, nr. 64 din 30 decembrie 1923 vorbeşte despre un atentat cu bombă la Csongrad,
1923/BCUCLUJ_FP_P2549_1923_001_0041.pdf).
15
Ibidem.
16
Idem, nr. 44 din 14 noiembrie 1923, p. 1 (http://documente.bcucluj.ro/web/bibdigit/periodice/vestulromaniei/
1923/BCUCLUJ_FP_P2549_1923_001_0044.pdf).
17
Ibidem.
18
Idem, nr. 48 din 23 noiembrie 1923, p. 2 (http://documente.bcucluj.ro/web/bibdigit/periodice/vestulromaniei/
1923/BCUCLUJ_FP_P2549_1923_001_0048.pdf).
19
Idem, nr. 58 din 16 decembrie 1923, p. 1 (http://documente.bcucluj.ro/web/bibdigit/periodice/vestulromaniei/
1923/BCUCLUJ_FP_P2549_1923_001_0058.pdf).
20
Idem, nr. 63 din 28 decembrie 1923, p. 1 (http://documente.bcucluj.ro/web/bibdigit/periodice/vestulromaniei/
1923/BCUCLUJ_FP_P2549_1923_001_0063.pdf).
21
Idem, nr. 61 din 23 decembrie 1923, p. 1 (http://documente.bcucluj.ro/web/bibdigit/periodice/vestulromaniei/
1923/BCUCLUJ_FP_P2549_1923_001_0058.pdf).
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într-o sală de bal, unde Societatea Femeilor Evreice din oraş organizase o serată. Atentatul
organizat de un grup de tineri antisemiţi s-a soldat cu 40 de răniţi, dintre care 6 au murit.
Autorul scurtei informări exclama retoric la final: „În tot cazul e curios că curentul antisemit
a luat un avânt puternic, tocmai în acea ţară unde ovreii au fost mai bine oblăduiţi! Videant
nos judei!”22.
Chiar dacă în primul an de apariţie al revistei veştile despre evrei au fost diverse,
de la furturi din case, magazine sau sinagogi, vânzări sau închirieri de imobile evreieşti,
conflicte cu autorităţile, conflicte în mediul universitar, ştirile de primă mână au fost
publicate tot timpul pe prima pagină. George Bota a fost colaboratorul care a semnat cele
mai multe articole legate de evrei, dar şi de unguri, accente antisemite regăsindu-se mai în
toate disertaţiile sale.
Dacă în primul an, cotidianul Vestul României a reuşit să scoată 64 de numere, în
anul al doilea se va opri la numărul 36. Şi în acest an au fost publicate în paginile revistei
informaţii privind comunitatea evreiască din Oradea şi judeţul Bihor.
Conducătorul comunităţii ortodoxe izraelite din Oradea, Beniamin Fuchs, apare
pe prima pagină a nr. 8 din 23 ianuarie 1924. Articolul intitulat „Duplicitate evreiască”
vorbeşte despre atitudinea rabinului cu ocazia instalării noului prefect al judeţului, dr.
Nicolae Popovici. Supărat pe faptul că guvernul a ordonat ca elevii evrei să studieze
şi să scrie sâmbăta, în ziua de Şabat, rabinul a părăsit furios sala primăriei, înainte de
terminarea ceremoniei oficiale. Autorul articolului acuză atât sistemul inaugurat de dl.
Fuchs, unul de „batjocură, dispreţ şi bagatelizare a tot ce e românesc”, cât şi atitudinea
românească, „indulgenţă dusă de multe ori la o inconştientă laşitate”23. Acesta este de
părere că îndărătnicia cu care fruntaşii evreilor de la graniţa de vest resping orice mijloc de
apropiere de elementul românesc trebuie să dea de gândit tuturor.
Problema liceului izraelit din Oradea este reluată în nr. 9 din 25 ianuarie24 al ziarului.
În urma unui denunţ făcut din Oradea către ministrul Angelescu, ministrul instrucţiunii
publice, cum că liceul n-ar fi introdus nici până atunci obligativitatea studierii în limba
română şi că oamenii săi au o atitudine antinaţională, acesta a ordonat o anchetă şi l-a
delegat pentru conducerea acesteia pe directorul general al învăţământului, Alexandru
Pteancu. Numirea d-lui Pteancu relevă importanţa cu care este tratată această chestiune
delicată de către ministrul Angelescu.
Rabinul Kecskémeti pare să fie unul din abonaţii consecvenţi ai cotidianului Vestul
României. În articolul „Problema evreiască” rabinul este plasat în fruntea unei mişcări
„care pare a avea principala tendinţă de a reabilita evreimea compromisă cu atitudinea
sa bolşevică din Ungaria şi a salva renumele de patrioţi al evreilor maghiari”25. Autorul îşi
doreşte ca evreii să devină români prin limbă şi cultură sau să plece din ţară. El consideră
că aceştia abuzează de bunătatea românilor şi că acest lucru trebuie să înceteze: „Trebue
să ne cunoaştem prietenii, pentru cari vom respecta privilegiile unei situaţii folositoare şi
bine meritată iar cei înduşmăniţi cu patria mamă, să-i eliminăm ca râia din corpul nostru
naţional cu toate mijloacele legale”26. Cu alte cuvinte elementele benefice statului român
să fie încurajate şi susţinute, iar cele nocive înlăturate prin mijloacele pe care legile statului
le pun la dispoziţie.
Şcoala este un alt punct de interes pentru cotidianul românesc. În nr. 17 din 13
ianuarie aflăm că şcoala românească din Chistag a fost închisă, deoarece casa Stern a
refuzat să le vândă lemne, materialul fiind pregătit pentru export27. În fapt, firma vându-se
Idem, nr. 64/1923, p. 1 (http://documente.bcucluj.ro/web/bibdigit/periodice/vestulromaniei/1923/BCUCLUJ_
FP_P2549_1923_001_0064.pdf).
23
Idem, nr. 8/1924, p. 1 (http://documente.bcucluj.ro/web/bibdigit/periodice/vestulromaniei/1924/BCUCLUJ_
FP_P2549_1924_002_0008.pdf).
24
Idem, nr. 9/1924, p. 2 (http://documente.bcucluj.ro/web/bibdigit/periodice/vestulromaniei/1924/BCUCLUJ_
FP_P2549_1924_002_0008.pdf).
25
Idem, nr. 16 din 10 februarie 1924, p. 3 (http://documente.bcucluj.ro/web/bibdigit/periodice/vestulromaniei/
1924/BCUCLUJ_FP_P2549_1924_002_0016.pdf).
26
Ibidem.
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Idem, nr. 17/1924, p. 1 (http://documente.bcucluj.ro/web/bibdigit/periodice/vestulromaniei/1924/BCUCLUJ_
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lemne şcolii, prezentând în acest scop acte doveditoare28; de ce a fost însă închisă şcoala
urma să se cerceteze de către cei în drept.
Din nr. 26 din 23 martie aflăm că necunoscuţi au spart geamurile de la locuinţa
rabinului Kecskémeti folosind pietre din pavaj. Comisarul de poliţie Tinca şi agentul Borodi
deplasaţi la faţa locului, nu reuşiseră să identifice vinovaţii29. Probabil că prin atitudinea
recalcitrantă rabinul neolog orădean şi-a făcut duşmani printre locuitorii oraşului de pe Criş,
iar unii dintre aceştia au ajuns să-şi exprime nemulţumirile într-un mod mai puţin civilizat.
În acelaşi număr, plecând de la nemulţumirile unui evreu, care în urma unui incident
urma să solicite sprijinul consulului englez de la Bucureşti, s-a publicat articolul „Străin în
casă…”30. Străin era de fapt un termen generic ce caracteriza întreaga evreime, despre care
cel ce a redactat articolul spunea că este străină de sufletul şi aspiraţiile românilor.
În articolul din nr. 35 din 27 aprilie, intitulat „O pungăşie evreiască”31, se vorbeşte
despre un negustor de vite evreu, Samuil Abraham din Aleşd. Acesta a cumpărat de la
ţăranii din mai multe comune cornute la preţuri considerabile; dacă la început a plătit,
ulterior nu a mai făcut acest lucru. Plângerile făcute de ţărani la Parchetul din Oradea au
determinat punerea lui sub urmărire. Din acelaşi număr aflăm că sinagoga mare din Iaşi
arsese32. Deşi se crezuse că este vorba despre o acţiune a antisemiţilor, în urma cercetărilor
s-a descoperit că focul pornise din locuinţa îngrijitorului sinagogii. Tot de aici aflăm despre
o demonstraţie antisionistă a muncitorilor evrei din Ierusalim. Ironia celui care culesese
informaţia este evidentă: „Nici ai lor nu-i vor, cum să nu ne fie dragi nouă?33”.
La 6 mai 1924 apare ultimul număr al ziarului Vestul României sub redacţia lui
Ştefan Mărcuş. Informaţiile furnizate de colaboratorii acestuia în legătură cu comunităţile
evreieşti din Oradea (ortodoxă şi neologă), deşi nu foarte multe la număr, constituie o
pagină de istorie locală. Chiar dacă cuvintele folosite la adresa evreilor nu sunt totdeauna
din cele mai plăcute, ele rămân mărturii ale conflictelor mai mult sau mai puţin evidente
existente între români, pe de o parte, şi evrei şi maghiari pe de altă parte. Ulterior şi alte
gazete orădene vor include în paginile lor ample informaţii despre comunitatea evreiască şi
despre legăturile acesteia cu românii şi ungurii34, legături ce au urmat o linie descendentă
spre sfârşitul deceniului al treilea – începutul deceniului al patrulea al secolului XX, când
se adoptă primele măsuri antievreieşti în timpul dictaturii lui Carol al II-lea35, şi culminând
cu legile rasiale din timpul Mareşalului Antonescu.

Idem, nr. 19 din 24 februarie 1924, p. 2 (http://documente.bcucluj.ro/web/bibdigit/periodice/vestulromaniei/
1924/BCUCLUJ_FP_P2549_1924_002_0019.pdf).
29
Idem, nr. 26/1924, p. 3 (http://documente.bcucluj.ro/web/bibdigit/periodice/vestulromaniei/1924/BCUCLUJ_
FP_P2549_1924_002_0026.pdf).
30
Ibidem, p. 1.
31
Idem, nr.35/1924, p. 4 (http://documente.bcucluj.ro/web/bibdigit/periodice/vestulromaniei/1924/BCUCLUJ_
FP_P2549_1924_002_0035.pdf).
32
Ibidem, p. 6.
33
Ibidem.
34
Gabriel Moisa, The jewish community of Oradea and the Romanian press (The Western Gazette) in the years
of economic crisis 1929-1933, în Romanian Review on Political Geography (Revista Română de Geografie
Politică), Anul XI, nr.2/2009, p.45-58.
35
Decretul-lege nr.2650, publicat în Monitorul Oficial nr.183 din 9 august 1940, http://www.lege-online.ro/
lr-DECRET-LEGE-2650-1940-(37632).html.
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RĂSCOALELE ŢĂRĂNEŞTI DIN BIHOR (VARA ANULUI 1949) – ÎNTRE
REALITATE ŞI PROPAGANDĂ

Gabriel MOISA*

THE PEASENT UPRISINGS FROM BIHOR COUNTY (THE SUMMER OF 1949)
– BETWEEN REALITY AND PROPAGANDA
Rezumat
This study proves once again that the totalitarian regime of Romania, like other
regimes of this kind, controls in an efficient way and to its own benefit the entire national
press. It was used on a large scale as a means of propaganda, aiming to mask the truth and
provided it in a distortioned way to the public. At that time, the written press was one of
the most efficient means of indoctrination and the communist regime used it in the most
efficient way.
Cuvinte cheie: peasent uprising, Bihor, reality, propaganda

În ciuda evenimentelor extrem de sângeroase petrecute în mai multe aşezări rurale
din judeţul Bihor, propaganda oficială trecea sub tăcere aceste revolte sau le schimba
sensul, astfel încât opinia publică să nu fie informată asupra adevăratelor dimensiuni
ale nemulţumirilor ţărăneşti şi să descopere varianta oficială asupra acestora. Presa,
principalul instrument de propagandă aflat în mâna puterii comuniste, a reflectat o cu totul
altă realitate, una în care întreaga societate se solidarizează în lupta de clasă împotriva
chiaburului pentru apărarea principiilor socialiste. În timp ce sute de ţărani se adunau
în faţa Comitetelor Provizorii din comune, înarmaţi cu coase şi furci, cerând „pâine” şi
strigând lozinci anticomuniste, ziarele vremii alocau ample relatări despre întrecerile
dintre plase, despre producţia de recoltă şi despre performanţele obţinute la seceriş. În
condiţiile în care, pe parcursul întregii luni iulie 1949, ţăranii bihoreni au refuzat să iasă
la batoze, în ziarul Crişana din 2 august 1949 se anunţă, cu mare aplomb, „că în judeţul
Bihor s-au secerat, până în prezent, 88.9% din suprafeţele cultivate cu grâu... Campania de
seceriş este aproape gata în cea mai mare parte a judeţului. Până în seara zilei de 30 iulie,
în plăşile Săcuieni, Sălard şi Marghita secerişul fusese terminat pentru toate păioasele”1.
În realitate lucrurile erau departe de adevăr. Când ziarul vorbea despre aceste „realităţi
comuniste” revoltele ţărăneşti cunoşteau apogeul. Fiecare număr al oficiosului orădean
venea să mobilizeze marea masă de oameni pentru „întărirea luptei de clasă”, pe parcursul
întregii campanii agricole de vară eludându-se orice referire la acţiunile de rezistenţă
împotriva colectivizării satelor româneşti, cel mult, câte un articol vine să amintească
despre „demascarea unor elemente chiabureşti”.
Totuşi, în documentele interne ale partidului lucrurile stăteau puţin diferit. În Raportul
de activitate pe intervalul de timp de la 1 aprilie–30 iunie 1949 al Partidului Muncitoresc
*
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Român, organizaţia judeţeană Bihor, se arată că „starea de spirit la sate, în general, este
agitată şi în special se discută problema secerişului şi a treierişului. Acestea, la influenţa
chiaburimii care atacă cu dârzenie”. Documentul era însă de uz intern şi el trebuia să
semnaleze fenomenul mai aproape de dimensiunea sa reală astfel încât să se poată lua
măsurile care se impuneau.
În totală contradicţie cu realităţile din teren, pe parcursul lunii iunie ziarul Crişana
alocă ample relatări despre mobilizările sătenilor în campania agricolă de vară, ca şi cum
nimic nu s-ar fi întâmplat. Astfel, lucrările agricole erau susţinute de o campanie mediatică
menită a distrage atenţia opiniei publice de la „zvonurile” lansate în legătură cu plata în bani
a treierişului. Citind printre rânduri, se puteau surprinde, de fapt, marile probleme cu care
se confruntau autorităţile comuniste în lumea rurală. Cotidianul Crişana aducea ample note
de mobilizare, care, prin puterea exemplului, trebuia să fie percepute ca atare. Fiecare nou
număr alocă spaţii întinse articolelor de propagandă. În cele opt pagini ale ziarului Crişana
din 1 iunie 1949 se regăsesc nu mai puţin de şase articole scrise cu acelaşi scop şi având
aceeaşi temă: „Cum decurg pregătirile pentru campania de treieriş” se întreba unul dintre
acestea. Răspunsul venea senin susţinându-se că „până la 10 iunie trebuie reparate toate
batozele” în vederea realizării unei producţii record. Urmau alte veşti optimiste, precum
aceea că „în toate plasele judeţului Bihor au avut loc instalarea comisiilor de organizare a
cooperaţiilor”. Aflăm din paginile aceluiaşi ziar şi informaţii despre „activitatea organizaţiei
de bază PMR de la SMT Săcueni”, care era una remarcabilă de vreme ce toate tractoarele
şi maşinile agricole fuseseră deja pregătire pentru seceriş. Acelaşi număr făcea şi apologia
muncii voluntare, aducând drept exemplu realizările „ţăranilor muncitori din Vărzarii de
Jos au construit un drum nou prin muncă voluntară”.
Următoarele numere ale cotidianului local, în limba română, cuprind, de asemenea,
relatări despre realizările şi depăşirile Planului de Stat. Un factor psihologic important îl
reprezintă şi prezentarea ca exemplu negativ a acelor comunităţi care nu reuşesc să se
înscrie în media pe judeţ în campania agricolă. Aflăm astfel că „cu plivitul a rămas în urmă
plasa Centrală şi mai ales Salonta”, iar „în ceea ce priveşte prăşitul Plasa Centrală şi Salonta
a avut o atitudine nesănătoasă, de tânjeală”2. Expunerea publică a nerealizărilor din aceste
zone trebuia să aibă drept scop mobilizarea întregii comunităţi locale în vederea îndeplinirii
sarcinilor partidului. Campania din iunie 1949 pentru treieriş presupunea, în primul rând,
adunarea numărului necesar de batoze de la săteni, care să permită efectuarea cu succes
a acestei activităţi. Cum cei mai mulţi dintre proprietarii de batoze erau catalogaţi drept
chiaburi, pentru a-i discredita şi a-i determina să accepte cerinţele Comitetelor Provizorii
se înmulţesc atacurile la adresa acestora. Aceştia sunt aspru înfieraţi prin paginile ziarelor
întrucât, se spunea, „chiaburimea ca şi în celelalte campanii caută să pună beţe în roate,
să saboteze măsurile pregătitoare pentru treieriş”. Unul dintre proprietarii de batoză vizaţi
a fost şi Adam Saveta, din Fughiu, care ar fi săvârşit un păcat capital dezmembrând batoza
astfel încât să nu fie pusă la dispoziţia noilor autorităţi şi a sabota astfel producţia agricolă
a tânărului stat comunist român. „Adam Saveta, din comuna Fughiu, aprigă duşmancă a
regimului democratic şi ţărănimii muncitoare, proprietară a unei batoze, a desfăcut maşina
a ascuns piesele prin grădină, lăsând să fie acoperite de buruieni, să ruginească”3, astfel
încât a făcut imposibilă derularea în bune condiţii a campaniei agricole. Acesta era şi un
mod de a justifica întârzierile cu care se confruntau cei din plasa Centrală, aşa cum am
văzut mai sus fiind o justificare cât se poate de comodă şi de utilă.
În fapt, nevoiţi să predea autorităţilor comuniste maşinile agricole pe care le
cumpăraseră cu atâta trudă, fără nici o despăgubire, ţăranii au decis în numeroase
cazuri să le dezmembreze şi să ascundă piesele prin grădini sau să le abandoneze pradă
intemperiilor, astfel încât să se deterioreze. Aşa este cazul semnalat în Chijic, din comuna
Chijic, plasa Tileagd, unde Chirila Ileana, proprietară a 20 de ha teren arabil, a unui tractor
şi a unei batoze, era acuzată în paginile cotidianului Crişana că a împărţit cele 20 de
hectare rudelor, iar „tractorul şi batoza le-a lăsat în ploaie, părţile lemnoase putrezind
2
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complet, iar părţile fieroase au ruginit”4. Articolul amintea că, deşi i s-a pus în vedere de
către comisia comunală de însămânţări să le repare, aceasta nu a făcut acest lucru, motiv
pentru care i s-au încheiat „acte de dare în judecată la legea sabotajului”5.
Actele de sabotaj erau amplu prezentate şi din ce în ce mai des. Astfel, era semnalat
faptul că orezarul Avram Ioan nu a inundat terenul însămânţat astfel încât orezul să poată
fi cultivat şi creşte în bune condiţii, iar chiaburii sectanţi din Orvişele ar fi îndemnat
ţărănimea să nu lucreze pământul. La rândul său, chiaburul Ileana Popovici, din Vârciorog,
refuză să predea cota de porumb, motiv pentru care urmau să i se încheie acte de trimitere
în judecată pentru sabotaj. Evenimente de acest gen erau însăilate număr de număr în
cotidianele orădene, ceea ce arăta, până la urmă, faptul că lumea satului nu răspundea
adecvat comandamentelor venite dinspre structurile comuniste şi cele de represiune.
Răzbate din ce în ce mai mult şi foarte clar ura împotriva ţărănimii înstărite, motorul
dezvoltării lumii rurale decenii la rând. Luările de poziţii împotriva acesteia sunt extrem de
dure. „Chiaburimea, în duşmănia ei faţă de regimul democratic, recurge la fel şi fel de uneltiri,
însă aceste uneltiri se lovesc de lupta dârză a ţărănimii sărace şi mijlocaşe”6, se subliniază
într-unul dintre articolele din presa vremii. Ideea luptei de clasă trebuia amprentată definitiv
în spaţiul lumii rurale şi introdusă cât mai curând posibil, prin propagandă, evident, în
satul bihorean. Erau date şi exemple negative în acest sens. Prototipul celui împotriva
căruia trebuia aruncat oprobiul era oferit, alături de discursurile oficiale, cu predilecţie în
presă. Unul dintre aceştia era Dumitru Mihai, zis Ciuhandru, proprietar a 50 de hectare de
pământ, a unei mori, a unui gater şi a nu mai puţin de 3 case. Cel mai grav era însă faptul
că „din cele 28 de oi, nu declară decât 8”, eludând astfel obligaţiile către stat şi devenind
în acest fel un sabotor bun de dus la canal. Aceeaşi Crişana exulta însă deoarece vigilenţa
ţărănimii sărace a fost cea care l-a demascat pe Dumitru Mihai. Demascarea sabotorului
a fost făcută de către „tovarăşul Sărăcuţ Ştefan”. În fapt, prin prezentarea unor astfel de
exemple nu se făcea altceva decât să se încurajeze turnătoria, văzută ca un lucru pozitiv
şi onest în contextul desenării artificiale a unei presupuse lupte de clasă existente în lumea
satului.
Lucrurile mergeau însă şi mai departe, recurgându-se şi la înscenări. Un asemenea
caz s-a întâmplat în Sălard, unde primarul, „care e membru de partid şi pe care Partidul
l-a învăţat să fie cinstit, bun gospodar, vigilent şi să lupta împotriva chiaburimii, să apere
interesele ţărănimii”7, a acceptat să primească de la un chiabur suma de 300 lei, în
schimbul predării cotei de porumb şi lapte. Primarul a luat banii, după care a anunţat
organele fiscale. În urma acestui fapt, primarul a „scris un articol la gazeta de perete în care
e demascată uneltirea”8. Gazeta de perete era locul în care faptele chiaburilor considerate
reprobabile erau popularizate astfel încât comunitatea să i-a la cunoştinţă despre cele
întâmplate. Dincolo de asta însă, informarea prin intermediul gazetei de perete producea şi
o anumită timorare a locuitorilor fiindu-le sugerată opţiunea pe care o au de făcut în situaţii
similare. În plus, aceasta putea constitui şi o ameninţare pentru imaginea fiecăruia dintre
săteni obişnuiţi cu o viaţă cinstită, onestă, de neconceput a fi mediatizată prin intermediul
gazetei ca una aflată în afara normelor sociale.
Instituţia gazetei de perete era larg răspândită, iar autorităţile acordau un rol important
acesteia, tocmai datorită eficienţei sale. Acest fapt este reliefat şi de desele semnalări
legate de necesitatea existenţei sale în fiecare localitate. Într-un articol din 9 iunie 1949 al
cotidianului Crişana, intitulat „Mai multă atenţie pentru gazeta de perete”9, se preciza că
gazeta de perete „este una dintre cele mai însemnate mijloace de educare şi mobilizare a
maselor”10, referire evident la pericolele care pândeau comunitatea în cazul în care nu se
supuneau noii organizări a societăţii româneşti.
Ibidem, nr. 139/17 iunie 1949, p. 4.
Ibidem.
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8
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Luna iulie cunoaşte, aşa cum am văzut, cele mai ample revolte ţărăneşti anticomuniste
din Bihor. Cu toate acestea, presa locală nu pomeneşte nimic din cele întâmplate, despre
dimensiunea represaliilor şi numărul victimelor. Se trece sub tăcere totală orice manifestaţie
cu caracter anticomunist şi despre execuţiile publice ale capilor revoltei. În schimb,
paginile ziarelor abundă în relatări propagandistice despre producţiile excepţionale de
grâu, despre entuziasmul ţăranilor de prin sate convocaţi la muncile voluntare şi despre
receptivitatea sătenilor la noua ideologie comunistă. Părea că totul se desfăşoară în cadrul
unei comuniuni dinainte înţelese şi în cadrul căreia nu exista nici măcar un semn de
nemulţumire şi asta chiar în timpul derulării revoltelor.
Astfel, în cotidianul Crişana din 23 iulie 1949, regăsim un amplu articol despre felul
în care acţionează agitatorii în comuna Tăuteu, plasa Marghita. Astfel, se spune acolo, „în
dreptul primăriei comunii Teuteu camionul încetini mersul, apoi opri. Din el coborâseră 4
tovarăşi petrecuţi fiind de cântecele celorlalţi cari... aşteptau ca maşina să pornească mai
departe şi să-i lase şi pe ei în comunele destinate, să ducă cuvântul de lămurire, să arate
şi să explice toate înfăptuirile Partidului de avangardă ale clasei muncitoare, în folosul
ţărănimii muncitoare..... În straie de sărbătoare, bărbaţi, femei, copii stau unii pe bănci,
iar alţii în picioare. Muncitorii sosiţi pentru agitaţie s-au amestecat între localnici şi le
explică legile în favoarea ţărănimii sărace şi mijlocaşe. Anularea şi reducerea de impozite,
sistemul avantajos de salarizare a muncitorilor agricoli, legile de îngrădire a chiaburimii.
Au mai discutat despre vigilenţă, despre grija ce trebuie să aibă la treieriş să nu se risipească
niciun bob. La sfârşitul festivităţii, Internaţionala fu intonată cu deosebită însufleţire. În
faţa căminului au continuat discuţiile întrerupte de festivitate până târziu”11. Avem, iată,
creionată o imagine idilică în care agitatorul comunist era aşteptat cu braţele deschise şi cu
multă ardoare de ţărani, doar cei săraci şi mijlocaşi, aşa cum este subliniat de altfel, avizi
de informaţia emanată de activistul de partid.
Evident că articolul era în mod evident unul propagandistic, menit să ascundă adevărul
despre cele cele întâmplate în Tăuteu la 20 iulie 1949, când ţăranii s-au revoltat împotriva
delegatului comunist venit să prelucreze în cadrul unei şedinţe cu sindicatul agricol modul
în care urma să se facă treierişul şi plata muncii prestate. Cu acest prilej, spiritele s-au
încins necesitând intervenţia trupelor de Securitate cantonate la Marghita. Forţele represive
au intervenit în forţă operând 38 de arestări din Tăuteu, Ciutelec şi Chiraleu, localităţi
implicate în această revoltă. Că lucrurile au stat aşa, iar articolul trebuia să mascheze o
realitate voit mascată, o dovedeşte şi raportul special al secretarului judeţean, Szilagyi F.,
completat la 21 iulie 1949, referitor la şedinţa din Tăuteu din 19-20 iulie 1949 şi la cele
întâmplate acolo. Astfel spunea acesta „în ziua de 19 iulie, seara, la orele 19, s-a ţinut o
şedinţă... unde s-a discutat problema securităţii treierişului, colectărilor şi plata la seceriş
şi treieriş. Şedinţa s-a desfăşurat agitat, ridicându-se următoarea problemă: Cota impusă
chiaburilor este mare şi în felul acesta, pe piaţa liberă ţăranii nu vor putea să cumpere
grâu, fiindcă grâul este adus numai de chiaburi pe piaţă. Şedinţa a luat sfârşit la ora 2.30
dimineaţa. Dimineaţa între orele 8-10, au început cetăţenii să se adune în faţa primăriei
şi în acelaşi timp au tras clopotele, alarmând cetăţenii din comună cu lozincile: Nu lăsăm
niciun bob de grâu din comună, că murim de foame! Nu avem nevoie la batoaze de
oameni de control! Dacă spuneţi că pământul este a celor ce-l muncesc, lăsaţi-le şi recolta
lor!”12. Exemplele similare există pentru fiecare moment al răscoalei ţărăneşti, dar care,
inclusiv prin intermediul presei propagandistice, încercau să ascundă adevărul.
Foarte interesant este un alt aspect, care demonstrează faptul că presa dorea
mascarea adevărului. Este vorba despre o anume tipologie a apariţiilor din presă pe
marginea realităţilor agricole bihorene din vara anului 1949. În iunie 1949, când lucrurile
nu degeneraseră încă, presa locală dezbătea în primul rând chestiunea chiaburului sabotor,
gata să se interpună în calea bunăstării generale, pentru ca, începând cu mijlocul lunii
iulie 1949 aceiaşi chiaburi să fie înfieraţi, utilizându-se un limbaj violent, în peste 30 de
Ibidem, nr. 170/23 iulie, p. 7.
AN-DJ Bh, fond Comitetul Judeţean Bihor al Partidului Comunist Român, dosar 471/1949, f. 199-200; - apud
Aurel Brazdă, Augustin Ţărăru, op. cit., p. 524-528.
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articole. Toate vorbeau deja despre trimiterea în judecată a celor care deveniseră „duşmani
ai poporului”. Este perioada în care revoltele se derulau cu violenţă în mai multe zone
ale Bihorului şi în care avem deja primii arestaţi, morţi şi răniţi. Trimiterea în judecată
era considerată imperios necesară pentru a elimina starea de tensiune din lumea satului
generată de chiaburii care se opuneau colectivizării.
Propaganda oficială friza orice realitate. În presa locală nu se găseşte nici măcar o
singură referire la revoltele care au cuprins satele bihorene în luna iulie 1949. De altfel, nici
nu avea cum să se întâmple acest lucru. În România nu mai exista în perioada respectivă
presă liberă. Niciun rând nu trădează nemulţumirea muncitorilor de la batoze obligaţi să
primească plata muncii lor în bani sau a celor care erau obligaţi să-şi treiere grâul la arie.
Mai mult, relatările din paginile ediţiilor din iulie reflectă entuziasmul acestora faţă de noile
dispoziţii ale comuniştilor. În timp ce satele bihorene erau împânzite de soldaţi, securişti
şi miliţieni şi supuse tirului de mitraliere, reporterii ziarului Crişana păreau mai degrabă
preocupaţi, spre exemplu, să relateze cum a fost demascat Bonaciu Petru din comuna
Orvişele, „care a început mai târziu secerişul şi nici nu se gândeşte să facă dezmiriştirile”13.
În schimb, momentul debutului unei noi activităţi agricole din campania de vară
este amplu reflectat în paginile ziarelor. Fiecare campanie era anunţată pe prima pagină,
însoţită de îndemnuri de mobilizare generală pentru realizarea Planului de Stat. În numărul
din 1 iulie 1949 a cotidianului Crişana se regăsesc nu mai puţin de 7 articole cu aceeaşi
temă, care amintesc despre faptul că a început secerişul, că tractoarele sunt pregătite să
înceapă desmirişatul, că recolta se anunţă mai bună decât anul trecut etc. Printre aceste
ample relatări, care ocupă pagini întregi de ziar, abia prin pagina a patra găsim, într-un colţ,
câteva menţiuni referitoare la acţiunile unor chiaburi. La loc de cinste sunt şi articolele
care abundă în procentele declarate în ceea ce priveşte recoltele obţinute, chiar dacă în
unele comune lucrările respective nici nu au început şi nici nu aveau cum să înceapă în
condiţiile în care ţăranii refuzau să iasă la arii, fiind preocupaţi să realizeze o opoziţie
faţă de noile dispoziţii care îi dezavantajau cumplit şi îi trimiteau spre foamete. Astfel, în
condiţiile în care ţăranii au fost angrenaţi în tot cursul lunii iulie 1949 în ample acţiuni de
rezistenţă, manifestate prin oprirea batozelor, refuzul de a treiera la arii şi de a preda cotele
la grâu, este evident faptul că procentele date în ziar nu aveau cum să fie reale.
Escamotarea adevărului atingea cote care frizau ridicolul. În numărul din 27 iulie
1949, în paginile 3 şi 7 ale oficiosului local se anunţa cu mult entuziasm că în 26 iulie
1949 a început treierişul în judeţul Bihor, iar printre primii care ar fi ieşit la treieriş ar fi fost
ţăranii din comunele Batăr, Belfir, Cheşa, Cociuba Mare şi Tinca, adică exact zonele în care
intensitatea nemulţumirilor a atins cote explozive în zilele respective: „Carele grele de snopi
se îndreaptă cu grabă de pe câmp pe arii. Batozele duduie înfundat învăluite în nori de
praf şi pleve. Oamenii aleargă harnici să arunce snopii, să care paiele, să strângă boabele,
care curg aurii şi grele din toba batozelor. Pe feţele tuturor ţăranilor săraci şi mijlocaşi din
aceste comune se citeşte bucuria că au ajuns să vadă rodul trudei lor”14. Realitatea era însă
una extrem de dură şi contrazicea imaginea idilică semnalată de Crişana, întrucât în zilele
respective aceste sate s-au răsculat împotriva autorităţilor, apogeul atingându-l ziua de 29
iulie 1949 şi noaptea de 29 spre 30 iulie 1949, când în zonă au avut loc adevărate lupte
ale ţăranilor cu forţele represive venite să elimine revolta. Ziarul Crişana de a doua zi, 30
iulie 1949, semnala senin doar faptul că „Comitetul Provizoriu din com. Batăr a demascat
câţiva sabotori de colectări”15, cu ajutorul ţăranilor săraci şi mijlocaşi din sat, care ar dori
ca cei chiaburi să dispară din localitatea lor. Astfel, se spunea în articol, „pe măsură ce
ţărănimea muncitoare se străduieşte să îndeplinească planul de recoltare a holdelor de vară,
chiaburii din comună se ocupă cu fel de fel de zvonuri duşmănoase la adresa Partidului
şi Guvernului, pentru a împiedica desfăşurarea muncilor în curs. În timp ce Comitetul
Provizoriu din comuna Batăr, împreună cu comisia comunală de însămânţări, duce muncă
de lămurire pentru aratul miriştilor şi începerea treierişului, chiaburii Cefan Gheorghe cu
Crişana, nr. 175/29 iulie 1949, p. 4.
Ibidem, nr.173/27 iulie 1949, p. 4.
15
Crişana, nr.176/30 iulie 1949, p. 7.
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18 ha, pământ arabil, Crăciun Gheorghe cu 18 ha, Crăciun Ioan cu 14 ha, Andor Gh.
Boiu cu 12 ha, Crăciun Gavril cu 11 ha se adună în casa chiaburului Andor Gavril, unde
puneau la cale fel de fel de zvonuri şi manevre spre a împiedica ţărănimea muncitoare
de la desfăşurarea muncilor agricole. Manevrele acestor chiaburi au fost demascate şi, în
ciuda lor, ţărănimea muncitoare din Batăr a început treierişul pe data de 26 iulie”16. Că
lucrurile nu stăteau aşa o demonstrează documentele care vorbesc despre dimensiunea
revoltei generalizate din această zonă împotriva ordinelor de partid.
Demascarea chiaburilor prin intermediul paginilor ziarelor şi a gazetelor de perete
era doar un prim pas spre lichidarea lor fizică. În prima fază erau expuşi oprobiului public,
după care erau automat incluşi pe lista neagră a Securităţii. Din acest moment până la
arestarea lor nu mai era decât un singur pas. Într-un articol din Crişana apărut în ziua de
15 iulie 1949, intitulat „Înlăturarea chiaburimii din cooperative – o manifestare a luptei de
clasă la sate”17, este dat exemplul din Sânnicolau Român, unde, în cadrul operaţiunilor de
reorganizare a cooperaţiei, s-ar fi făcut verificarea tuturor membrilor cooperatori. În acest
context, se sublinia în material, au fost găsiţi numeroşi „duşmani, exploatatori ai ţărănimii
muncitoare. Între aceşti duşmani ai cooperaţiei, găsim pe Sav Petru proprietar a 120 jug.,
Sav Teodor cu 63 jug., Pop Dumitru, Paina Teodor cu câte 60 jug. Alungarea acestora din
cooperativă a fost primită cu mare bucurie de ţărănimea muncitoare”. Foarte interesant este
faptul că nu peste mult timp numele acestora se vor regăsi pe lista persoanelor deportate
din Bihor la începutul lunii august 1949. Familia Sav Petru a fost deportată în localitatea
Cuza Vodă, judeţul Constanţa, iar perioada de detenţie s-a întins între 11 august 1949–11
august 195618.
În ciuda faptului că ziarele locale distorsionează adevărul dorind să inducă în opinia
publică un curent al unanimităţii îndreptat împotriva chiaburilor în contextul unei coeziuni
generate de ideologia comunistă, în paginile acestora se regăsesc numeroase semnale care
atenţionează asupra menţinerii atenţiei şi „vigilenţei comuniste”. Astfel, în ediţia din 8 iulie
1949 a ziarului Crişana se cere „cât mai multă vigilenţă în conducerea cooperativelor”19,
iar la 16 iulie 1949 se subliniază necesitatea „întăririi vigilenţei la sate”20, în timp ce a
doua zi, 17 iulie 1949, era transmis mesajul „pregătirii cu atenţie a campaniei de treeriş”21.
Desigur că toate acestea erau bine gândite având în vedere tensiunea existentă în satele
Bihorului. În paralel, prin satele bihorene sunt trimise echipe de agitatori cu scopul de a-i
lumina şi îndruma pe toţi să lucreze.
Începând cu 24 iulie 1949, în mod surprinzător nu mai găsim în paginile publicaţiilor
locale nici o referire la pretinsele acţiuni de sabotaj iniţiate de chiaburime. Era perioada în
care lumea satelor era cuprinsă de revolte violente. În perioada de apogeu a acestora, 28,
29, 30, 31 iulie 1949, când uliţele satelor din Bihor erau împânzite de ţăranii înarmaţi cu
furci, presa alocă spaţii ample campaniei de seceriş ce fusese anunţată că a debutat pe data
de 26 iulie 1949 şi care se desfăşura în condiţii bune şi deplină armonie desprinsă parcă din
picturile lui Camil Ressu sau din bucolicele prezentări ale artei realismului socialist de mai
târziu22. În 27 iulie 1949 aflăm astfel că „în plasa Săcuieni ţăranii muncitori au dat drumul
la maşinile de treer,..... iar oamenii aleargă harnici să arunce snopii, să care paiele, să
strângă boabele care curg aurii şi grele din toba batozelor. Pe faţa tuturor ţăranilor săraci şi
mijlocaşi din aceste comune se citeşte bucuria că au ajuns să vadă rodul trudei lor”.23 Scena
pare desprinsă din basmele cu zâne, dar lucrurile nu stăteau deloc aşa, după cum afirmă
şi Ştefan Bartoş într-o declaraţie dată la 8 august 1949 în faţa organelor de anchetă. Acesta
scria la 8 august 1949 că „miercuri seara (27 iulie 1949 n.n. G.M.), femeile muncitoare de
la batoze au insistat deja să primească plata în grâu şi nu în bani. Joi dimineaţa, şi Şorban
Ibidem, p. 7.
Crişana, nr. 163/15 iulie 1949, p. 2.
18
Aurel Brazdă, Augustin Ţărău, op.cit. p. 77.
19
Crişana, nr. 157/8 iulie 1949, p. 1.
20
Ibidem nr. 164/ 16 iulie 1949, p. 2.
21
Ibidem, nr. 165/17 iulie 1949, p. 2.
22
Magda Cârneci, Artele plastice în România 1945-1989, Editura Meridiane, Bucureşti, 2000, p. 13-60.
23
Crişana, nr. 173/27 iulie 1949, p. 3.
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Gavril a instigat pe piaţă femeile ca să nu muncească bărbaţii lor pentru bani. La ora 11,
au început femeile să intre, să se adune în incinta primăriei. Una m-a şi lovit peste gură.
Femeile l-au bătut pe preşedintele cooperativei, au spart uşa cooperativei, năvălind în
cooperativă”24.
În plin proces de lichidare sângeroasă a răscoalelor, ca şi cum nimic nu se întâmpla,
reporterii ziarului Crişana semnalau entuziasmul ţăranilor din satele bihorene adunaţi la
arii pentru campania de treieriş. Primele pagini din ediţiile cotidianului erau împânzite
de articole elogioase la adresa muncitorilor care „cu mult avânt lucrează” în campania
de recoltare a grâului. În numărul din 2 august 1949 se anunţau şi fruntaşii în întrecerea
socialistă. Cei mai conştiincioşi păreau a fi erau ţăranii din Săcuieni, unde „88,9% din
suprafaţa cultivată cu grâu şi că peste 15% din cereale au fost treerate”25, pentru ca în ziua
următoare să fie anunţate realizările celor de la Gospodăria Agricolă de Stat, unde „s-a
treerat până în prezent 100% din recoltă”26, insistându-se cu acest prilej pe evidenţierea
superiorităţii elementului socialist din agricultură, dar şi că „în plasa Centrală campania
de treeriş şi dezmiriştiri se desfăşoară cu mult avânt”27. Insistenţa cu care se dezbătea
entuziasmul ţăranilor din Săcuieni dorea de fapt să acopere adevăratele realităţi din această
zonă şi, în general, din satele judeţului din zilele respective.
Începând cu 5 august 1949, toate revoltele ţărăneşti au fost înăbuşite în urma
intervenţiei în forţă a structurilor represive. Execuţiile publice, arestările şi evacuarea
familiilor instigatorilor au avut darul de a tăia orice nemulţumire. Presa continua în acelaşi
ton remarcând entuziasmul unanim şi spiritul de întrecere socialistă existent între ţărani
în contextul muncilor agricole. Astfel, în paginile Crişanei din 7 august 1949 aflăm că
„ţărănimea muncitoare conştientă contribuie la buna desfăşurare a campaniei de recoltare
şi a colectărilor”28, în timp ce „în comuna Sânnicolau de Munte muncitorii agricoli de la
batoza nr. 661 au chemat la întrecere pe muncitorii de la celelalte batoze care lucrează
în hotarul acestei comune. Şi la Cherechiu, muncitorii de la batoză se află în întreceri”29.
Foarte interesant este faptul că această informaţie se regăseşte şi într-un buletin
informativ întocmit de către Comitetul Judeţean Bihor al Partidului Muncitoresc Român la
5 august 1949, destinat propagandei, în care se precizează că „muncitorii batozei nr.661
au chemat la întrecere muncitorii de la celelalte două maşini din comună. La fel, muncitorii
de la batozele din comuna Cherechiu sunt în întreceri”30. Similitudinea informaţiei ne face
să credem că documentul de partid a fost transmis spre publicare cotidianelor locale pentru
a se prezenta o realitate deformată, impregnată de ideologie şi propagandă.
Convingerea este întărită şi existenţa altor coincidenţe de acest fel. Astfel, în acelaşi
raport din 5 august 1949 se preciza faptul că locuitorii din Ianoşda „au pregătit convoiul
cu drapele, flori şi lozinci şi au plecat la Salonta pentru a preda cota”31, pentru ca ziarul
Crişana din 7 august 1949 să informeze opinia publică asupra faptului că „în comuna
Ianoşda, plasa Tinca, ţăranii muncitori au alcătuit un convoi sărbătoresc din carele ce au
transportat primele cote la centrul de colectare”32. Acelaşi articol face referire la comuna
Belfir, unde „cele două batoze aflate la întrecere în ziua de 4 august au izbutit să treere
8.000 kgr, iar în ziua următoare numai până la prânz au treerat câte 7.000 kgr”33, relatare
regăsită şi în raportul de partid întocmit la 5 august 1949, care susţinea că în comuna Belfir
„s-au organizat întreceri socialiste între cele două batoze. Ieri s-a treierat 8.000 kg, azi,
până la orele 13 au treerat 7.000 kg. Muncitorii în această comună cântă şi munceşte”34.
AN-DJBh, fond CHBh al PCR, dosar 510/1949, f. 132; – abud Aurel Brazdă, Augustin Ţărău, op.cit., p. 421.
Crişana, nr. 178/2 august 1949, p. 1.
26
Ibidem.
27
Ibidem, nr. 179/3 august 1949, p. 1.
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Ibidem, nr. 183/7 august 1949, p. 1.
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Ibidem, p. 1.
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AN-DJBh, fond Comitetului Judeţean Bihor al PCR, dosar 472/1949, f 172; – apud Aurel Brazdă, Augustin
Ţărău, op.cit., p. 546.
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Ibidem, p. 547.
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33
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Informaţia era strecurată în paginile ziarului Crişana la câteva zile după executarea în plină
stradă în localitatea Belfir a doi săteni participanţi la răscoală, Csak Ladislau şi Lorincz Iosif,
la 30 iulie 194935. Articolele nu făceau altceva decât să încerce înlăturarea oricărei umbre
de îndoială sau zvon legat de existenţa revoltelor ţărăneşti în zonele vizate de documentul
de partid şi de ziarele locale. Tocmai de aceea, articolele din presă fac referire la o pretinsă
ambianţă bucolică în aceste sate greu încercate altminteri de revolte şi represiunile care
au urmat.
Presa nu pomeneşte nimic despre represiune, deportări, crimele care au avut
loc, execuţiile publice. Răzbate totuşi din paginile acesteia o anumită stare de tensiune
remarcată prin articolele referitoare la câteva cazuri despre demascarea unor chiaburi
sau despre înlăturarea lor din cooperative. Marea majoritate a acestora se află între cei
deportaţi sau împuşcaţi în timpul represiunii.
Încă o dată se demonstrează faptul că regimul totalitar din România, asemeni altor
regimuri de acest tip, controlează eficient şi în propriul folos întreaga presă naţională.
Utilizarea acesteia în sens propagandistic s-a realizat pe scară foarte largă, astfel încât să
se realizeze mascarea unui adevăr ajuns distorsionat la urechile marelui public. În vremea
despre care vorbim, presa scrisă era unul dintre cele mai eficiente mijloace de îndoctrinare,
iar regimul comunist l-a utilizat într-un mod cât se poate de eficient.

AN-DJBh, fond Comitetului Judeţean Bihor al PCR, dosar 510/1949, f 172; - apud Aurel Brazdă, Augustin
Ţărău, op.cit., p. 373.
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RĂZBOIUL CIVIL DIN GRECIA ŞI COLONIA DE GRECI DIN ORADEA

Sorin FARCAŞ*

THE GREEK CIVIL WAR AND THE GREEK COLONY OF ORADEA
Abstract
This article brings into focus an historic moment of our city when many Greek
immigrants arrived in communist Romania. They were mainly refugees, victims of the
Greek civil war. Two hundred thousand Greek refugees arrived in Eastern European
countries. Our country received about 12 000 immigrants. The first colony of Greek
refugees in Romania was established on the third of february 1949; among them were 400
children. The last group of Greek children arrived in december 1948, the total number of
children being 5604. In Oradea, the Greek children (about 800 in number) were housed
in the Roman-Catholic Seminary of theology, until it was closed in 1955/1956. Following
the 1956 census, Romania was home to 11 166 greeks, 513 of them hosted in Oradea. It
is important to mention however, that the Greek political refugees, excepting the children,
were communist partisans. Their political affiliation was the main reason why they were
accepted by the communist countries; it was not due to humanitarian concerns.
Key words: Greek civil war, Greek refugees, Oradea, Ţindzilonis Mantheas

Pentru unele ţări din Europa, sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial nu a adus, din
păcate, pacea atât de mult aşteptată. O serie de evenimente politice de natură ideologică,
planificate încă din perioada războiului, au făcut ca unii dintre foştii aliaţi, îndată ce
războiul patriotic de eliberare al ţării lor s-a terminat, să se angajeze, din nefericire, într-un
lung război fratricid.
În zona balcanică, veşnicul butoi cu pulbere al Europei, două ţări, Grecia şi
Iugoslavia, au avut, pentru o scurtă perioadă de timp, un destin similar. Ambele ţări au fost
ocupate de către armata germană şi, pe durata războiului, au fost ajutate cu echipament
şi armament de către britanici. Ei au făcut acest lucru printr-un nou corp de armată, care a
luptat cu alte mijloace de luptă decât cele tradiţionale, numit S. O. E.1 (Special Operations
Executive - Serviciul de Operaţiuni Speciale), un serviciu fondat la 22 iulie 1940, de către
însuşi Winston Churchill (1874-1964)2. Aşa se face că, în Grecia a fost trimis (paraşutat în
septembrie 1942) Christopher Montangue „Monty” Woodhouse (1917-2001)3, un ofiţer
britanic, viitor colonel, pentru a le oferi ajutor logistic partizanilor greci, dar şi pentru
a raporta Londrei situaţia politică şi militară, precum şi starea de spirit a populaţiei din
drd., sorinson_regensburg@yahoo.com
Michael Richard Daniell Foot, SOE-The Specail Operations Executive 1940-1946, New Editon 3 june 1999,
Pimlico, London, passim.
2
En.wikipedia.org/wiki/Special_Operations_Executive.
3
Christopher Woodhouse, The Struggle for Greece, 1941-1949, Hart-Davis MacGibbon, London, 1976.
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teritoriul grec. Christopher Woodhouse, asemeni altor oficiali britanici trimişi în Grecia, era
filoelen, cu o educaţie clasică aleasă, care admira sincer vechea civilizaţie antică greacă, şi
pe urmaşii creatorilor acesteia4. Într-un mod similar, Iugoslavia a beneficiat şi ea de ajutor
britanic, începând din vara anului 1943, când în Bosnia a fost paraşutat Fitzroy Maclean
(1911-1996)5, fost diplomat la Moscova.
Acesta, împreună cu câţiva colegi s-au alăturat grupului de partizani condus de
către Iosip Broz Tito (1892-1980), având aceeaşi misiune ca şi colegul său din Grecia.
De asemenea, în ambele ţări au existat două grupuri de rezistenţă antigermană, unul
monarhist iar celălalt pro-comunist. Colaborarea dintre aceste forţe armate nu s-a desfăşurat
întotdeauna sub cele mai bune auspicii. Fricţiunile de ordin politic şi ideologic care au
existat între cele două grupări, coroborate cu lupta internă pentru acapararea puterii au
făcut să cadă pe câmpul de luptă mii de civili inocenţi. În Grecia, după invazia germană,
s-a constituit un prim grup de rezistenţă, numit EDES - adică: Liga Naţională Republicană
Greacă (naţionalistă), care era alcătuit din luptători fideli monarhiei şi regelui lor - George
al II-lea (1890-1947) al Greciei, aflat în exil la Londra6. Cea de-a doua grupare, numită
EAM - adică: Frontul de Eliberare Naţională era de sorginte comunistă, fiind controlată de
către KKE - Partidul Comunist Grec şi de către facţiunea sa militară ELAS - Armata Populară
de Eliberare Naţională7.
Situaţia politică din Iugoslavia a fost oarecum identică cu cea din Grecia, în sensul că,
şi aici au fost tot două grupuri de luptători cu aceeaşi filiaţie, şi anume: unul pro monarhic,
alcătuit din cetnici8, condus de colonelul Dragoljub („Draža”) Mihailović (1893-1946)9, iar
altul, de partizani conduşi de către viitorul mareşal croat Iosip Broz Tito (1892-1980), care
erau pro-comunişti. Cât timp ţelul acestor două grupări a convers spre un numitor comun,
şi anume eliberarea ţării de sub armata germană, colaborarea lor a decurs aproape normal.
Însă, odată ce ţelul comun a dispărut, conflictul armat a continuat între ele cu o mai mare
intensitate, datorită faptului că, acum, fiecare dorea să obţină controlul politic şi economic
asupra ţării.
Datorită componenţei acestor grupări paramilitare, unii simpatizanţi comunişti,
iar alţii pro monarhici, precum şi diferenţelor de ordin ideologic existente între ele, s-a
ajuns ca simpatiile politice să fie mai puternice decât sentimentele naţionale. Pentru cele
două tabere, atât de diferite din punct de vedere ideologic, era imposibil de găsit un viitor
comun. Concepţiile lor de valori morale, spirituale, familiale, precum şi cele economice
şi sociale erau antagonice, căci cele noi, promovate printr-o propagandă agresivă, dusă
de gruparea pro-comunistă, aparţineau unui nou tip de ideologie10, care, din păcate, a
schimbat fundamental destinul ţării lor.
Dacă în Iugoslavia situaţia politică şi militară s-a rezolvat relativ repede, în sensul
că, partizanii lui I.B.Tito, prin condamnarea şi executarea colonelului Dragoljub „Draža”
Mihailović (1893-1946)11 şi a cetnicilor săi şi-au asigurat rapid controlul absolut al ţării, în
Grecia situaţia s-a dovedit a fi mult mai dramatică. Divergenţele de ordin politic şi ideologic
dintre forţele pro-comuniste şi cele naţionaliste au dus, din păcate, la declanşarea, pe o
perioadă de mai mulţi ani, a unui sângeros război civil12.
Singura cale prin care s-ar fi putut evita războiul fratricid ar fi fost ca, atât gherilele
procomuniste cât şi celelalte forţe armate care au fost implicate în război, să fie dezarmate,
iar apoi să se creeze o nouă armată naţională, care să fie pusă sub controlul guvernului de
Barbara Jelavich, Istoria Balcanilor, vol. II, Institutul European, Iaşi, 2000, p. 365.
Fitzroy Maclean, Eastern Approaches, Penguin Global, Re-issue edition, London, 6 august 2009.
6
Enciclopedie de Istorie Universală, De Agostini, Editura ALL Educational, Bucureşti, 2003, p. 680.
7
Barbara Jelanich, op. cit., p. 278, 279.
8
Tony Judt, Epoca Postbelică: O Istorie a Europei de după 1945, Editura Polirom, Iaşi, 2008, p. 45, a se vedea
şi Enciclopedie de Istorie Universală, p. 422.
9
Ibidem, p. 889.
10
Jean Francois Revel, Cunoaşterea Inutilă, Editura Humanitas, Bucureşti, 2007, p. 201, 202, a se vedea şi
Enciclopedie de Istorie Universală, p. 715.
11
en.wikipedia.org/wiki/ Draža_Mihailović.
12
Horia C. Matei, Statele Lumii, mică enciclopedie de istorie universală, Ediţia a II-a revizuită şi actualizată,
Editura Meronia, Bucureşti, 2004, p.181.
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la Atena13. Din păcate, atunci, guvernul de la Atena nu dispunea de suficiente forţe pentru
a controla toată ţara, iar luptătorii ELAS nu doreau un guvern de uniune naţională, şi nici
respectarea Acordului de la Caserta.
Prin Înţelegerea de la Caserta, din septembrie 194414, toate forţele armate de rezistenţă
din Grecia au fost trecute sub comanda unui ofiţer britanic-generalul, Ronald Scobie15.
Conform acestei înţelegeri, englezii şi-au exprimat dorinţa de a preda controlul/autoritatea
ţării unui guvern elen, care să fie stabil din punct de vedere politic16. Nu este nevoie de o
abordare cu prea multă forţă cognitivă şi comprehensibilă pentru a înţelege că, stabilitatea
politică a Greciei nu a fost niciodată punctul ei forte. Astfel, între anii 1924-1935, această
ţară a cunoscut nu mai puţin de 23 de schimbări de guvern, o dictatură, precum şi 13
lovituri de stat17.
Aşa se face că, la începutul lunii decembrie 1944, forţele armate controlate de
către comunişti au intrat în conflict armat cu armata britanică. Acesta este cunoscut azi
ca Insurecţia de la Atena18. De fapt prima confruntare cu substrat ideologic între acestea şi
britanici a pornit pe 6 decembrie 194419 şi a durat până la 11 ianuarie 194520 când, printrun armistiţiu, acest preludiu la războiul civil grec s-a încheiat cu victoria armatei britanice,
şi cu capitularea, la 12 februarie 1945, a forţelor ELAS21. Armistiţiul încheiat între cele două
tabere beligerante a fost ratificat prin Tratatul de la Varkiza, din 12 februarie 194522.
Pentru a susţine moralul trupelor britanice şi al guvernului elen aflat atunci la
guvernare, Winston Churchill, prim-ministru al Regatului Unit al Marii Britanii, a petrecut
Crăciunul anului 1944 la Atena23. Prin prezenţa sa, el dorea să arate guvernului grec
şi susţinătorilor săi că, intenţia Marii Britanii era aceea de a rămâne în zona balcanică,
indiferent de situaţie. Acest lucru s-a datorat şi faptului că, Iugoslavia, prin liderul său
Iosip Broz Tito - (plecat chiar înainte de negocieri cu aliaţii la Moscova pentru a se întâlni
în secret cu Stalin) a trecut – pentru o scurtă perioadă de timp ce-i drept – sub aripa
protectoare a U.R.S.S. Or, conştienţi fiind de creşterea pericolului reprezentat de comunism
în zona balcanică, englezii şi americanii nu doreau ca Grecia să aibă aceeaşi soartă ca a
Iugoslaviei, şi nici ca regimurile comuniste să se instaureze în toate ţările balcanice.
Cum guvernul de la Atena nu dispunea atunci de o armată puternică, prin care să
controleze întreaga ţară şi să forţeze trupele ELAS-ului să depună armele, prezenţa armatei
britanice pe teritoriul grec era absolut indispensabilă. Zonele de influenţă asupra teritoriului
grec erau oarecum împărţite; forţele guvernamentale împreună cu cele britanice controlau
marile oraşe şi principalele porturi-Atena, Salonic, Pireu şi Patras, iar detaşamentele de
partizani ai KKE (Partidul Comunist Grec) controlau zonele mai izolate din munţi.
La adăpostul armatei britanice, guvernul elen, sprijinit fiind şi de armata naţională
greacă, a organizat primele alegeri democratice de după război. Rezultatul acestora a adus
la putere – în 31 martie 1946 – un guvern majoritar de dreapta. Această majoritate a fost
şi cea care a asigurat succesul referendumului pro-regal, din data de 2 septembrie 194624.
Însă, forţele elene pro-comuniste nu puteau să rămână impasibile în faţa acestor
rezultate, controlate în mod democratic de către guvernul de la Atena. Astfel că, vechile
animozităţi, deja existente, care au mocnit latent încă din timpul războiului de eliberare
au răbufnit cu o şi mai mare intensitate. Din păcate, reacţiile ostile ce veneau din ambele
părţi, fiind de multe ori simple reglări de conturi, nu au mai putut fi controlate de nicio
Winston Churchill, Al doilea război mondial, vol. II, Editura SAECULUM i.o., Bucureşti, 1996, p. 397.
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15
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19
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tabără. Aşa s-a ajuns, din păcate, la un conflict civil, care s-a întins pe o durată de câţiva
ani. Ura şi mai ales înverşunarea ce a cuprins cele două tabere era aşa de mare, încât nici
una dintre ele nu a mai putut, sau nu a vrut să se gândească la evitarea unui război civil.
Asta deşi, nu cu mult timp în urmă grecii fuseseră implicaţi într-un alt conflict armat, care
nu a lăsat în urmă decât dureri şi suferinţe, ce s-au dovedit imposibil de vindecat.
Încă de la început, armata guvernamentală greacă a fost susţinută în acţiunea sa de
către Regatul Unit al Marii Britanii şi S.U.A începând din anul 1947, iar Armata Democrată
a Greciei (D.S.E), de fapt ramura militară a K.K.E (Partidul Comunist Grec), a primit ajutoare
din partea Iugoslaviei, Bulgariei şi Albaniei25.
Azi, la mult timp după ce războiul s-a încheiat, se poate afirma cu certitudine că
acest conflict civil a fost marcat de două evenimente majore. Primul a fost neamestecul lui
I.V. Stalin (1879-1953) în conflictul civil elen, iar cel de-al doilea, care a şi dus de fapt la
înfrângerea forţelor pro-comuniste, a fost ruptura lui Iosip Broz Tito faţă de Iosif Visarionovici
Stalin, urmată de un conflict de natură ideologică între cele două ţări, Iugoslavia şi U.R.S.S.
Rezultatul acestei separări, survenite pe fondul neînţelegerilor dintre cei doi conducători,
a dus la închiderea frontierei Iugoslaviei cu Grecia, iar în ţările vecine, în speţă România,
la apariţia unui nou curent politic în sânul partidului comunist, şi anume acel de titoism
şi deviaţionism de dreapta. În mod firesc, în urma conflictului dintre Moscova şi Belgrad,
statele comuniste, precum Albania, Bulgaria, Ungaria şi România, rămase fidele Moscovei,
au fost silite să rupă relaţiile cu Iugoslavia lui Tito26.
Când au început războiul, comuniştii greci, în naivitatea lor, au crezut cu tărie într-un
ajutor frăţesc din partea lui Stalin, eventual chiar într-o intervenţie armată!27. Din păcate
pentru ei, Stalin îi considera doar nişte aventurieri zănateci care luptau pentru o cauză
pierdută28, iar o intervenţie armată sovietică, atât de dorită de către comuniştii greci, a fost
în realitate total exclusă29. Singurul ajutor oferit partizanilor greci, dacă se poate spune
aşa, a fost cel mediatic din presa sovietică de atunci, care ducea o campanie înverşunată
împotriva guvernului monarho-fascist de la Atena30.
Pe atunci, adică încă din primii ani ai războiului civil elen, Winston Churchill nu-şi
publicase încă celebrele sale memoriile de război31, şi ca atare, comuniştii greci, şi nu doar
ei, nu ştiau de celebrul – tristul şi infamul acord procentual dintre Winston Churchill şi I.V.
Stalin32.
Conform acestui acord, în Grecia influenţa britanică a fost stabilită la 90%, iar cea
sovietică la doar 10%. Din această cauză mult aşteptata intervenţie armată din partea
„tovarăşului Stalin”, precum şi un ajutor din partea lui, nu s-a mai realizat, spre disperarea
combatanţilor comunişti, care s-au simţit trădaţi şi abandonaţi.
Cel de-al doilea eveniment major, care a şi pecetluit soarta comuniştilor greci, a fost
reacţia mareşalului Iosip Broz Tito. Încă de la începutul conflictului, comuniştii greci au
primit un ajutor destul de substanţial, în special de natură militară, din partea Iugoslaviei. În
plus, pentru a facilita ajutorul acordat comuniştilor greci, I.B. Tito a lăsat deschisă frontiera
ţării sale cu Grecia. Gestul acesta l-a iritat la culme pe Stalin, care a crezut că fără un ajutor
militar şi economic din partea Iugoslaviei, atât războiul civil cât şi situaţia politică din
Grecia s-ar fi rezolvat pe cale paşnică33.
Din păcate pentru comuniştii eleni şi pentru susţinătorii KKE (Partidul Comunist Grec),
ruptura dintre Belgrad şi Moscova din primăvara anului 1948 s-a dovedit a fi o adevărată
Barbara Jelavich, op. cit., p. 281.
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catastrofă34. Separarea politică dintre cele două ţări fiind ireversibilă, în iulie 1949 I.B.
Tito a ordonat închiderea frontierei cu Grecia, oprind astfel aprovizionarea insurgenţilor
greci cu arme şi alimente35. Această decizie s-a dovedit a fi decisivă pentru înfrângerea
comuniştilor greci. Rezistenţa comunistă elenă nu a mai putut face faţă războiului, fapt ce
a dus la încetarea luptei în mod instantaneu. Din acest motiv, peste doar câteva luni, în
toamna anului 1949, conducerea K.K.E.-ului (Partidul Comunist Grec) l-a făcut responsabil
în mod particular pe I.B. Tito de înfrângerea suferită, care a pus capăt conflictului armat
elen36.
Între cele două tabere implicate în acest război fratricid, care din punct de vedere
politic erau radical antagonice şi prin urmare incompatibile, a rămas foarte multă ură. Din
păcate, aceasta nu s-a vindecat nici până în zilele noastre.
Pentru poporul grec, războiul civil a fost un adevărat dezastru din punct de vedere
umanitar şi economic37. Distrugerile economice au fost chiar mai mari decât cele provocate
de cel de-al Doilea Război Mondial, în care a fost implicată Grecia. După încheierea
ostilităţilor, dat fiind faptul că întreaga ţară era în ruină, a existat pericolul ca mii de familii să
moară de foame sau de boală. Din fericire pentru poporul grec, secretarul de stat american
George C. Marshall (1880-1950), dezamăgit fiind de atitudinea Uniunii Sovietice privind
reconstrucţia Europei, şi-a dat seama că trebuia făcut ceva extraordinar şi cât mai curând
posibil38. Astfel că, la iniţiativa S.U.A, printr-un program ce poartă numele iniţiatorului său,
Planul Marshall, foarte multe ţări din Europa, mai puţin cele din Europa de est, au primit,
prin E.R.P. (European Recovery Program), un substanţial ajutor financiar39.
În cazul de faţă, prin Planul Marschall Grecia a primit prin E.R.P., în luna aprilie a
anului 1948, nu mai puţin de 649 de milioane de dolari40. Acest substanţial ajutor financiar
şi economic a salvat de înfometare şi boli, mii de familii care, pe durata războiului civil,
s-au aflat în zonele de conflict. În teritoriul în care s-au dat lupte, fiecare tabără a dorit
să-şi asigure un control total. Din nefericire, pentru populaţia civilă, politica de curăţire a
terenului, aplicată de ambele tabere, a cauzat o altă problemă, şi anume cea a refugiaţilor.
Foarte mulţi dintre ei au emigrat şi nu s-au mai întors vreodată la casele lor. Refugiaţii care
au luptat de partea comuniştilor au ales, în general, să emigreze în ţările blocului estic, pe
când ceilalţi au luat drumul Australiei şi Statelor Unite ale Americii41. De asemenea, pe
durata conflictului, forţele K.K.E (Partidul Comunist Grec) au fost acuzate că, din zonele de
război au recrutat forţat, bărbaţi, femei şi chiar copii, pentru a fi mai apoi îndoctrinaţi42. Din
nefericire, foarte mulţi copii au fost despărţiţi de părinţii lor, iar alţii, orfani, au fost duşi în
ţările din spaţiul est-european. Se estimează că, circa 28.000 de mii de copii au fost duşi
departe de casele lor şi trimişi peste hotare. Cu timpul, dintre aceştia, doar 10.000 au reuşit
să se mai întoarcă la casele lor43.
O mare parte dintre aceşti copii şi-au găsit un cămin cald şi primitor în România44. Ţara
noastră, fiind deja o componentă a blocului comunist, nu a putut rămâne impasibilă la acest
conflict de natură ideologică, care se desfăşura în vecinătatea ei. Relaţiile de prietenie cu
Grecia, stabilite de-a lungul istoriei, chiar dacă nu au fost întotdeauna benefice României,
s-au consolidat şi mai puternic în perioada interbelică, prin căsătoria, la Atena, la data de
10 martie 1921, a prinţului moştenitor (la vremea respectivă) Carol al II-lea cu prinţesa
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Elena a Greciei45. Însă, odată cu abdicarea forţată a regelui Mihai I-al României, la data de
30 decembrie 1947, Adunarea Deputaţilor a noului Parlament al ţării a decis schimbarea
formei de guvernământ a României. Astfel că, măreţul Regat al României a devenit peste
noapte Republica Populară Română46. Atunci, în urma acestui nefast eveniment pentru
ţara noastră, noua conducere a ţării, asemenea celor alte altor ţări din sfera de influenţă a
Uniunii Sovietice, a hotărât să se alăture, cum era şi normal, partizanilor comunişti eleni,
oferindu-le acestora un ajutor destul de consistent.
Astfel că, pe durata războiului civil grec, la Bucureşti, pe bulevardul Ana Ipătescu
(azi Lascăr Catargiu) a funcţionat o legaţie a partizanilor greci, precum şi sediul Partidului
Comunist din Grecia (K.K.E.) care, sub supravegherea atentă a autorităţilor comuniste
româneşti, dar uneori şi cu complicitatea acestora, ducea o intensă activitate conspirativă.
Tot în capitală, între anii 1946-1948, pe bulevardul 1 Mai (azi Ion Mihalache) a fost instalat
un post de radio (clandestin – pentru guvernul de la Atena) numit Vocea Adevărului, care
emitea ştiri şi mesaje de încurajare pentru comuniştii rămaşi în ţară47.
De asemenea, când refugiaţii comunişti greci au cerut adăpost ţărilor din Europa
de Est, România s-a oferit să-i primească şi să le ofere întreaga asistenţă de care aveau
nevoie. Ţările socialiste din Europa au primit în jur de 200.000 de emigranţi greci. Dintre
aceştia, graţie ajutorului oferit de către guvernului comunist român, în ţara noastră şi-au
găsit adăpost aproximativ 12.000 de persoane (copii, mame şi partizani)48.
Pentru mulţi greci care au fost nevoiţi să-şi părăsească ţara, România a devenit a
doua lor patrie. Asta în ciuda faptului că, atunci, după război, situaţia economică încă
suferea, atât de pe urma războiului, cât şi de pe urma transformărilor social-politice şi
economice la care era supusă de către noua conducere politică. Deşi în ţara lor exista
multă suferinţă şi sărăcie, românii i-au primit foarte călduros pe refugiaţii greci. Aceştia au
venit în România în trei valuri, şi anume: în primul val au sosit copiii, apoi răniţii, iar la
sfârşit partizanii şi bătrânii49.
În acest război civil, aşa cum, din păcate, istoria ne-a mai arătat de-a lungul timpului,
cei care au avut de suferit cel mai mult, au fost, ca întotdeauna, civilii, iar dintre aceştia,
în special copiii. Dintre toate ţările care s-au implicat în ajutorarea refugiaţilor, România
a primit cel mai mare număr de copii, care aveau atunci vârste cuprinse între 1 şi 16
ani50. Acest lucru a fost posibil datorită Crucii Roşii Române, organizaţie care s-a implicat
foarte mult în acest proiect umanitar; dar trebuie menţionat faptul că, totul s-a făcut „sub
îndrumarea conducerii de partid şi de stat”.
Începând cu anul 1948, una din misiunile Crucii Roşii Române a fost aceea de a
acorda asistenţă umanitară (medicală şi socială) tuturor refugiaţilor greci (în număr de circa
12.000), din care aproape jumătate (5.604) au fost copii51. Foarte mulţi dintre aceşti copii
erau bolnavi, unii orfani, alţii speriaţi şi dezorientaţi, dar odată sosiţi, graţie ospitalităţii
românilor, mulţi dintre ei şi-au găsit, cel puţin pentru o vreme, alinarea suferinţelor.
Pentru a veni în ajutorul acestor victime inocente ale acestui gest monstruos al
omenirii, care este războiul, România a fondat, la data de 3 februarie 1948, cea dintâi
colonie de refugiaţi greci, în localitatea (staţiunea balneară) Călimăneşti-Vâlcea. Până în
vara anului 1948, aici şi-au găsit adăpost cam 400 de copii greci, din care 300, cu vârste
mai mari, au fost mutaţi la Arad, de unde, apoi, au fost direcţionaţi spre şcoli profesionale52.
Cum numărul de copii refugiaţi era în creştere, statul român a mai înfiinţat şi alte colonii
similare, şi anume: la Blaj – judeţul Alba, Orăştie – judeţul Hunedoara, Roman – judeţul
Neamţ, Sinaia – judeţul Prahova, Haţeg (Păclişa) – judeţul Hunedoara, Ştefăneşti – judeţul
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Argeş şi Oradea53. Ultimele grupuri de refugiaţi-copii au sosit în România în luna decembrie
a anului 1948, din colonia albaneză Skodra-Albania54. După această dată, în funcţie de
starea lor de sănătate, s-a trecut la repartizarea copiilor în coloniile deja constituite de către
statul român. Aceste colonii au fost create, de regulă, în staţiuni balneare, unde capacităţile
de cazare erau mult mai generoase, iar posibilităţile de recreere, precum şi şansele de
vindecare a copiilor bolnavi erau mult mai mari decât la oraşe, din care până în acel
moment, urmele războiului nu dispăruseră complet.
O parte dintre copiii veniţi în România între anii 1948-1955, respectiv circa 800, au
ajuns la Oradea. Ei au fost adăpostiţi în vechea clădire a Seminarului Teologic al Bisericii
Romano-catolice (Şirul Canonicilor), până la desfiinţarea coloniei, care a avut loc în anul
1955/5655. Tot la Oradea, pentru a-i ajuta pe cei aproximativ 600 de refugiaţi greci să-şi
însuşească, cel puţin la nivel de conversaţie, limba română, a funcţionat, între 1955-1956,
o şcoală normală pentru această mică comunitate56.
Cele mai mari colonii de copii greci din ţara noastră au fost la Sinaia – judeţul
Prahova şi Tulgheş-Borsec, judeţul Harghita. Colonia de la Sinaia, începând cu anul 1948
şi până în anul 1953 când s-a desfiinţat, a găzduit în jur de 1.700 de copii, sub îndrumarea
compatriotului lor, învăţătorului grec Dimitris Fafas57. Cea de la Tulgheş-Borsec, judeţul
Harghita, a găzduit circa 1.500 de copii, care, pe toată durata şederii lor acolo, au fost
îndrumaţi de către învăţătorul grec Iannis (Barbaianis-Bade Ioane!) Malikopoulos58.
Ulterior, tot aici au fost aduşi şi cei 420 de copii greci din fosta colonie de copii de la Blaj,
judeţul Alba, după ce, la data de 7 noiembrie 1950, şi această tabără pentru refugiaţi a fost
desfiinţată. Pe durata şederii lor la Blaj, aceşti copii, alături de responsabilul coloniei, grecul
Vasilis Baktiris, şi-au găsit adăpost în fosta clădire a Seminarului greco-catolic din localitate.
Acest lucru a fost posibil datorită faptului că, prin Decretul nr. 358 din 1 decembrie 1948,
Biserica Greco-catolică a fost desfiinţată, iar proprietăţile ei au fost preluate de către stat59.
Ultima colonie de copii refugiaţi greci, care a funcţionat în România, a fost cea de la Haţeg
(Păclişa) - judeţul Hunedoara. Aici au fost aduşi şi copiii greci de la Tulgheş, numărul
ocupanţilor ei ajungând astfel, la 1957. Ea fost definitiv închisă în anul 195760.
Din păcate, se cunosc prea puţine informaţii în legătură cu destinul copiilor greci
care şi-au găsit adăpost în ţara noastră. Informaţiile despre refugiaţii greci, respectiv despre
copiii şi în special despre cei sosiţi în România ne sunt oferite cu parcimonie de către prea
puţinele documente, provenite de la autorităţile care s-au ocupat de acest subiect. O primă
sursă care ne oferă informaţii despre numărul grecilor din ţara noastră este Recensământul
populaţiei României din anul 195661. Conform acestuia, în anul 1956 în România erau
înregistraţi 11.166 de greci, răspândiţi, pe atunci, în cele 16 regiuni ale ţării. Dintre aceştia,
circa 90 % locuiau în zonele urbane62. Tot după această statistică, în judeţul Bihor trăiau
atunci 513 greci63, urmând ca, peste zece ani, în anul 1966, conform unui alt Recensământ
al populaţiei, numărul grecilor din judeţul Bihor să fie de 58164. La Arhivele Statului,
filiala Oradea, se găseşte un singur dosar despre colonia de greci din judeţul Bihor. Dat
fiind faptul că copiii refugiaţi greci au fost cazaţi în clădirea fostului Seminar teologic al
Episcopiei Romano-catolice de Oradea, s-ar putea să mai existe ceva informaţii la Fondul
Ibidem.
Ibidem.
55
Ibidem, p. 188.
56
Ibidem.
57
Ibidem.
58
Ibidem, p. 193.
59
Monitorul Oficial, anul CXVI, Partea I-a, nr. 28, joi 2 decembrie 1948, p.9563, a se vedea şi Blaga Mihoc,
Judecata cea dreaptă, Editura Logos ҆94, Oradea, p. 279; Silviu-Iulian Sana, Contribuţii la istoria Eparhiilor
Greco-catolice de Oradea-Mare şi Baia-Mare în perioada comunistă. Raportul vicarului ortodox Dr. Augustin
Paul din anul 1957, p. 1.
60
Ibidem, p. 194.
61
Paula Scalcău, op.cit., p. 192-193, a se vedea şi ro.wikipedia.org/wiki/istoria_demografică_a_României.
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de documente al acesteia. În dosarul existent la arhive se găsesc câteva date despre anumiţi
refugiaţi greci care, prin diferite motive invocate (unele chiar de boală), au căutat să-şi
schimbe locul de muncă, datorită unor aşa-zise incompatibilităţii dintre calificarea lor
profesională şi munca pe care o prestau. Pentru a-i ajuta să se integreze cât mai bine în
societate, în fiecare oraş care a primit refugiaţi greci, statul român a creat o asociaţie care,
printr-o colaborare cu autorităţile locale, îi ajuta pe emigranţii greci să-şi găsească de lucru.
De organizaţia din Oradea se ocupau doi greci, şi anume: tovarăşul Anghelos, care era
secretarul organizaţiei, şi tovarăşul Tulufis, cel ce deţinea funcţia de preşedinte al acesteia65.
La data de 24 octombrie 1955 s-a anunţat, la radio, că toţi „tovarăşii (greci)” care nu aveau
de lucru, erau, adică, fără ocupaţie, trebuiau să se prezinte la data de 26 octombrie 1955
la sediul organizaţiei, pentru a primi un serviciu. La data mai sus menţionată, la sediul
organizaţiei din oraşul Oradea, printre cei care au venit pentru a primi de lucru, s-au
prezentat 16 persoane (unsprezece bărbaţi şi cinci femei) a căror stare de sănătate era mai
precară şi care, datorită acestui fapt, doreau, fie o muncă adecvată calificării lor, fie una
mai uşoară, condiţionată de starea lor de sănătate. Este cunoscut faptul că, nu toţi refugiaţii
greci apţi de muncă şi-au putut găsi de lucru în domeniul lor. Un prim impediment a
fost acela al limbii. Altul a fost lipsa locurilor de muncă. Apoi, unii dintre ei au dorit să
plece în alte localităţi din ţară, unde mai aveau pe cineva din familie. Iar altora, cum este
cazul lui Pavlinis Vanghelis şi al Anei Constandinu, care, deşi şi-au manifestat dorinţa de
a lucra în domeniul lor şi chiar şi-au găsit de lucru, Miliţia nu le-a aprobat să lucreze şi să
rămână în localitatea Băiţa66 (probabil la mina de uraniu, unde erau plătiţi foarte bine!),
judeţul Bihor67. Odată ce Crucea Roşie din România a avut o evidenţă nominală precisă a
refugiaţilor, foarte mulţi dintre cei care aveau rudenii sau membrii familiei lor în alte ţări
socialiste şi-au exprimat dorinţa ca, în funcţie de caz, fie să plece ei din România, fie ca
membri ai familiilor lor să poată veni în ţara noastră. De asemenea, după ce situaţia politică
şi economică din Grecia s-a mai stabilizat, o mare parte dintre foştii refugiaţi politici, care
fie nu s-au adaptat în ţara noastră, fie nu au mai dorit să rămână aici, au decis ca, cu toate
riscurile existente, să se reîntoarcă înapoi în ţara natală. Dar nu toţi refugiaţii greci au ales
acelaşi drum.
Astfel că, la data de 21 iunie 1955, prin Crucea Roşie Română, avându-l ca responsabil
de lot pe tov. Costofschi Iorgos, au plecat din Oradea trei grupe de refugiaţi greci – în total
26 –, având ca destinaţie Polonia68. La data de 1 iunie 1955, alte patru grupe de emigranţi
greci – în total 40 – au plecat spre altă ţară socialistă, şi anume spre Cehoslovacia69.
Acest pelerinaj umanitar s-a desfăşurat, nu doar dinspre România spre alte ţări din
spaţiul estic al Europei, ci şi invers, şi anume din alte ţări socialiste spre ţara noastră. Astfel
că, conform unui tabel aflat în dosarul Coloniei de greci de la Oradea, aflăm că, la data de
25 mai 1955 au sosit, din Cehoslovacia, un număr de 48 de greci, care au fost repartizaţi
în diferite oraşe din ţară, după cum urmează: la Bucureşti 6, la Botoşani 4, la Craiova 5, la
Nehoiu 4, la Brăila 7, la Hunedoara 4, la Galaţi 2, La Fălticeni 2, la Vâlcele 3, la Moineşti 1,
la Oradea 8, iar la Tulgeş doar o persoană, care nu a vrut să meargă în această localitate70.
Tot prin Crucea Roşie Română, la data de 1 iunie 1955, a sosit din Polonia în
România un grup de refugiaţi greci – alcătuit din 59 de persoane – care au fost repartizate în
diferite oraşe din ţară, după cum urmează: la Sânandrei 16, la Moineşti 8, la Craiova 10, la
Bucureşti 6 plus unul provizoriu, la Nehoiu 1, la Brăila 4, la Hunedoara 4, la Botoşani 2, la
Direcţia Judeţeană Bihor a Arhivelor Naţionale (în continuare: D.J.B.A.N), Fond Prefectura Bihor - Colonia
de greci, inv. 112, Ds. nr. 2, f.49/50.
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Fălticeni 4 şi la Oradea 371. Îndată ce au fost repartizaţi în diferite oraşe din ţară, unii dintre
emigranţii greci au căutat să-şi regăsească membrii familiei (sau rudeniile), în speranţa
reîntregirii acestora. Paradoxul era că, deşi unii dintre ei au luptat în ţara natală pentru
triumful şi instalarea comunismului, de abia după ce au luat contact direct cu această
utopie malefică în ţara noastră au realizat că, lupta şi sacrificiul lor a fost complet inutil.
Aşa că, foarte mulţi dintre ei s-au gândit să emigreze spre alte ţări. În ţara noastră au rămas
doar acei care, fie deja s-au integrat foarte bine în societatea românească, având un loc
de muncă stabil şi o locuinţă, fie unii dintre ei şi-au întemeiat o familie, iar plecarea spre
alte locuri mai primitoare nu-şi mai avea rostul. Astfel că, faţă de situaţia de la începutul
războiului, când numărul refugiaţilor greci era în continuă creştere, imediat ce situaţia
politică şi economică din ţara noastră precum şi cea din Grecia s-a stabilizat, odată cu
trecerea anilor şi numărul refugiaţilor greci din România a continuat să scadă72. Acelaşi
lucru a fost valabil şi pentru celelalte ţări socialiste. Dacă la începutul războiului civil peste
200.000 de refugiaţi politici greci şi-au găsit un refugiu în ţările est-europene, la sfârşitul
anului 1974, doar 52.000 de emigranţi greci au mai rămas în aceste ţări73.
Războiul civil grec a fost, din păcate pentru beligeranţi, doar o continuitate pe linie de
maldescendenţă a conflictului dintre cei doi duşmani totalitari care au ameninţat democraţiile
occidentale încă din perioada interbelică, şi anume: nazismul şi comunismul74. Pentru
aceste două „utopii malefice”, democraţia (care avea şi, mai are şi acum imperfecţiunile ei)
era o formă de guvernare perimată şi anacronică. Atât nazismul cât şi comunismul au dorit
să domine lumea, crezând că, fiecare dintre ele, dar în special comunismul, este superior
oricăror forme de guvernare care au existat până atunci. Foarte mulţi oameni, fie de stânga,
fie de dreapta, nu s-au mulţumit doar cu propaganda sau aderarea la aceste iluzii politice
irealizabile, dar, mai rău, şi-au pus propria viaţă în slujba tiraniei, asasinatului şi a minciunii
promovate de către acestea75. Ambele „utopii” au dorit să creeze un om nou, pentru o
societate nouă. Dar, din păcate, aşa cum s-a dovedit mai târziu, statul, fie nazist, sau şi mai
rău, comunist, a devenit peste noapte, din nefericire, proprietatea unor şleahte de indivizi
avizi de putere76, iar cetăţenii săi, după cum bine spunea eseistul Alecu Paleologu, au fost
transformaţi în simple obiecte. Guvernele naziste şi comuniste s-au dovedit a fi doar nişte
organizaţii represive şi falimentare din toate punctele de vedere. Dar, din păcate, pentru
ca omenirea să se convingă de absurditatea falselor ideologii ale acestora, milioane de
oameni au trebuit să fie sacrificaţi fără nici cea mai mică remuşcare.
Însă, dacă pentru a scăpa de nazism, omenirea a avut nevoie de un lung război
mondial, de comunism nu s-a putut debarasa nici până în zilele noastre, şi aceasta în ciuda
tuturor evidenţelor sale de „utopie” criminală irealizabilă77. Comunismul, printr-o captatio
benevolentiae foarte bine pusă la punct, atât din punct de vedere doctrinar, cât şi din cel al
mesajului său fals şi ademenitor, a reuşit, chiar dacă azi nu mai este atractiv, în continuare
să câştige putere şi chiar să mai reziste pe baricade78. În plus, el continuă să beneficieze şi
să se bucure de o clemenţă aproape cvasigenerală, fiind chiar aproape exonerat de ceea ce
a făcut rău, şi asta în ciuda tuturor dovezilor elocvente, prin care se recunoaşte eşecul lui.
Războiul civil grec s-a desfăşurat după aceleaşi tipare binecunoscute de-a lungul
timpului. El a avut de toate. De la o confruntare ideologică şi până la cea armată, de
la crime de război fratricid la foamete, de la boli la refugiaţi, de la orfani la văduve de
război, de la oraşe distruse şi până la distrugerea aproape în totalitate a economiei. Nimic
nou din ce s-a mai întâmplat până atunci in istoria omenirii. Pentru cine nu a fost printre
beligeranţi, sau pentru cine nu a fost implicat direct în război, faptele rămân imuabile,
Ibidem, f. 87, 88.
A se vedea Recensământul populaţiei României din 1966, precum şi Raportul Comitetului Central al
refugiaţilor din Grecia (KEPPE) de la sfârşitul anului 1974.
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indiferent de câtă empatie ar avea, iar pentru istorie, şi din nefericire pentru combatanţi,
rămân doar nişte statistici dureroase. Rănile produse de război, fie fizice, fie mentale, s-au
vindecat, dar au mai rămas cicatricele. De fapt, bătălia a fost, ca întotdeauna, între adevăr
şi minciună. Cine a câştigat? Răspunsul pare simplu: precum democraţia nu poate trăi fără
adevăr, tot aşa, totalitarismul nu poate trăi fără minciună79.
Revenind la cele de mai sus, menţionăm din nou că oraşul Oradea a găzduit mai
mulţi refugiaţi greci, copii sau adulţi. Cu timpul, mulţi dintre cei care au decis să rămână
în urbea de pe malul Crişului Repede, s-au stabilit în zona Splaiul Crişanei, pe strada
William Shakespeare. Pentru unii dintre aceştia, viaţa s-a desfăşurat după un anumit tipar.
Încă din fragedă copilărie au cunoscut, aşa cum am spus, ororile războiului (mondial şi
civil), despărţirea de părinţi şi de fraţi, apoi statutul de refugiaţi într-o ţară străină, iar,
ulterior, după ce „şi-au adus contribuţia la edificarea societăţii româneşti de tip comunist”,
au asistat la prăbuşirea comunismului românesc.
O dovadă vie a acelor tragice evenimente, şi care prin mărturia sa şi-a adus o
contribuţie însemnată la scrierea acestui studiu, este domnul inginer constructor Ţindzilonis
Mantheas din Oradea, azi pensionar, în etate de peste 74 de ani. El s-a născut la data
de 29 mai 1940, în comuna Samarina80, de lângă oraşul Grevena, regiunea Thessaloniki,
într-o familie cu nu mai puţin de şase copii. Localitatea de naştere a domnului Ţindzolinis
Manţeas era atunci capitala satelor aromâne din Grecia. Şi azi, zona din jurul oraşului
Grevena, este înconjurată de sate aromâne81. Domnul Mantheas, copil fiind, a sosit în
România în luna august a anului 1948, alături de fraţii săi Iorgos, în vârstă de 14/15 ani
şi Ianis 10 ani, precum şi de sora lor Dimitra, în vârstă de 12/13 ani. Părinţii lor, tatăl
Ţindzilonis Nikolaos şi mama Evantheia, simpatizanţi ai K.K.E (Partidul Comunist Grec),
E.A.M (Frontul de Eliberare Naţională) şi ai E.L.A.S (Armata de Eliberare Naţională), alături
de alţi doi copii (două fete mai mari, Steriani şi Agoriţa), au rămas mai departe în Grecia
natală. Cei patru fraţi Ţindzilonis care au sosit în România au fost duşi la început la colonia
de copii din Orăştie, din judeţul Hunedoara, iar apoi, din luna septembrie a anului 1948,
au fost repartizaţi la o altă colonie de copii, şi anume la cea din Tulgheş-Borsec, judeţul
Harghita, unde, la vremea respectivă, director general era amintitul Ianis (Barbaianis –
Bade Ioane!) Malikopoulos, director administrativ Costas Caraianis, iar reprezentant din
partea autorităţior române era un anume Postelnicu82.
Domnul Ţindzilonis Mantheas, fiind cel mai tânăr dintre fraţi (avea doar 8 ani în anul
1948), a urmat şcoala elementară (cum i se spunea la vremea respectivă), adică clasele
I-VII, la Tulgheş-Borsec, judeţul Harghita. În toată această perioadă, adică timp de şapte
ani, a fost singur, fiind despărţit atât de părinţi, care au rămas în continuare în Grecia, dar
şi de fraţii săi, din motive pur şcolare. Sora Dimitra alături de fratele Ianis au urmat liceul
la Bucureşti, iar fratele Iorgos a urmat Liceul Agricol din oraşul Roman. Însă, din păcate,
pentru această familie de aromâni, atât de greu încercată, tragedia greacă şi-a făcut simţită
prezenţa la modul cel mai dureros cu putinţă. Celor două surori care au rămas alături de
părinţi în Grecia natală, Steriani şi Agoriţa, destinul nu le-a rezervat o soartă prea plăcută.
Sora Steriani, având doar 16 ani, care pe lângă funcţia de mesager al E.L.A.S-ului şi E.A.M.ului, mai aproviziona şi cu alimente şi muniţie pe partizani, a murit pe front în cursul anului
1949. Agoriţa, care era cea mai mare dintre toţi copiii familiei Ţindzilonis, a fost şi ea rănită
grav pe front. Nefiind încă închisă graniţa cu Yugoslavia, Agoriţa a putut fi trimisă pentru
tratament în această ţară, în localitatea Bulcheş. Ulterior a fost transferată pentru recuperare
în Cehoslovacia, unde mai apoi şi-a revăzut părinţii. Agoriţa nu s–a mai reîntors în Grecia
natală, pentru că s-a căsătorit şi s-a stabilit în Cehoslovacia. Familia Ţindzilonis s-a reunit
în România de abia în anul 1955, odată cu sosirea părinţilor, Nikolaos şi Evantheia. Aceştia
au sosit în ţara noastră din Cehoslovacia, la data de 24 iunie 1955, împreună cu un grup de

Jean François Revel, op. cit., p. 38.
en.wikipedia.org/wiki/Samarina.
81
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alţi 46 de refugiaţi greci83. Soţii Ţindzilonis au fost repartizaţi iniţial în localitatea Nehoiu,
iar mai apoi, în decursul acelui an, ei au ales să se stabilească la Oradea. Domnul Nikolaos
a decedat în anul 1964 şi este înmormântat în Oradea, iar doamna Evantheia a decedat
în anul 1986, şi a fost înhumată în localitatea sa de baştină, Samarina din Grecia. După
bucuria revederii părinţilor din anul 1955, în luna septembrie a aceluiaşi an, Ţindzilonis
Mantheas a dat examen la prestigiosul liceu „Emanuil Gojdu” din Oradea care, la acea
dată, îl avea ca director pe Traian Blajovici (1919-1988). La liceu a avut colegi şi alţi
compatrioţi, şi anume: Marcov Dimităr, Spancev Iani, Zaţov Vasil, Chisitinas Ianis şi Gosis
Tanais. După terminarea liceului, între anii 1961-1965, el şi-a continuat studiile la Institutul
Politehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii Civile Industriale şi Agricole. După
terminarea în 1965 a studiilor, a revenit la Oradea, cu repartiţie la Trustul de Construcţii
Local (fostul T.C.L.O), unde şi-a desfăşurat activitatea ca inginer constructor până în anul
1992, când a ieşit la pensie.
Prima vizită a sa în Grecia natală a avut loc de abia în anul 1982, adică după nu
mai puţin de 34 de ani de când, copil fiind, şi-a părăsit locurile natale. Însă, după anul
1990, odată ce graniţele s-au deschis şi pentru cetăţenii români, vizitele s-au repetat anual.
Azi, Ţindzilonis Mantheas este un pensionar simpatic, plin de bunăvoinţă şi umor. De
asemenea, el este tată mândru, precum şi un fericit bunic, având doi copii şi patru nepoţi
(din partea fetei are un nepot de 6 ani şi o nepoată de 2 ani şi 3 luni, iar din partea
băiatului are o nepoată de 4 ani şi un nepoţel de 2 ani). Fiica dânsului este profesor lector
(doctor) universitar la Universitatea din Oradea, Facultatea de Muzică, iar băiatul este
inginer geolog. Ca o amintire a vremurilor care i-au marcat copilăria, sau poate în amintirea
părinţilor săi şi a surorii sale Steriani, domnul Manţeas mai poartă şi azi la piept o insignă,
pe care sunt inscripţionate însemnele E.A.M-ului şi E.L.A.S-ului.				
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CRISIA XXXI
2001
Oradea, 2001, 394 p.
Colectivul coordonator: Dr. Aurel Chiriac (redactor responsabil), Sorin Bulzan, Iudita
Căluşer, Lucia Cornea, Călin Ghemiş, Doru Marta, Blaga Mihoc, Gabriel Moisa (secretar
de redacţie), Tóth János.
STUDII ŞI ARTICOLE
1. Ignat, Doina. Arta neolitică în nord-vestul României (I) - L’art néolithique au
nord-ouest de la Roumanie (I). La sculpture, pp. 9-21.
2. Ghemiş, Călin, Fazecaş, Gruia. Piese de aramă recent descoperite în judeţul
Bihor – Copper Pieces Recently Discovered in Bihor County, pp. 23-33.
3. Dumitraşcu, Sever. Turme şi păşuni în Dacia - Flocks and Pasturelands in Dacia,
pp. 35-39.
4. Lakatos, Attila. Medalionul de epocă romană târzie de la Vâlcelele(jud. Bihor) Late Roman Gold Medallion from Vâlcelele (Bihor County), pp. 41-51.
5. Stanciu, Simona. Observaţii antropologice asupra resturilor osoase umane găsite
la Salonta în august 2001 - Remarques anthropologiques sur les vestiges osseux humains
trouvés à Salonta en août 2001, pp. 53-56.
6. Crişan, Ioan, Zuh, Imre. Cercetările arheologice de salvare de la Salonta (judeţul
Bihor) - Les recherches archéologiques de sauvetage de Salonta (dép. de Bihor), pp. 57-64.
7. Marta, Doru. Un cimitir medieval descoperit la Sălard (jud. Bihor) - Un cimétière
médiéval découvert à Sălard (dép. de Bihor), pp. 65-70.
8. Georgiţă, Mihai. Asediul cetăţii Oradea (1691-1692) - Belagerung der Festung
Grossvardein (1691-1692), pp. 71-100.
9. Mihoc, Blaga. Istoria vieţii religioase a românilor din Comitatul Bihor (16921750) - Religious Life History of Romanians from Bihor County (1692-1750), pp. 101-164.
10. Tóth, János. Fundaţia de caritate „Csesztivo” din Oradea - Charity Foundation
„Csesztivo” from Oradea, pp. 165-182.
11. Căluşer, Iudita, Dulgău, Bujor. Familia Gojdu. Repere genealogice - Emanoil
Gojdu. Repères généalogiques, pp. 183-205.
12. Cornea, Lucia. Vechi ateliere fotografice. Fekete Sándor – primul artist fotograf
din Oradea - Anciens photographes. Fekete Sándor – Le premier artiste photographe
d’Oradea, pp. 207-218.
13. Mihu, Nicolae. Procesul de „democratizare” a structurilor militare, între deziderat
şi realitate 1944-1947 - Der Prozeß von „Demokratiesierung” der Militärstrukturen
Zwischen Forderung und Realität 1944-1947, pp. 219-228.
14. Zainea, Ion. Imaginea opoziţiei în presa „de luptă democratică” a anilor 19451946. Cazul cotidianului „Viaţa Nouă – Crişana” - The Image of the Oppozition in the
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Press for „Democratic Fight” of 1945-1946. The Case of the Daily Newspaper „Viaţa Nouă
– Crişana”(New Life – Crişana), pp. 229-244.
15. Ţărău, Augustin. Pruncuciderea – o reacţie extremă la politica demografică comunistă
- Childkilling – an Extreme Reaction to the Demographic Communist Politic, pp. 245-254.
16. Moisa, Gabriel. Schiţă pentru o istoriografie a Bihorului de la Iluminism la
sfârşitul secolului XX - An Outline of Bihor County Historiography from Enlightement to
the End of XXth Century, pp. 255-311.
NOTE
17. Milian, Radu. Din istoria învăţământului: programa şcolară a învăţătorului Ioan
Vancu (1894) - De l’histoire de l’eseignement: le plan d’enseignement de l’instituteur Ioan
Vancu (1894), pp. 313-319.
18. Faur, Antonio. Un document francez despre alegerile din anul 1946 în judeţul
Cluj - Un document français concernant les élections de 1946 an départament de Cluj, pp.
321-325.
19. Hochhauser, Ronald. Obiective industriale bihorene de odinioară. Fabrica de
Bere Oradea – Seleuş - Industrial Sites from the Past of Bihor County. The Beer Factory
Oradea – Seleuş, pp. 327-337.
20. Mureşan, Olimpia. Conservarea preventivă a inventarului arheologic mobil Conservation on excavation, pp. 339-342.
BIBLIOGRAFII
21. Lakatos, Attila. Index „Crisia” 1991-2000. pp. 343-372.
ANIVERSĂRI
22. Dumitraşcu, Sever. Mihai Brudiu – a împlinit 70 de ani, pp. 373-377.
RECENZII
23. Nadar, Félix. Când eram fotograf, Traducere de Gabriela Ciubuc. Colecţia „Artă
şi Meserie”, Editura Compania, Bucureşti, 2001, 224 p. (Cornea, Lucia), pp. 379-380.
24. Matei, Al. V., Stanciu, I. Vestigii de epocă romană (sec.II-IV p. Chr.) în spaţiul
nord-vestic al României, Editura Porolissum, Zalău-Cluj-Napoca, 2000. 131 p., 44 fig., 357
pl., 19 anexe (Bulzan, Sorin), pp. 381-382.
25. Pinter, Zeno-Karl. Spada şi sabia medievală în Transilvania şi Banat (secolele IXXV), Editura Banatica, Reşiţa, 1999, 273 p. (Marta, Doru), pp. 383-384.
26. Căluşer, Iudita. Episcopia greco-catolică de Oradea. Contribuţii monografice,
Editura Logos '94, Oradea, 2000, 428 p. (Crăciun, Corneliu), pp. 385-387.
27. ***, „Hadak Útján” (Konferenciakötet), A Wosinsky Mór Múzeun Évkönyve, 23
(2001), (Szekszárd, 2001), 405 p. (Lakatos, Attila), pp. 388-392.
28. Suttner, Christoph Ernst, Relaţia alternantă dintre Bisericile Răsăritului şi Apusului de-a
lungul istoriei bisericeşti, Iaşi, Editura Ars Longa, 1998, 158 p. (Maghear, Corina), pp. 393-394.
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CRISIA XXXII-XXXIII
2002-2003
Oradea, 2004, 369 p.
Colectivul coordonator: Dr. Aurel Chiriac (redactor responsabil), Sorin Bulzan,
Iudita Căluşer, Lucia Cornea, Călin Ghemiş, Doru Marta, Blaga Mihoc, Gabriel Moisa
(secretar de redacţie), Tóth János.
STUDII ŞI ARTICOLE
1. Ghemiş, Călin. Un mormânt aparţinând epocii bronzului descoperit la Diosig
(jud. Bihor) - A Bronze Age Grave Found at Diosig (Bihor County), pp. 9-16.
2. Fazecaş, Gruia. Migraţiune şi invazie în epoca bronzului din Crişana Immigration and Invasion in Crişana Region Bronze Age, pp. 17-31.
3. Bulzan, Sorin. Un depozit ceramic descoperit în aşezarea de epocă romană
de la Oradea „Sere” - Roman Age Ceramic Depot Discovered in the Settlement from
Oradea „Sere”, pp. 33-70.
4. Dumitraşcu, Sever. Vânători de bouri din Crişana în secolul al XIII-lea –Urus
Hunters from Crişana in the 13th Century, pp. 71-79.
5. Crişan, Ioan, Săşianu, Alexandru. Târgul medieval Cefa în lumina unor
descoperiri monetare - La bourgade médiévale Cefa à la lumière des découvertes
monétaires, pp. 81-90.
6. Ciure, Florina. Transilvania în lumina unor scrieri şi manuscrise din biblioteca
Muzeului Correr din Veneţia (sec. XVI-XVII) - Transilvania nella luce di alcuni libri e
manoscritti provenienti dal Museo Correr di Venezia, pp. 91-104.
7. Ciorba, Ioan. Efecte demografice ale marii foamete dintre anii 1813-1817
în regiunea Bihorului - Effeti demografici della gran fame degli anni 1813-1817 nella
regione di Bihor, pp. 105-117.
8. Apati, Cristian. Consistoriul Ortodox din Oradea – oficiu administrativ şi
agent al modernizării (sfârşitul sec. al XVIII-lea – prima jumătate a sec. al XIX-lea) - Le
Consistoire Orthodoxe d’Oradea – office administratif et agent de la modernisation (fin
du XVIIIe siècle – première moitié du XIXe siècle), pp. 119-127.
9. Apan, Adrian. Alexandru Sterca Şuluţiu. Confesiune, naţiune, politică şi
istorie (1850-1867) (I) - Il mitropolita Alexandru Sterca Şuluţiu. Confesione, nazionalità,
politica è storia, pp. 129-150.
10. Cornea, Lucia. Vechi ateliere fotografice din Bihor - Anciens ateliers
photographiques de Bihor, pp. 151-176.
11. Milian, Radu. Învăţământul confesional din Transilvania dualistă L’enseignement confessionnel dans la Transylvanie dualiste, pp. 177-199.
12. Dronca, Lucian. Înfiinţarea şi activitatea Uniunii băncilor româneşti
din Transilvania, „Solidaritatea” (1907-1918) - The Creation and the Labour of
the „Solidaritatea” Union of the Romanian Banks in Transylvania (1907-1918),
pp. 200-219.
13. Moisa, Gabriel. Poziţia socialiştilor români din Ungaria, Transilvania şi Banat
faţă de revoluţia maghiară din 1919 - La position des socialistes roumains d’Hongrie,
Transylvanie et Banat à l’égard de la révolution hongroise, pp. 221-226.
14. Cuc, Ioan Sorin. Reînfiinţarea Episcopiei ortodoxe la Oradea - La retablissément
de l’èvêché orthodoxe à Oradea, pp. 227-230.
15. Romînaşu, Radu. Activitatea editorială a Reuniunii culturale „Cele Trei
Crişuri” în perioada interbelică - The Printing Activity of the Reunion „Cele Trei Crişuri”
During the Interwar Period, pp. 231-246.
16. Căluşer, Iudita, Ilea, Ana. Biblioteca publică din Oradea în perioada 19201930. Începuturile bibliotecii româneşti - La bibliotèque publique d’Oradea entre 1920
et 1930. Les débuts de la bibliotèque roumaine, pp. 247-271.

134

Doina-Gabriela Ananie

4

17. Maghear, Corina. O conferinţă protopopească greco-catolică despre pericolul
iminent al comunismului - Una conferinza arcichesali greco-cattoliche sul pericolo
imminente del communismo, pp. 273-285.
18. Ţărău, Augustin. Reforma agrară din anul 1945 – preambulul procesului
de colectivizare a agriculturii româneşti. Repere ale aplicării reformei agrare în
judeţele nord-vestului României - Réforme agraire de 1945 – le début du procès de
collectivisation de l’agriculture roumaine, pp. 287-314.
19. Mihu, Nicolae. Criza „Transilvaniei de Nord” – august 1944 – martie 1945.
Vecinii şi strategiile propuse pentru dezmembrarea teritorială a României - La crise de
„Transylvanie de Nord” – aôut 1944 – mars 1945, pp. 315-347.
20. Tişe, Claudia. „Actio-Catolica” mijloc de rezistenţă a Bisericii Catolice
împotriva regimului comunist din România - „Actio-Catholica” – moyen de résistance
de l’Eglise Catholique contre le régime communiste en Roumanie, pp. 349- 354.
CONSERVARE – RESTAURARE
21. Mureşan, Olimpia. Câteva consideraţii privind coroziunea şi conservarea
metalului etnografic (I) - Some Consideration About Corrosion and Conservation of the
Metalic Folk Objects, pp. 355-358.
22. Hochhauser, Ronald. Cronica primei sesiuni internaţionale de arheologie
industrială din România - La chronique de la première session internationale d’archéologie
industrielle de Roumanie, pp. 359-365.
RECENZII
23. Hitchins, Keith. Afirmarea naţiunii: mişcarea naţională românească din
Transilvania 1860-1914, Bucureşti, 2000, 391 p. (Apan, Adrian), pp. 367-368.
24. Olaru, Stejărel. Cei cinci care au speriat Estul. Atacul asupra legaţiei R.P.R. de la
Berna (februarie 1955), Editura Polirom, Iaşi, 2003, 289 p. (Moisa, Gabriel), p. 369.
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CRISIA XXXIV
2004
Oradea, 2006, 384 p.
Colectivul coordonator: Dr. Aurel Chiriac (redactor responsabil), Sorin Bulzan, Iudita
Căluşer, Lucia Cornea, Gruia Fazecaş, Călin Ghemiş, Lakatos Attila, Doru Marta, Blaga
Mihoc, Gabriel Moisa (secretar de redacţie), Tóth János.
STUDII ŞI ARTICOLE
1. Crişan, Ioan, Fazecaş, Gruia. Săpăturile de salvare de la Oradea-„Metro” –
Rescue Excavations from Oradea „Metro”, pp. 7-18.
2. Ghemiş, Călin, Sava, Victor. Descoperiri arheologice aparţinând culturii Coţofeni
din peştera Moanei (com. Şuncuiuş, jud. Bihor) - Coţofeni Culture Discoveries from Moanei
Cave (Bihor County, pp. 19-31.
3. Emődi, János. Descoperiri de la sfârşitul epocii bronzului din Bihor (Corrigenda)
- Late Bronze Age Discoveries in Bihor County, pp. 33-34.
4. Fazecaş, Gruia, Marta, Doru. O colecţie arheologică inedită – donaţia „Zakáras
Ştefan” din Valea lui Mihai - A New Archaeological Collection - „Zakáras Ştefan” from
Valea lui Mihai, pp. 35-45.
5. Bulzan, Sorin, Ghemiş, Călin. Cercetări arheologice în aşezarea dacică de la
Hodoş, „Malomdomb” (Dâmbul Morii), jud. Bihor – The Dacian Late Latène Settlement
Discovered at Hodoş „Malomdomb” (Dâmbul Morii), pp. 47-71.
6. Dumitraşcu, Sever. Creştinismul apostolic şi răspândirea lui - The Apostolic
Christianity and its Spreading, pp. 73-76.
7. Crişan, Ioan. Un mormânt din necropola satului medieval Rădvani - Une tombe
de la nécropole du village médiéval Rădvani (dép. de Bihor), pp. 77-85.
8. Ignat, Doina, Marta, Doru. Cuptoare medievale de ars ceramică descoperite în
Oradea – Piaţa Unirii – Medieval Ovens for Pottery from Oradea – Piaţa Unirii, pp. 87-102.
9. Dudaş, Florian. Identificarea unei traduceri din opera lui Samuil Micu L’identification d’une traduction de l’oeuvre de Samuil Micu, pp. 103-118.
10. Georgiţă, Mihai. Istoriografia iluministă despre impactul Reformei asupra
românilor din Transilvania – The Enlightenment Historiography About the Impact of
Reformation Over the Romanians in Transylvania, pp. 119-131.
11. Emődi, János. Istoria cărămizii în Bihor - The History of Bricks in Bihor County,
pp. 133-149.
12. Milian, Radu. Contribuţii documentare la cunoaşterea luptei pentru dezvoltarea
învăţământului românesc (prima jumătate a sec. XIX) - Documentary Contributions to the
Knowledge of Romanian School Development (First Half of XIXth Century), pp. 151-154.
13. Pop, Alexandru. Vechi vase farmaceutice orădene în Colecţia de Istorie a
Farmaciei a Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei - Anciens pots de pharmacie
d’Oradea dans la Collection d’Histoire de la Pharmacie du Musée National de l’Histoire
de Transylvanie de Cluj-Napoca, pp. 155-169.
14. Dudaş, Florian. În legătură cu cel mai vechi anuar al gimnaziului din Beiuş
- About the Oldest Year Book of the High School of Beiuş, Concernant le plus ancien
annuaire du lycée de Beiuş, pp. 171-177.
15. Căluşer, Iudita. Biblioteca Liceului român unit de fete din Beiuş (1896-1948) - La
Bibliothèque du Lycée roumain uniate pour filles de Beiuş 1896-1948, pp. 179-193.
16. Mălinaş, Constantin. Medalia ca document de bibliotecă (I) - La médaille comme
document de bibliothèque (I), pp. 195-236.
17. Cornea, Lucia. Din istoricul fotografiei turistice în Bihor - De l’histoire de la
photographie touristique en Bihor, pp. 237-252.
18. Zainea, Ion. Contribuţia judeţului Bihor la plata datoriei de război a României în
anul întâi al aplicării Convenţiei de Armistiţiu cu Naţiunile Unite (12.IX.1944 – 12.XI.1945)
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- Bihor County Contributions to Romania War Debt Payment During the First Year of the
Armistice Convention Application (12.IX.1944 – 12.IX.1945), pp. 253-262.
19. Faur, Antonio. Contribuţii documentare la cunoaşterea realităţilor maramureşene
(august – decembrie 1945) - Documentary Contributions to the Real Knowledge of
Maramureş, pp. 263-275.
20. Crăciun, Corneliu. Aspecte din activitatea politică a Biroului Judeţean Bihor al
P.C.R. în campania electorală a anului 1946 - Aspects de l’activité politique de l’Office
Départemental de Bihor du Parti Communiste Roumain durant les élections de 1946, pp.
277-312.
21. Ţărău, Augustin. Procesul de desfiinţare a Partidului Naţional Ţărănesc în
contextul escaladării „Războiului Rece” – studiu de caz: judeţele din nord – vestul României
- The Suppress Process of the National Peasant Party in the Time of Cold War – Application
over the North – West Counties of Romania, pp. 313-338.
22. Moisa, Gabriel. Preocupări de istorie a Transilvaniei în istoriografia occidentală
1965-1989 - Historic Concerning over Transylvania in Western Historiography, pp. 339368.
RECENZII
23. ***, Un veac de lumină, Editura Muzeului Ţării Crişurilor, Oradea, 2003, 440 p.
(Hochhauser, Ronald), pp. 369-372.
24. Moisa, Gabriel. Colectivizare, rezistenţă şi represiune în vestul României (19481951), Editura Muzeului Ţării Crişurilor, Oradea, 1999, 176 p. (Crăciun, Corneliu), pp.
373-375.
25. Iacobescu, Mihai. 30 de zile în „Siberia”. Căutând arhivele Bucovinei, Editura
Junimea, Iaşi, 2003, 456 p. (Crăciun, Corneliu), pp. 376-378.
26. Villehardouin, Geoffrey de. Cucerirea Constantinopolului, Traducere şi note de
Tatiana Ana Fluieraru. Ediţie îngrijită şi prefaţată de Ovidiu Pecican, Editura LIMES, Cluj,
2002, 212 p. (Crăciun, Corneliu), pp. 379-381.
27. Neamţu, Gelu, Faur, Viorel. Iosif Roman (1829-1908), o personalitate bihoreană
mai puţin cunoscută, Editura Universităţii din Oradea, 2004, 203 p. (Crăciun, Corneliu),
pp. 382-384.
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CRISIA XXXV
2005
Oradea, 2007, 380 p.
Colectivul coordonator: Dr. Aurel Chiriac (redactor responsabil), Sorin Bulzan,
Iudita Căluşer, Lucia Cornea, Gruia Fazecaş, Călin Ghemiş, Lakatos Attila, Doru Marta,
Blaga Mihoc, Gabriel Moisa (secretar de redacţie), Tóth János.
STUDII ŞI ARTICOLE
1. Ghergari, Lucreţia, Ionescu, Corina, Lazăr, Cornelia. Studii mineralogice
preliminare asupra ceramicii neolitice din Peştera Ungurului (Şuncuiuş, judeţul Bihor)
- Mineralogic Studies over Neolithic Pottery from Ungurului Cave (Şuncuiuş, Bihor
County), pp. 7-20.
2. Fazecaş, Gruia. Un târnăcop de cupru descoperit la Poiana (com. Tăuteu,
jud. Bihor) - One Copper Axe from Poiana (Bihor County), pp. 21-22.
3. Bulzan, Sorin, Ghemiş, Călin. Date preliminare privind situl arheologic de la
Cociuba Mare „Pusta Râmului”, jud. Bihor - Some Data Regarding the New Latène Site
from Cociuba Mare, „Pusta Râmului”, Bihor County, pp. 23-31.
4. Fazecaş, Gruia, Marta, Doru. Materiale arheologice de la Văşad din Colecţia
Muzeului Ţării Crişurilor - Archaeological Finds from Văşad in Criş County Museum
Collection, pp. 33-43.
5. Dumitraşcu, Sever, Ardelean, Laura. Scrisori împărăteşti în Istoria Augusta Imperial Letters in HISTORIA AUGUSTA, pp. 45-49.
6. Crişan, Ioan. O piatră funerară descoperită în necropola satului medieval
Rădvani - Une pierre tombale découverte dans la nécropole du village médiéval
Rădvani, pp. 51-65.
7. Ciure, Florina. Relaţiile politico-diplomatice ale lui Gabriel Bethlen cu
Republica veneţiană - I rapporti politico-diplomatici di Gabriele Bethlen con la
Repubblica veneziana, pp. 67-78.
8. Pop, Alexandru. Un document ignorat privind istoria farmaciei orădene - Un
document ignoré concernant l’histoire des pharmacies d’Oradea, pp. 79-86.
9. Ciorba, Ioan. Aspecte ale politicii populaţioniste habsburgice în Transilvania
la cumpăna secolelor XVIII-XIX ( cu privire specială asupra regiunii Bihorului) - Aspects
of the Habsburg Population Policy in Transylvania at the Intersection Point Between
XVIIIth and XIXth Centuries (with a Special View over the Bihor Region), pp. 87-97.
10. Apan, Adrian. Alexandru Sterca Şuluţiu. Confesiune, naţiune şi istorie (18501867) (II)- Il mitropolito Alexandru Sterca Şuluţiu. Confesione, nationalità, politica é
storia, pp. 99-131.
11. Mălinaş, Constantin. Medalia ca document de bibliotecă (II) - La médaille
comme document de bibliothèque (II), pp. 133-241.
12. Dumitraşcu, Sever, Romînaşu, Cornelia. Colecţia Aurel Lazăr în patrimoniul
Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea - La collezione Aurel Lazăr nel patrimonio del
Museo Ţării Crişurilor di Oradea, pp. 243-252.
13. Romînaşu, Cornelia. Aurel Lazăr şi mişcarea teatrală bihoreană din anii
1927-1930 - Aurel Lazăr e il movimento teatrale di Bihor degli anni 1927-1930, pp.
253-260.
14. Cornea, Lucia. Alexandru Haşaş (1891-1956). Schiţă biografică - Alexandru
Haşaş (1891-1956). Esquisse biographique, pp. 261-277.
15. Ţărău, Augustin. Psihoza declanşării războiului dintre Blocul Occidental şi
Blocul Sovietic în mentalul populaţiei din nord – vestul României, la pragul anilor
1949-1950 - The Beginning of War Between Western and Sovietic Block Psychosis in
the Population Conscience from North – West Part of Romania, at the End of 1949 –
Beginning of 1950, pp. 279-297.
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ISTORIOGRAFIE
16. Georgiţă, Mihai. Incursiuni în istoriografia ecleziastică interbelică privitoare la
raportul Reformei religioase cu Biserica românească - Abschweifungen in der Geistlichen
Historiographie Zwischen den zwei Weltkriegen Hinsichtlich der Beziehung des
Protestantismus mit der Rumänischen Kirche, pp. 299-313.
17. Moisa, Gabriel. Istoricul cercetărilor privind istoria istoriografiei transilvănene
între 1965 – 1989 - The Historical Research Concerning the Transylvanian History of
Historiography between 1965-1989, pp. 315-340.
COLOCVIILE „MUZEULUI ŢĂRII CRIŞURILOR”
18. Taufer, Matteo. Zalmoxis în tradiţia greacă: examinarea şi recitirea surselor Zalmoxis nella tradizione greca: rassegna e rilettura delle fonti, pp. 341-370.
RECENZII
19. Mizgan, Ion Alexandru. Cruciada a patra (1202-1204), Editura Universităţii din
Oradea, Oradea, 2005, 144 p. (Dumitraşcu, Sever), pp. 371-372.
20. Rusu, Andrei Adrian. Castelarea carpatică. Fortificaţii şi cetăţi din Transilvania şi
teritoriile învecinate (sec. XIII-XIV), Editura Mega, Cluj-Napoca, 2005 (Ciorba, Ioan), pp.
373-376.
21. Crăciun, Corneliu. Proiecte şi practici electorale în 1946, Editura Logos '94,
Oradea, 2006, 220 p. (Moisa, Gabriel), pp. 377-378
22. Ionescu Gură, Nicoleta. Nomenclatura Comitetului Central al Partidului
Muncitoresc Român, Editura Humanitas, Bucureşti, 2006, 456 p. (Moisa, Gabriel), pp.
379-380.

9

Index Crisia XXXI-XLIII (2001-2013)

139

CRISIA XXXVI
2006
Oradea, 2007, 240 p.
Colegiul de redacţie: Dr. Aurel Chiriac (redactor responsabil), Sorin Bulzan, Iudita
Căluşer, Lucia Cornea, Gruia Fazecaş, Călin Ghemiş, Lakatos Attila, Doru Marta, Blaga
Mihoc, Gabriel Moisa (secretar de redacţie), Tóth János.
STUDII ŞI ARTICOLE
1. Ignat, Doina. Reprezentări plastice antropomorfe din aşezarea neolitică de la
Suplacu de Barcău – Representation plastiques anthropomorphes du site néolitique de
Suplacu de Barcău (dép. de Bihor), pp. 7-13.
2. Crişan, Ioan, Ghemiş, Călin. Descoperiri izolate aparţinând epocii bronzului de
pe raza localităţii Cefa (judeţul Bihor) - Isolated Bronze Age Discoveries from Cefa (Bihor
County), pp. 15-19.
3. Toma, Corina. Repertoriul descoperirilor de epocă dacică din judeţul Bihor şi
posibilităţile de abordare a unor situaţii de analizat - A Catalogue of the Dacian Period
Discoveries Found in the Bihor County Area – Possible Approaches to Specific Situations,
pp. 21-41.
4. Bulzan, Sorin. Observaţii privind zona Crişanei în preajma războaielor pentru
cucerirea Daciei. I. Câteva probleme ale cronologiei aşezării oppidane de la Tăşad
„Cetăţaua” în sec.I p. Chr. - Some Remarks Regarding the Crişana Region Around the
Trajanic Conquest Wars of Dacia I. About the Chronology and Evolution of Tăşad „Cetăţaua”
Oppidan Settlement in First Century A.D., pp. 43-49.
5. Crişan, Ioan. Pietre cu semne lapidare descoperite în fundaţia bisericii satului
medieval Rădvani - Stones with Lapidary Symbols Discovered in the Foundation of the
Medieval Village of Rădvani’s Church, pp. 51-57.
6. Ciure, Florina. Relaţiile politico-diplomatice ale lui Ioan Zápolya cu Veneţia - I
rapporti politico-diplomatici di Giovanni Zápolya con Venezia, pp. 59-74.
7. Georgiţă, Mihai. Relatările lui Johann Rudolph Schmidt despre Principatele Române
la 1643 - J. R. Schmidt Berichte über die Rümanischen Fürstentumen in 1643, pp. 75-79.
8. Borcea, Liviu. Un aurar beiuşan la curtea principilor Transilvaniei în a doua
jumătate a secolului al XVIII-lea - Un orfevre de Beiuş à la cour des princes de la Transylvanie
à la deuxièmme moitié du XVIIIe siècle, pp. 81-83.
9. Ciorba, Ioan. „Pericluri şi primejdii de rele”: Contribuţii ale episcopului grecocatolic Samuil Vulcan la combaterea epidemiei de holeră din Transilvania în vara anului
1831 - „Dangers and Perils and Evils”: Contributions of Samuil Vulcan, the Greek-Catholic
Bishop, to the Epidemic Cholera Control in Transylvania, Summer of 1831, pp. 85-93.
10. Milian, Radu. Contribuţii la dezvoltarea învăţământului confesional greco-catolic
în a doua jumătatea a secolului al XIX-lea (studiu de caz – şcolile săteşti) - Contributions to
the Development of Greek-Catholic Confessional Teaching in the Second Half of the XIXth
Century, pp. 95-99.
11. Crăciun, Corneliu. Divorţ şi concubinaj în Bihor (deceniile 8-10 ale secolului al
XIX-lea) - Divorce et concubinat en Bihor (les décennies 8-10 du XIXe siècle), pp. 101-125.
12. Jude, Andreea, Pop, Alexandru. Godete farmaceutice orădene - Godétes
pharmaceutiques d’Oradea, pp. 127-130.
13. Mălinaş, Constantin. Un erou al unităţii românilor Ioan Aurelian Mierea (18731948) - Un héros de l’unité des roumains Ioan Aurelian Mierea (1873-1948), pp. 131-186.
14. Cornea, Lucia. Vechi ateliere fotografice orădene. Atelierele de pe „Strada
Principală” (actuala strada Republicii) - Anciens ateliers photographiques d’Oradea. Les
ateliers de la „Rue Principales” (actuellement Rue de la Republique), pp. 187-205.
15. Moisa, Gabriel. Organizaţii maghiare de spionaj din Bihor în perioada
interbelică: I. „Centrul terorist Oradea Mare” - Organisations d’espionnage hongroises
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pendant la période d’entre les deux guerres mondiales: „Le centre terroriste Oradea
Mare”, pp. 207-212.
16. Ţărău, Augustin. Procesul de transformare socialistă a agriculturii în Uniunea
Sovietică - Socialist Transformation of Agriculture Process in Soviet Union, pp. 213-229.
RECENZII
17. Popa, Cristian Ioan. Cugir. Schiţă monografică, Editura Altip, Alba Iulia, 2005,
112 p. (Fazecaş, Gruia), p. 231.
18. Pecican, Ovidiu. Poarta leilor. Istoriografia tânără din Transilvania (1990-2005),
vol. I-II, Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2005-2006, 245 p. + 243 p. (Moisa, Gabriel), pp.
232-234.
19. Zainea, Ion. Politică şi administraţie în România (6 martie 1945-1 martie 1946):
Epurarea, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2004, 506 p. (Moisa, Gabriel), p. 235.
NECROLOG
20. Dr. LIVIU BORCEA (1936-2006) pp. 237-240.
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CRISIA XXXVII
2007
Oradea, 2007, 242 p.
Colegiul de redacţie: Dr. Aurel Chiriac (redactor responsabil), Sorin Bulzan, Iudita
Căluşer, Florina Ciure, Lucia Cornea, Gruia Fazecaş, Călin Ghemiş, Lakatos Attila, Doru
Marta, Blaga Mihoc, Gabriel Moisa (secretar de redacţie), Tóth János.
STUDII ŞI ARTICOLE
1. Ghemiş, Călin. Issues on the Pre and Protohistoric Amber - Discuţii asupra
chihlimbarului Pre şi Protoistoric, pp. 7-22.
2. Teleagă, Emilian. Die Ausgrabungen von Nicolae Chidioşan in der LaTènezeitlichen Nekropole von Curtuiuşeni/Érkörtvélyes (Bihor, Rumäniein) – Săpăturile lui
Nicolae Chidioşan în necropola din epoca La-Tène de la Curtuiuşeni/Érkörtvélyes (Bihor,
Rumäniein), pp. 23-57.
3. Dumitraşcu, Sever. Iernaticele (Tacitus, Historiae, III, XLVI) – The Winter Quarters
(Tacitus, Historiae, III, XLVI), pp. 59-63.
4. Toma, Corina. Repertoriu orientativ al descoperirilor dacice de pe teritoriul
Ungariei – A Catalogue of the Dacian Period Discoveries found in the Territory of Hungary,
pp. 65-75.
5. Bulzan, Sorin, Ciorba, Alexandru. Date preliminare privind necropola din epoca
romană de la Şimian, „Groapa cu Lut” (Sárgaföldes Gödör) jud. Bihor – Sarmatian cemetery
from Şimian „Groapa cu Lut” -Sárgaföldes Gödör, pp. 77-87.
6. Crişan, Ioan. Cronologia începuturilor aşezărilor medievale din judeţul Bihor
şi repartiţia lor geografică pe baza descoperirilor arheologice – The Chronology of the
Early Medieval Settlements from Bihor County and their Geographical Distribution by the
Archaeological Discoveries Point of View, pp. 89-98.
7. Mitea, Daniela-Monica. Raporturi feudale în cadrul relaţiilor franco-engleze
(secolele XIII-XV) – Feudal Aspects of Franco-English Relations (13th-15th Centuries), pp.
99-112.
8. Simon, Alexandru. Anti-Ottoman Warfare and Italian Propaganda: The Crusader
Background of the Ottoman Raid on Oradea in 1474 – Confruntări antiotomane şi proagandă
italică: consideraţii asupra contextului cruciat al raidului otoman asupra Oradiei. 1474, pp.
113-139.
9. Ciure, Florina. Interferenze culturali veneto-transilvane nel cinque-seicento –
Interferenţe culturale veneto-transilvane în secolele XVI-XVII, pp. 141-158.
10. Ardelean, Petru. Aspecte ale problemei alcoolismului reflectate în revista
„Biserica şi şcoala” (sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea) – Aspects
of the Alcoholism Issue Reflected in „Biserica şi şcoala” Magazine (End of 19th – Beginning
of 20th Century), pp. 159-171.
11. Crăciun, Corneliu. Comitetul Democrat Evreiesc (Bihor-Oradea) – între
promisiunea loialităţii şi eşuarea în trădare – Le Comité Démocrate Juif (Bihor, Oradea) –
entre la promesse de la loyauté et la dérive en trahison, pp. 173-191.
12. Mălinaş, Constantin. Inventare de carte românească veche din protopopiatul
Beiuşului la 1942 – Inventaires des vieux livres ecclésiastiques roumaines dans le vicariat
de Beiuş, Bihor, Roumanie, 1942, pp. 193-202.
13. Moisa, Gabriel. Transylvania in Western Historiography: 1965-1989. Some
Considerations – Transilvania în istoriografia occidentală: 1965-1989. Câteva consideraţii,
pp. 203-207.
CENTENAR IOSIF VULCAN
14. Cornea, Lucia. Date referitoare la istoricul casei Vulcan – Quelques données
concernant l’histoire de la „Maison Vulcan” d’Oradea, pp. 209-214.
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15. Mihoc, Blaga. Bătrânul naţiei – Nation’s Old Father, pp. 215-217.
RECENZII
16. ***, Un veac de lumină, Editura Muzeului Ţării Crişurilor, Oradea, 2003, 440 p.
(Hochhauser, Ronald), pp. 219-221.
17. Budahazy, István. Contribuţii la istoria farmaciei orădene, Editura Muzeului Ţării
Crişurilor, Oradea, 2007, 242 p. (Pop, Alexandru), pp. 223-224.
18. Tomiţă, Alexandra. O istorie „glorioasă”. Dosarul protocronismului românesc,
Editura Cartea românească, Bucureşti, 2007, 365 p. (Moisa, Gabriel), p. 225.
19. Müller, Florin. Metamorfoze ale politicului românesc 1938-1944, Editura
Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2006, 355 p. (Moisa, Gabriel), p. 227.
20. Mihalache, Andi. Mănuşi albe, mănuşi negre. Cultul eroilor în vremea dinastiei
Hohenzolern, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2007 (Moisa, Gabriel), p. 229.
21. Majuru, A., Stănescu, Fl. Alexandru (coordonatori), Bucureştiul subteran.
Sinuciderea, Bucureşti, 2006, Editura Paralela 45, 345 p. (Ghemiş, Călin), pp. 231-233.
22. Ţeicu, Dumitru. Geografia ecleziastică a Banatului medieval, Cluj-Napoca,
Presa Universitară, 2007, 263 p. (Marta, Doru), pp. 235-236.
23. Bejinariu, Ioan. Depozitul de bronzuri de la Brâglez (comuna Surduc, judeţul
Sălaj), Editura MEGA, Cluj-Napoca, 2007, 106 p. + XXIV pl. (Fazecaş, Gruia), pp. 237-238.
IN MEMORIAM
24. ALEXANDRU SĂŞIANU (1950-2007) pp. 239-242.
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CRISIA XXXVIII
2008
Oradea, 2008, 229 p.
Colegiul de redacţie: Dr. Aurel Chiriac (redactor responsabil), Sorin Bulzan, Iudita Căluşer,
Florina Ciure, Lucia Cornea, Gruia Fazecaş, Călin Ghemiş, Lakatos Attila, Doru Marta, Blaga
Mihoc, Gabriel Moisa (secretar de redacţie), Corina Toma, Tóth János.
STUDII ŞI ARTICOLE
1. Crişan, Ioan, Fazecaş, Gruia. An Early Iron Age Tomb from Cefa „La Pădure” – Un
mormânt de incineraţie hallstatian de la Cefa „La Pădure”, pp. 7-16.
2. Bulzan, Sorin. Alexandu cel Mare sau Ahile? O statuetă din bronz de la Porolissum
reinterpretată – Alexander or Achilles? A Bronze Statuette from Porolissum Reconsidered, pp.
17-22.
3. Lakatos-Balla, Attila. Cimitirul medieval timpuriu de la Sălacea – Dealul Vida – Early
Medieval Cemetery from Sălacea – Vida Hill, pp. 23-44.
4. Marta, Doru. Un cimitir medieval din cetatea Oradea – One Middle Age Cemetery
from Oradea Fortress, pp. 45-48.
5. Damian, Iulian-Mihai. Unire bisericească şi societate creştină în Regatul Ungariei la
mijlocul secolului XV – Union ecclésiastique et sociéte chrétienne dans le royaume de l’Hongrie
a la moitié du XV e siècle, pp.49-64.
6. Rusu, Virgil-Gabriel. Politică şi societate în Principatul Transilvaniei la sfârşitul
secolului al XVI-lea: conspiraţia nobiliară de la Cluj (1594) - Politics and Society in Principate of
Transylvania, at the End of the XV th Century, pp. 65-74.
7. Magina, Adrian. Confesiune şi societate în Banatul montan la graniţa dintre Evul
Mediu şi modernitatea timpurie – Conffesion and Society in the Mountain Banat Between Middle
Age and the Early Modern Age, pp. 75-93.
8. Apati, Cristian, Georgiţă, Mihai. Populaţia oraşului Oradea în lumina unei conscrieri
confesionale de la mijlocul secolului al XVIII-lea – Bevölkerung der Stadt Grosswardein im Licht
Einer Konfesionellen Konskription aus der Halfe des 18. JHDS., pp. 95-116.
9. Cornea, Lucia. Relaţii de rudenie în mediul intelectual românesc din vestul
Transilvaniei în a doua jumătate a secolului 19 şi începutul secolului 20. Studiu de caz – familia
Aureliei Popovici–Vulcan – Relation de parenté dans le milieu intellectuel roumain de l’ouest de
la Transylvanie pendant la deuxième moitié du XIX e siècle et le debut du XX e siècle. Étude de
cas – la famille d’Aurelia Popovici-Vulcan, pp.117-129.
10. Mălinaş, Constantin. Centenar Bruchental 1908–2008 – Centenaire Bruchental 19082008, pp. 131-188.
11. Moisa, Gabriel. Tulburări antisemite în Oradea anului 1927 – Des troubles antisémites
à Oradea pendant l’aneé 1927, pp. 189-197.
12. Crăciun, Corneliu. Pentru o istorie a relaţiilor dintre spaţiu şi puterea comunistă: colţul
– Pour une histoire des relations entre l’espace et le pouvoir communiste: le coin, pp. 199-209.
13. Jora, Lucian. Accounts on Soviet Union Cultural Diplomacy (1953-1959) – Contribuţii
privind diplomaţia culturală sovietică (1953-1959), pp. 211-219.
14. Emődi, János. Emigrarea dintr-o instituţie culturală orădeană – Emmigration from a
Cultural Institution – The Philarmonical Orchestra – Oradea, pp. 221-224.
RECENZII
15. Brătescu, Liviu, Chiper, Mihai (editori). Conservatorismul românesc. Origini, evoluţii,
perspective, Editura PIM, Iaşi, 2008, 238 p. (Moisa, Gabriel), pp. 225-226.
16. Crăciun, Corneliu. Comunism şi comunişti în presa de limbă română din Oradea
(1922-1937), Editura Primus, Oradea, 2008, 232 p. (Moisa, Gabriel), pp. 226-227.
17. Wollmann, Volker. Arheologie industrială – Din istoria patrimoniului tehnic pe
teritoriul României, Editura Ulise, Alba Iulia, 2003, 183 p. (Hochhauser, Ronald), pp. 227-229.
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CRISIA XXXIX
2009
Oradea, 2009, 319 p.
Colegiul de redacţie: Dr. Aurel Chiriac (redactor responsabil), Sorin Bulzan, Iudita
Căluşer, Florina Ciure, Lucia Cornea, Gruia Fazecaş, Călin Ghemiş, Lakatos Attila, Doru
Marta, Blaga Mihoc, Gabriel Moisa (secretar de redacţie), Corina Toma, Tóth János.
SUMAR
1. Popa, Cristian I., Ştefu, Viorel. The Antler Sceptre from Coţofeni Settlement of
Boarta (Sibiu County) – Un sceptru de corn aparţinând culturii Coţofeni descoperit la
Boarta (jud. Sibiu), pp. 7-16.
2. Sava, Victor. Descoperiri neolitice şi de epoca bronzului la Macea „Topila”
(judeţul Arad) – Neolithic and Bronze Age Discoveries from Macea „Topila” (Arad County),
pp. 17-40.
3. Fazecaş, Gruia. One Bronze Age Stone Axe from Călacea (Bihor County) – Un
topor din piatră aparţinând epocii bronzului de la Călacea, pp. 41-44.
4. Kacsó, Carol. Spada de bronz de la Lăpuş – Das Bronzeschwert von Lăpuş, pp.
45-54.
5. Ardeleanu, Marius. Pintenii germanici din Barbaricum (sec. II-III p. Chr.) –
Germanische Sporen aus Barbaricum (II-III Jahrhundert N. Chr.), pp. 55-73.
6. Crişan, Ioan. Monumentele ecleziastice romanice din Bihor. Noi direcţii de
investigaţie arheologică – Romanic Ecclesiastic Monuments in Bihor. New Archaeological
Investigation Directions, pp. 75-81.
7. Marta, Doru. Donjonul de la Cheresig (jud. Bihor). Istoric şi propuneri de
restaurare – The Keep from Cheresig (Bihor County): History and Restauration Project, pp.
83-92.
8. Emődi, János. Cărămizi din Bihor (Adenda II) – The History of Bricks in Bihor
County, pp. 93-96.
9. Toma, Corina, Lakatos, Attila. Un tezaur monetar din secolele XV-XVI descoperit
la Marghita (jud. Bihor) – A 15th and 16th Century Coin Hoard from Marghita (Bihor County),
pp. 97- 142.
10. Simon, Alexandru. Cu privire la geopolitica Imperiului Otoman la începutul
secolului XVI – Regarding the Ottoman Empire’s Geopolitics at the Beginning of the XVIth
Century, pp. 143-151.
11. Georgiţă, Mihai. Mihai Viteazul şi creştinătatea sud-dunăreană –Michael the
Brave and South Danube Christianity, pp. 153-171.
12. Papo, Adriano, Nemeth, Gizella, La carriera, le proprietà e i tesori di György
Martinuzzi Utyeszenics – The Carrier, the Estates, the Wealth of György Martinuzzi
Utyeszenics, pp. 173-184.
13. Ciure, Florina. Libri e manoscritti riguardanti la Transilvania conservati nella
Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia (sec. XVI-XVIII) – Books and Manuscripts about
Transylvania housed in the Marciana Library in Venice (XVI-XVII Centuries), pp. 185-198.
14. Giraudo, Gianfranco. Greco-catolicii din România – I greco-cattolici di Romania,
pp. 199-205.
15. Mihoc, Blaga. Un protocol sau un proces verbal din secolul al XVIII-lea – A 18 th
Century Memoir or Protocol, pp. 207-226.
16. Kührer, Florian. Alexandru Ioan Cuza und die Vereinigung von 1859 in den
GEschichtslehrbüchern von 1943 bis Heute – Alexandru Ioan Cuza and the Union of 1859
Reflected in the History School Books (1943 until Today), pp. 227-233.
17. Drecin, Mihai D., Moisa, Gabriel. Repere ale implicării comunităţii evreieşti în
viaţa oraşului Oradea – References Marks of the Jewish Community’s Implication in the Life
of Oradea, pp. 235-244.
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18. Mălinaş, Constantin, Căluşer, Iudita. Sfragistica bibliotecii Liceului de la Beiuş
până la 1948 – Sphragistique de la bibliothèque du Liceé de Beiuş jusqu’au 1948, pp. 245268.
19. Cornea, Lucia. Intelectuali în epoca stalinistă. Epurarea şi „reeducarea” avocaţilor
din Baroul Oradea (1945-1953) – Intellectuels à l’époque stalinienne. L’epuration et la
„rééducation” des avocats du barreau d’Oradea (1945-1953), pp. 269-281.
20. Lakatos, Artur. Situaţia economică a Bisericii Unitariene din Transilvania 19441948 – The Economic Situation of the Unitarian Church in Transylvania, pp. 283-297.
21. Crăciun, Corneliu. „Uniunea patrioţilor” în Bihor (1945) – „Uniunea patrioţilor”
in Bihor County (1945), pp. 299-310.
RECENZII
22. Bejinariu, Ioan. Bronzuri preistorice din Sălaj (colecţiile Szikszai, Wessèlényi
– Teleki, Aszodi şi descoperiri izolate aflate în colecţia Muzeului din Zalău, [Prehistoric
Bronze Artifacts. Szikszai, Wessèlényi – Teleki, Aszodi Collections and Isolated Discoveries
from Zalău Museum Collection], Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2008, 124 p. + XXIV pl. (Fazecaş,
Gruia), p. 311.
23. Dana, Dan. Zalmoxis de la Herodot la Mircea Eliade. Istorii despre un zeu al
pretextului. Prefaţă de Zoe Petre, Polirom, Iaşi, 2008, 488 p. (Taufer, Matteo), pp. 312-317.
24. Crăciun, Corneliu. Contribuţii documentare la istoria evreilor din Bihor, Editura
Arca, Oradea, 2009, 193 p. (Moisa, Gabriel), p. 318.
25. Pecican, Ovidiu. Europa în gândirea românească interbelică, Institutul European,
Iaşi, 2008, 233 p. (Moisa, Gabriel), p. 319.
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CRISIA XL
2010
Oradea, 2010, 369 p.
Colegiul de redacţie: Dr. Aurel Chiriac (redactor responsabil), Gabriel Moisa (secretar
de redacţie), Sorin Bulzan, Iudita Căluşer, Florina Ciure, Lucia Cornea, Gruia Fazecaş,
Călin Ghemiş, Lakatos Attila, Doru Marta, Blaga Mihoc, Corina Toma, Tóth János.
SUMAR
1. Fazecaş, Gruia. Trei topoare inedite din cupru descoperite în judeţul Bihor –
Three Novel Copper Axes from Bihor County, pp. 9-12.
2. Kacsó, Carol. Noi date cu privire la depozitul de bronzuri de la Bogdan Vodă
(I) – Neue Daten zum Depotfund von Bogdan Vodă (I), pp. 13-45.
3. Bulzan, Sorin. Date preliminare privind habitatul în aşezarea din epoca romană
de la Margine „Valea Tăniei – La Ţarină”, judeţul Bihor – Some Preliminary Data Regarding
the Habitation in the Roman Period Settlement from Margine, Valea Tăniei – Ţarina II-III
Century A.D., com. Abram, Bihor County, pp. 47-79.
4. Bulzan, Sorin, Marta, Doru. Mişca. O aşezare medievală dispărută şi descoperirile
arheologice de la Oradea – „Sere” – Mişca. A Dissapeared Medieval Settlement and
Archaeological Discoveries from Oradea „Sere”, pp. 81-94.
5. Crişan, Ioan. Săpături arheologice de salvare în cimitirul târgului medieval Cefa
– Des fouilles archéologiques de sauvetage dans le cimetière de la bourgade médiévale
Cefa, pp. 95-105.
6. Toma, Corina. Reevaluarea tezaurului monetar din sec. XIV/XV-XVII descoperit
la Gurba (jud. Arad) – New Appraisement of the XIV/XV th -XVIIth Hoard Discovered at
Gurba (Arad County), pp. 107-158.
7. Simon, Alexandru. Crăişorii valahilor din a doua jumătate a secolului XV –
Walachian King-Pin from the Second Half of 15th Century, pp. 159-167.
8. Ferraccioli, M. Marcella, Giraudo, Gianfranco. Minimalia Judaica Venetica Minimalia Judaica Venetica, pp. 169-180.
9. Nemeth, Gizella, Papo, Adriano. György Martinuzzi Utyeszenics e la riforma
luterana in Transilvania e nelle parti d’Ungheria - György Martinuzzi Utyeszenics and the
Lutheran Reform in Transylvania and Parts of Hungary, pp. 181-191.
10. Ardelean, Florin. Obligaţiile militare ale nobilimii în Transilvania princiară
(1540-1657) – The Military Obligations of the Nobility in Princely Transylvania (15401657), pp. 193-208.
11. Dudaş, Florian. Codicele Prologar Slavon scris la mănăstirea Perii Maramureşului
în 1599-1600, în timpul domniei lui Mihai Viteazul – A Slavonic Codex Written at Peri
Monastery Maramureş in 1599-1600, During the Reign of Michael the Brave, pp. 209-218.
12. Ciure Florina, Da minoranza a maggioranza: i mercati della Transilvania trai l
quatrocento e il settecento – From Minority to Majority: Transylvania’s Merchants Between
XVth and XVIIth Centuries, pp. 219-230.
13. Georgiţă, Mihai. Biserica românească din comitatul Bihor şi calvinismul în prima
jumătate a secolului al XVII-lea – Romanian Church in Bihar and Calvinism in the First Half
of 17 th Century, pp. 231-240.
14. Apati, Cristian, Ciorba, Ioan. Pentru o istorie a alimentaţiei: noi documente
privind cultura cartofilor în Crişana în a doua parte a secolului al XVIII-lea – For a History
of Alimentation: New Documents About the Cultivation of Potatoes in Crişana in the 2nd
part of the XVIII th Century, pp. 241-248.
15. Ardelean Petru, Aspecte ale emigraţiei româneşti în Statele Unite ale Americii
de la începutul secolului al XX-lea, reflectate în corespondenţa unui emigrant cu familia –
Aspects of the Romanian Immigration from the Beginning of the 20th Century in the USA,
Reflected in the Correspondence of an Emigrant with his Family, pp. 249-265.
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16. Milian, Radu. Dezbateri parlamentare şi de presă din România în perioada
neutralităţii (1914-1916) – Parliamentary and Press Debates in Romania During the
Neutrality Period (1914-1916), pp. 267-279.
17. Meszar, Marius-Răzvan. Colonizarea ţăranilor în Ineu, judeţul Arad, prin reforma
agrară din 1921 – Peasant Colonization in Ineu, Arad County, Duet to the Land Reform
from 1921, pp. 281-286.
18. Moisa, Gabriel. Istoriografie – istorie – politică. Istoriografia românilor din
Ungaria referitoare la trecutul istoric al comunităţii (1920-2010) – Historiography – History
– Politics. Historiography of Romanians from Hungary Concerning the Past of the Comunity
(1920-2010), pp. 287-306.
19. Romînaşu, Cornelia, Romînaşu, Radu. Contribuţii la istoricul asociaţiei ortodoxe
„Oastea Domnului” – filiala din Beiuş – în perioada interbelică – Contributions to the
History of the „Army of God” Orthodox Association – Branch of Beiuş - During the Interwar
Period, pp. 307-313.
20. Ruge, Adriana. Arhitectura ecleziastică românească din Bihorul interbelic.
Estetica faţadelor – The Romanian Ecclesiatical Architecture in Bihor during the Interwar
Period. The Aesthetics of Facades, pp. 315-324.
21. Cornea, Lucia. Date privind activitatea filialei Oradea a Ateneului Român (19251940) – Données concernant l’activité de la filiale Oradea de l’Athénée Roumain (19251940), pp. 325-336.
22. Pop, Ioan F.. Obscuritatea limbajului totalitar – The Obscurity of the Totalitarian
Language, pp. 337-342.
MUZEOGRAFIE
23. Căluşer, Iudita. Donaţia familiei Ştefănică din Beiuş – The Donation of Ştefănică
Family of Beiuş, pp. 343-351.
CONSERVARE – RESTAURARE
24. Mureşan, Olimpia. About Corrosion and Conservation Problems of Iron Artefacts
Coming from Oradea Fortress, pp. 353-360.
NOTE. DISCUŢII. PUNCTE DE VEDERE
25. Nistoroiu, Nicolae. Cetatea de pământ de la Almaşu Mic (comuna Sîrbi, judeţul
Bihor). Precizări privind descoperirea unei fortificaţii de tip „pinten barat”, necunoscută
până acum în literatura de specialitate – The Fortress from Almaşu Mic (Sîrbi, Bihor County).
Some Thoughts on the Discovery of a „Barrage-Type Promontory” Type Fortress Unknown
to the Specialized Literature, pp. 361-363.
RECENZII
26. Tendinţe în conservarea preventivă, editor Márta Guttmann, Editura „Astra
Museu”, Sibiu, 2009, 197 p. (Mureşan, Olimpia), p. 365.
27. Scott, David, Eggert, Gerhard. Iron and Steel in Art: Corrosion, Colorants,
Conservation, Archetype Publication Ltd., London, 2009, 196 p. (Mureşan, Olimpia), p.
366.
IN MEMORIAM
28. Dr. CONSTANTIN MĂLINAŞ (1943-2010) pp. 367-369.
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CRISIA XLI
2011
Oradea, 2011, 302 p.
Redactor-responsabil: Dr. Aurel Chiriac
Secretar de redacţie: Gabriel Moisa
Bord editorial (membri): Florina Ciure, Gruia Fazecaş, Olimpia Mureşan.
SUMAR
1. Ghemiş, Călin, Clottes, Jean, Gely, Bernard, Prud’Homme, Francoise. O
descoperire arheologică de excepţie – „Galeria desenelor” din peştera Coliboaia, munţii
Apuseni (România) – An Exceptional Archaeological Discovery – The Gallery with Drawings
from Coliboaia Cave, Apuseni Mountains, Romania, pp. 7-19.
2. Băcueţ Crişan, Sanda. Vasele miniaturale în descoperirile arheologice. Aşezări
neolitice din judeţul Sălaj – Miniature Vessels in Archaeological Discoveries, pp. 21-31.
3. Popa, Cristian-Ioan. Obiecte de metal din locuirea Coţofeni de la Băniţa – Peştera
Bolii (jud. Hunedoara) – Metal Artifacts from Băniţa Cave Coţofeni Settlement (Hunedoara
County), pp. 33-45.
4. Gogâltan, Florin. Funcţia economică şi socială a tell-urilor epocii bronzului
din bazinul carpatic. II. Tell-urile şi procesul de urbanizare – Die Wirtschafts und
Sozialfunktion der Bronzezeitlichen Tells aus dem Karpatenbecken. II. Die Tells und der
Urbanisierungsprozess, pp. 47-67.
5. Sana, Daniel Vasile, Bejinariu, Ioan. Elements of Symbolic Plastic Art Belonging
to the Iron Age from Şimleul Silvaniei – Observator, pp. 69-80.
6. Sfrengeu, Florin. Archaeological Discoveries in the Bistra Stream Area (First Half
of the 1st Millenium A.D.) - Descoperiri arheologice de pe Valea Bistrei (prima jumătate a
mileniului I), pp. 81-85.
7. Băcueţ Crişan, Dan. Morminte de incineraţie medievale timpurii descoperite
la Zalău „Dealul Lupului/Farkas Domb” (jud. Sălaj) – Early Medieval Cremation Graves
Discovered in Zalău „Dealul Lupului/Farkas Domb” (Sălaj County), pp. 87-98.
8. Crişan, Ioan. Consideraţii cu privire la prezenţa pecenegilor în Crişana –
Considération sur la présence des petchénègues en Crişana, pp. 99-112.
9. Marta, Doru, Ghemiş, Călin. Cuţite de luptă medievale descoperite în judeţul
Bihor – Middle Age Battle Knives Discovered in Bihor County, pp. 113-115.
10. Pop, Ioan F.. Elenismul şi cultura creştină – The Hellenism and the Christian
Culture, pp. 117-122.
11. Papo, Adriano: György Martinuzzi Utyeszenics e la regina Isabella Jagellone:
protagonisti e antagonisti della storia ungherese nel XVI secolo – George Martinuzzi
Utyeszenics and the Queen Isabella Jagello: Protagonists and Antagonists of the Hungarian
History in the 16 th Century, pp. 123-131.
12. Georgiţă, Mihai. Înnobilarea preotului român calvin Ioan din Alămor (1643)
– The Ennoblement of the Romanian Calvinist Priest Ioan From Alămor (1643), pp.
133-138.
13. Ciure, Florina. Studenţi transilvăneni la Universitatea din Padova în secolul al
XVII-lea – Transylvanian Students at the University of Padua in the Seventeenth Century,
pp. 139-144.
14. Bodo, Edith. Sistemul robotei pe domeniile episcopiei romano-catolice şi grecocatolice de Oradea – The Robot System in the Domains of Oradea’s Roman Catholic and
Greek Catholic Bishoprics, pp. 145-154.
15. Goman, Ioan. Aspecte privind adaptarea la economia de schimb a marilor
proprietari de pământ din Crişana în secolul al XVIII-lea şi prima jumătate a secolului
al XIX-lea – Aspects of Adaptation to the Exchange Economy of the Big Landowners in
Crişana in the 18th Century and the First Half of the 19 th Century, pp. 155-167.
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16. Giraudo, Gianfranco. Patriottismo e devozione nella rivoluzione veneziana 22
marzo 1848 – 31 agosto 1849 – Patriotism and Devotion in the Venetian Revolution 22
march 1848 – 31 august 1849, pp. 169-186.
17. Ananie, Doina-Gabriela. Macedoromânii din Bihor. Oameni şi fapte – The
Macedoromanians from Bihor. People and Deeds, pp. 187-197.
18. Csobai, Elena, Martin, Emilia. Comunităţile româneşti din judeţele Hajdú-Bihar
şi Szabolcs-Szatmár – Romanian Communities in Hajdú-Bihar and Szabolcs-Szatmár
Counties, pp. 199-210.
19. Romînaşu, Cornelia. Câteva aspecte privind activitatea cultural filantropică
iniţiată de Banca „Râureana” din Copalnic-Mănăştur (1892-1918) – Some Aspects
Regarding the Cultural and Philantropic Activity Initiated by Râureana Bank from CopalnicMănăştur (1892-1918), pp. 211-215.
20. Romînaşu, Radu. Contribuţii la istoricul asociaţionismului cultural românesc din
Bihor. Despărţământul „Astrei” din Marghita (1910-1918) – Contributions to the History of
Romanian Cultural Association in Bihor County. The Astra Branch from Marghita (19101918), pp. 217-222.
21. Moisa, Corina, Moisa, Gabriel. Data on the Development of the Health
Institutions in Bihor County - Date privind evoluţia instituţiilor sanitare din judeţul Bihor,
pp. 223-228.
22. Cornea, Lucia. Vechi ateliere fotografice orădene. Patroni, personal angajat,
ucenici – Anciens ateliers photographiques d’Oradea. Patrons, personnel employé,
appreintis, pp. 229-242.
23. Goman, Mihaela. Din activitatea lui Constantin Daicoviciu la Institutul de
Studii Clasice al Universităţii „Regele Ferdinand I” din Cluj (I) – Aspects of Constantin
Daicoviciu’s Activity at the Institute of Classical Studies of the University „King Ferdinand
I” from Cluj (I), pp. 243-254.
24. Faur, Antonio. Problematica salvării evreilor din Transilvania de Nord şi Ungaria
(1944). Percepţii istoriografice (1944-1946) – Saving the Jews within Northern Transylvania
and Hungary (1944). Historiographical Perceptions (1944-1946), pp. 255-261.
25. Pascu, Ovidiu. Aparate de fotografiat din colecţia Muzeului Ţării Crişurilor:
Smena – Criş County Museum’s Collection Cameras: Smena, pp. 263-264.
26. Moisa, Gabriel. Cultul personalităţii lui Nicolae Ceauşescu şi muzeele de istorie
în România anilor '80 – The Cult of Nicolae Ceuşescu and History Museums in the Years
1980 in Romania, pp. 265-277.
27. Zainea, Ion. Aspecte din activitatea cenzurii comuniste: controlul producţiei
de carte social politică. Tendinţe şi fenomene semnalate în cursul anului 1972 - Aspects
of the Communist Censorship Activity: the Control of the Production for Social-Political
Books. Trends and Phenomena Reported During 1972, pp. 279-285.
RECENZII
28. Aspes, Alessandra (îngrijitor). I bronzi del Garda. Valorizzatione delle collezioni
di bronzi preistorici di uno dei più importanti 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 p. + 1 DVD (Fazecaş, Gruia), pp. 287-288.
29. 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.
(Hochhauser, Ronald), pp. 289-290.
30. Căluşer, Iudita. Liceul Român Unit de Fete din Beiuş, 1896-1948. Monografie
istorică, Editura LOGOS '94, Oradea, 2011 (Crăciun, Corneliu), p. 291-293.
31. ISIS, Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek (Revista Restauratorilor Maghiari din
Transilvania 11), editor Kovács Petronella, Muzeul „Haás Rezsö”, Odorheiul Secuiesc,
2011, 202 p. (Mureşan, Olimpia), p. 294.

150

Doina-Gabriela Ananie

20

32. Istorie şi istoriografie la Chişinău: Istoria între ştiinţă şi şcoală – perioada interbelică
în Basarabia. Studii, materiale, surse şi sugestii, Georg Eckert Institut für Internaţionale
Schullbuchforsschung, Moldova Institut Leipzig, Editura Cartidact, Chişinău, 2008, 207
p.; Integrarea Basarabiei în viaţa spirituală românească (1918-1940), Editura Cartidact,
Chişinău, 2010, 306 p. (Moisa, Gabriel), pp.295-296.
33. L’Europa del disicanto. Dal '68 praghese alla crisi del neoliberismo, a cura di
Francesco Leoncini, Rubbetino editore, 2011, 210 p. (Ciure, Florina), pp. 297-298.
OAMENI CARE AU FOST
34. Corneliu Crăciun pp. 299-300.
IN MEMORIAM
250. Ivan Ordentlich pp. 301-302.
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CRISIA XLII
2012
Oradea, 2012, 208 p.
Redactor-responsabil: Dr. Aurel Chiriac
Secretar de redacţie: Gabriel Moisa
Bord editorial (membri): Florina Ciure, Gruia Fazecaş, Olimpia Mureşan.
SUMAR
1. Tomegea, George. On Research Problems of Biritual Cemeteries from Transylvania
(7 th – 9 th Century)- Cercetări privind cimitirele birituale din Transilvania (sec. VII-IX), pp.
9-14.
2. Pop, Ioan F.. Poietica demersului cognitiv augustinian – Augustinian Poetics
Cognitiv Process, pp. 15-20.
3. Crişan, Ioan. Stadiul cercetărilor arheologice în cimitirul satului medieval
Rădvani – The Stage of Archaeological Investigations in the Medieval Village of Rădvani
Cemetery, pp. 21-28.
4. Nemeth, Gizella, Papo, Adriano. Conflittualità ungaro-veneta all’epoca di Mattia
Corvino – Hungarian-Ventian Struggle During the Reign of Matthias Corvinus, pp. 29-36.
5. Ghemiş, Călin, Zgardan, Constantin Iosif. Asediul cetăţii Oradea (1692) în
medalistica barocă – The Siege of Oradea Fortress (1692) in Baroque Medals, pp. 37-47.
6. Rigman, Ciprian-Doru. Formaţia intelectuală a protopopilor greco-catolici din
episcopia Gherla la mijlocul secolului al XIX-lea – Intellectual Formation of Greek-Catholic
Archdeacons in Gherla Diocese in the Middle of the XIX th Century, pp. 49-60.
7. Szabó, József. Contribuţii privind istoria regularizării apelor pe Valea Ierului în
secolul XIX – Contributions Regarding to History of Water Level Regulation in Ierul Valley
in the Nineteenth Century, pp. 61-80.
8. Ciure, Florina, Cornea, Lucia. Relaţiile culturale româno-italiene reflectate
în paginile revistei „Familia”, seria I (1865-1906) – Romanian-Italian Cultural Relations
Reflected in the „Familia” Magazine, Series I (1865-1906), pp. 81-98.
9. Sucilă-Pahoni, Cipriana. O privire critică asupra legii penitenciarelor de la 1
februarie 1874 – A Critical Look over the Prisons Law from 1874, pp. 99-109.
10. Ferraccioli, M. Marcella, Giraudo, Gianfranco. Venezia della repubblica al
regno. Un itinerario nella Petite Histoire – Venice from the Republic to the Kingdom. An
Itinerary in the Petit Histoire, pp. 111- 124.
11. Romînaşu, Cornelia. Principalele operaţiuni financiar-bancare ale Băncii
„Râureana” din Copalnic-Mănăştur (1899-1917) – The Main Financial and Banking
Operations of the Bank „Râureana” in Copalnic-Mănăştur (1899-1917), pp. 125-131.
12. Georgiţă, Mihai. Grindină şi superstiţie (Cazul din Suiug – 1928) Hail and
Superstitions – The Case from Suiug, pp. 133-140.
13. Ananie, Doina-Gabriela. Împărţirea administrativă şi structura etnică a judeţului
Bihor din 1943 – The Administrative Rearrangement and the Ethnic Structure of Bihor
County from 1943, pp. 141-151.
14. Zainea, Ion. Excluderi din Partidul Muncitoresc Român în anul 1952. Cazul
Comitetului Raional Oradea – Exclusions from the Romanian Labour Party in the Year
1952. The Case of Oradea Raional Committee, pp. 153-157.
15. Puşcaş, Cristina. Înfometare – Un mijloc de exterminare lentă a deţinuţilor politici
din penitenciarul Oradea Mare (1947-1977) – Starvation – A Means of Slow Extermination
of the Political Prisoners in the Prison of Great Oradea (1947-1977), pp. 159-167.
16. Ruge, Adriana, Erzse, Daciana. The Orthodox Church in Săcuieni- Biserica
ortodoxă din Săcuieni, pp. 169-173.
17. Moisa, Gabriel. Utilisation des institution museale comme des instruments de
l’éducation idéologique à la jeunesse dans les premières années de la Ceauşescu régime
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– Using Museum Institution as Ideological Tools in Early Youth to the Education of the
Ceauşescu Regime, pp. 175-179.
18. Burghele, Camelia. Border Identity: Maramureşul istoric, de-o parte şi de alta a
Tisei – Border Identity: Historical Maramureş, on Both Tisa Banks, pp. 181-189.
ANIVERSARE
19. Sfrengeu, Florin. Arheologul şi profesorul Sever Dumitraşcu la 75 de ani. Aspecte
privind activitatea ştiinţifică – Archaeologist and Professor Sever Dumitraşcu at the Age of
75. Aspects on His Scientific Activity, pp. 191-196.
RECENZII
20. Lazăr, Simona. Sfârşitul epocii bronzului şi începutul epocii fierului în sud-vestul
României, Craiova, 2011, 323 p. + 114 planşe şi 13 hărţi (Kacsó, Carol), pp. 197-202.
21. Guignet, Philippe. Nouvelle histoire de Valenciennes, Edition Privat, Toulouse,
2006, 269 p. (Cornea, Lucia), pp. 203-204.
22. Jancsó, Árpád. Temeszvár Vízeroműve (Centrala hidroelectrică a Timişoarei),
Editura Erdélyi Muzeum-Egyesület (Societatea Muzeului Ardelean), Cluj-Napoca, 2010, 79
p. (Hochhauser, Ronald), pp. 204-205.
23. Vesa, Pavel. Protopop dr. Gh. Ciuhandu (1875-1947), Editura Arhiepiscopiei
Aradului, Arad, 2011, 635 p., Colecţia „Biografii arădene”, Seria „Personalităţi clericale”
(Romînaşu, Radu), pp. 205-207.
24. Moisa, Gabriel. Istoriografia românilor din Ungaria 1920-2010. Între deziderat
şi realitate (A magyarországi románok történetírása 1920-2010. Vágy és valóság között),
Editura NOI, Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria, 2010, 311 p. (Meszar,
Marius-Răzvan), pp. 207-208.

23

Index Crisia XXXI-XLIII (2001-2013)

153

CRISIA XLIII
2013
Oradea, 2013, 205 p.
Redactor-responsabil: Dr. Aurel Chiriac
Secretar de redacţie: Gabriel Moisa
Bord editorial (membri): Florina Ciure, Gruia Fazecaş, Olimpia Mureşan.
SUMAR
1. Crişan, Ioan. Cercetări arheologice de diagnostic pe teritoriul comunei suburbane
Sânmartin (judeţul Bihor) – Archaeological Reasearch of Diagnosis on the Territory of the
Suburban Village Sânmartin (Bihor County), pp. 7-13.
2. Toma, Corina. Tezaurul din aşezarea dacică de la Tăşad – Produse finite ale atelierului
sau piese de podoabă deteriorate – The Hoard from Dacian Settlement in Tăşad – Finished
Products from the Workshop or Damaged Costume Accesories and Jewelry Pieces, pp. 15-23.
3. Pop, Ioan F.. Literatura augustiniană ca intermediaritate – Augustinian Literature as
Intermediarity, pp. 25-28.
4. Neagu, Răzvan Mihai. Politica beneficială a Papei Clement al VI-lea în dieceza de
Oradea – The Beneficial Policy of Pope Clement VI in the Diocese of Oradea, pp. 29-40.
5. Ferraccioli, M. Marcella, Giraudo, Gianfranco. Il privilegio di Sigismundo imperatore
ad Andrea Donà, patrizio veneziano – The Privilege of Emperor Sigismund Offered to Andrea
Donà, venetian patrician, pp. 41-55.
6. Georgiţă, Mihai. Legăturile lui Sigismund de Luxemburg cu Oradea şi mărturii
privind mormântul său din cetate – Relations of Sigismund von Luxemburg with Oradea and
Proofs About his Grave of the Citadel, pp. 57-63.
7. Toma, Corina. Observaţii asupra compoziţiei tezaurului monetar din secolele XIVXV descoperit la Batăr (jud. Bihor) – A Fourteenth-Fifteenth Century Coin Hoard from Batăr
(Bihor County, Romania), pp. 65-99.
8. Nemeth, Gizella, Papo, Adriano. Il caso 'Bernardo de Aldana’: l’abbandono di Lippa/
Lipova e le sue conseguenze. 1552-1556 – The 'Bernardo de Aldana’ case: the Abandonment
of Lippa/Lipova and its Consequences. 1552-1556, pp. 101-115.
9. Pop, Alexandru. Un reţetar farmaceutic din anul 1761 – A Pharmaceutical Recipe
1761, pp. 117-124.
10. Gîrdan, Carmen, Pop, Alexandru. Pixide din patrimoniul farmaciei „Remedio” 58
din Oradea – Pyxides from the Patrimony of the „Remedio” 58 Pharmacy from Oradea, pp.
125-128.
11. Mureşan, Augustin. Un tipar sigilar din 1816 al Breslei Unite din Lugoj – A Seal of
the United Guild of Lugoj 1816, pp. 129-132.
12. Mihoc, Blaga. Salarii, burse şi împrumuturi. Contribuţii la istoria eparhiei grecocatolice de Oradea – Salaries, Scholarships, Loans. Contributions to the History of the Greek
Catholic Diocese of Oradea, pp. 133-152.
13. Sava, Eugen Radu. Din istoricul parohiei române greco-catolice Craidorolţ. Preotul
Mureşan Dumitru – From the History of the Romanian Greek-Catholic Parish of Craidorolţ and
Priest Mureşan Dumitru, pp. 153-156.
14. Ananie, Doina-Gabriela. Judeţul Bihor – numărul de biserici, şcoli, cămine culturale
şi dispensare în anul 1943 – Bihor County – number of Churches, Schools, Cultural Houses and
Hospitals in 1943, pp. 157-161.
15. Moisa, Gabriel. Organizaţia anticomunistă condusă de Adrian Mihuţ (1948-1956) –
The Anti-Communist Organization Led by Adrian Mihuţ (1948-1956), pp. 163-181.
16. Pop, Marin. Corneliu Coposu în lagărul de muncă forţată de la Capul Midia (19501952) – Coposu Forced Labour Camp at Cape Midia (1950-1952), pp. 183-190.
17. Burghele, Camelia. Identitate şi alteritate în satele româneşti din dreapta Tisei: un
context etno-cultural eclectic – Identity and Alterity: A Multicultural Context, pp. 191-196.
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RECENZII
18. Ştefănescu, Barbu. Între pâini, Editura Academia Română, Centrul de Studii
Transilvane, Cluj-Napoca, 2012 (Ciorba, Ioan), pp. 197-200.
19. Cristofor, Teodora-Camelia (editor). Ştefan Procopiu – mărturii documentare,
Editura Palatul Culturii, Iaşi, 2012, 316 p. (Hochhauser, Ronald), pp. 200-201.
IN MEMORIAM
20. BARBU ŞTEFĂNESCU (1953-2013) pp. 203-205.
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RECENZII

Makai Zoltán, Szemelvények Bihar megye és térsége ipartörténetéből
(Fragmente din istoria industriei judeţului Bihor şi a spaţiului care îl
înconjoară), Editura Varadinum Script, Oradea, 2013, 339 p.
Inginerul Makai Zoltán supune atenţiei cunoscătorilor şi vorbitorilor de limbă
maghiară o carte captivantă, vizând episoade ale industriei bihorene şi din spaţiul geografic
dimprejurul său, mai apropiat sau mai îndepărtat – aici, cu referire la judeţele CaraşSeverin, Cluj, Mureş, Sibiu şi Timiş1. Formulată în maniera bine-i cunoscută, presărată cu
aduceri-aminte ale unor evenimente trăite, scrierea a apărut sub patronajul Societăţii de
Protejare a Monumentelor Istorice şi Locurilor Memoriale din Partium şi Banat,
fiind al şaptezeci şi doilea număr din seria proprie de Caiete din Partium.
Autorul septuagenar îşi motivează demersul încă din prefaţă, prin necesitatea
transmiterii cunoştinţelor de arheologie industrială locală şi regională pentru posteritate:
„Văzând evenimentele petrecute în anii de după 1990 şi efectele negative ale acestora
asupra industriei judeţului Bihor, m-am gândit că este absolut necesară prezervarea
istoriei mineritului, industriei şi centralelor termo- şi hidroelectrice din acest areal, până
nu este prea târziu”, fiind de părere că: „viitorul nu poate fi construit fără cunoaşterea
obiectivă a trecutului”. În această ordine de idei considerăm că este interesant de amintit
şi o altă clarificare din preambul, şi anume: „contribuţia unor renumiţi specialişti locali la
înfiinţarea şi prosperitatea unităţilor industriale din teritoriu”. Ca surse documentare sunt
folosite izvoare arhivistice, presa din epocă şi contemporană, monografii de fabrică, lucrări
de specialitate, studii în colaboare, fotografii vechi şi recent realizate, precum şi izvoare de
istorie orală prin intermediul unor persoane dedicate propriei profesii, cândva angajaţi ai
întreprinderilor vizate de volumul analizat.
Lucrarea este aranjată, după cum urmează: Judeţul Bihor se prezintă (pp. 7-68);
Reflecţii asupra obiectivelor industriale din provincie (pp. 69-112); Începuturile electrificării
în judeţul Bihor (pp. 113-210); Fructificarea potenţialului hidroenergetic (pp. 211-290).
Structura cuprinsului include şi un cuvânt de încheiere (pp. 291-292) în care autorul
mulţumeşte colaboratorilor săi pentru întregul sprijin acordat îndeplinirii scopului propus,
urmat de o serie generoasă de anexe (pp. 293-328) dintre care menţionăm reproducerea
în facsimil a unor certificate de inovator şi inventator; a unei statistici aferente perioadei
1895-1924, privind echiparea cu turbine de tip Ganz a centralelor hidroelectrice din
provincia Transilvania; a planului de situaţie vizând amenajarea hidroenergetică de pe
Crişul Repede; şi a unor articole din ziare şi reviste de limbă maghiară. Sfârşitul listei
este destinat bibliografiei (pp. 329-331). Prima coperta beneficiază de reproducerea unei
fotografii din 1914, având în prim-plan doi muncitori constructori şi un malaxor pentru
beton. Coperta a patra conţine alte trei reproduceri: o vedere generală a Uzinei Electrice
din 1913, o imagine cu staful tehnic de la Exploatarea Minieră Voivozi şi o fotografie
realizată din avion, ilustrând amenajarea hidrotehnică de la Vadu Crişului.
Autorul analizează în primul capitol aspecte legate de mineritul carbonier, bauxitier
şi uranier. Nu mai puţin preocupat se arată în direcţia exploatării zăcămintelor de fier,
de argilă, de marmură, a exploatărilor petroliere şi prelucrării ţiţeiului. De asemenea,
Din volumele publicate anterior de autor, scoatem în evidenţă Harminc év a sakktábla mellett Makai Zsuzsa sakkmesternő életrajza és pályafutása (Treizeci de ani în faţa tablei de şah – Biografia
şi activitatea competiţională a maestrei internaţionale Makai Zsuzsa), Editura Varadinum Script,
Oradea, 2010, precum şi 100 éves a villamosítás Nagyváradon 1903-2003 (Un secol de lumină
electrică la Oradea), Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Bihar Megyei Szervezete, 2003;
50 éves az esküllői vízerőmű (50 de ani de la punerea în funcţiune a Hidrocentralei Vadu CrişuluiAştileu din judeţul Bihor), 2004, ultimele două în colaborare.
1

considerăm inspirată prezentarea succintă a biografiei fostului inginer chimist şi mineralog,
Váradi Ernő, un renumit inventator, dar şi consemnarea unor aduceri-aminte ce au în
vedere activitatea fabricilor studiate, formulate de inginerul miner Dimény Áron, inginerul
Vesselényi Gy. Tibor, geologul Tallódi Emília, inginerul Tiberiu Bălănean ori inginerul
Wéber Antal2.
Al doilea capitol debutează cu o precizare de ordin istoric, în care se arată că unităţile
industriale din provincie (Valea lui Mihai, Marghita, Suplacu de Barcău, Săcueni, Ciocaia,
Diosig, Palota, Tileagd, Aleşd, Salonta, Beiuş), au fost fondate, cu precădere, în perioada
de industrializare forţată a României. În continuare, acesta se dezvoltă pe trei subcapitole
ce evocă episoade din activitatea Industriei Locale Raionale „Salontana”, a Combinatului
de lianţi şi azbociment Aleşd şi a Centralei Electrotermice din Oradea. Sinteza efectuată
cuprinde, asemenea primului capitol, „confesiunile” unor foşti angajaţi ai unităţilor
productive vizate: inginerul Mágori István şi inginerul Árva Csaba Mihály.
Capitolul următor tratează momente din istoria Uzinei Electrice din Oradea şi în
legătură cu înfiinţarea Centralei Hidroelectrice Aştileu. Apreciem că această diviziune a
fost tratată mai aparte, poate şi din motivul că inginerul Makai a fost un angajat fidel şi
consecvent al distribuitorului de energie orădean, ocupând şi postura de director tehnic în
perioada premergătoare pensionării sale. Dovada adusă în sprijinul afirmaţiei noastre este
exemplificată de expunerea în premieră a biografiei inginerului Victor Bolcaş (1925-2013),
născut la Marghita şi naturalizat la Oradea, un adevărat specialist3. Cu aceeaşi valoare de
certificare documenatră sunt redarea şi comentariul consemnărilor de la jubileul de 40 de
ani, de 75 de ani, de 90 de ani şi de 100 de ani al Uzinei Electrice.
Ultimul capitol abordează prezentarea centralelor hidroelectrice din judeţul Bihor
şi din spaţiul ce-l înconjoară, în baza unor vizite şi documentări efectuate de autor şi
echipa sa la faţa locului; de asemenea, cuprinde mărturii orale din partea lui Avéd János şi
Balasy Béla, colegii din Târgu Mureş ai inginerului Makai. Remarcăm faptul că autorul şi-a
focalizat atenţia şi asupra reconversiei parţiale a Centralei hidroelectrice Sadu I, monument
tehnic, într-un muzeu ce poartă numele inginerului Sigmund Dachler, originar din Banat4.
Lucrarea nu dispune de aparat critic, ceea ce o izolează de normele unui discurs
academic. Totuşi, distingem calitatea mărturiilor de istorie prin comunicare directă, de la
cei care au trăit-o, deoarece acestea redau realităţi spuse altfel ori nespuse până în acel
moment, ambianţa din fabrici, care merită şi trebuie păstrată şi ea în memoria colectivă.
Autorul nu a considerat oportună includerea în studiu a vreunui rezumat, în limba română
sau într-o limbă de circulaţie internaţională.
Volumul îngrijit de profesorul pensionar Dukrét Géza, preşedinte al Societăţii de
Protejare a Monumentelor Istorice şi Locurilor Memoriale din Partium şi Banat şi finanţat
de Consiliul Judeţean Bihor împreună cu Organizaţia Judeţeană Bihor a Uniunii Democrate
a Maghiarilor din România, are perspectiva de a se constitui într-o lucrare de referinţă în
domeniul arheologiei industriale, oferind o imagine de ansamblu asupra evoluţiei industriei
de fabrică din aceste zone ale României din perioada de supunere habsburgică şi până în
zilele noastre.
Ronald HOCHHAUSER

2
Principala invenţie a lui Váradi Ernő a constat în realizarea din şisturi bituminoase a „uleiului polar” care
rămâne fluid până la - 60 C˚. Această descoperire şi-a găsit o largă utilizare, în primul rând în industria aviatică.
Pentru meritul său a fost decorat cu Premiul de Stat şi Ordinul Muncii Clasa a III-a. În 2005 i s-a acordat, postmortem, titlul de cetăţean de onoare al municipiului Oradea.
3
Considerat de autor a fi fost mentorul său, de numele lui Victor Bolcaş se leagă o serie de realizări importante
din viaţa celor două entităţi energetice semnalate în cadrul celui de-al treilea capitol, dar şi întocmirea
Monografiei Întreprinderii de Reţele Electrice, aflată în manuscris.
4
Centrala hidroelectrică Sadu I este cea mai veche astfel de unitate aflată în operare din spaţiul românesc.
Activitatea acesteia a fost coordonată mai multe decenii la rând de inginerul Sigmund Dachler. Muzeul a fost
inaugurat în 1996.

Ana Maria Vlad, Gheorghe Niculescu, Metode instrumentale de analiză în
artă şi arheologie, Editura Performantica, Iaşi, 2013, 246 p.
În luna august a anului 2013, a fost semnalată apariţia editorială a volumul Metode
instrumentale de analiză în artă şi arheologie.
Cei doi autori notifică „prin publicarea acestei cărţi am valorificat informaţiile
culese din literatura de specialitate, cât şi studiile şi cercetările proprii întreprinse de-a
lungul activităţii noastre ca investigatori în cadrul laboratoarelor de cercetare în domeniul
conservării şi restaurării patrimoniului cultural naţional, în intenţia de a umple golul existent
în ceea ce priveşte literatura în limba română în acest domeniu”. ”Cartea se adresează
profesioniştilor implicaţi în cercetarea sau conservarea patrimoniului…„ dar şi „publicului
larg interesat de acest domeniu”.
Volumul prezintă într-o manieră accesibilă principale metodele instrumentale de
cercetate a artefactelor (cu precădere a celor din metal). Precizările, claritatea şi dozarea
informaţiei transmise constituie dovada experienţei îndelungate în domeniu.
Cele 246 pagini sunt grupate în 6 capitole cu imagini şi bibliografie aferentă, după
cum urmează:
I. Tehnici de examinare şi imagistică; 9-51p; 22 ilustraţii; 37 referinţe;
II. Metode fizico-chimice de analiză a compoziţiei; 52-93p.; 14 ilustraţii; 36
referinţe;
III. Metode de analiză structurală; 94-122p.; 11 ilustraţii; 20 trimiteri bibliografice;
IV. Metode nucleare; 123-142p.; 7 ilustraţii; 15 referinţe;
V. Metode statistice în analiza compoziţiei metalelor; 143-172p.; 19 ilustraţii; 8
referinţe;
VI. Aplicaţii; 173-239 p. Această secvenţă a volumului este divizată în 6 subcapitole,
fiecare fiind susţinut de ilustraţie şi bibliografie proprie ce însumează 39 de imagini, 7
tabele şi 44 referinţe.
Este salutară şi lista de Acronime cuprinzând 55 de metode instrumentale (incluzând
câţiva termeni adiacenţi) cu care debutează cartea. Volumul este finalizat de un rezumat/
Summary (240-246 p.), o radiografie a ideilor principale ale capitolelor enumerate.
Este nu doar o carte utilă, ea este chiar necesară oricărei instituţii deţinătoare de
patrimoniu material şi cu veleităţi de cercetare.
Olimpia MUREŞAN

Vasile Ciupa (coordonator), Satul Talpe-Contribuţii monografice, ArtPress,
Timişoara, 2014, 461 p.
La iniţiativa profesorului economist dr. inginer Vasile Ciupa şi a prof. univ. dr. Blaga
Mihoc, a apărut nu demult la Editura Art-Press din Timişoara, în condiţii grafice de excepţie,
lucrarea Satul Talpe-Contribuţii Monografice. Oficial, lansarea cărţii a avut loc, aşa cum
era normal, la Căminul cultural din localitatea Talpe, la data de 13 aprilie 2014, când se
sărbătorea Duminica Floriilor. La acest eveniment major din viaţa satului au fost prezenţi
iniţiatorii acestui proiect, o parte din co-autori, autorităţile administrative şi religioase,
precum şi întreaga suflare a satului, de la cel mai mic până la cel mai vârstnic locuitor.
Spre cinstea lor, autorii ne-au oferit, din punct de vedere ştiinţific, o lucrare de
excepţie, care merită a fi citită, studiată şi cercetată, nu doar de către un număr limitat de
cercetători, ci şi de oricare iubitor de istorie. Volumul are 461 de pagini numerotate, plus 5

nenumerotate, întinse pe 10 capitole, un rezumat în trei limbi de circulaţie internaţională,
o vastă bibliografie, indici de nume, precum şi o prefaţă şi o postfaţă.
Prefaţa acestei cărţi este semnată de către cei doi iniţiatori ai acestui frumos proiect,
fii ai satului, tălpani-aşa cum le place să fie numiţi tuturor locuitorilor acestei mici, dar
unite comunităţi rurale. Graţie informaţiilor oferite de către prof. univ. dr. Blaga Mihoc
aflăm că, în Transilvania, scrierea acestui gen de lucrare din categoria monografiilor rurale
a fost încurajată, începând din anul 1861, de către Asociaţia pentru literatura şi cultura
poporului român. Această nobilă cutumă – monografia sătească – a avut rolul de a aduna
şi păstra cât mai multe informaţii de istorie, etnologie şi etnografie a satelor româneşti din
Ardeal. De aceea, ar fi de dorit ca astăzi, fiecare sat sau comună să aibă o monografie, care
să ne redea felul cum evenimentele istorice, sociale, economice şi spirituale au influenţat
viaţa satului românesc, chiar şi din simplu motiv că, până în anul 1947, un procentaj de
circa 73% din populaţia ţării locuia în mediul rural.
Documentarea pentru această carte s-a efectuat după un plan minuţios, bazat pe un
profesionalism desăvârşit, de către o echipă de cercetători, care, graţie efortului depus, neau oferit o lucrare demnă de toată lauda. După o cercetare arhivistică extrem de laborioasă,
colectivul redacţional, în care s-a distins în special doamna profesoară Ana Ilea, a reuşit să
pună în circuit ştiiţific, o mulţime de informaţii ce ţin de mutaţiile sau transformările care
au avut loc în plan social, economic, politic şi spiritual în satul amintit.
Un prim obiectiv al lucrării este legat de poziţia geografică a acestuia, de bogăţia
solului şi a subsolului, a florei şi a faunei, precum şi de modul cum mediul geografic a
influenţat viaţa oamenilor. Cel de-al doilea a fost acela de a ne reda, prin intermediul unui
imens material arhivistic, evoluţia istorică a localităţii, viaţa acesteia văzută prim prisma
evenimentelor ce au avut loc de-a lungul timpului, precum şi prin cea a principalelor
momente din existenţa locuitorilor şi anume: naşterea, botezul, educaţia, căsătoria, a
praznicelor bisericeşti de peste an, precum şi cutumele locale legate de evenimentele mai
sus menţionate.
Conform surselor oferite de documente, prima atestare documentară scrisă a
existenţei satului Talpe este din anul 1580 când, pe actualul teritoriu al judeţului Bihor,
era în plină desfăşurare reforma protestantă de origine calvină. Fiind situat, din punct de
vedere geografic, în imediata apropriere a oraşului Beiuş, destinul său a fost iremediabil
legat şi modelat de acesta, de evenimentele istorice derulate de-a lungul timpului, şi în
special de reformele religioase care au schimbat soarta multor comunităţi săteşti de pe
aceste meleaguri.
Astfel că, odată cu instaurarea stăpânirii habsburgice în Transilvania, prin Rescriptul
imperial din 24 noiembrie 1693 al împăratului Leopold I, Episcopiei Romano-Catolice şi
Capitlului din Oradea îi sunt restituite, în întregime, toate proprietăţile avute înainte de anul
1565, cu toate satele aferente – inclusiv satul Talpe. Acesta apare menţionat, în conscrierile
fiscale din anii 1715, 1720, şi 1721. Conform acestora, se poate observa evoluţia demografică
a satului pe parcursul a cinci decenii, începând cu anul 1715, când avea doar 4 familii,
şi anume ale lui Petru Ciupa, Paul Gavrilă, Toma David şi Pavel Sav, iar mai târziu, aşa
cum rezultă din cunoscuta conscripţie urbarială din 1770, el a ajuns să aibă 24 de familii
de iobagi şi una de jeleri, adică în total 125 de locuitori care, pe atunci, plăteau impozite
statului. Dar, după înfiinţarea Episcopiei Greco-Catolice, întâmplată la 16 iunie 1777, cu
toată opoziţia Episcopiei Romano-Catolice din Oradea, o parte din averea acesteia din urmă,
adică Domeniul Beiuş (împreună cu satul Talpe) va trece în proprietatea Episcopiei GrecoCatolice din Oradea, pentru ca ea să se poată susţine economic şi financiar.
Această decizie a fost luată de către împărăteasa Maria Tereza printr-un decret imperial
din 2 iulie 1780, confirmat de către Papa Pius al VI-lea, prin Bula Papală Ingeniosa din 10
august 1780, şi reconfirmat de către împăratul demofil Iosif al II-lea, la data de 16 februarie
1781. Însă, în ciuda acestui pelerinaj prin lumea catolică şi a reformelor religioase care
au încercat să le schimbe destinul spiritual, locuitorii acestei mici comunităţi rurale şi-au
păstrat şi întărit credinţa strămoşească şi au rămas, şi pe mai departe, ataşaţi de Biserica
Ortodoxă Română.

În Transilvania, mai mult decât în oricare parte a ţării noastre, viaţa comunităţilor
rurale româneşti a fost centrată pe două edificii-pilon, respectiv pe Biserică şi pe Şcoală
(în special cea confesională, fie ea ortodoxă ori greco-catolică). Autorii au consacrat două
capitole din acest volum prezentării, pe larg, a vieţii spirituale şi a activităţii educaţionale
din localitate, precum şi a situaţiei instituţiei eclesiale ortodoxe de aici, după anul 1950,
când deja comunismul era pe deplin instalat în ţara noastră. Cititorii pot constata că, spre
onoarea lor, de-a lungul timpului, locuitorii acestui spaţiu rural şi-au construit, prin eforturi
financiare proprii, două biserici de rit ortodox şi o şcoală elementară. Cea mai nouă dintre
biserici a fost edificată după anul 1990, când, odată cu căderea comunismului, libertatea
religioasă precum şi construirea de lăcaşuri de cult nu a mai fost îngrădită de către organele
statului. Cealaltă biserică, care azi este monument istoric, având hramul Adormirea Maicii
Domnului, este atestată documentar încă din anul 1724. Conform pisaniei din naosul ei,
biserica a fost reconstruită tot din lemn, în anul 1731. Graţie unor eforturi financiare greu
de imaginat pentru locuitorii de azi, patrimoniul ei spiritual a fost îmbogăţit de-a lungul
vremii cu 4 cărţi de rit religios, după cum urmează: un Apostol tipărit la Blaj în 1767,
un Penticostar, tipărit tot acolo în anul 1768, un Triod tipărit în anul 1771, precum şi un
Chiriacodromion – sau o Evanghelie învăţătoare din anul 1699, tipărită la Bălgrad (Alba
Iulia) în vremea împăratului Leopold I, de către episcopul Atanasie Anghel. Asemenea
înaintaşilor lor, cei doi fii ai satului, iniţiatorii acestui proiect, au donat, la rândul lor, pentru
patrimoniul bisericii, câte o carte veche bisericească. Astfel, Vasile Ciupa a donat un Minei
pe luna decembrie, tipărit la Mănăstirea Neamţ la 29 decembrie 1811, iar domnul Blaga
Mihoc a donat un Minei pe luna octombrie, tipărit în anul 1809 în acelaşi loc. De asemenea,
ca un pios omagiu adus fiilor acestei comunităţi care au pierit pe frontul de răsărit în cel
de-al Doilea Război Mondial, pereţii exteriori ai bisericii vechi, monument istoric, au fost
împodobiţi cu cenotafe pe care au fost consemnate numele acestor eroi. Printre martiri sunt
menţionaţi şi doi membri ai familiei Ciupa care, alături de familia Novac (cu un prodigios
periplu american pe la începutul secolului XX), sunt cele mai vechi de pe aceste meleaguri.
Aşa se face că, un întreg capitol al acestui volum a fost dedicat în întregime acestor familii
şi urmaşilor lor.
În ceea ce priveşte activitatea educaţională, trebuie să precizăm, aşa cum aflăm
din această carte, că în satul Talpe s-a construit primul edificiu şcolar abia în anul 1908.
Până atunci, toţi cei care doreau să înveţe carte erau nevoiţi să facă naveta în alte comune
din apropriere, sau în oraşul Beiuş. Conform legilor de atunci, şcoala era confesională
(ortodoxă) şi a fost organizată după Regulamentul pentru administrarea învăţământului
naţional, aprobat de Consiliul Bisericesc şi pus în aplicare încă din anul 1870. Acest statut
confesional şi-l va păstra până după Primul Război Mondial, când, majoritatea şcolilor
confesionale au trecut în proprietatea statului român. Şcoala veche a rezistat până în anul
1970 când, datorită numărului tot mai mare de copii, s-a decis construirea unei clădiri
noi, mult mai modernă, care să facă faţă noilor cerinţe educaţionale. Din păcate, datorită
unui spor demografic negativ al populaţiei, cât şi unui fenomen migraţionist, caracteristic
României după anul 1990, la doar 100 de ani de la darea ei în folosinţă, şcoala generală
din sat a fost nevoită să-şi închidă porţile. În vechea clădire, cea construită în anul 1908,
mică, dar cochetă, şi-au început educaţia căteva personalităţi de seamă pe care această
comunitate rurală le-a dat ţării noastre, între care se remarcă dr. Lazăr Ciupa (1896-1965).
O parte dintre urmaşii acestor familii, care asemenea înaintaşilor lor îşi duc în
continuare traiul pe aceste meleaguri încărcate de istorie, pot fi văzuţi în numeroasele
fotografii publicate în această carte. Din păcate, faţă de fotografiile din perioada
interbelică, şi chiar faţă de cele din anii ‘50 ai secolului trecut, câteva din cele de azi
contrastează puternic după felul în care oamenii au pozat sau au fost surprinşi de către
aparatul de fotografiat. În fotografiile mai vechi, oamenii sunt mai decenţi şi mai sobri,
iar îmbrăcămintea lor este în general costumul popular sau, mai rar, costumul civil. Însă,
pentru o mică parte dintre fotografiile mai noi, realizate pentru această carte, probabil că
s-a dorit ca oamenii să fie fotografiaţi hic et nunc, aşa cum sunt ei în viaţa de zi cu zi, fără
a se gândi la felul cum vor fi priviţi de către generaţiile viitoare.

Poate că nu întâmplător, autorii s-au gândit ca, ultimele două capitole ale acestei lucrări
să fie dedicate familiilor acestei comunităţi şi personalităţilor care au făcut cinste satului lor
natal. Referitor la continuitatea locuirii în sat, chiar dacă prima atestare documentară a sa
este din anul 1580, urme lăsate de alte civilizaţii pe aceste meleaguri au fost descoperite în
anul 1931, când locuitorul Ciupa Vasile a descoperit, pe o păşune din estul comunei, un
tezaur depozitat într-un vas de lut, care avea în componenţă 85 de monede de argint, dintre
care 21 de denari romani republicani, 59 de drahme emise în Apollonia şi 5 imitaţii de
tip Apollonia. Tezaurul a fost păstrat la Liceul Samuil Vulcan din Beiuş până în anul 1972,
când a fost adus la Oradea, după care s-a pierdut, în condiţii neelucidate nici până azi. Din
păcate, nici aici, spiritul de conservare şi păstrare a bunurilor şi valorilor lăsate de înaintaşii
noştri nu a fost îndeajuns de bine conturat şi aplicat la zestrea culturală a poporului român.
Este foarte greu să sintetizezi într-un anumit număr de pagini destinul unei întregi
comunităţi, întinse pe parcursul câtorva secole încărcate de istorie. Însă, spre meritul lor,
autorii acestei monogafii au reuşit, la modul superlativ, să pună în lumină urmele lăsate în
timp de către locuitorii acestei localităţi. Ei au fost ajutaţi şi de faptul că, în mediul rural,
toate cutumele legate de principalele evenimente existenţiale din viaţa omului au avut
întotdeauna un caracter imuabil şi peren.
Această monografie nu este doar un simplu studiu tematic, ci o lucrare ştiinţifică,
prin care autorii ne-au oferit o cunoaştere cât mai amănunţită a realităţilor rurale ale satului
Talpe. Şi, chiar dacă au pus un accent deosebit pe detalii, pe semnificaţia cutumelor locale
şi a evenimentelor extrasociale care au influenţat viaţa satului, ei nu au exagerat în modul
prin care aceste manifestări ne-au fost prezentate.
Sorin FARCAŞ

